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Şöyle yazılmıştır (Matta 4:1-11)  

    

Tanrı yaşıyor. Tanrı kendi süretinde kendisine benzer insan yarattı. Ve bilgi 
gücünü verdiği için insanlar yazı yazabiliyor ve yazıyı anlayabiliyorlar. İsa 
Mesih bu dünyaya gelmeden önce Tanrı kendisini yazılar aracılığıyla insanlara 
gösterdi. İnsanlar genelde sözlerini iletmek için yazı bırakırlar. Ama Kutsal 
Kitap’ta yazılmış olanlar normal bir söz değildir. Tanrı’nın kanına batırılmış bir 
kaftan giymiş bir sözdür (Vahiy 19:13). İnsanın kanı var olduğu gibi Tanrı’nın 
da kanı vardır. Tanrı’nın kanı olması kolayca anlaşılmıyabilir. Ama Tanrı kana 
sahip olan tek Tanrı’dır. Bunu göstermiş olan ise Tanrı’nın görünümü olan İsa 
Mesih’tir. Tanrı günahından dolayı mahvolmak zorunda olan insanlara kendi 
kanını gösterdi.   

Akla, matığa dayananlar bunu inkâr etmek isterler. Ama bu nedenle imanı 
reddederek cehenneme atılıyorlar. Simun İsa’ya ‘Sen, yaşayan Tanrı`nın Oğlu 

Mesih`sin’ diye ikrar ettiği zaman, İsa ‘Ben kilisemi bu kayanın üzerine 
kuracağım’ diye söyledi. Ve ona ‘Kaya’ anlamına gelen ‘Petrus’ adını verdi. 
İmanımız boş bir düşünce değil kayanın üzerine kurulmuş bir gerçekliktir 
(Matta 16:13-20).  

Kutsal Ruh buna tanıklık etmektedir. Herhangi bir kişi olsun vaftiz aracılığıyla 
günahlı varlığını gömerek Kutsal Ruh’la doğmadıkça Tanrı’nın egemenliğini 
göremez (Yuhanna 3:5). Ruh’un desteği olmayan imanlı hayatı çok tehlikelidir. 
Günümüzde birçok insan kilise hayatını sürdürürken ‘meşgulum’ yada ‘pek 
faydalı değil’ diyerek imanını terk ediyorlar. Bunlar belki Kutsal Ruh’tan 
doğmadıkları için öyle yapıyorlar.  

Tanrı Ruh’tan doğmuş olanlara yardım eden melekleri gönderir. Kutsal Kitap 

buna ‘kudret’ dedi (Elçilerin işleri 1:8). Melekler kurtulmuş olan mirasçılara 
yardım etsin diye gönderilmiş olanlardır (İbraniler 1:14). İsa’nın öğrencileri 
Markos’un evinde Kutsal Ruh’u alırken ateşten dillere benzer bir şeylerin 
dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler, güçlü bir rüzgarın esişini andıran 
bir ses işittiler. Ruh kendisi ne gözle görünür nede kulakla işitilir ama, Kutsal 
Ruh’la birlikte gelen melekler hem gözle görünebilir hemde kulakla işitilebilir.  

Tanrı yardım eden melekleri Tanrı’nın çocuklarına gönderir. Tanrı’nın işini ne 
kadar çok yaptığına göre ve ne kadar dua edip Tanrı’dan yardım istediğine göre 

meleklerin sayısı değişebilir. ‘Melek gönder!’ diye Tanrı’dan istemek Tanrı’dan 
kudret istemekle aynıdır. İsa’nın öğrencileri müjdeden dolayı zulüm edilmekte 
olduğu halde cesaretli bir şekilde Rab’bin sözüne tanıklık ettiler ve ‘el koyarak 
hastaları iyileştirebilmek için kudret ver!’ diye yalvardılar. Bizim için kudret 

gerekir. Kilisede hizmet ederken de İsa’ya tanıklık ederken de kudret lazım 
(Elçilerin işleri 1:8).  



2 

 

İsa Kutsal Ruh’u aldıktan sonra İblis tarafından denenmek üzere çöle 
götürüldüğü zaman İblis O’na geldi. İblis ‘Tanrı`nın Oğlu`ysan, söyle şu taşlar 

ekmek olsun’ diye ayarttığı zaman İsa ‘İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı`nın 
ağzından çıkan her sözle yaşar’ diye söyledi. O Tanrı’nın Oğlu olduğu için 
hemen İblis’i cezalandırabiliyordu ama öyle yapmadı. Yazılmış olanTanrı’nın 
sözüne göre İblis’e karşı durdu. İblis O’nu tapınağın tepesine götürüp “Tanrı`nın 
Oğlu`ysan, kendini aşağı at, Çünkü şöyle yazılmıştır, `Tanrı, senin için 
meleklerine buyruk verecek.` `Ayağın bir taşa çarpmasın diye Seni elleri 
üzerinde taşıyacaklar`” diye söylediği zaman, İsa şu karşılığı verdi: “`Tanrın 
Rab`bi denemeyeceksin` diye de yazılmıştır.” İblis İsa`yı çok yüksek bir dağa 

çıkardı. O`na bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek, Yere kapanıp bana 
taparsan, bütün bunları sana vereceğim dedi. O zaman İsa ona şöyle karşılık 
verdi: “`Tanrın Rab`be tapacak, yalnız O`na kulluk edeceksin` diye yazılmıştır” 
(Matta 4:1-11).  

İsa yazılmış olan sözlere dayanarak İblis’in ayartmalarına karşı durdu. Burada 

yazılmış olan söz derken Eski antlaşma kitabın sözleri oluyor. İsa ‘Kutsal 
Yazılar`ı araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip 

olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır!’ (Yuhanna 5:39) 
derken de Eski antlaşma kitap’tan bahsediyor. Veriyadaki Yahudiler Pavlus’un 
müjdesini işiterek her gün Kutsal Yazılar`ı inceliyor, öğretilenlerin doğru olup 

olmadığını araştırıyorlardı. Burada Kutsal Yazılar Eski antlaşma kitabı oluyor 
(Elçilerin işleri 17:11-12). O zamanlarda Yeni antlaşma kitabı henüz yoktu. 
Eski antlaşma kitabı İsa Mesih’le ilgili peygamberliklerle doludur. Bazı 

bilginler Eski antlaşma kitabında İsa Mesih’le ilgili peygamberlik sözlerinin 

otuz iki bin beş yüz tane olduğunu söylüyor. Kurtarıcının İbrahim’in soyundan 
gelmesi, O’nun Yahuda oymağından gelmesi, Davut’un soyundan gelmesi, 

O’nun bakireden doğması ve bir öğrencisi tarafından otuz gümüşe satılması gibi 
İsa’yla ilgili peygamberlikler Eski antlaşma kitabın birçok yerinde 

bulunmaktadır. Hatta İsa çarmıhta ölmeden önce ‘susadım’ demesi de  Kutsal 
Yazı’nın yerine gelmesi içindi (Yuhanna 19:28).  

Eski antlaşma kitabındaki sözler ve İsa’nın hayatı tam olarak birbirine uyuyor. 
Dolaysıyla İsa’ya inanmak demek Eski antlaşma kitabını iyice anlamak 
demektir. Yeni antlaşma kitabı İsa göğe alındıktan sonra yazıldı. Yeni antlaşma 
kitabı İsa Mesih’in Eski antlaşma kitabındaki peygamberlik sözlerini yerine 
getirmiş olduğuna tanıklık eder. Dolaysıyla İsa’yı görmemiş olsada Yeni 
antlaşma kitabını okuduysa İsa’yı görmüş oluyor. Yani Eski antlaşma kitabı’nın 
peygamberlik sözleri ve İsa’nın yaşamı ve Yeni antlaşma kitabının tanıklık 
sözleri tamamen iyice birbirine uymaktadır. Tekrar ediyorum. Eski antlaşma 
kitabında yazılmış olan Baba Tanrı’nın işleri ve Oğlu İsa’nın işleri ve İsa göğe 
alındıktan sonraki Ruh’un işleri birbirine uyuyor.  
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İsa Tanrı’nın Oğlu olduğu halde kendi güçleriyle İblis’e karşı durmadı 
Yazılmış olan Tanrı’nın sözlerine dayandı. İblis İsa’yı ayartırken kullandığı bu 
üç şey insanların en çok karşılaşmakta olduğu ayartmalardır. Bunlara üstün 
gelmek için mutlaka yapmak gereken şey vardır.  

Birinci olarak, geçinmek sorunlarına üstün gelmek lazım. İnsanlar geçinmek 
konusunda kaygılandıkları için Rab’bin gününü ve ondalığı iyice tutamıyorlar. 
İblis ilk önce geçinmek sorunlarını hal ettikten sonra imanlı hayatını sürdürmek 
gerektiğni söylüyor. Bu pastörlara da meydan okuyor. Geçinmek için pastörlük 

yapan olmamak lazımdır. Pastörlük yapmak isteyenler İsa’nın tanığı olarak 

sevinçle dolu olması lazımdır. Taşla ekmek yapmaktansa ilk önce Tanrı’nın 
sözüyle yaşamaya çalışmalıdır (Yuhanna 6:63).  

İkinci olarak, ayartılmamak lazım. Babil’de yetmiş yıldır sürgün yaşamış olan 
İsrail kendilerin Tanrı’nın halkı olduğu halde niçin sıkıntı çekmekte olduğunu 
öğrenmek istedi. Onlar Kutsal Yasa’yı araştırarak sebebini keşfettiler. Kendi 
atalarının Tanrı’nın buyurduğu Şabat gününü tutmadıklarını, ondalığını 
çaldıklarını ve Tanrı’nın adını ihmal ettiklerini keşfettiler. Ve bundan içtenlikle 

tövbe ederek Yeruşalim tapınağını kurmaya başladı.  

Üçüncü olarak, sadece Tanrı’ya tapınmalı, sadece O’nu yüceltmelidir. 
Pastörlük yaparken kendi gücüyle övünmemek lazım. Bugünlerde borç alıp 
kilise binasını kurduktan sonra borcunu ödeyemediği için kilise binasını ucuza 

satmak zorunda kalanlar çoktur. Körü körüne “inanıyorum!” demekle bütün 

istekler gerçekleşmez. Herhangi bir iş olsun ilk önce Tanrı’ya tapınarak Tanrı’yı 
yüceltmelidir.  

Mesih inanlısı Kutsal Kitap’ta yazılmış olan sözlere göre yaşamalıdır. Yani 
Mesih inanlısı Kutsal Kitab’a benzemelidir. Bunun için Kutsal Kitap’ta yazılmış 
olan Tanrı’nın sözüne saygı göstermelidir. Eski antlaşma kitabındaki 
peygamberlik sözleri ve İsa Mesih’in yaşamı ve Yeni antlaşma kitabındaki 
tanıklık sözleri tam olarak birbirine uyuyor. Biri İsa Mesh’le birleşmişse artık 
Kutsal Kitab’ın tanıklık sözleri ve kendi hayatının birbirine uymasını 
sağlamalıdır.  
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