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BEŞ	  
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TANRI	  SÖZÜ	  
İSA	  MESİH	  

Konuşamamanın nasıl bir şey olabilece-
ğini düşünebiliyor musunuz? Başka in-
sanlarla iletişim kuramamanın nasıl bir 
şey olabileceğini? Bu korkunç bir soyut-
lanma ve hüsran olurdu! 

Çoğumuz insanlarla kolayca iletişim 
kurabilir ve bunu genellikle içgüdüsel 
olarak yapar. Her gün yüzlerce kelime 
kullanırız. Bunları, içimizdeki duyguları, 
arzuları, düşünceleri ve amaçları dışa 
vurmak için kullanırız. Bunlar aracılığı-
yla insanlar bizi, biz de insanları tanıya-
biliriz. 
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Bize iletişim kurma becerisini veren, 
Tanrı'dır. O, Büyük İletişimci'dir ve 
Kendisini tanımamızı ister. Tanrı'nın 
kim olduğunu merak etmemiz gerek-
mez. O, kendi Oğlu'nu dünyaya gön-
dererek bizimle konuşmuştur. Peygam-
berler Tanrı'nın hakkında ve O'nun ken-
dilerine ilettiği sözleri aktarmışlardır ve 
bu sözler gerçekleşmiştir. Ama İsa 
Mesih çok daha fazlasını yapmıştır. O 
sadece Tanrı'nın sözlerini söylemekle 
kalmamıştır. 

O diri, güçlü, tanrısal yetkiyle dolu olan 
Tanrı Sözü'nün ta kendisidir. Tanrı'nın 
bilmemizi istediği her şeyin başı ve 
sonu İsa Mesih'tedir. 

İsa, Tanrı Sözü olarak bizlere Tanrı hak-
kında ne söyler? Bu sorunun yanıtı, bu 
dersin konusudur. 
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Bu	  derste	  şunları	  	  
inceleyeceksiniz... 
* Tanrı kendisini İsa'da tanıtmıştır. 
* Tanrı kendi isimlerini İsa'da açıkla-
mıştır. 

TANRI	  KENDİSİNİ	  
İSA'DA	  TANITMIŞTIR 

Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla Kendi 
karakteri, duyguları, düşünceleri, plan-
ları, gücü ve isteği hakkında bize neler 
gösterir? 

Tanrı ruhtur. O'nu doğal duyularımızla 
göremeyiz, işitemeyiz ya da hissede-
meyiz. Öyleyse O'nu nasıl tanıyabiliriz? 
Zayıf, günahkâr insanlar, her şeye gücü 
yeten, kusursuz, görünmez Tanrı'yı nasıl 



 

 

111	  

anlayabilir? Tanrı bize kendisini nasıl 
gösterebilir? Bu soruların tek yanıtı, 
İsa'dır. 

Tanrı'nın	  	  
Karakteri 
İsa bizlere Tanrı'yı insansal bir kişilik 
aracılığıyla gösterir. Tanrı'nın karak-
terini O'nun Oğlu İsa'ya bakarak bilebili-
riz. 

Yuhanna 1:18 
"Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görme-
di. Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı 
olan biricik Oğul O'nu tanıttı." 

Yuhanna 14:9 
İsa ... dedi, "Beni görmüş olan, Baba'yı 
görmüştür." 
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Koloseliler 1:15 
"Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün 
yaratılışın ilk doğanı O'dur." 

Tanrı insanlarla birçok kez çeşitli yollar-
dan konuşmuştur, ama Tanrı'nın karak-
terinin en açık vahyi, Tanrı'nın diri Sözü 
olan Oğlu'dur. Bizler İsa'da yaşıyorsak, 
Tanrı bugün de bizimle konuşur. İsa'nın 
yaşamı ve öğretileri, Tanrı'yı bize açık-
lar. 

İbraniler 1:1, 3 
"Tanrı eski zamanlarda peygamberler 
aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan 
atalarımıza seslendi... Oğul, Tanrı yüce-
liğinin parıltısı, O'nun varlığının öz 
görünümüdür." 

Yuhanna 1:1, 14 
"Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla 
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birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı... Söz, insan 
olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini − 
Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu 
biricik Oğul'un yüceliğini – gördük." 

İsa insanlara Tanrı hakkında öğretmek-
le kalmamış, Tanrı'nın karakterini de 
göstermiştir. Tanrı'nın kutsallığı, iyiliği, 
bilgeliği, adaleti, merhameti, gücü ve 
sevgisinden söz etmiştir. İnsanlar bu 
özellikleri O'nda görmüşlerdir. İsa, dün-
yanın şimdiye dek işittiği en yüksek ah-
laksal standartları bildirdi ve bu stan-
dartlara göre yaşadı. Bilgeliği dünyayı 
hâlâ şaşkınlık içinde bırakmaktadır. İn-
sanların gereksinimlerine hizmet etme-
si ve yaşamını başkaları için vermesi, 
Tanrı'nın sevgisinin iş başındaki haliydi. 

İsa'nın bizim günahlarımız için öldüğü 
çarmıhta, Tanrı'nın adaleti ve sevgisinin 
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en açık şekilde dışavurumunu görü-
yoruz. Tanrı'nın adaleti, günahın ölümle 
cezalandırılmasını öngörüyordu. Tanrı' 
nın günahkârlar için olan sevgisi, O'nu 
günahkârların yerine ölmeye götürdü. 
Sevgisi, Kendisini çarmıha gerenler için 
dua etmesine neden oldu. Ne kadar bü-
yük bir sevgi! Tanrımız, harika bir Tanrı 
'dır. 

İbraniler 1:1, 3 
"Tanrı eski zamanlarda peygamberler 
aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan 
atalarımıza seslendi... Oğul, Tanrı yüce-
liğinin parıltısı, O'nun varlığının öz 
görünümüdür." 
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Tanrı'nın	  Duyguları,	  	  
Düşünceleri	  ve	  Planları	  
İsa, öğretileri ve kişiliğinde Tanrı'nın 
duygularını, düşüncelerini ve planlarını 
dışa vurdu. İsa büyük bir Öğretmen'di, 
ama şöyle dedi: 

Yuhanna 8:28  
"...Kendiliğimden hiçbir şey yapmadığı-
mı, ama tıpkı Baba'nın bana öğrettiği 
gibi konuştuğumu anlayacaksınız." 

Yuhanna 15:15  
"Babam'dan bütün işittiklerimi size 
bildirdim." 

O zaman, İsa'nın Müjdeler'deki öğreti-
lerine, Tanrı'nın gerçek vahyi olarak 
güvenebiliriz. Tanrı bilge, sevgi dolu ve 
çocuklarına şefkatle bakan bir Baba'dır. 
O, günah ve ikiyüzlülükten nefret eder, 
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ama günahkârların kurtulmasını ister. 
Bizlere günahtan nasıl 
kurtulabileceğimizi söyler ve bizlere 
mutlu bir yaşamın kurallarını verir. Ken-
disinden uzaklaşmış çocuklarının gü-
nahlarını terk edip Kendisine dönmeleri-
ni özlemle bekler. Sonsuz krallığında 
bizler için planlamış olduğu harikulade 
hayatı bildirir. Bu gerçeklere, Tanrı'nın 
yazılı sözünde sahibiz. 

Diri Söz olan İsa, Tanrı'nın duygularını 
ortaya koymuştur. Tanrı İsa'da, dostları-
nın üzüntülerine, insanlığın çektiği acı-
lara ve Kendisini reddeden, yok olmaya 
koşmakta olan şehrin kör inançsızlığına 
ağlamıştı. Tanrı'nın öfkesi, sahtekârlara, 
yapmacık davrananlara ve dini kendi 
çıkarları için kullananlara karşı alevlen-
mişti. İnsanları çobansız koyunlar gibi 
günahları içinde kaybolmuş gördüğün-
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de, Tanrı'nın merhameti harekete geç-
mişti. Tanrı insanlara, onların mutlu 
olmalarını, hastalık, günah, suçluluk ve 
korkulardan özgür olmalarını arzuladığı-
nı bildirmek istemişti. 

Tanrı'nın	  Gücü	  	  
ve	  İradesi	  
İsa bizlere, Tanrı'nın sadece bize yardım 
etmeyi istemekle kalmayıp, aynı zaman-
da bize yardım etme gücüne sahip oldu-
ğunu gösterdi. İsa yeryüzündeyken has-
taları iyileştirdi ve günahkârları bağışla-
dı. İnsanların gereksinimleri her ne olur-
sa olsun onları Tanrı'nın gücüyle karşı-
ladı. Baba'nın iradesini yapmaya geldi-
ğini söyledi ve davranışını Tanrı'nın 
Kendisini gönderdiğinin kanıtı olarak 
gösterdi. İsa'nın yaptığı mucizeler O'nun 
bize yardım etmeye hem istekli olduğu-
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nu, hem de bunu yapabilecek güce sa-
hip olduğunu gösterdi. Tanrı'nın bugün 
de bizleri iyileştirmeyi, bağışlamayı ve 
bütün gereksinimlerimizi karşılamayı 
istediğini kanıtladı. 

Yuhanna 5:36  
"Tamamlamam için Baba'nın bana ver-
diği işler, şu yaptığım işler, beni Baba'nın 
gönderdiğine tanıklık ediyor." 

1.Korintliler 1:24  
"Mesih... Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bil-
geliğidir." 

Ayrıca İsa bizlere, Baba'nın yaşamamızı 
istediği türde hayatın nasıl olduğunu da 
gösterdi. Babası'na itaat etti ve O'nunla 
yakın bir ilişki içinde yaşadı. Tanrı bizim 
de böyle yapmamızı istemektedir. 
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TANRI	  KENDİ	  İSİMLERİNİ	  
İSA'DA	  AÇIKLAMIŞTIR 

Tanrı'nın İsa'da gerçekleşen sekiz adı 
nedir? 

Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın birçok ismini 
görebiliriz. Tanrı Sözü olan İsa onları 
anlamamıza yardım eder, çünkü O, 
Tanrı'nın gerçek öz görünümüdür. 

Ben'im 

Tanrı, Musa'yı halkını yönetmek için ça-
ğırdığında Musa O'na ismini sordu. Tan-
rı, "Ben Ben'im" diye yanıt verdi. Musa' 
ya, halka Ben'im'in onu yolladığını söyle-
mesini istedi. Bu isim bize Tanrı'nın 
sonsuz, değişmez ve her zaman yanı-
mızda olduğunu bildirir. O'nda asla ya-
lan yoktur. O, olduğu kişidir ve amaçla-
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dığı şeyleri gerçekleştirir. O'na güvene-
biliriz. 

Ama Tanrı kimdir? Ne yapacaktır? İsa 
bu soruları, Yuhanna Kitabı'nda kayıtlı 
olan vaazlarında yanıtlar. Sekiz kez, 
Tanrı'nın ismi olan Ben'im'i Kendisi için 
kullanmıştır. Bir keresinde, İbrahim'den 
önce var olduğunu söyleyerek bunu, 
Kendi sonsuz doğasını tanımlamak için 
kullanmıştır. Diğer zamanlarda İsa, Tan-
rı'nın ismini Tanrı'nın karakterini ve Ken-
di karakterini açıklamak −Tanrı'nın, Ken-
disine gelenler için neler yaptığını gös-
termek− için kullanmıştır. Yüce Ben'im 
bütün gereksinimlerimizi karşılayacak-
tır. 

1. "Yaşam ekmeği Ben'im"  
(Yuhanna 6:35) 



 

 

121	  

2. "Ben dünyanın ışığıyım"  
(Yuhanna 8:12) 

3. "İbrahim doğmadan önce ben varım" 
(Yuhanna 8:58) 

4. "Kapı Ben'im"  
(Yuhanna 10:9) 

5. "Ben iyi çobanım"  
(Yuhanna 10:11) 

6. "Diriliş ve yaşam Ben'im"  
(Yuhanna 11:25) 

7. "Yol, gerçek ve yaşam Ben'im" 
(Yuhanna 14:6) 

8. "Ben gerçek asmayım"  
(Yuhanna 15:1) 



 

 

122	  

Yahve	  
Eski Antlaşma'da sık sık bulunan 
"Yahve" ismi, bizim dilimizdeki Ben'im 
isminin karşılığıdır. Öğrendiğiniz gibi, 
Sonsuz ya da Kendi Kendine Var Olan 
anlamına gelir. Eski Antlaşma'da birle-
şik isimler oluşturmak üzere bir sözcük 
diğer sözcüklerle bağlantılı olarak kulla-
nılır. Bunların hepsi, Tanrı'nın kişisel va-
hiylerini temel alırlar ve bizlere O'nun 
kim olduğunu ve insanlar için neler yap-
tığını anlatırlar. Bizlere Tanrı'yı açıkla-
yan Tanrı Sözü İsa, Tanrı'nın bu isimleri-
nin gerçeğini bizlere gösterir. 

1.	  Yahve	  Yire:	  	  
Gereksinimlerimizi	  sağlayan	  RAB	  

Yaratılış 22:8  
"İbrahim, 'Oğlum, yakmalık sunu için 
kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak' dedi.'" 
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1.Petrus 1:19-20  
"Biliyorsunuz ki... kusursuz ve lekesiz 
kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının 
fidyesiyle kurtuldunuz. Dünyanın kurulu-
şundan önce bilinen Mesih..." 

İsa, suçluluğumuzu yok etmesi ve bizim 
yerimize ölmesi için Tanrı'nın sağladığı 
kuzuydu. 

2.	  Yahve	  Rafa:	  	  
Şifa	  veren	  RAB	  

Mısır'dan Çıkış 15:26  
"Çünkü size şifa veren RAB benim." 

Matta 8:16  
"İsa ... kötü ruhları tek sözle kovdu, has-
taların hepsini iyileştirdi." 

Büyük Doktor İsa, bedeni, aklı, yüreği ve 
kırılmış ruhu iyileştirir. 
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3.	  Yahve	  Şalom	  (selam):	  	  
RAB	  esenliktir	  

Hakimler 6:24  
"Gidyon orada RAB için bir sunak yaptı. 
Sunağa 'Yahve şalom (RAB esenliktir)' 
adını verdi." 

Yuhanna 14:23,27  
"İsa ona şu karşılığı verdi... 'Size esenlik 
bırakıyorum, size kendi esenliğimi veri-
yorum."' 

İsa bizlere, durumlara bağlı olmayan 
içsel huzur − Tanrı'yla barışma, kendi-
mizle barışıklık ve diğer insanlarla 
barışıklık − verir. 

4.	  El	  Roi:	  
Rab	  Çobanımdır	  (Beni	  gören	  Tanrı)	  
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Mezmur 23:1  
"Rab çobanımdır, eksiğim olmaz." 

Yuhanna 10:11  
"İsa, 'Ben iyi çobanım. İyi çoban koyun-
ları uğruna canını verir' dedi. 

İyi Çoban İsa bizleri kurtardı ve Kendisi-
ni izleyen herkese bakmak için yaşa-
maktadır. 

5.	  Yahve	  sidkenu:	  	  
RAB	  doğruluğumuzdur	  

Yeremya 23:6  
"Onun döneminde Yahuda kurtulacak, 
İsrail güvenlik içinde yaşayacak. O, 
'Yahve sidkenu (RAB doğruluğumuzdur)' 
adıyla anılacak." 

2.Korintliler 5:21  
"Tanrı, günahı bilmeyen Mesih'i bizim 
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için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih 
sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım." 

Temiz bir yüreğe ve yaşama sahip ol-
manın bir tek yolu vardır. Doğru bir 
yaşama ve Tanrı'yla doğru bir ilişkiye 
sadece İsa'yla birlik aracılığıyla sahip 
olabiliriz. Doğruluğumuz O'dur. 

6.	  Yahve	  Şamma:	  
RAB	  orada	  

Hezekiel 48:35  
"...Kentin adı 'Yahve şamma (RAB 
orada)' olacak." 

Matta 1:23  
"'İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; 
adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, 
'Tanrı bizimle' demektir." 
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İsa, her zaman bizimle olmaya söz 
vermiştir. Bize yardım etmek için her 
zaman yakınımızdadır. Çocukları her 
nereye giderlerse gitsinler, Kendisi de 
orada, yanlarında bulunacaktır. 

7.	  Yahve	  Nissi:	  
RAB	  sancağımdır	  

Mısır'dan Çıkış 17:15  
"Musa bir sunak yaptı, adını 'Yahve nissi 
(RAB sancağımdır)' koydu." 

Yuhanna 16:33  
"Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur 
olun, ben dünyayı yendim!" 

Bu unvan, İsa'nın bizim Önderimiz, Za-
ferimiz ve Gücümüz olduğu anlamına 
gelir. O'nunla, yaşamın günlük savaş-
larında güçlü ve zaferli olabiliriz. 
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Bu isimler sizin için ne anlama geliyor? 
Bunların anlamı, eğer İsa'yı Kurtarıcınız 
olarak kabul ediyorsanız, Rab'bin sizi 
iyileştireceğidir. Rab sizin esenliğiniz 
olacaktır. Rab sizin doğruluğunuz ola-
cak, sizinle birlikte olacak ve sizin Za-
feriniz olacaktır. Eğer günahlarınızı itiraf 
ederek O'nu hayatınıza davet eder ve 
yaşamınızı O'na teslim ederseniz, İsa 
sizin için bunları sağlayacaktır. 

ÜNİTE 1 için olan soruları yanıtlamaya 
hazırsınız.  


