
Cennet anahtarı (Matta 16:13-20) 

 
 

 
  

Tanrı yaratıcı Tanrı‟dır. O kendi Oğlu için gök ve yeryüzünü ve içindeki her şeyi yarattı. 
İsa Mesih dirildikten sonra gök ve yeryüzünde bütün yetki aldı ve göğe alınarak kralların 
kralı oldu. O her şeye egemendir, gök ve yeryüzünde bütün yetki O‟ndadır. Harik olan nedir 

biliyor musunuz? O kendisinde olan bütün yetkiyi kendisine iman edenlere verdi. Biz artık 
Tanrı‟nın çocukları olduk, ve ilerde dirileceğiz, sonunda göksel egemenliği miras alacağız. 

Ne yazık ki birçok Mesihçiler kendilerinde olan büyük yetkiyi unutuyor ve sanki öksüz gibi 
yaşıyorlar.  

İsa “Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği 

bileceksiniz ve gerçek sizi özgür k ılacak” dedi. İsa‟nın gerçek öğrencileri olmak için O‟nun 
sözüne bağlı kalmalıdır. Sözünde bağlı kalmak demek başka insanların bilmedikleri Kutsal 

Kitap bilgilerini biriktirmek demek değildir, Kutsal Kitap aracılığıy la Tanrı‟nın isteğini 
anlamak ve onu yerine getirmek demektir.  

İsa “Siz bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir ” 

(Yuhanna 15:7) diye söyledi. Tanrı‟nın sözü içimizde kalırsa biz ne istersek de Rab onu 
verecektir. Ama bazı insan bu vaadi aldığı halde kendisinde olan yetkiyi kullanmadan sürekli 

insanlar tarafından yardım edilmeye çalışır, bu nedenle Tanrı‟nın çocuğu olarak cesur 
olamıyor.  

 

Filipus Sezariyesi bölgesindeki halk İsa‟yı hoş karşılayınca İsa öğrencilerine „Halk 
İnsanoğlu‟nun kim olduğunu söylüyor?‟ diye sordu. Ö ğrenciler „kimi vaftizci Yahya, kimi 

İlyas, kimi Yeremya yada peygamberlerden biri olduğunu söylüyor‟ diye cevap verdi. İsa 
insanlara eğer kendisini bir peygamber olarak tanıtsaydı asla öldürülmezdi. Ama O kendisini 
Tanrı‟nın Oğlu olarak tanıttı ve bu nedenle öldürüldü.  

İsa „Sen, yaşayan Tanrı'nın Oğlu Mesih'sin‟ diye ikrar eden imanın kayası üzerinde kiliseyi 
kurdu (Matta 16:16). Günümüzde hıristiyanlıkta birçok mezhep ler var ama kilise bu 

mezheplerin üzerinde kurulmadı, İsa Mesih ve Tanrı‟nın Oğlu olduğunu ikrar eden imanın 
üzerinde kuruldu. İsa bu imanın kayasının üzerinde kurulan kilise olması lazım ki İblis ‟i 
yeneceğini söyledi.  

Kilise niçin büyümüyor? Ç ünkü İblis‟in baskısından dolayı. Efesliler 2:1-2 “Sizler bir 
zamanlar, içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine 

ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha 
uymaktaydınız” diye söyledi. İnsan olsun kilise olsun günah içindeyse bu dünyanın gidişine 
uyacak, ve bu onun İblis‟in baskısı altında olduğunu gösterir. İsa‟nın Mesih ve yaşayan 

Tanrı‟nın Oğlu olduğunu iyice kabul eden kilise sadece İblis‟in güçlerini kırabilir ve 
büyüyebilir.  

 
İsa kiliseye “Göklerin Egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde 

bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak; yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde 

de çözülmüş olacak.” (Matta 16:19) diye söyledi. Tanrı Davut‟a anahtar verdi (Vahiy 3:7). 
Davut İsrail‟in üzerinde egemenlik sürdüğü kırk yıldır İsrail Tanrı‟nın huzurundaydı, çünkü 

onda anahtar vardı. Kimde anahtar varsa o kapıyı açıp kapatabilir. Tanrı tarafından bütün 
yetkiyi almış olan Rab bize anahtar vererek „Siz açarsanız göklerde de açılacak, kapatırsanız 
Göklerde de kapatılacak‟ diye söyledi. Biz Rab‟den aldığımız o anahtarı kullanarak 



göklerdeki kapıyı açmalıyız. Biri her ne kadar iyi vicdanla kilise hayatını sürdürürse de 

Göklerin kapısı açılmadıkça ruhsal hayatında gelişme yoktur.  
 Cennet anahtarı nedir? İsa‟nın adıdır. İsa‟nın adı Tanrı‟nın Oğlu‟na vermiş olduğu en güzel 

anahtardır. İsa o adı artık bize verdi. Bizde İsa adı olmasaydı biz nasıl günahımızdan 
kurtulabildik? Biz her ne kadar kendimizi yetiştirirsek de acı çektirsek de günahımızdan 
kurtulamayız. İsa‟nın adı sayesinde biz günahımızdan kurtulduk, İsa‟nın adı sayesinde biz 

vaftiz aracılığıyla İsa Mesih‟in izine sahip olduk, İsa‟nın adı sayesinde Kutsal Ruh bize geldi 
ve her çeşit armağanları verdi. Bazı insan her problem çıktığında İsa‟nın adına dayanarak 

Tanrı‟dan yardım istemek yerine başka insanlara gidip danışmaya onun dua etmesini 
istemeye çalışır. Böyle insanlar sanki imanı güzelmiş gibi görünebilir ama öyle değil. Biz bir 
problemle karşılaştığımız zaman ilk olarak İsa‟nın adının önüne çıkmalıyız. Rab‟bin vaadi 

nedir? Yuhanna 14:13‟te „benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım‟ diye yazılmıştır. Biz 
göksel yüceliği miras alacak Tanrı‟nın mirasçıyız. Bu yüzden bu dünyadayken de cennet 

anahtarını kullanmaktan çekinmemeliyiz.  
Her sorun çıktığında insanlara danışan hemen hemen herkes yüreğinde put vardır. Ö yle 

insanlar Tanrı‟dan yardım alamaz, aksine Tanrı tarafından ihmal edilecektir. Tanrı yüreğini 

puta bağlayarak sahte peygamberlere danışan ve ona yalan söyleyerek peygamberlik yapanın 
hep birlikte mahvolacağını uyardı (Hezekiel 14:3-10). 

Tanrı İsa‟nın adının önünde alçakgönüllü olanların dualarını işitir. Dolaysıyla Tanrı‟nın İsa 
adıyla buyurdukları işlerini ihmal edenler dua cevaplarını alamazlar. Tersine İsa‟nın adının 
önünde alçakgönüllü bir şekilde diz çökenler, yani İsa adıyla almış olduğu görevlerini iyice 

yapanlar, ve İsa adıyla almış olduğu armağanları sadık bir şekilde kullananlar dua cevabını 
alabilecekler.  

Rab‟be bir iki kere dua ettikten sonra vazgeçmemeli, cevabını alıncaya kadar sürekli dua 
etmelidir. Daniel bir dua başladıktan sonra cevabını alıncaya kadar duasını hiç durdurmadı. 
Aslında Daniel‟in duasına Tanrı cevap verdi ama bunu Daniel‟e ileten meleği engelleyen İblis 

vardı. Ama Daniel vazgeçmedi, sonunda yirmi iki günde dua cevabı geldi (Daniel 10:13-14). 
Biz Tanrı‟nın zamanında dua cevabını alabiliriz. Bizim yapmamız gereken şey sadece dua 

cevabının gelinceye kadar vazgeçmeden sürekli Tanrı‟nın önüne çıkmaktır.  
Her sorun çıktığında insanlara dayanmaktansa ilk önce Tanrı‟yı aramak lazım. İsa adını 

almış olsada onu kullanmazsa göklerin kapısı hâlâ kapalı duracaktır. Ama biz eğer İsa adını 

kullanırsak Rab göklerin kapısını açacaktır ve bize gökteki ruhsal bereketi esirgemeden 
verecektir. Rab daha şimdiden cennet anahtarını verdi. O anahtarı depoya bıraktıktan sonra 

başka insanlara gidip dilencilik yapmayalım, artık her gün o anahtarla Tanrı‟nın önüne 
çıkalım.  
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