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Bir olsun 
(Yuhanna 17:1-12) 

    

 

 

 

Tanrı bizi sonsuz lanetten sonsuz yaşama aktarmaya çalışır. Tanrı’nın kurtuluş 
işi Baba, Oğul, Kutsal Ruh aracılığıyla tamamlanır. Tanrı biz kendimizin de 

sonsuz yaşam için mücadele etmesini ister. Tanrı’nın isteğine itaat etmek için ilk 
önce Tanrı nasıl biri olduğunu, ve Tanrı nasıl çalıştığını bilmemiz lazım. Bunu 
anlamak için üçlü bir olan Tanrı’yı anlamamız lazımdır.  

Üçlü birlik kavramında en önemli olan Tanrı tek olmasıdır. Kutsal Kitab’ın 
birçok yerde Tanrı tek olduğunu vurgular. İncil İsa Mesih’e hizmet etmenin 
Tanrı’ya hizmet etme olduğunu Tanrı bundan hoşlandığını vurgulamaktadır. Bu 

Tanrı ve İsa Mesih’in birbirinden ayrılamadığını gösterir. İsa Baba Tanrı’yı 
gösteren Tanrı’nın öz görünümüdür.  

Kutsal Kitap sadece Baba ve Oğlu’nun bir olduğunu söylemiyor, Kutsal Ruh 

ve Oğlu da, Kutsal Ruh ve Baba da bir olduğunu söylemektedir. Tanrı üçlü bir 
olan Tanrı’dır. Üçlü Tanrı tektir. Ama her biri bağımsız kişiliğe sahiptir. Bu 
nedenle İsa Mesih Baba Tanrı’ya itaat etmeyedebilirdi ama tamamen Baba’nın 
istediğini yaptı. Çünkü O Baba Tanrı’yı hoşnut etmek istedi, Tanrı’nın adını 
yüceltmek istedi. Kutsal Ruh da kendiliğinden konuşmaz. İşittiklerini söyler. Bu 

‘Kutsal Ruh, Baba ve Oğlu’na sadece yardım eden aşağı sevyeli olandır’ 
anlamına gelmez. Kutsal Ruh bizi yetiştiren Tanrı’dır.   

Tanrı’nın isteğine itaat etmek başit bir şey değildir. ‘İsa Tanrı’nın Oğlu olduğu 
için ne sıkıntıları nede acıları vardır’ diye yanlış düşünmemeliyiz. Tanrı’nın 
Oğlu insan olup insanlığı kurtarmak için bedelini ödedi. En sıkıntılı olan ise 
çarmıhtaki cezaydı. İsa kendisi ne kadar sıkıntılı ölümle karşılaşacağını 
biliyordu, ama yine de Baba’nın istediğine göre o ölümü kabul etti. Kutsal Kitap 

bunun Mesih İsa’daki düşünce olduğunu ve bizde de olması gerektiğini söyledi 
(Filipililer 2:5-11). Ve Tanrı Oğlu’na yargılama işini vererek bütün yaratıkların 
Oğlu’nu onurlandırmalarını sağladığını söyledi (Yuhanna 5:22-23)  

İsa dua ederken bizim de üçlü bir olan Tanrı’yla bir olmamız için dua etti 
(Yuhanna 17:10-11). Bazı insan kendisi kiliseye gitmediğini ama iman 

yaşantısını iyice sürdürmekte olduğunu söyler. Ama kiliseden ayrılarak 
Tanrı’nın isteğine göre yaşayamaz. Çünkü Tanrı’nın ilgisi kilisededir. İsa göğe 
alınmadan önce öğrencilerine ‘Yeruşalim’den ayrılmayın! Kutsal Ruh’u alın!’ 
dedi. Çünkü onların Kutsal Ruh’u alıp kilise olmalarını istedi. Rab İsa ruhta ve 

gerçekte tapınacaksın dedi. Bu ‘artık İsrail halk gibi topluluk olarak kurban 
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sunmayacaksın birey olarak ibadet yapacaksın’ anlamına gelmez, ‘kilise bir 

olup ruhta gerçekte Tanrı’yla görüşecek’ anlamına gelir. Kilise Tanrı’nın 
isteğine göre bütün üyeleri bir beden olması lazımdır.  

Kilise aracılığıyla sadece sağlam bir şekilde iman yaşantısını sürdürebilir. 
Dolaysıyla herkes kilisenin bir üye olup kendi ruhunu sağlamlaştırmalıdır. 
Mesih’in kilisesi Tanrı’nın isteğine göre yaşayan topluluktur. Kilisede her 
zaman sonsuz yaşam gücü olmalıdır. Kilise yaşamı dünyadaki yaşamdan daha 
mutlu olmalıdır. Bunun için bütün kilise üyeleri birbirlerine saygı ve sevgi 
göstermelidir. Ve bunu kutsalların sorumluluğu olarak kabul etmelidir. Rab’bi 
sevdiğini söyleyerek kilise üyelerine ilgisiz kalmayalım. Rab’bi sevdikçe başka 
kutsallarla merhametle ilgilenmek lazım. 
Kilise üyeler sıkıntı çekerken ‘kendisi hal etsin’ diye ilgisiz kalmamak lazım. 

Topluluk o sıkıntıları paylaşmak lazım. Tanrı sıkıntı çeken aileleri teselli eden 

insanlardan hoşnuttur. Tanrı ruhta yoksun olanları, yaslı olanları, yüreğinde acı 
olanları hatırlar. Ve böyle kişilerle ilgilenenleri önemseyerek ödüllendirecektir. 
‘Birbirinizi sevin!’ denen Rab’bin buyruğuna itaat etmek gökte ödül 
biriktirmektir.  

Kiliseye geldiğinde biri sıcak bir şekilde karşılayarak teselli ederse ne güzeldir? 
Ama tersine kilisede karşılaştığı insanlar soğuk bir yüzle sırtını çevirirse ne 
olacaktır? İsa Baba Tanrı’nın önünde “Kutsal Baba, onları bana verdiğin kendi 

adınla koru ki, bizim gibi bir olsunlar” (Yuhanna 17:11) diye dua etti. İsa’nın 
adında Tanrı’nın Oğluna verdiği yetki ve görkem ve güç vardır. O kurtuluşun 
adıdır, sonsuz yaşamın adı, merhametin adı, bağışlama ve fedakârlığın adıdır, 
tesellinin adıdır, şifanın adıdır, umudun adıdır, sevincin adıdır. İsa bizim o ad 
içinde üçlü bir Tanrı’yla bir olmamız için dua etti. Ruhumuz ve ailemizde 
O’nun adı sonsuz yaşam gücü olmalıdır. O adın etkisi ruhumuz ve ailemizde 
görünmelidir.                                                                
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