4

İNSANOĞLU İSA

İsa, evrende eşsiz ve benzersizdir.
O'nun gibi başka hiç kimse yoktur,
çünkü O hem Tanrı hem de insandır.
Kutsal Kitap bunu öğretir.
Ama İsa neden insan olmayı istesin?
O'nun yaptığı, zengin bir adamın çok
güzel malikânesini ve sahip olduğu
her şeyi terk edip çok fakir bir hayat
yaşaması gibiydi. Bu, güçlü bir kralın,
nefret edilen ve küçümsenen biri
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olmak için kendisine saygı duyup
itaat eden herkesten ayrılmasına
benziyordu.
Ancak İsa, bunu ve hatta daha da
fazlasını yaptı. Baba Tanrı'yla olan
ilahi konumunu kendi isteğiyle terk
etti. İnsan biçimini gönüllü olarak aldı.
Hatta, "İnsanoğlu" unvanı, Kendisi
için en çok kullandığı unvandır. Bu
unvan İncil'in ilk dört bölümünde 76
kez geçer.
İsa, insan bedeni aldığında ne oldu?
İnsan olduğunda Tanrılığı azaldı mı?
Tanrı olmayı sürdürseydi gerçekten
insan olabilir miydi?
Bu derste, Kutsal Kitap'ın bu konular
hakkında neler söylediğine
bakacağız. Etüt edeceğimiz gerçekler
çok önemlidir. Kurtuluşumuzun
İsa'nın tamamen Tanrı olduğu
gerçeğine ve aynı zamanda O'nun

88

tamamen insan olduğu gerçeğine
bağlı olduğunu keşfedeceksiniz.
Bu derste şunları
inceleyeceksiniz . . .
• Tanrı Oğlu Nasıl İnsan Oldu?
• Tanrı Oğlu Neden İnsan Oldu?

TANRI OĞLU NASIL İNSAN OLDU?
Beden Alıp İnsan Olması
Beden alıp insan olmak sözcüğü,
bedende sözcüğünden gelir. Tanrı
dünyaya insan bedeninde gelmiştir.
Tanrı Oğlu İsa Mesih, beden alıp
insan olmuş Tanrı'dır – insanlığı
giymiş Tanrı'dır.
İnsanoğlu unvanı, bize özellikle
İsa'nın beden alıp insan olmasından
ve insanlığın temsilcisi olarak
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hizmetinden söz eder.
İnsanoğlu, Eski Antlaşma ve
peygamberliklerinde Mesih'le ilgili bir
unvandır. İbranice karşılığı Ben
Adham'dır. Bu, Adem Oğlu,
İnsanoğlu, İnsanlığın Oğlu olarak
tercüme edilebilir ve İsa hakkında
dört şeyi vurgular:
İsa gerçek bir insandı. Bedeni,
Tanrı'nın insanlara gözüktüğü
bir kılık değiştirme değildi.
Gerçek insan yapısına sahipti.
Adem Oğlu İsa, Adem'le
Havva'ya vaat edilen kadının
soyu – soylarından gelecek
Olan – Şeytan'ı yenecek olan
kişiydi.
Adem Oğlu İsa, bütün
insanlığa aittir. Sadece bir tek
ulus, zaman ya da yere değildir.
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O, bütün insanlık için gelen
Mesih'tir.
İsa yeryüzüne ancak
insanlığın gerçek temsilcisi
olarak yerine getirebileceği bir
görevle geldi.
Bakireden Doğdu
Tanrı Oğlu, hangi mucizeyle İnsanoğlu
olmuştu? İnsanların doğduğu gibi
doğması gerekiyordu ve öyle yaptı.
Ancak çok önemli bir fark vardı.
İsa'nın annesi insan olduğu halde,
Babası – yani Meryem'in rahminde
mucize yapan Evrenin Yaratanı –
Tanrı'nın kendisiydi. Yeşaya'nın
önceden hakkında peygamberlik
ettiği bakireden doğuşla Tanrı,
insanlar arasında yaşamak ve
onlardan biri olmak üzere geldi.
Doktor Luka, verileri araştırarak
İsa'nın doğumu hakkında şunları

91

yazdı:
Luka 1:26-38
" . . .Tanrı, Melek Cebrail'i
Celile'de bulunan Nasıra adlı
kente, Davut'un soyundan Yusuf
adındaki adama nişanlı kıza
gönderdi. Kızın adı Meryem'di.
Onun yanına giren melek, 'Selam,
ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız!
Rab seninledir' dedi."
Söylenenlere çok şaşıran
Meryem, bu selamın ne anlama
gelebileceğini düşünmeye
başladı. Ama melek ona,
'Korkma Meryem' dedi, 'Sen
Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak,
gebe kalıp bir oğul doğuracak,
adını İsa koyacaksın. O büyük
olacak, kendisine 'Yüceler
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Yücesi'nin Oğlu' denecek.
Rab Tanrı O'na, atası Davut'un
tahtını verecek. O da sonsuza
dek Yakup'un soyu üzerinde
egemenlik sürecek,
egemenliğinin sonu
gelmeyecektir.
Meryem meleğe, 'Bu nasıl olur?
Ben erkeğe varmadım ki' dedi.
Melek ona şöyle yanıt verdi:
'Kutsal Ruh senin üzerine
gelecek, Yüceler Yücesi'nin gücü
sana gölge salacak. Bunun için
doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu
denecek' . . . 'Ben Rab'bin
kuluyum' dedi Meryem, 'Bana
dediğin gibi olsun.' Bundan
sonra melek onun yanından
ayrıldı."
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Meryem'in evleneceği adam olan
Yusuf'un, onun hamile olduğunu
öğrendiğindeki olayı, İsa'nın
elçilerinden biri olan Matta, şöyle
yazar:
Matta 1:19-25
"Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam
olduğu ve onu herkesin önünde
utandırmak istemediği için ondan
gizlice ayrılmak niyetindeydi.
Ama böyle düşünmesi üzerine
Rab'bin bir meleği rüyada ona
görünerek şöyle dedi: 'Davut
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oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş
olarak almaktan korkma. Çünkü
onun rahminde oluşan, Kutsal
Ruh'tandır. Meryem bir oğul
doğuracak. Adını İsa koyacaksın.
Çünkü halkını günahlarından O
kurtaracak.'
"Bütün bunlar, Rab'bin
peygamber aracılığıyla bildirdiği
şu söz yerine gelsin diye oldu:
'İşte, kız gebe kalıp bir oğul
doğuracak; adını İmmanuel
koyacaklar.' İmmanuel, Tanrı
bizimle demektir.
"Yusuf uyanınca Rab'bin
meleğinin buyruğuna uydu ve
Meryem'i eş olarak yanına aldı.
Ama oğlunu doğuruncaya dek
Yusuf ona dokunmadı. Doğan
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çocuğun adını İsa koydu."
Oğul Tanrı'nın insan olduğunu
söylemek, Tanrı'nın insana dönüştüğü
ya da Tanrı olmayı bırakıp insan
olduğu anlamına gelmez. Oğul Tanrı,
hâlâ Tanrı'ydı. Ama İnsanoğlu
olduğunda daha önce yapılmamış bir
şey yaptı: Tanrı olarak, yaratmış
olduğu insan doğasını üzerine aldı.
Bundan sonra insansal doğa ve
tanrısal doğa bir tek varlıkta, bir tek
kişide – gerçek Tanrı ve gerçek insan
olan İsa Mesih'te – kusursuz bir
şekilde birleşti.
Şimdi öğrendikleriniz . . .
• "İnsanoğlu" unvanı, İsa Mesih'in
İnsanlığın tam bir üyesi olduğu
gerçeğine işaret eder. Tanrı olarak,
yaratmış olduğu insan doğasını Kendi
üzerine aldı.
• İsa'nın annesi insan olduğu halde,
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babası Tanrı'nın kendisiydi. Yeşaya'nın
önceden hakkında peygamberlik ettiği
bakireden doğuşla Tanrı, insanlar
arasında yaşamak ve onlardan biri
olmak üzere geldi.
İnsansal Sınırları Kabul Etti
İsa, gerçek bir insan ve bizim
temsilcimiz olmak için kendisini
şunlarla sınırladı:
– İnsan bedeni ve doğası.
İsa ölümsüzlüğünü bir yana bıraktı ve
zayıflıklarıyla insan bedenini aldı.
Hastalık, acı çekme ve ölüme açık
oldu. Sık sık aç, susuz ve yorgundu.
Üzüntü, hayal kırıklığı, hüsranlar ve
kalp kırıklığının ne demek olduğunu
biliyordu. İnsansal sevinçler ve
korkuları yaşadı.
– İnsanlar arasındaki yaşam
koşulları.
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Evrenin Yaratıcısı, gücünü bir kenara
bırakıp çaresiz, küçük bir bebek oldu.
Bütün bilgelik ve bilginin kaynağı,
okula gidip okuma yazmayı ve Tanrı
sözünü öğrendi. Bir marangoz olarak
çalıştı. Meleklerin hepsinin Kendisine
tapındıkları görkem tahtını terk edip
bir hizmetkârın yerini aldı – Kendisiyle
alay edildi, küçümsendi, zulüm gördü
– hayatını diğer insanlar için hizmet
ve kurban olarak sundu.
– Herkese açık olan ruhsal
kaynaklar.
İsa Kendisini hepimiz için açık olan
ruhsal güç ve yöntemlerle sınırlayarak
Tanrı'nın bizim için istediği kalıbı bize
gösterdi. Dua etti ve Tanrı dualarını
yanıtladı. Güç için Tanrı'ya güvendi.
Tanrı'nın evine gitti ve O'nun sözünü
öğrendi. Şeytan, O'nu günah
işlemeye ayartmaya çalışınca İsa,
Kutsal Kitap'tan ayetler aktardı ve
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onları içinde bulunduğu duruma
uyarladı. Herkese, yaptığı mucizelerin
Tanrı'nın Ruhu'nun Kendisi aracılığıyla
çalışması olduğunu ve öğretisinin de
Tanrı'nın Kendisine söylemesini
istediği şeyler olduğunu söyledi.
Pavlus, Filipililer'e yazarken, İsa'nın
bizim Kurtarıcımız olmak için Kendini
nasıl gönüllü olarak alçalttığını ve
Tanrı'nın O'nu nasıl onurlandırdığını
ve daha da onurlandıracağından söz
eder.
Filipililer 2:6-11
"Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu
halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı
sarılacak bir hak saymadı. Ama
kul özünü alıp insan
benzeyişinde doğarak ululuğunu
bir yana bıraktı. İnsan biçimine
bürünmüş olarak ölüme – çarmıh
üzerinde ölüme bile! – boyun
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eğip kendini alçalttı.

Bunun için de Tanrı O'nu pek çok
yükseltti ve O'na her adın
üstünde olan adı bağışladı. Öyle
ki, İsa'nın adı anıldığında gökteki,
yerdeki ve yer altındakilerin
hepsi diz çöksün ve her dil, Baba
Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa
Mesih'in Rab olduğunu açıkça
söylesin."
Şimdi öğrendikleriniz . . .
• İsa ölümsüzlüğünü bir yana bıraktı
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ve zayıflıklarıyla insan bedenini aldı.
Sık sık aç, susuz ve yorgundu.
Üzüntü, hayal kırıklığı, hüsranlar ve
kalp kırıklığının ne demek olduğunu
biliyordu.
• Tanrı İsa'yı pek çok yükseltti ve O'na
her adın üstünde olan adı bağışladı.
Öyle ki, İsa'nın adı anıldığında gökteki,
yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz
çöksün.
• Filipililer 2:6-11'e göre, İsa, bizleri
kurtarmak için çarmıhta ölmek üzere
kendini alçalttı.
Filipililer 2:6-11
"Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu
halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı
sarılacak bir hak saymadı. Ama
kul özünü alıp insan
benzeyişinde doğarak ululuğunu
bir yana bıraktı."
Kusursuz Bir Hayat Yaşadı

101

İsa kusursuz bir hayat yaşadı. O'nda
hiçbir kusur ya da zayıflık yoktu.
Düşmanları O'nda hiçbir kusur
bulamamışlardı. İsa büyürken, diğer
erkek çocuklarının ve genç adamların
karşılaştıkları ayartılmalarla yüz yüze
geldi. Ama O pak, dürüst, içten, Tanrı
ve diğer insanlara karşı sevgi dolu
olarak kaldı.
İsa günahtan nefret etti, günah
aleyhine konuştu, ama günahkârı
sevdi. Günahkârların dostu olarak
tanındı. Buna karşın kendisi hiçbir
zaman günah işlemedi. Günahkârların
yaşamlarını değiştirdi, ama onlar O'nu
değiştiremediler.
İsa'nın kusursuz hayatı, İnsanoğlu
olarak hizmetinin bir parçasıydı.
İnsanlığın temsilcisi olarak, Tanrı'nın
her yasasını yerine getirdi. Tanrı'nın
yasalarını yerine getirenlere vaat
edilen bütün bereketleri (sonsuz
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yaşam ve Tanrı'nın evinde mutluluk)
hak etti. 1) Bizim suçluluğumuzu
üzerine almak ve günahlarımız için
ölmek ve 2) bize kendi doğruluğunu
(Tanrı'nın önündeki doğru konumu) ve
Tanrı'nın yasalarını yerine getiren
herkese vaat edilen bütün bereketleri
vermek için kusursuz bir biçimde
bizim yerimize geçen kişi olma
niteliklerini kazandı.
Şeytan, İsa'ya günah işlettirmeye ve
O'nu hizmetinden döndürmeye çalıştı.
Ama İsa bu ayartmalara karşı durdu
ve bizi kurtarmak için görevini yerine
getirdi. Sadece kötülük yapmayı
reddetmekle kalmadı – doğru olanı
yapmaya kendini adamıştı. Sevginin
beden almış şekliyle, sevgisini,
yaptıklarıyla ortaya koydu.
İsa halka dönük hizmetine otuz
yaşında (yaklaşık AD 22 yılında)
başladı. İnsanlara Tanrı hakkında ve
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nasıl O'nun krallığının bir parçası
olabilecekleri hakkında öğretti.
Gelmiş geçmiş en büyük Peygamber
ve Öğretmen'di. Sadece bir tek
dokunuş ya da buyrukla yüzlerce
hastayı iyileştirdi. Günahkârlar O'na
gelerek bağışlanma, huzur, günahtan
temizlenme ve O'nun sevgisiyle dolu
harikulade yeni bir hayat aldılar.
Elçilerin İşleri 10:38
"Tanrı'nın, Nasıralı İsa'yı nasıl
Kutsal Ruh'la ve kudretle
meshettiğini biliyorsunuz. İsa her
yanı dolaşarak iyilik yapıyor.
İblis'in baskısı altında olanların
hepsini iyileştiriyordu. Çünkü
Tanrı O'nunla birlikteydi."
Ama İsa'nın dönemindeki din
önderleri İsa'yı kıskanıyorlardı ve
O'nu Mesih olarak kabul etmediler.
O'nu yalan yere suçladılar ve aynen
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Yeşaya'nın peygamberlik ettiği gibi
O'nu çarmıha gerdiler. Sıradan bir
suçlu gibi, iki suçlunun arasında
çarmıha gerildi. Kurtarmaya geldiği
insanlar, O ölürken O'nunla alay
ettiler. Buna karşın İsa onları hâlâ
sevmeye devam etti ve şöyle dua etti:

Luka 23:34
"Baba, onları bağışla. Çünkü ne
yaptıklarını bilmiyorlar."
İsa'nın kusursuz yaşamı mezarda son
bulmadı. Baba Tanrı O'nu üçüncü gün
diriltti. Yeryüzünde kırk gün daha
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kaldıktan sonra, bugün bizim
temsilcimiz olduğu cennete döndü.
Dünyayı kusursuz adalet ve kalıcı
barışla yönetmek için bir gün oradan
geri gelecektir.
Şimdi öğrendikleriniz . . .
• İsa büyürken, diğer erkek
çocuklarının ve genç adamların
karşılaştıkları ayartılmalarla yüz yüze
geldi. Ama O pak, dürüst, içten, Tanrı
ve diğer insanlara karşı sevgi dolu
olarak kaldı.
• İsa, dünyayı kusursuz adalet ve
kalıcı barışla yönetmek için bir gün
cennetten geri gelecektir.

TANRI OĞLU NEDEN İNSAN OLDU?
Tanrı neden insan oldu? Neden
insansal doğayı alıp insansal sınırlarla
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kendini sınırladı? Beden alıp insan
olması neden gerekliydi. Yanıtı dört
maddede özetleyebiliriz: 1) Vahiy, 2)
Hazırlık, 3) Bizim Yerimize Ölmesi, ve
4) Aracılık.
Vahiy
İsa, Tanrı'nın nasıl olduğunu bizlere
göstermek için insan olarak yaşadı.
O'nda Tanrı'nın karakterini görebiliriz.
İsa'yı tanıyarak Tanrı'yı tanıyabilirsiniz.
Bu konuyu daha sonra ayrıntılarıyla
inceleyeceğiz.
Tanrı Oğlu, kusursuz insanın nasıl
olabileceğini bize göstermek için
insan oldu. İsa'nın kusursuz yaşamı
ve karakterinde, insanlık için örneğini,
potansiyelini ve Tanrı'nın bizim için
olan planını görebiliriz. O bizim
örneğimizdir. Sözlerimiz,
düşüncelerimiz ve davranışlarımızın
standardı O'dur. O bizde yaşadığı ve
bizleri Tanrı'nın çocukları yaptığı
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zaman sahip olabileceğimiz hayatı
bize gösterir.
Efesliler 4:13
"Sonunda hepimiz imanda ve
Tanrı'nın Oğlu'nu tanımada
birliğe, yetkinliğe ve Mesih'in
doluluğundaki olgunluk düzeyine
erişeceğiz."
İsa'nın yaşamı ayrıca O'nun – hizmeti
için sahip olduğu – özellikleri
gösterdi. Günahsızlığı, bizim yerimize
geçmeye, acı çekip ölmeye layık
olduğunu gösterdi. Gücü, bilgeliği ve
sevgisi, Kralımız olmaya yeterli
olduğunu gösterdi.
Hazırlık
İsa'nın insan olarak hayatı, hizmeti
için gerekli bir hazırlıktı. Deneyimi,
O'na insan doğası hakkında bir
anlayış verdi ve bu da O'nu Aracımız
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ve Yargıcımız olmaya hazırladı.
İsa'nın Kâhinimiz olabilmesi için insan
olması gerekti. Zayıflıklarımızı
paylaştı, sorunlarımızı anladı, kendi
çektiği acılardan ötürü itaatin bedelini
öğrendi. İsa, yeryüzündeyken
kendisini izleyenler için dua etti.
Bugün de – gereksinimlerimizi
derinden anlayarak – bizim için gökte
dua etmektedir.
İbraniler 2:17-18
"Bunun için her yönden
kardeşlerine benzemesi
gerekiyordu. Öyle ki, Tanrı'ya
hizmetinde merhametli ve sadık
bir başkâhin olup halkın
günahlarını bağışlatabilsin.
Çünkü kendisi denenip çektiği
için denenenlere yardım edebilir."
İbraniler 4:14-16
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"Tanrı Oğlu İsa gökleri aşan
büyük başkâhinimiz olduğu için
açıkça benimsediğimiz inanca
sımsıkı sarılalım. Çünkü
başkâhinimiz zayıflıklarımızda
bize yakınlık duyamayan biri
değildir, tersine, her alanda bizim
gibi denenmiş, ama günah
işlememiştir. Onun için Tanrı'nın
lütuf tahtına cesaretle
yaklaşalım; öyle ki, yardım
gereksindiğimizde merhamet
görelim ve lütuf bulalım."
İsa'nın insan olarak deneyimi, O'nu
insanlar üzerinde hükmetmeye
hazırladı. Adem'in soyunun kusursuz
temsilcisi İnsanoğlu, insanlığın
yöneticisi olacaktır. Kusursuz Kral
olacaktır, çünkü tam olarak neye
ihtiyacımız olduğunu bilir ve bizi anlar.
Bizim için öldüğünden, hayatlarımızı
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yönetme hakkına sahiptir. Kendisine
iman edenlerin yaşamlarında
egemenlik sürer. Bir gün bizim için
öldüğü dünyayı yönetecektir.
Daniel 7:13-14
"Gece görümlerimde
insanoğluna benzer birinin göğün
bulutlarıyla geldiğini gördüm.
Eskiden beri var Olan'in yanına
doğru ilerledi, O'nun önüne
getirildi. Ona egemenlik, yücelik
ve krallık verildi. Bütün halklar,
uluslar ve her dilden insan ona
tapındı. Egemenliği hiç
bitmeyecek sonsuz bir
egemenlik, krallığı hiç
yıkılmayacak bir krallıktır."
Bizim Yerimize Ölmesi
İsa ölebilmek için doğmuştu.
İnsanlığın hepsi günah işledi ve
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sonsuza dek ölüme mahkûm edildi.
Bizi kurtarmanın tek yolu, Tanrı'nın
Kendisinin bizim cezamızı Kendi
üzerine almasıydı. Ama Tanrı, Tanrı
olarak ölemezdi. Bu nedenle, bizim
yerimize ölmek ve bizleri
günahlarımızdan kurtarmak için insan
oldu.
İsa, çarmıhta bizim yerimizi almaktan
fazlasını yaptı. Tanrı O'nu ölümden
diriltti. Kendisini kabul eden herkese
sonsuz krallığında bir yer sunar. Tanrı,
Oğlu'nun bütün haklarını Tanrı oğulları
olarak paylaşabilelim diye, bizleri
Kendisiyle birleştirdi.
İbraniler 2:9-11; 13-15
"Ama meleklerden biraz aşağı
kılınmış olan İsa'yı, Tanrı'nın
lütfuyla herkes için ölümü tatsın
diye çektiği ölüm acısı
sonucunda yücelik ve onur tacı
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giydirilmiş olarak görüyoruz.
Birçok oğulu yüceliğe eriştirirken
onların kurtuluş öncüsünü
acılarla yetkinliğe erdirmesi, her
şeyi kendisi için ve kendi
aracılığıyla var eden Tanrı'ya
uygun düşüyordu. Çünkü hepsi –
kutsal kılan da kutsal kılınanlar
da – aynı Baba'dandır.
"'İşte ben ve Tanrı'nın bana
verdiği çocuklar' diyor. Bu
çocuklar etten ve kandan
oldukları için İsa, ölüm gücüne
sahip olanı, yani İblis'i, ölüm
aracılığıyla etkisiz kılmak üzere
onlarla aynı insan yapısını aldı.
Bunu, ölüm korkusu yüzünden
yaşamları boyunca köle olanların
hepsini özgür kılmak için yaptı."
Aracılık
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İsa, Tanrı'yla insanı bir araya
getirebilmek için insan oldu. Günah,
kutsal Tanrı'yla yoz ve asi insan
arasında aşılması imkânsız bir
uçurum oluşturmuştu. Ama Tanrı'nın
sevgisi uçurumun üzerinde bir köprü
kurmanın ve insanı Kendisine geri
getirmenin bir yolunu buldu. İsa,
Tanrı'yla insan arasında yeni bir
antlaşmanın aracısı olmaya geldi.
1.Timoteos 2:5-6
"Çünkü tek Tanrı ve Tanrı'yla
insanlar arasında tek aracı vardır.
O da insan olan ve kendisini
herkes için fidye olarak sunmuş
bulunan Mesih İsa'dır."
Yeni Antlaşma'nın yazıldığı dönemde
aracılar, iflas etmiş bir insanı temsil
etmeleri için mahkeme aracılığıyla
tayin edilirdi ve o kişinin işlerini onlar
yürütmeye başlardı. Aracı, kişinin
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borçlu olduğu herkesin borçlarını
tamamen ödemesini sağlardı. Eğer
iflas etmiş kişinin sahip olduğu şeyler
borçlarını ödemeye yeterli değilse,
aracı bu borçları kendisi öderdi.
Bu, İsa'nın çok güzel bir resmidir! O,
Tanrı'nın önünde bizim Aracımız'dır.
Ölümü, günah borcumuzu kapatır ve
O'nda, bizi Tanrı'dan ayıran günah ve
suçluluktan özgür oluruz. Çarmıhı,
uçurumun üzerine köprü kurar. Bize
yeni bir doğa – Kendi doğasını –
vermiş ve bizleri Tanrı'nın çocukları
yapmıştır. Bizim insansal doğamızı
üzerine alarak bize uzanır ve bizleri
daha iyi bir dünya için hazırlar. Bizler
Tanrı'nın çocukları olabilelim diye,
Tanrı Oğlu, İnsanoğlu olmuştur.
Galatyalılar 4:4-5
"Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa
altında olanları özgürlüğe
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kavuşturmak için kadından
doğan, Yasa altında doğan öz
Oğlu'nu gönderdi. Öyle ki, bizler
oğulluk hakkını alalım."
1.Petrus 3:18
"Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya
ulaştırmak amacıyla doğru kişi
olarak doğru olmayanlar için
günah sunusu olarak ilk ve son
kez öldü."
Şimdi öğrendikleriniz . . .
• Tanrı Oğlu İsa Mesih, yeryüzünde
yaşadı. Bütün insanların karşılaştığı
sorunların aynısıyla karşılaştı. Bugün
göktedir; anlayışlı, anlayan ve yardım
edebilen bir konumdadır.
• İsa Mesih, Tanrı'yla insan arasındaki
tek aracıdır, çünkü O, Tanrı bizleri
oğullar olarak kabul edebilsin diye
günahlarımız için ölmüştür.
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• Tanrı Oğlu . . .
– Tanrı ve halkı arasındaki köprü
olmak için insan oldu.
– bizim yerimize ölmek için insan
oldu.
– ayartılmış olanlara yardım
edebilmek için insan oldu.
– Kendisini insanlığı yönetmeye
yeterli kılmak için insan oldu.
– bizlere Tanrı'nın nasıl olduğunu
göstermek için insan oldu.

İncil'in her yerinde, Tanrı'nın bizim
için olan amacını anlatan ve İsa'nın
neden İnsanoğlu olduğunu
anlamamıza yardım eden bölümler
bulunmaktadır. İsa bunların hepsini
şöyle özetler:
Luka 19:10
"İnsanoğlu kaybolmuş olanı
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arayıp kurtarmak için geldi."
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