
İsa‟nın beden ve kanı (Yuhanna 6:41-59) 

 

 

 
 Tanrı yaşıyor. Dolaysıyla şimdi de bize lütuf ve bereket veriyor, görkem ve güç veriyor. 

Tanrı dünyayı sevdiği için İsa Mesih‟i gönderdi, ve böylece Tanrı‟da olan sonsuz yaşamı bize 

sağladı. Birçok insan Tanrı‟ya dayanarak bu dünyada mutlu, zengin olmak istiyor. Ama 

Tanrı‟nın İsa Mesih aracılığıyla bize sağladıklarından en büyük şey sonsuz yaşamdır.  

İnsanın olsun hayvanın olsun her bedenin yaşam süresi vardır. Günümüzde tıp bilmi 

geliştiği için insanın ortalama yaşam süresi geçmişten daha uzadı ama, insan ne kadar harika 

yemekleri yiyerek spor yapsada genelde yüz yirmi yaşından fazla yaşayamaz. Yani beden 

sonsuz yaşayamaz. Şimdi bizde sonsuz yaşam olması nasıl mümkün oluyor? Çünkü Tanrı 

insana ruh verdiği için... 

İsa Baba Tanrı‟nın isteğini yerine getirmek için bu dünyaya geldi. Baba Tanrı‟nın isteği 

Oğlu‟na iman eden herkese sonsuz yaşam vermektir (Yuhanna 6:38-40). İsa “Bense insanlar 

yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim”(Yuhanna 10:10) diye söyledi. Bedene ait 

olanlar İsa‟nın Tanrı‟nın Oğlu olmasını fark edemez. Aynı şekilde bedene ait olanlar sonsuz 

yaşamı ne görür nede alır. Ama Mesih‟e inananların sonsuz yaşamla ilgili umudu vardır.  

Bazı insan “Tanrı benden ne istediğini bilmiyorum” der. Böyle insanlar büyük ihtimalle 

Tanrı‟nın isteği ne olduğunu yanlış anlıyorlar. Tanrı‟nın isteğini bir bütün olarak anlamak 

lazım. Tanrı bizim İsa Mesih‟te sonsuz yaşama kavuşmamızı ister.  

Biz Rab‟bin sofrasını kutlarken şarap içiyoruz. Bu gerçek İsa‟nın kanı değildir. İnsanlar her 

yıl doğum günlerini kutluyorlar. Böylece kendi doğduğu günleri anıyorlar. Ve doğum gününü 

kutlarken ölüler için değil yaşayanlar içindir. Yani doğum gününü kutlamak hem kendi 

doğduğu günü kutlamaktır hemde kendisi yaşamakta olduğunu kutlamaktır. Aynı şekilde 

Rab‟bin sofrası Tanrı‟nın Oğlu‟nun beden alıp bu dünyaya geldiğini ve kanını dökerek 

öldüğünü hatırlamaktır, ve böylece biz günahımızdan bağışlanarak günahımızdan 

kurtulduğumuzu ikrar ediyoruz.   

Biz aslında İblis‟in egemenlik altında olan günahkârdık. Ama İsa‟nın kanıyla 

günahımızdan bağışlandık ve doğru kişi olduk. İsa‟ya inananlar ve inanmayanların farkı 

İsa‟nın kanıyla aklanmak yada aklanmamaktır. Görünüş olarak hiç farkı olmasa bile Tanrı‟nın 

bakış açısında bu iki bambaşkadır.  

İsa “İnsanoğlu'nun bedenini yiyip kanını içmedikçe, sizde yaşam olmaz” (Yuhanna 6:53) 

diye söyledi. Rab‟bin kanı sayesinde biz sonsuz ölümden kurtulduk. Artık bizim için önemli 

olan sonsuz yaşama kavuşamaktır. Sonsuz yaşam için biz İsa‟nın bedenini yemeliyiz 

(Yuhanna 6:54). İsa söz beden olup gelendir (Yuhanna 1:1). O söz sonsuz yaşamdır (Yuhanna 

12:50). Tanrı‟nın İsa‟yı gönderdiyse, „sonsuz yaşam alın‟ diye buyruk vermiş olur. İsa‟nın 

bedenini yemek O‟nun sözüne itaat etmektir.  

2.Korintililer 13:5 “İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendi kendinizi sınayın, 

kendinizi yoklayın. İsa Mesih'in içinizde olduğunu bilmiyor musunuz? Aksi halde sınavdan 

başarısız çıkardınız” diye söyledi. Kendisinde sonsuz yaşam olup olmadığını başka insanlara 

sormaya gerek yoktur. Ç ünkü kendisinin İsa‟nın sözüyle alakalı olup olmadığını kendisi iyi 

bilir.  

 

Biz İsa‟nın kanını içerek günahımızdan bağışlandık, İsa‟nın bedenini yiyerek sonsuz 

yaşam aldık. İçimizde yaşayan Kutsal Ruh buna tanıklık ediyor (2.Korintililer 1:22). Kutsal 

Ruh gözle görünmez ama Kutsal Ruh gelince kendisini gösterir (1.Korintililer 12:7). Ruh‟u 

alanlar bilinmeyen dillerle konuşmaya başlar. Toprağa tohum ekince önce filizlenir sonra 



büyüyünce gövde olur, çiçek açar ve meyve verir. Aynı şekilde bilinmeyen dillerle başlamış 

olan Ruh‟un belirtisi durmadan sürekli gelişmelidir. Ne yazık ki çoğu insanlar bilinmeyen 

dillerle konuşmak yeter olduğunu düşünerek artık daha ilerleyemiyorlar.  

Müjdeyi yaymak üzere öğrencileri gönderirken İsa „Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, 

cüzamlıları temiz kılın, cinleri kovun‟(Matta 10:7-8) diye söyledi. Göğe alınmadan önce de 

İsa „İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır, benim adımla cinleri kovacaklar, 

yeni diller konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Ö ldürücü bir zehir içseler bile, bundan 

zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek‟ (Markos 

16:17) diye söyledi. Ruh içimizdeyse İsa‟nın vaat ettikleri bizde de olmaları gerekir.  

İsa‟ya iman edenler Kutsal Ruh‟un yaşadığı Tanrı‟nın tağınağıdır. Kutsal Kitap 

“İmansızlarla aynı boyunduruğa girmeyin. Ç ünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla 

karanlığın ne beraberliği olabilir? Mesih ile Beliyal arasında ne sözbirliği, iman edenin iman 

etmeyenle ne paydaşlığı olabilir? Tanrı'nın tapınağıyla putlar arasında ne anlaşma olabilir? 

Ç ünkü biz yaşayan Tanrı'nın tapınağıyız” (2Korintililer 6:14-16) diye söyledi, ve “Eğer bir 

kimse Tanrı'nın tapınağını yıkarsa, Tanrı da onu yıkacak. Ç ünkü Tanrı'nın tapınağı kutsaldır 

ve o tapınak sizsiniz” (1.Korintililer 3:17) diye söyledi. Biz kendimizin kutsal tapınak 

olduğumzu iyice bilmeli ve içimizde etkin olan Kutsal Ruh‟a engel olmamalıyız.  

Rab‟bin sofrası aracılığıyla biz Tanrı‟nın tapınağı olduğumuzu ikrar ediyoruz. 

1.Korintililer 11:26-27 “Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kâseden her içtiğinizde, Rab'bin 

gelişine dek Rab'bin ölümünü ilan etmiş olursunuz. Bu nedenle kim uygun olmayan şekilde 

ekmeği yer ya da Rab'bin kâsesinden içerse, Rab'bin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş 

olur” diye söyledi. İsa‟nın kanını ve bedenini yiyip içtiyse artık başka insanlarla 

paylaşmalıdır. Buna yardım olmak için Kutsal Ruh bizde yaşıyor ve bizde çalışıyor. Biri 

Mesih inanlısıysa Tanrı‟nın gücünü kullanabilir. Neden O‟nun gücünü kullanamıyor? Ç ünkü 

İsa‟nın sözüne itaat etmediği içindir. Tanrı‟nın tapınağı olan kendi kimliğini bilenlerden Tanrı 

hoşnuttur, ve Kutsal Ruh öyle insanlar aracılığıyla çalışır. İçinde Kutsal Ruh yaşıyorsa artık 

Tanrı ve dünya arasında tereddüt etmemelidir. İlyas Karmel Dağı‟nda Baal‟ın 

peygamberlerini çağırarak İsrail halkına „Eğer RAB Tanrı'ysa, onu izleyin; yok, eğer Baal 

Tanrı'ysa, onun ardınca gidin‟ (1.Krallar 18:21) diye bağırdı. Buna rağmen hâlâ Baal‟ın 

yanından uzaklaşmamış olan bütün insanlar mahvoldular.  

Birini derin sevince başkaların anlamayacaği hareketleri yapabilir bazen... Biz İsa‟yı 

sevenleriz. İman etmeyenlerin bakış açısında İsa‟ya tanıklık etmeye çalışan biz garip olabilir. 

Ama Tanrı bizden hoşnuttur, Ruh içimizde bol bol armağan ve güçle çalışacaktır.  
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