
İsa‟nın kanının gücü (Vahiy 12:7-12) 

 

 

 
Tanrı yaşayan Tanrı‟dır. Bu düşüncede kalan bir şey değil, gerçektir. Tanrı tek Tanrı‟dır. O 

hem Ruh‟tur hemde kana sahiptir. Ruhsal bir varlığın kanı olması ilginç. Ama imanımız 

normal bilgilere inanmak değildir. Tanrı kendi kanıyla bizi satın aldı, bunun sayesinde biz İsa 

Mesih‟in bedeni olduk.  

İbraniler 9:22 “Nitekim Kutsal Yasa uyarınca hemen her şey kanla temiz kılınır, kan 

dökülmeden bağışlama olmaz” diye söyledi. Eski antlaşma çağında sığırlarla davarların 

kanıyla tapınaktaki aletleri temizledi. Bugün biz Tanrı‟ya ibadet yaparken ilahi söylerken 

hizmet ederken kanın dökülmesi yoksa kutsal olamaz. Bizim cehennemden kurtulmamızın 

nedeni de kanın dökülmesidir. Her zaman günah işlediğimiz halde Tanrı‟nın önüne cesur bir 

şekilde yaklaşmamızın nedeni de Rab‟bin kanıdır.  

Ailemizde de Rab‟bin kanı olmalıdır. İsrail Mısır‟dan çıktığında Tanrı onların koyunu 

keserek kanını evin kapılarının yan ve üst sövelerine sürmesini buyurdu. Tanrı sadece o 

kapıdan geçenleri Tanrı‟nın halkı olarak kabul etti ve onları çöle götürdü. O gece, lanet 

ilahları Mısırdaki bütün ilk oğulları öldürdüler ama kanın bulunduğu evlerdekiler o felâketten 

kurtuldular. O zaman Tanrı „Kanı görünce üzerinizden geçeceğim‟(Mısırdan çıkış 12:13) diye 

söyledi. Tanrı‟nın istediği şey kandır.  

 

İblis Tanrı‟nın düşmanıdır, cehennemin işçisidir, durmadan suçlayan ruhtur. Ruhsal 

hayatımız neden zor? Çünkü İblis Tanrı‟dan ayırmaya çalışıyor. İblis havadaki hükümranlığın 

egemenidir (Efesliler 2:2). İblis kendi gücüyle dünyasal olarak bize yardım edebilir. İblis oruç 

tutan İsa‟ya gelerek „Yere kapanıp bana taparsan, bütün bunları sana vereceğim‟ dedi (Matta 

4:8-9). O zaman İsa onun bütün dünyanın görkemine sahip olduğunu inkâr etmedi. İblis 

dünyanın egemenidir. O insanların bu dünyada başarılı olmalarına yardım edebilir. Ama onun 

son amacı insanların Tanrı‟dan uzaklaşmalarıdır.  

İblis sonuna kadar insanlara sıkıntı verendir. Kutsal Kitap İblis‟in Kadının soyundan geriye 

kalanlarla savaşmaya gittiğini söyledi (Vahiy 12:17). Vahiy 12:9 “Büyük ejderha -İblis ya da 

Şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan- melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı” 

dedi. Bütün dünya insanları Tanrı‟dan ayırarak saptıran hatta bunu yaparken hiç durmayan 

biri İblis‟tir.  

İblis‟in en iyi yaptığı şey iman edenleri yargılamaktır. Bazılar İsa‟ya inanarak da yüreğinde 

sevinç yok. Çünkü vicdanını İblis tarafından yargılandığı içindir. Biz günah işledik ama tövbe 

ederek bağışlanmış olanlarız. Ama İblis “Sen bağışlanamadın. Senin günahın çok büyük, 

bağışlanamazsın” diye sürekli suçluyor. Bu nedenle insanlar kendi hayatında ufacık olsun 

kötü şeyler oluyorsa „Acaba günah işlediğim için mi?‟ diye korkuyor. İşleri iyiye gitmezsede, 

yada satış kötü olunca da „Günahımdan dolayı mı?‟ diye sürekli kaygılanıyor.  

İnsan aslında İsa‟nın kanının gücünü kabul etmediği için yargılanır. İsa‟nın kanı bütün 

günahı bağışladı. İsrail halkı Mısır‟dan çıktıktan sonra Yeruşalime varıncaya kadar aşağı 

yukarı bin beş yüz yıldır sürekli lanetten kurtulmak için sığırlarla davarların kanını akıttılar. 

Bu bedensel kurallar olarak bir örnekti. Aslı İsa‟nın bu dünyaya gelip çarmıhta kanını 

dökerek ölmesidir. Biz ne kadar zayıf olsakta Tanrı‟nın önünde cesaretli bir şekilde 

durabiliriz. Çünkü İsa‟nın kanının günahımızı bağışladığına inanıyoruz.  

Ama İblis fırsat buldukça “Sen bağışlanamazsın. Lanetten kaçamazsın” diye suçlamayı 

durmuyor. Sonuç olarak İblis‟in işi İsa‟nın kanını inkâr etmektir. Bazı insan başkasının Tanrı 

tarafından lütfedildiğini duyarak “O ne kadar kötü insan olduğunu biliyor musun? Olamaz” 



diye bağışlandığını kabul etmiyor. Böylece kendisi farkında olmadan İsa‟nın kanını inkâr 

etmiş oluyor. Günah ne kadar büyük olsada İsa‟nın kanı onu bağışlayabileceğini kabul 

etmeliyiz.  

Kutsal Ruh İsa‟nın kanının bulunduğu yere sadece gelir. Elçilerin işleri 2:38 “Tövbe edin, 

her biriniz İsa Mesih`in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh 

armağanını alacaksınız” diye söyledi. Vaftiz İsa‟nın kanına ortak olmaktır. İsa‟nın kanının 

bulunduğu yerde Ruh‟un işleyişi vardır. Ve Ruh‟un işleyişi olması lazım ki İblis‟in işlerine 

son verebilir. Dolaysiyla İblis‟le savaşmak için mutlaka İsa‟nın kanına dayanmak lazım.   

İblis “Sen günahkârsın. Kurtulamazsın. Günahın ücretini ödeyerek lanetlenmelisin” diye 

bizi sürekli suçlayacaktır. Buna üstün gelmek için İsa‟nın kanına inanmalıdır. İsa‟nın kanı 

Tanrı‟yı inkâr eden günahın dışında bütün günahı, yani Kutsal Yasa‟yı çiğneyen günahı yada 

dünyadaki her hangi bir yasayı çiğneyen günahı olsa da bağışlayabilir. 

İblis‟in istediği şey bizim Rab‟bin kanını inkâr etmemizdir. İblis bunun için sürekli 

vicdanımızın rahatsız olmasını sağlar, sevincimizi kaybetmemizi sağlar. İmanlılar İsa‟nın 

kanına inanmadıkları için sevincini kaybeder. Biz İsa‟nın kanına inanmalıyız. Biz Tanrı‟nın 

kanına inananlarız, o kanla kurtulmuş olanlarız. Ağzımızda o kanın kanıdı vardır (Vahiy 

12:11). 

Müjdelemek nedir? İsa Mesih‟in kanını paylaşmaktır (1.Korintililer11:26). O kanını 

döktüğü için biz kurtulduk. O kanın sayesinde biz imanlı olduk, o kanın sayesinde biz kutsal 

kılındık, o kanın sayesinde Tanrı‟nın çocukları olduk. Biri İsa Mesih‟in kanın gücünü aldıysa 

o kanı insanlarla paylaşmalıdır.  

İsa‟nın kanına inanan insanlara Kutsal Ruh kendisini gösterir. Birçok insan Kutsal Ruh‟la 

dolu olmak ister ama aslında Kutsal Ruh tarafından yardım edilemez. Çünkü İsa‟nın kanına 

inanamıyor. Tanrı İsa‟nın kanına inananları günahından bağışlar, ve günahından bağışlanmış 

olanlara Kutsal Ruh‟u gönderir, Kutsal Ruh‟u alanlara bilinmeyen dil, görüm, şifa gibi 

Ruh‟un gücünü verir. Hastalıktan iyileşmek isteyenler de İsa‟nın kanına dayanmalıdır. 

Kutsalların dirilişi de Kutsal Ruh aracılığıyla mümkün oluyor (Romalılar 8:11).  

Ruh‟un çalışmasını sağlamak için sadece İsa‟nın kanına ihtiyacımız vardır. Habil‟in kan 

sesi göğe kadar duyulduğu gibi bizim dua sesimiz de kan sesi gibi göğe kadar duyulması 

gerekir. Bizim ibadetimiz de kan sesi gibi olmalıdır, ilahi de kan sesi gibi olmalıdır, 

hizmetimiz de kan sesi gibi olmalıdır, kilisedeki görevimiz de kan sesi gibi olmalıdır. Bütün 

iman hayatımız kanın gücüne yönelik itiraf olmalıdır.  
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