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Tanr n n Oğlu  

(Yuhanna 3:16-21) 

 

 

Tanr  Oğlu nu dünyaya gönderdi. Tanr n n Oğlu Tanr n n varl ğ n öz görünümüdür. Tanr  

Oğlu nu iman etsin diye gönderdi. Çünkü sa ya inanmak Baba Tanr ya inanmakt r. Biri eğer 

Tanr ya inan yorum deyip de sa ya inanmazsa O asl nda Tanr ya inanan değildir. Biz tek sa 

arac l ğ yla imana sahip olabiliriz. 

Dünyada ilaha tapanlar çoktur. Bir ilaha tapanlar da var, iki yada daha fazla ilahlara tapanlar 

da vard r. Mesela Japonya ve Hindistan da ilahlar çoktur. Ta lar olsun ağaçlar olsun her hangi 

bir ey olsun tanr  olabilir. Hatta inek yada fil, maymun gibi hayvanlara da tap yorlar. Tek 

tanr ya inananlar da tanr y  görmedikleri için her birinin hayal ettikleri tanr  farkl d r. Ama 

art k Tanr  Oğlu nu gönderdiği için herkes O nu gördü. Filipus Ya Rab, bize Baba`y  göster, 

bu bize yeter  dediğinde sa Beni görmü  olan, Baba`y  görmü tür. Sen nas l, `Bize Baba`y  

göster` diyorsun? (Yuhanna 14:9-10) diye yan t Verdi.  

sa bu dünyaya gelip Baba Tanr n n isteğini yerine getirdi (Yuhanna 5:19). Baba Tanr y  

gösterdi. sa Tanr `n n görünümüdür(2.Korintililer 4:4). sa y  görmek Tanr y  görmektir. 

sa ya inanmamak Tanr ya inanmamakt r. Tanr  bizim bilmeden inanmam z  istemez. Rab 

Sonsuz ya am, tek gerçek Tanr  olan seni ve gönderdiğin sa Mesih`i tan malar d r .  

(Yuhanna 17:3) diye söyledi. Bir ki i eğer Ben zaten Tanr  için çal yorum. Art k sa Mesih I 

bilmem gerek yoktur  derse bu tehlikelidir. Tanr n n gönderdiği sa Mesih e inanmazsa kimse 

Tanr yla görü emez. Dolays yla biz mutlaka tek Tanr n n gönderdiği sa Mesih e inanmam z 

gerekir.  

Tanr  ikinci olarak iman edip mahvolmas n diye sa Mesih i gönderdi (Yuhanna 3:16). imdi 

insanl ğ n durumu ne olduğunu iyi bilmemiz laz m. nsanl k sanki y k m n kap s n n tam 

önündedir. imdi ya ayanlar olsun yatmakta olanlar olsun, ve ilerde gelecekler olsun hepsi 

y k m n uçurumun ucundadir. Belki uçurumdan a ağa dü mekte olabilir. Tanr n n sa Mesih I 

göndermesinin amac  sadece adaletli bir dünya yada toplum yapmak için değildir. nsanl ğ  

bedensel olarak yada zihinsel olarak zenginle tirmek için de değildir. Bizim mahvolmamam z 

içindir. Her hangi bir s k nt  varsada iman m z  vazgeçmememiz laz md r. Ruhumuz mutlaka 

y k mdan kurtulmas  gerekir.  

Tanr  üçüncü olarak sonsuz ya am vermek için sa Mesih I gönderdi. sa Gider ve size yer 

haz rlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olas n z diye melekleri göndereceğim, sizi 

yan ma alacağ m. demedi. kendisi tekrar geleceğini söyledi(Yuhanna 14:3). Bizim sonsuz 

ya ayacağ m z yer bu dünya değildir. Yani sa tekrar geleceği gün dünyan n sonudur. Yan ma 

alacağ m dedi. Bu dünyada beraber ya ayal m demedi. Yuhanna 14:1 de Tanr `ya iman edin, 

bana da iman edin. dedi. böyle iman edeni yan na almaya gelecektir sa.  

Tanr  geçmi te peygamberler arac l ğ yla gelecekteki kurtulu  hakk nda bildiri yapt . Ve biz 

sa n n insanl ğ  için yapt klar n  biliyoruz. Aram zda ya ad , insanlar taraf ndan hakaret edildi, 

dayak yedi, çarm hta öldü, art k ölümden dirildi. sa bütün peygamberlik sözlerini yerine 

getirdiğini bildiğimiz için O nun vaadine inanabiliriz. sa Gider ve size yer haz rlarsam, siz de 
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benim bulunduğum yerde olas n z diye yine gelip sizi yan ma alacağ m. (Yuhanna 14:3)diye 

söyledi.  

 

yiyle kötüyü bilme ağac n n olay nda önemli olan Tanr  Adem e yeme denen buyruğu 

vermesidir. Insan iyiyle kötüyü bilme ağac ndan yediği için lanetlendi iyiyle kötüyü bilme 

ağac ndan yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. (Yarat l  2:17) dediği gibi Rab o 

ölümü üstlendi. Bu ekilde blis yarg land . blis insan  kand r p iyiyle kötüyü bilme ağac ndan 

yemesini sağlad  ama Tanr n n Oğlu günah i lemi  olna insan n yerinde ölüp dirilerek blis i 

yarg lad . Insan blis taraf ndan kand r l p lanetlenince Tanr n n gönderdiği Oğlu öldürüldü, 

sonuçta insan kurtuldu blis mahvolmak zorunda kald . Böylece insan mucburiyetten lanet 

alt nda olmak zorunda oldu. Ama bu geçicidir. Tanr n n Oğlu öldü ama tekrar dirildiği gibi 

insan n lanet alt nda olmas  da geçicidir. Biz sa Mesih sayesinde lanetten kurtulduk. imdi 

Tanr n sağ nda olan sa tekrar gelecek bizi lanet olmayan yere götürecektir.  

Adem iyiyle kötüyü bilme ağac ndan yediği an dünya lanetlendi. Insanlar zorluk çekiyorlar, 

hastalan yorlar, kayg lan yorlar, korkuyorlar, üzülüyorlar, hayal k r kl ğ na uğruyorlar ve 

bazen ümitsiz kal yorlar. Ama biz Tanr  beni terk etti diye dü ünmememiz gerekir. Tanr  bizi 

kurtararak sonsuz ya ama kavu turmak istediğini bu yüzden kendi Oğlu nu feda ettiğini 

unutmamam z gerekir. Insanl k Tanr n n sevdiği yarat kt r. Tanr  insan  yarat rken insanl ğ  

sevmeye karar Verdi. K sa bir süredir lanet alt nda olsada bu deği mez. Doğu  bayram nda 

insanlar genelde sa Mesih I küçücük bebek olarak dü ünürler. Ama bizim beklediğimiz sa bir 

bebek olan sa değildir. sa Tanr n n Oğlu olduğu halde vaftiz almak için eria rmağ nda 

günahkarlarla birlikle kendi s ras n  beklemi tir. Ama vaftiz olduktan sonar Davut un Oğlu 

denen kendi kimliğini terk edip insanl ğ  kurtaran kurtar c  olarak ortaya ç kt . O nun amac  bu 

dünyada kendi krall ğ n  kurmak değildi. O göğe al nd . Ölülerle dirilerin yarg c  olarak tekrar 

gelecektir.  

Tanr n n Oğlu bu dünyaya gelip Baba Tanr n n isteğini hepsi gerçekle tirdi. Dolays yla O nu 

görmek Tanr n n isteğini görmektir, O nu bulmak insanl ğ  seven Tanr n n sevgisini Tanr n n 

karakterini Tanr n n lütfünü görmektir. Buna inananlar için kurtar c  olarak inanmayanlar için 

yarg ç olarak gelecektir. Kutsal Ruh yarg  değil sa y  seçin  diye söylemektedir. sa ya inan p 

mahvolmayan bizler için sonsuz ya am vard r. Bir gün Mesih le birlikte Baba n n evinde 

olacağ z. O gün için yeryüzünde ya ad ğ m z sürece gayret etmeliyiz. Baz  insanlar ruhsal 

hayat n  iyi sürdürmek için ne yapmak gerektiğini iyi bilmiyorlar. sa bu dünyadayken bir 

kad n çok değer yağ kab n  k rarak Rab bin lütfüne ne kadar ükrettiğini Rab bi ne kadar 

sevdiğini gösterdi. Rab Kad n elinden geleni yapt , beni gömülmeye haz rlamak üzere daha 

imdiden bedenimi yağlad . (Markos 14:8)diye onun iman n  takdir etti. Bugün bizim Rab bin 

bedenine hizmet etme f rsat m z vard r. Kilise Mesih in bedenidir. sa Mesih ve O nu gönderen 

Tanr ya inan p mahvolmayacak olan biz ilerde sonsuz ya ama kavu acağ z. O güne kadar biz 

yeryüzünde Rabbin ad yla kurulan kiliseyi ba armam z laz md r.  
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