
Ruh‟a karşı olma (Matta 12:31-37) 

 

 

 
  

Tanrı‟nın isteği her yerdedir. Tanrı‟nın isteği insanlığın var olmasından önce de, bu 

dünyanın var olmadan önce de vardı. Dolaysıyla Tanrı‟nın isteği her şeyden önemlidir. 

Tanrı‟nın isteği mutlaka yerine gelir. Tanrı‟nın isteğine karşı durmak Tanrı‟nın işlerini 

engellemektir. Tanrı‟nın isteği, insanlar bunu anlasın anlamasın sürekli yerine gelmektedir.  

Tanrı‟nn isteğini hoş karşılamamız gerekirken biz sık sık reddediyoruz. İsa Mesih‟in 

yaşamı Tanrı‟nın isteğini yerine getirmek için bizim ne yapmamız gerektiğini iyice gösterir. 

O Tanrı‟nın isteğini yerine getirmek için bu dünyaya gelip canını verdi. Tanrı‟nın isteği o 

kadar büyüktü ki kendi sevgili Oğlu bile canını vermek zorundadı.  

İsa Baba Tanrı‟nın buyruğuna göre ölmeden önce Getsemani‟de dua etti. O insan olarak 

geldi ve insanların çektikleri bütün sıkıntıları çekti ve Getsemani‟ye kadar geldi. O 

Getsemani‟de Tanrı‟nın önünde dua ederken hissettiği duygu insanların bu sıkıntılı dünyada 

yaşayarak hissettikleri duyguyla aynı olabilir. Getsemani‟de Baba Tanrı‟nın isteği ve İsa‟nın 

isteği birbiriyle çarpıştı. Ama İsa Baba Tanrı‟nın isteğine karşı durmadı. Baba Tanrı‟nın 

önünde İsa „Bu kâse benden uzaklaştırılsın‟ diye itiraf etti. Ama Tanrı‟nın isteğine itaat 

etmeye kararlı olduğunu belirleyerek „Yine de benim değil, senin istediğin olsun‟ diye dua 

etti (Matta 26:39). Biz her gün bunun gibi durumlarla karşılaşıyoruz.  

İsa Mesih olduğu için Tanrı‟nın isteğine itaat etti. Mesih‟in görevi Tanrı‟nın isteğini yerine 

getirmektir. Hemde Rab Tanrı‟nın Oğlu olduğu için Tanrı‟nın isteğine itaat etti. Baba Tanrı ve 

Oğlu‟nun ilişkisi bütün baba oğul ilişkilerinin orijinidir. Bu oğlun görevinin babasına itaat 

etmek olduğunu iyice göstermektedir. Bizim kimliğimiz nedir? Bizde İsa‟nın adı var. İsa‟nın 

adının yetkisine sahibiz. Birde biz Tanrı‟nın çocuklarıyız. Baba Tanrımıza itaat edelim.   

İsa bu dünyadan ayrılırken kendi işlerini yeryüzünde sürekli devam ettirebilmesi için bir 

şey sağladı. Rab öğrencilerine „Yeruşalim‟den ayrılmayın. Kutsal Ruh‟u alıncaya bekleyin‟ 

(Elçilerin işleri 1:4-5) diye söyledi. Ve bu şekilde kilise oluştu. İnsanlar toplanıp ateşli bir 

şekilde dua ederken Kutsal Ruh geldi ve kilise doğdu. 1.Yuhanna 4:13 “Tanrı'da yaşadığımızı 

ve O'nun bizde yaşadığını, bize kendi Ruhundan vermiş olmasıyla anlıyoruz” diye söyledi. 

Rab Kutsal Ruh aracılığıyla kiliseyi yönlendirir. Biz içimizde olan Rab‟bin işlerini başarılı 

kılmamız lazım.  

Günümüzde Tanrı‟nın isteği engellenmektedir. Geçmişte insanlar tarafından İsa sıkıntı 

çektiği gibi günümüzde Tanrı‟nın isteği insanlar tarafından reddedilmektedir. Ruh‟u 

engelliyorlar. Rab O‟na itaat etsinler diye Ruh‟u gönderdi.  

Kutsal Ruh kilise araclığıyla Tanrı‟nın isteğini yerine getirmek ister. Biz dikkat edelim ki 

farkında olmadan Ruh‟u engellemeyelim. Bir de Ruh‟u sınamayalım. Hananya ve Safira 

Kutsal Ruh‟u sınadığı için öldü (Elçilerin işleri 5:1-11). Rab Kutsal Ruh‟a sadece eylemle 

değil sözle de karşı olmamak gerektiğini sertçe uyardı. Bazı insanlar Ruh‟un işlerine karşı 

durarak böbürleniyorlar. Ama Tanrı‟nın işlerini kolayca yargılamamalıdır. Kutsal Kitap 

„Ç eşitli ruhsal armağanlar vardır, ama Ruh birdir. Ruh bunları herkese dilediği gibi, ayrı ayrı 

dağıtır‟ (1.Korintiler 12:5-11) diye söyledi. Kilise bir bedendir. Kilisenin bir beden olmayı 

engellememelidir.  

Biz „kurtuldum. Bitti.‟ Demiyelim. Can kurtaran kilisenin görevini yapalım. Ruh‟un 

işlerine engel olmamak için dikkat edelim. Kutsallar birbirlerine yardım etmeliler. Bu İsa‟nın 

yeni buyruğudur. Tanrı bizi kilise olarak çağırdı ve biz beraber iman hayatını sürdürüyoruz. 

Ç ünkü birbirimizi teşvik etmek içindir.  Biri dünyanın sıkıntılar ve düşmanlarını 



yenemiyorsa yardım etmelidir. „Kilisede etkin olan Tanrı, bizi yetiştiren Gerçeğin Ruhu bizim 

aracılığımızla Tanrı‟nın isteğini yerine getirsin‟ diye dua edelim.  
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