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Tanrı’nın kanını için (Filipililer 2:1-11) 
    
Tanrı tek gerçek Tanrı’dır. Gök ve yeryüzünde birçok ruh var ama kanı yok. 

Sadece Tanrı’nın kanı var. O kendi bağrında biricik kalan Oğlu’nu gönderdi 
bizim için kanını döktü.  
Tanrı bizim sonsuz yaşama kavuşmamız için İsa’yı gönderdi (Yuhanna 3:16). 

Dolaysıyla sonsuz yaşama kavuşmak için Tanrı’nın gönderdiği İsa’yı tanımamız 
lazım (Yuhanna 17:3). İnsanlar İsa’yı iyice tanımadıkları için imanlı hayatını 
sürdürürken yoldan sapıyorlar. Bazı insan kendisinin Mesih olduğunu ısrar 
ederek insanları ayartıyor. Böyle insanlar tarafından ayartılmamak için Kutsal 
Kitab’ı iyice anlamak lazımdır. ‘Kutsal Kitab’ı ezberleyelim!’ demiyorum. 
Önemli olan Kutsal Kitap tanıklık etmekte olduğu gibi İsa Tanrı’nın Oğlu’dur. 
Bunu bilmek lazım.         
İsa bir Yahudi değil Tanrı’nın Oğlu’dur. Buna Tanrı kendisi tanıklık etti (Matta 

3:17). Mesih inanlıları İsa’nın kanını içmiş olanlardır. Yani, bir Yahudinin 
kanını içmiş değil Tanrı’nın kanını içmiş olanlardır. Kişi Tanrı’nın kanına sahip 
değilse mahvolmak zorundadır. Tanrı insanların mahvolmamaları için İsa 
Mesih’i gönderdi.  
Biri İsa’nın kanını içmişse yüreği sevinçle dolu olması lazımdır. Ama bazı 

insan çok ateşli bir şekilde imanlı hayatını başladıktan sonra hemen sevincini 
kaybediyor. Günümüzdeki insanların problemlerinden biri ise depresyondur. 
Günümüzde sık sık duyduğumuz intihar haberleri bunu gösteriyor. Ne yazık ki 
Mesih inanlıları da bayağı etkileniyorlar. Mesih inanlıları kendisindeki İsa’nın 
kanına dayanmadıkları için sevincini yitiriyorlar.  
Bu nedenle başka insanların günahını kolay bağışlamaz. Tanrı tövbe etmiş 

olanları bağışlar ve onların günahını artık hatırlamaz. Ama insanlar sürekli 
başka insanların günahını aramaya çalışıyorlar. Onlar Tanrı’nın doğruluğunu 
ihmal ederek sürekli kendi doğruluğuyla yaşamaya çalışıyorlar. İsa’nın kanı 
Tanrı’nın doğruluğuyla doludur ama onlar kendi doğruluğuyla doludur. Mesih 
inanlısı olan biri günah işlerse de Tanrı’nın önünde tövbe eder, o zaman İsa 
Mesih Baba Tanrı’nın önünde onu savunur (1.Yuhanna 2:1).  
Biri İsa’nın kanıyla bağışlanmışsa Tanrı’nın lütfundan dolayı şükrederek başka 

insanlara da bu haberi duyuracaktır. Ama kilisede sürekli başka insanları 
suçlamaya çalışanlar vardır. Acaba ‘onda İsa’nın kanıyla ilgili iman var’ 
diyebilir miyiz? İsa Mesih insanın günahını aklamak için kendi kanını döktü. 
Ama lütuf aldığını söyleyen biri eğer başka insanların günahını unutmayarak 
suçlarsa bu doğru mudur? 
İsa Mesih’in beden olarak gelip yaptıklarını kabul eden ruh Tanrı’dan 

olduğunu ama onu inkâr eden ruh ise Mesih-Karşıtı’nın ruhu olduğunu Kutsal 
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Kitap söylüyor (1.Yuhanna 4:3). Biz hangi ruha ait olduğumuzu anlamak için 
kendimizi sınamak lazımdır. Kilisede başka insanı bağışlamadan onun günahını 
hatırlamak İsa’nın kanının başarısını inkâr etmektir. ‘İsa’nın kanının gücüne 
inanıyorum’ deyip de başka insanların günahını bağışlamazsa kendi günahını 
yiyip içmiş olur. Biri kendisinde İsa’nın kanı olduğunu bilirse sevinecektir, 
başka insanlardaki İsa’nın kanının gücünü de kabul edecektir.  
Rab’bin sofrasında kâseden içmek günahımızı kaldırmış olan Rab’bin kanını 

anmaktır. Biri kâseden içmişse kendisinin İsa’nın kanıyla bağışlandığını ağzıyla 
ikrar etmelidir ve başka insanlara bunu duyurmalıdır (1.Korintililer 11:25-26). 
Uygun olmayan biçimde kâseden içmemek lazım. Kâseden içtiyse İsa’nın 
değerli kanının gücünü kabul etmelidir. Yoksa Rab`bin bedenine ve kanına karşı 
suç işlemiş olur (1.Korintililer 11:27-28).  
Kutsallar Rab’bin gününde ekmeği yemek için, kâseden içmek için gayretle 

toplanıyorlar (İbraniler 10:25). Ekmeği yiyerek kâseden içmenin anlamı nedir? 
İsa’nın başarısını duyurmaktır. Ekmeği yiyip kâseden içerek de kendisinde 
İsa’nın kan ve eti olduğunu kabul etmemek kendi günahını yiyip içmekle 
aynıdır (1.Korintililer 11:29-30).   
1.Korintililer 11:30 “İşte bu yüzden birçoğunuz zayıf ve hastadır, bazılarınız 

da ölmüştür” diye söyledi. Günümüzde kiliselerde ümitsiz, üzüntülü ve hasta 
olanlar çok var. Ve mutsuz ölümle karşılaşan da az değildir. 32.ayet “Dünyayla 
birlikte mahkûm olmayalım diye Rab bizi yargılayıp terbiye ediyor” diye 
söyledi. Rab terbiye ettiği için onlardan bir çoğu zayıf ve hastaydı, bazılar da 
ölmüştü. Her yaptığı iş iyiye gitmezse de ‘çok garip!’ diye düşünmemek lazım. 
Kendisi Rab tarafından terbiye edilmekte olduğunu bilerek sebebinin ne 
olduğunu düşünmek lazımdır. Meyve vermeyen çubuğun kesilip atılmasıyla 
ilgili uyarıyı ihmal etmemek lazımdır (Yuhanna 15:2). 
Komşuların canlarını kurtarmak görevimizdir. Ama niçin yapamıyor? Çünkü 

sevgisiz olduğu için. İsa ‘birbirinizi sevin!’ diye yeni bir buyruk verdi. Bu sevgi 
anne sevgisi gibi olması lazımdır. Efes’teki kilise Rab tarafından takdir aldı ama 
başlangıçtaki sevgisinden uzaklaştığı için azarlandı (Vahiy 2:4). ‘Başlangıçtaki 
sevgi’ nedir acaba? Biz annemizin çektiği doğum sancısı aracılığıyla doğduk. 
İlk doğduğumuz zaman tamamen güçsüz bir varlıktık. O zaman ağrı varken 
‘ağrıyor’ diyemedik, açken ‘açım’ diyemedik, soğukken soğuk olduğunu 
söyleyemedik. Ama annemizin sevgisi sayesinde bir yetişkin olarak 
büyüyebildik. Anne sevgisi bizim bu dünyadaki ilk tecrübemizdir, ilk 
öğrendiğimiz bilgidir, ilk aldığımız sevgidir. Efes’teki kilise çok harikaydı ama 
o sevginin bulunmamasından dolayı azarlandı.  
Başka insanları suçlamak da anne sevgisinin bulunmamasından dolayıdır. 

Çocuk her ne kadar yanlışlık yaparsa da annesi onu suçlamaz, tersine 
yanlışlığını örtmeye çalışır. “Şu kişi çok kötü, onun ne yaptığını biliyorum. 
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Tövbe ettim diyor. Ne kadar utançsız” diye başka insanları suçlayan insan da 
kendi çocuğunun kusurunu örtmeye çalışacaktır.  
Biz başka insanları yargılamamalıyız. Bizim için kanını dökmek için beden 

alıp gelenin başarısını inkâr etmemek lazım. Kanın gücüne inanmalıyız. Başka 
insanları suçlayarak dedikodu yapmamalıyız. Zorluk çeken canlar için birlikte 
ağlayabilmek lazımdır. Başlangıçtani sevgiyi söndürmeye çalışan İblis 
tarafından kandırılmamalıyız (Yaratılış 3:14). Biz tarlayız. Tanrı bize tohum ekti. 
Dolaysıyla biz yüz kat meyve vermemiz lazımdır. Bu Rab’bin kanını içmiş olan 
kutsalların görevidir.  
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