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TANRI	  OĞLU	  
İSA	  MESİH	  

[Bu kitabı okuyan değerli Müslüman arka-
daşlarımıza: Bu kitabı internetten indirerek 
ya da bir arkadaşınızdan alıp okumaya 
başlayarak İsa Mesih hakkında daha bilgili 
istemenizi takdir ederiz. Aynı zamanda bu 
bölümün konusunun (Hıristiyanlığın en 
değerli inancı olan İsa Mesih'in Tanrı Oğlu 
olması) nasıl yüreğinizi derin derin rahatsız 
edeceğini de tanıyoruz. Bu konuyu daha 
sonraki bir noktada ince ince açmayı düşün-
dük, ama kitabın orijinal düzenini bozma-
mak da isteyerek vardığımız karar şudur: 
Sizi buraya kadar yöneltmiş olan Tanrı, bu 
hasas ama son derece önemli konunun 
gizemlerini anlamanıza yardım etmeye hazır 
olan aynı Tanrı'dır. Güvenimiz O'na'dır.] 
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Tanrı hakkındaki bazı gerçekleri anla-
mak, diğerlerini anlamaktan daha ko-
laydır. Örneğin, Tanrı'nın bir baba gibi 
oluşunu fazla zorluk çekmeden anla-
yabiliriz. Bunu yapabiliriz, çünkü babalık 
− baba olmak ya da bir babamızın ol-
ması − yaşamımızın bir parçasıdır. İyi 
babaların çocuklarının gereksinimlerini 
karşıladıklarını ve onlara baktıklarını 
biliyoruz. 

Tanrı hakkındaki diğer gerçekleri anla-
mak o kadar kolay değildir. Bu bizi şa-
şırtmamalı. Tanrımız büyüktür, sonsuz-
dur ve görkemli Yaratıcı'dır. O'nun dü-
şünceleri ve yolları bizimkilerden çok 
daha yüksektir. Tanrı hakkında anlaşıl-
ması çok güç olan gerçeklerden biri de 
bu dersin konusudur. Bu da İsa'nın 
Tanrı Oğlu olduğu gerçeğidir. Tanrı 
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birdir, ancak güç ve yücelikte Kendisine 
eşit bir Oğlu vardır. 

Bu ders bize Kutsal Kitap'ın İsa'nın eş-
siz benzersiz bir biçimde Tanrı Oğlu 
olduğu konusunda söylediklerini açık-
lar. Bu yüzden çok önemli bir derstir! 
İsa'nın iyi bir adam olduğuna inanmak 
yeterli değildir. 

O'nun dünyaya gelen Tanrı'nın Kendisi 
olduğuna tamamen ikna olmalısınız. Bu 
dersi çalışırken neden sadece İsa'nın 
şimdi ve her zaman sizi günah ve kötü-
lükten özgür kılma gücüne sahip oldu-
ğunu anlayacaksınız. 

Bu	  derste	  şunları	  	  
inceleyeceksiniz... 
* Oğul, Babası'yla Bağlantılıdır 
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* Oğul, Kendisini İzleyenlerle Bağlantı-
lıdır 

OĞUL	  
BABASIYLA	  BAĞLANTILIDIR	  

Kutsal Kitap, İsa'nın Babası'yla olan iliş-
kisi hakkında neler söyler? 

Baba	  ve	  Oğul	  
Sonsuza	  Dek	  Birdir	  
İsa Beytlehem'de doğmadan önce, 
Baba Tanrı'yla her zaman birlikteydi. 
İkinci derste, Mika 5:2'de yer alan, 
Mika'nın peygamberliğini okudunuz. 
Burada Mika, Mesih'in eskilere dayanan 
kökünden söz etmektedir: 
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Mika 5:2  
"... / Onun kökeni öncesizliğe, zamanın 
başlangıcına dayanır." 

İsa çarmıha gerilmeden önceki gece 
şöyle dua etti: 

Yuhanna 17:5  
"Baba, dünya var olmadan önce ben 
senin yanındayken sahip olduğun yüce-
likle şimdi beni yanında yücelt." 

İsa Tanrı'yla beraberdi. Dünyanın yara-
tılışında O'nunla birlikteydi. Yuhanna, 
İsa'nın Tanrı Sözü olduğunu söyler ve 
müjdesine şunları söyleyerek başlar: 

Yuhanna 1:1-3  
"Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla 
birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta 
O, Tanrı'yla birlikteydi. Her şey O'nun 
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aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey 
O'nsuz olmadı. Yaşam O'ndaydı ve ya-
şam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta 
parlar. Karanlık O'nu alt edemedi." 

Eski Antlaşma'da birçok okurun kafa-
sını karıştıran bir gizem vardır. Tanrı 
şöyle der: 

Yaratılış 1:26  
"Tanrı, 'Kendi suretimizde, kendimize 
benzer insan yaratalım' dedi." 

Tanrı kiminle konuşuyordu? Yuhanna' 
nın söyledikleri bu gizemi açıklamaya 
yardımcı oluyor. Tanrı Oğlu İsa, dünya 
yaratıldığında Tanrı'yla beraberdi. 2. 
dersten hatırladığınız gibi, Yeşaya Pey-
gamber, Mesih'e "Güçlü Tanrı" ve "Ebedi 
Baba" demiştir (Yeşaya 9:6). Ama daha-
sı vardır. 
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Kutsal Kitap, bir tek gerçek Tanrı − 
Yaratıcı − olduğunu öğretir. Buna karşın 
Eski Antlaşma'da çoğul bir isim olan 
Elohim, 2700 kereden fazla kullanır. 
Tanrı olarak tercüme edilen Elohim, 
Tanrı'nın işini tanımlamak için bazen 
çoğul zamirler ve fiillerle kullanılır. Tan-
rı'nın dünyayı yaratması anlatılırken de 
böyle yapılmıştır. Bazen, birden fazla 
kişi bir tek kişiymiş gibi hareket ediyor-
muşçasına tekil fiil kullanılır. Kutsal 
Kitap bir sözünü, ya birlik ya da sayıdan 
söz etmek için kullanır. Adına Tanrı 
dediğimiz tanrısal birlik birden fazla 
kişilikten oluşmuştur. 

Yaratılış 1:1, 2-26  
"Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı... 
Tanrı'nın Ruhu suların üzerinde hareket 
ediyordu... Tanrı, 'Kendi suretimizde, 
kendimize benzer insan yaratalım' dedi." 
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Eski ve Yeni antlaşmalarda, Tanrı'nın 
insana verdiği vahiy arttıkça Tanrı'nın, 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere 
üç kişilikten oluştuğunu görüyoruz. On-
lara − bir kişilikte birleşen kutsal üç 
kişilik anlamına gelen − birde üç olan 
Tanrı ya da Kutsal Üçlü Birlik adını 
veriyoruz. Amaç, güç ve yapılarında 
birdirler. Her zaman kusursuz bir birlik 
ve uyum içinde çalışmışlardır. Evreni 
yaratırlarken de, İsa yeryüzündeyken de 
böyle olmuştu. Ve her zaman böyle ola-
caktır. Tanrı adı, Baba, Oğul ve Kutsal 
Ruh için kullanılır. Aralarında bir ayrım 
yapmak için Baba'dan Tanrı, Oğul'dan 
yeryüzündeki ismi olan İsa olarak söz 
ederiz ve Kutsal Ruh'u da anarız. 

İsa, Baba'yla bir olduğu ya da Kendisi-
nin Baba'da, Baba'nın da Kendisinde 
olduğunu söylemiştir. 
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Yuhanna 17:21-23  
"Baba, senin bende olduğun ve benim 
sende olduğum gibi, onlar da bizde 
olsunlar. Dünya da beni senin gönderdi-
ğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği 
onlara verdim. Öyle ki, bizim bir olduğu-
muz gibi bir olsunlar. Ben onlarda, sen 
bende olmak üzere tam bir birlik içinde 
bulunsunlar ki, dünya beni senin gönder-
diğini, beni sevdiğin gibi onları da sev-
diğini anlasın." 

Baba Tanrı, İsa'nın Yuhanna 17:5'de 
okuduğumuz duasını yanıtladı. İsa gü-
nahlarımız için öldükten sonra Tanrı 
O'nu ölümden diriltti. Kırk gün sonra 
birçok insan O'nun göğe alınışını göz-
leriyle gördü. Daha sonra Tanrı, birkaç 
kişinin, İsa'yı yüceltildiğinde Babası'yla 
birlikte görmelerine izin verdi. İstefanos 
bunu görmüştü. 
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Elçilerin İşleri 7:55  
"Kutsal Ruh'la dolu olan İstefanos ise, 
gözlerini göğe dikip Tanrı'nın görkemini 
ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü." 

İsa,	  Tanrı'nın	  Kendi	  Babası	  
Olduğunu	  İddia	  Ediyor	  
İsa, Tanrı'nın Kendi Babası olduğunu 
biliyordu ve bunu başkalarına da bildir-
mişti. Tanrı'dan sürekli Babası olarak 
söz etti (on iki yaşındayken bile). Dua-
larında Tanrı'ya Baba diye hitap etti. İsa 
insanlara, Tanrı'nın Kendisini O'na iman 
edenlere sonsuz yaşam vermek üzere 
gönderdiğini söyledi. Şöyle dedi: 

Yuhanna 3:16  
"Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biri-
cik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman 
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edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi 
sonsuz yaşama kavuşsun." 

İsa, Tanrı'nın Kendisini yapması için 
göndermiş olduğu şeyi yaparak Baba-
sı'nı onurlandırdı. İnsanlara Tanrı'nın ne 
kadar harika olduğunu öğretti. Hariku-
lade öğretileri ve mucizelerinin Tanrı' 
dan olduğunu onlara bildirdi. 

Yuhanna 8:28, 29  
"İnsanoğlu'nu yukarı kaldırdığınız za-
man benim O olduğumu, kendiliğimden 
hiçbir şey yapmadığımı, ama tıpkı Baba' 
nın bana öğrettiği gibi konuştuğumu 
anlayacaksınız. Beni gönderen benim-
ledir, O beni yalnız bırakmadı. Çünkü 
ben her zaman O'nu hoşnut edeni ya-
parım." 



 

 

61	  

Tanrı,	  	  
İsa'nın	  Kendi	  Oğlu	  	  
Olduğunu	  Bildiriyor	  
İsa'nın Tanrı Oğlu olduğunu biliyoruz, 
çünkü Tanrı'nın kendisi bunu çok açık 
bir şekilde bildirmiştir. Tanrı, Oğlu'nu 
onurlandırır.  

İsa şöyle demiştir: 

Yuhanna 8:18, 54  
"Kendim için tanıklık eden bir ben varım, 
bir de beni gönderen Baba benim için 
tanıklık ediyor. Eğer ben kendimi yücel-
tirsem, yüceliğim hiçtir. Beni yücelten, 
'Tanrımız' diye çağırdığınız Babam'dır." 

Tanrı İsa'yı onurlandırdı ve 1) melekler, 
2) Kutsal Ruh, 3) doğaüstü belirtilerle 
O'nun Kendi Oğlu olduğuna tanıklık etti. 
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Melekler. Tanrı, insanlara İsa'nın Kendi 
Oğlu olduğunu bildirmek için göksel 
mesajcılar olan melekleri yolladı. Me-
lekler Yusuf ve Meryem'e bakireden 
doğacak bebeğin Tanrı Oğlu olacağını 
bildirdiler. Melekler, Beytlehem kırların-
daki çobanlara Kurtarıcı'nın doğduğunu 
bildirdiler. İsa'nın hayatındaki iki büyük 
kriz zamanında melekler gelip O'nu güç-
lendirdiler ve O'na güvence verdiler. Me-
lekler İsa'nın mezarının girişindeki taşı 
yuvarladılar ve izleyicilerine O'nun ölüm-
den dirilmiş olduğunu söylediler. İsa 
göğe alındığında melekler, O'nu seyre-
den kalabalığa gözüktüler. İsa göğe 
nasıl alınmışsa, bir gün yine aynı şekil-
de geleceğini söylediler. 

Kutsal Ruh. Tanrı, İsa'yı onurlandırmak 
ve insanlara O'nun kim olduğunu bildir-
mek için Kutsal Ruh'u gönderdi. Kutsal 
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Ruh, Elizabet, Zekeriya, Elçi Şimon, Mer-
yem ve Anna'yı doldurdu ve onların ara-
cılığıyla konuştu. Bu kişiler insanlara 
çocuk İsa'nın Mesih olduğunu söyledi-
ler. Tanrı Vaftizci Yahya'yı Ruhu'yla 
doldurdu ve onu özel bir mesajcı olarak 
İsa'yı, dünyanın günahlarını kaldıran 
Tanrı Oğlu ve Tanrı Kuzusu olarak tanıt-
mak üzere gönderdi. İsa vaftiz olduğun-
da Kutsal Ruh, O'nun üzerine bir güver-
cin gibi geldi. Kutsal Ruh, O'nu hizmeti 
için Mesih olarak, Tanrı'nın bilgeliği ve 
gücüyle meshetti. 

Doğaüstü belirtiler. Tanrı, Oğlu hakkın-
da tanıklık etmek için birçok belirti kul-
landı. Bir yıldız, yıldızbilimcileri bebek 
İsa'ya götürdü. İnsanlar üç değişik kez, 
Tanrı'nın gökten konuşup İsa'yı onurlan-
dırdığını duydular. İsa görevine resmen 
başladığında Tanrı şöyle dedi: 
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Matta 3:17  
"Sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnu-
dum." 

Bir başka sefer, Tanrı, İsa'nın izleyicileri-
ne Oğlu'nun görkemini biraz gösterdi. 

İsa'nın görünümü onların önünde de-
ğişti ve yüzü güneş gibi parlak oldu. 
Tanrı yine gökyüzünden konuştu. 

Matta 17:5  
"Sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnudum. 
O'nu dinleyin!" 

Tanrı'nın sesi, üçüncü bir durumda da 
duyuldu. Bu, İsa Kendi ölümünden söz 
ederken oldu. 

Yuhanna 12:28  
"Baba, adını yücelt." Bunun üzerine gök-
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ten bir ses geldi: "Adımı yücelttim ve 
yine yücelteceğim." 

İsa'nın yeryüzündeyken yaptığı bütün 
mucizeler O'nun söylediği kişi, yani Tan-
rı Oğlu olduğuna dair Tanrı'nın tanıklığı-
dır. İsa öldüğünde de Tanrı birçok belirti 
verdi. Yer sarsıldı. Güneş karardı. Büyük 
Tapınak'taki Kutsal Yer'in girişini kapla-
yan, tavana asılı olan uzun boylu kalın 
perde yukarıdan aşağı ortasından yırtıl-
dı. 

Üç gün sonra, Tanrı, Oğlu'nu ölümden 
dirilterek onurlandırdı. Daha sonra Tan-
rı, O'nu büyük bir kalabalığın gözü önün-
de bedensel olarak göğe aldı. Daha 
sonra birkaç kişinin O'nu gökte Babası' 
nın yanında görmesine izin verdi. Ve 
Kendisini izleyenler O'nun isminde Tan-
rı'ya dua ettiklerinde onların dualarını 
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yanıtladı ve mucizeler yarattı. Tanrı'ya 
inanan herkesin O'nun, Oğlu İsa hakkın-
daki tanıklığına inanması gerekmek-
tedir. 

Matta 3:17  
"Sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnu-
dum." 

OĞUL,	  	  
KENDİSİNİ	  İZLEYENLERLE	  

BAĞLANTILIDIR	  
Kutsal Kitap'ta, Tanrı Oğlu ve O'nu izle-
yenler arasındaki ilişki hakkında neler 
söylenir? 

Hem Baba hem de Oğul'un birbirlerini 
tanıdıklarını ve birbirlerine ait oldukları-
nı bildirdiklerini gördünüz. Aynı şekilde 
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Oğul ve Kendisini izleyenler de birbir-
lerini tanır ve birbirlerine ait olduklannı 
bildirirler. Bunun sonucu olarak, Tanrı 
Oğlu'nu izleyenler O'nunla sonsuz bir 
birlik içindedirler. 

İsa'yı	  İzleyenler	  	  
Oğul'u	  Tanırlar	  
İsa yeryüzündeyken O'nu izleyen kişiler 
bunu O'na inandıkları için yaptılar. O' 
nun, olduğunu söylediği kişi, yani Tanrı 
Oğlu olduğunu gördüler ve O'na olan 
imanlarını açıkça dile getirdiler. 

Matta 16:16  
"Simun Petrus, 'Sen, yaşayan Tanrı'nın 
Oğlu Mesih'sin' yanıtını verdi." 

Yuhanna 20:28  
"Tomas O'na, 'Rabbim ve Tanrım!' diye 
yanıtladı." 
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Peki ya İsa'nın günümüzdeki izleyicileri? 
Bizler O'nu nasıl tanıyoruz? Sadece bir 
kilise üyesi olarak mı? Ya da adımızın 
'Hıristiyan' olmasından mı? Gerçek Me-
sih İnanlıları olmak için Rab İsa Mesih'e 
iman etmemiz − O'nu Tanrı Oğlu ve Kur-
tancımız olarak kabul etmemiz − gere-
kir. Bunu nasıl yaparız? Yaşamlarımızı 
O'na teslim ederiz, O'na güveniriz ve 
bizi nereye yöneltiyorsa O'nu izleriz. 

Yuhanna, müjdesini İsa'nın Tanrı Oğlu 
olduğunu kanıtlamak ve O'na iman edip 
sonsuz hayata kavuşmamız için yazdı. 
Yuhanna, mektuplarında, bu yaşamı 
elde edebilmenin tek yolunun, Tanrı'nın 
Oğlu'na iman etmek olduğu mesajını 
tekrar eder. 

Yuhanna 20:31  
"Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın 
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Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve 
iman ederek O'nun adıyla yaşama ka-
vuşasınız diye yazılmıştır." 

1.Yuhanna 5:11-12  
"Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz 
yaşam verdi, bu yaşam O'nun Oğlu'n-
dadır. Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda 
yaşam vardır, kendisinde Tanrı Oğlu 
bulunmayanda yaşam yoktur." 

Oğul,	  	  
Kendisini	  İzleyenleri	  Tanır	  
Bizler doğmadan uzun süre önce İsa 
bizi tanıyordu. Dünya yaratılmadan ön-
ce, Baba Tanrı, Oğul ve Kutsal Ruh biz-
leri Tanrı'nın çocukları olarak O'nun 
benzerliğinde yaratılmış, O'nun sevgisi-
ni paylaşan, O'nun bizim için hazırlaya-
cağı iyi şeylerin tadını çıkaran, O'nunla 
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birlikte kusursuz bir mutluluk içinde ya-
şayan kişiler olarak tanıdılar. 

Ama Tanrı başka bir şey daha gördü. 
İnsanlığın asilik içinde O'na sırtını çevi-
rip günah ve ölüm yollarını seçeceğini 
gördü. Tanrı bizim dünyadaki günahın 
sonuçlarından ötürü acı çektiğimizi ve 
sonsuz ölüme mahkûm edildiğimizi 
gördü. Bizler asi ve nankör olduğumuz 
halde, O bizleri kusursuz sevgiyle sevdi. 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, bizim kurtu-
luşumuz için bir plan hazırladı. 

Biz daha günahkârken, Tanrı Oğlu biz-
leri Kendisini izleyecek kişiler olarak 
seçti. Suçluluğumuzu gördü ve bizim 
yerimize ölüm cezamızı üzerine aldı. O, 
Kendisine gelen herkesi kabul eder ve 
onları günahın gücünden özgür kılar. 
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Efesliler 1:4-5  
"O kendi önünde sevgide kutsal ve ku-
sursuz olmamız için dünyanın kurulu-
şundan önce bizi Mesih'te seçti. Kendi 
isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih 
aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye 
bizi önceden belirledi." 

İsa'nın yeryüzündeyken Kendisini izle-
yenler için kullandığı isimler, O'nun Ken-
disini izleyen herkese olan sevgisini 
gösterir. Onlardan küçük çocukları, Tan-
rı'nın oğulları, dünyanın ışığı, dünyanın 
tuzu, Kendi gelini, Kendi tanıkları, Tanrı' 
nın Kendisine verdikleri, Kendi küçük 
sürüsü, seçilmişleri, kilisesi, dostları, 
kardeşleri, asmanın dalları olarak söz 
eder. 

Siz İsa'yı Kurtarıcınız ve Rabbiniz olarak 
kabul ediyor musunuz? Eğer kabul edi-
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yorsanız, O da sizi Kendisine ait kabul 
ediyor. 

Matta 10:32-33  
"İnsanların önünde beni açıkça kabul 
eden herkesi, ben de göklerdeki Babam' 
ın önünde açıkça kabul edeceğim. İn-
sanların önünde beni inkâr edeni, ben de 
göklerdeki Babam'ın önünde inkâr ede-
ceğim." 

Yuhanna 1:12  
"Kendisini kabul edip adına iman eden-
lerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma 
hakkını verdi." 

Oğul	  ve	  Kendisini	  İzleyenler	  
Sonsuza	  Dek	  Birleşmişlerdir 
İsa, Kendisiyle birlikte olmamızı ister, 
çünkü bizleri sever ve hayatımız, mutlu-
luğumuz ve geleceğimizin O'nunla bir-
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leşmemize bağlı olduğunu bilir. Bizlere, 
beden, can ve ruh için yeni yaşam verir. 
Bizler O'nda gerçek mutluluk, doygunluk 
ve O'nun kötülüğü yenme gücünü bulu-
ruz. Şimdi günbegün O'nunla yürüyenler 
sonsuza dek O'nunla cennette yaşaya-
caklardır. İsa şöyle dedi: 

Yuhanna 3:35-36  
"Baba Oğul'u sever; her şeyi O'na teslim 
etmiştir. Oğul'a iman edenin sonsuz ya-
şamı vardır. Ama Oğul'un sözünü dinle-
meyen yaşamı göremeyecektir. Tanrı'nın 
gazabı böylesinin üzerinde kalır." 

Yuhanna 10:10  
"Bense insanlar yaşama, bol yaşama 
sahip olsunlar diye geldim." 

Yuhanna 14:6  
"İsa, 'Yol, gerçek ve yaşam Ben'im' dedi. 
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'Benim aracılığım olmadan Baba'ya kim-
se gelemez.'" 

İsa'yla olan birlikteliğimiz o kadar yakın-
dır ki, O'na iman eden herkes Mesih' 
tedir, O da bizim içimizdedir. O asmadır, 
bizler de çubuklarıyız. 

Yuhanna 15:5  
"Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende 
kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi 
çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey 
yapamazsınız." 

Pavlus, Mesih'le birlikteliğimizi O'nun 
bedeninin üyeleri olmak şeklinde tanım-
lar. İsa Baş'tır. Kilisesi O'nun bedenidir. 
Günahsız Tanrı Oğlu'nun bütün hakları 
ve ayrıcalıkları, yücelikteki bütün zen-
ginlikleri, Oğul'la Babası arasındaki 
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bütün sevgi ve paydaşlık, O'nun bedeni-
nin üyeleri olarak bizim de olur! 

Koloseliler 1:17-18  
"Her şeyden önce var olan O'dur ve her 
şey varlığını O'nda sürdürmektedir. Be-
denin, yani kilisenin başı O'dur. Her şey-
de ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve 
ölüler arasından ilk doğan O'dur." 

Koloseliler 1:27-28  
"Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar ara-
sında ne denli yüce ve zengin olduğunu 
bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur: 
Mesih içinizdedir. Bu da size yüceliğe 
kavuşma umudunu veriyor. Her insanı 
Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya 
sunmak için herkesi uyararak ve herkesi 
tam bir bilgelikle eğiterek Mesih'i tanıtı-
yoruz." 
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İsa Mesih'in Tanrı Oğlu olduğunu öğren-
diniz. İsa Tanrı Oğlu olduğundan, bizler 
O'nunla birleştiğimizde O'nun ilahi ha-
yatından pay alırız. Ama İsa beden ala-
rak aynı zamanda tam bir insan gibi 
yaşadı. Bunu neden yaptı? Bunun ne-
denlerini bir sonraki dersimizde göre-
ceğiz. 


