
Tanrı’nın sözüne itaat edin (Yuhanna 12:44-50)

Tanrı Tek Tanrı’dır. Gök ve yeryüzünde çok ilahlar vardır. Gök meleklerle 
dolu, bu dünya da ilahlarla doludur. Ama Tanrı tek Tanrı’dır. Tanrı tek Tanrı’dır 
demek ne demektir? İlah ruhsal varlık olduğu için madde değildir. Dolaysıyla 
elle dokunamayız. İlahın şekli yoktur. Bu nedenle gözle göremeyiz. Ama Tanrı 
öyle değildir. 1.Yuhanna 1:1’de ‘Yaşam Sözü’yle ilgili olarak başlangıçtan beri 
var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle 
dokunduğumuzu duyuruyoruz’ diye söyledi. Biz bunu imanla biliyoruz. 

Kilise üyeleri müjdelerken insanlara “Kiliseye gel! Pastör üzerinize el koyarsa 
hastalığınız hemen iyileşecek, bütün sorunlar çözülecektir” derler bazen. Bunu 
duyarak kiliseye gelenler iman etmeden sadece pastörden el almaya çalışırlar. 
Elbette Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ama iman yoksa Tanrı yardım 
edemez. Burada iman derken ‘Ben çok gayret edersem başarabilirim’ gibi 
kendiliğinden gelen inanç değil Tanrı’nın verdiği imandan bahsediyorum. 

Ferisiler çok kutsal bir yaşam yaşamaya çalışanlardı. İnsanın bakış açısında 
onlar gibi mükemmel insanlar yoktu. Ama İsa onlara ‘Vay halinize!’ diye uyardı. 
Ve vergi görevlileriyle fahişeler, Tanrı’nın Egemenliği’ne onlardan önce 
gireceklerini söyledi. Kutsal Yasa’yı iyice yerine getirenler olsa da, ahlaksal 
olarak her ne kadar harika insanlar olsa da imanı yoksa mahvolmak zorundadır. 

Şimdiden iki bin yıl önce iman geldi. Bu iman İsa Mesih’tir. “İçinizde iman 
var mı?” demek “İçinizde İsa var mı?” demektir. Her insanın inancı vardır. Ama 
bu kendiliğinden gelen imandır. Bu imanla ne günahından bağışlanabilir, ne 
bereket alabilir ne de cennete gidebilir. Yuhanna 3:16’da “Tanrı dünyayı o kadar 
çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri 
mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” diye söyledi. Tanrı’nın bize verdiği 
iman İsa Mesih’tir. 

İsa’ya inanmak O’nun Tanrı’nın Oğlu olduğuna tanıklık eden Tanrı’nın sözüne 
inanmaktır. İsa Şeria ırmağı’nda vaftiz olup sudan çıktığında Tanrı ‘Sevgili 
Oğlum budur, O’ndan hoşnudum’ (Matta 3:17) diye söyledi. Biri ‘Tanrı’ya 
inanıyorum’ diyerek ‘İsa Tanrı’nın Oğlu’dur’ denen Tanrı’nın sözüne inanmazsa, 
o aslında Tanrı’ya inanan değildir. Akıl, mantık ve duyguyla kimse İsa Tanrı’nın 
Oğlu olduğuna inanamaz. Tanrı’nın verdiği imana sahip olmak için mutlaka 
Kutsal Ruh’un yardımı gerekir. 1.Korintililer 12:3 “Kutsal Ruh’un aracılığı 
olmaksızın da kimse, ‘İsa Rab’dir’ diyemez” dedi, Romalılar 8:9 ‘İçinde Mesih’in 
Ruhu olmayan kişi Mesih’in değildir’ diye söyledi. İsa’ya inandıysak O’nun 
gönderdiği Kutsal Ruh’u alalım.  

İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğuna inanmayanlar sonuçta mahvolmak zorundadır. 
Zamanın başlangıcından önce Tanrı buna karar verdi. 2.Korintililer 4:3-4 
“Yaydığımız Müjde örtülüyse de, mahvolanlar için örtülüdür. Tanrı’nın görünümü 
olan Mesih’in yüceliğiyle ilgili Müjde’nin ışığı imansızların üzerine doğmasın 
diye, bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir” diye söyledi. Bu çağın ilahı 
insanların zihinlerini kör ettiği için onlar Tanrı’nın verdiği imana sahip 
olamıyorlar. Böyle olmamak için önce tövbe etmek lazım sonra müjdeye inanmak 
lazımdır. O zaman müjde neyi anlatıyor? Mesih Tanrı’nın görünümü olduğunu 
öğretiyor. Görünüm derken gözle görünen bir şey demektir. Tanrı insanın gözüyle 
görünmeyen Tanrı’dır. Ama insanların gözüyle görünen bir şekilde geldi. İsa 
insanın gözle görünen Tanrı’nın görünümüdür. 



Tanrı’nın görünümü olan İsa’yı görmek Tanrı’yı görmektir. Ama burada sorun 
var. İsa ölüp dirildi, ondan sonra göğe alındı, dolaysıyla kimse O’nu gözle 
göremez. Bu nedenle bizde Kutsal Kitap var. Tanrı bunu sağladı. Kutsal Kitap 
Tanrı’nın görünümünü görmüş olanların gördüklerini ve işittiklerini yazdıkları 
kitaptır. Mesela Matta kitabı Matta’nın İsa’nın ardından giderek görüp işittiklerini 
yazdığı kitaptır. Bu kitapta insanın sübjektif duygu yada düşüncesi yoktur. 
Tanrı’nın görünümünü görüp işittiklerine göre yazdığı kitaptır. İmanımız Kutsal 
Kitab’a dayalı olmak lazım. Bazı insan büyük imana sahip olmak için Kutsal 
Kitab’ı ezberliyor. Ama imana sahip olmak için Kutsal Kitab’ı ezberlemek 
gerekirse zeki olmayan insanların iman etmesi zor olacaktır. Kutsal Kitap 
matematik kitabı gibi ezberlememiz gereken kitap değildir. Biz Kutsal Kitab’ın 
söylemek istediklerini bir resim gibi anlarsak çok güzel olur. Yani Kutsal 
Kitap’taki Tanrı’nın isteğini bir bütün olarak anlamak lazım. 

Biri Kutsal Kitab’ı ne kadar çok okursa da Tanrı’nın isteğinin ne olduğunu 
anlamazsa yararsızdır. O zaman ne yapmamız lazım ki Tanrı’nın isteğini iyice 
anlayabiliriz? Bu sadece Kutsal Ruh aracılığıyla mümkündür. İsa “Baba’nın 
benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün 
söylediklerimi size hatırlatacak” (Yuhanna 14:26) diye söyledi. Bu nedenle biz 
Kutsal Ruh’la dolu olmamız lazım.

İsa Tanrı’nın görünümü olduğuna inandığımız zaman Kutsal Ruh içimize geldi. 
Kutsal Ruh geldikten sonra artık bilinmeyen dillerle dua edebiliriz. Bilinmeyen 
dil durumumuzu Tanrı’ya bildiriyor. Bu Ruh’un armağanlarının başlangıcıdır, son 
durağı değildir. Ama bilinmeyen diller armağanını aldıktan sonra yoldan sapanlar 
ne kadar çok vardır? Bilinmeyen dillerle dua etmekten tatmin olup daha 
gelişmeyen kişi olmamak lazım. Kutsal Ruh içimizde daha iyice çalışabilmesi 
lazım. Daha çok armağanları kullanmamız lazım. Tanrı’nın verdiği iman 
Gerçektir. İsa Gerçektir (Yuhanna 14:6), Söz Gerçektir (17:17). Kutsal Ruh 
Gerçeğin Ruhu olarak kendiliğinden konuşmaz duyduklarını söyler (Yuhanna 
16:13). Bazı insan kendisi Kutsal Ruh’la dolu olduğunu söyler, başka biri için 
dua ederken “Kızım, kızım, sen bereket aldın. Şimdi evini sat! Başka yere taşın. 
Şimdi yaptığın işi bırak, başka iş yap” der. Tanrı öyle  insanları kendi halkının 
arasından atacağını söyleyerek uyardı (Hezekiel 13:1-23). Biz şunu bilmeliyiz, İsa 
dünyaya gelip sadece Baba Tanrı’yı gösterdiği gibi, Kutsal Ruh sadece İsa’yı 
gösterir. 

Tanrı’nın gönderdiği İsa Tanrı’nın görünümüdür, O’nu görüp duyanların 
yazdıkları kitap Kutsal Kitap’tır, Kutsal Kitap’taki sözlerin ruhumuz içine 
girmesini sağlayan ise Kutsal Ruh’tur. Biz Kutsal Ruh’la mutlu olmamız lazım. 
‘Kutsal Ruh’la dolu olunca bütün işler başarılı olacak bütün sorunlar çözülecek’ 
demiyorum. Kutsal Ruh İsa’nın sözünü hatırlatan bizi Gerçeğe yönelten Ruh’tur. 
Kutsal Ruh aracılığıyla İsa’yı iyice anlayınca Kutsal Ruh’la mutlu olabiliriz. 
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