
Ders 12 

YARATICI TANRI 

Tanrı her zaman var olmuştur: 

“Dağlar , yeryüzü ve evren yaratılmadan önce,öncesizlikten sonsuzluğa tek Tanrı sensin”(Zebur90:2) 

İncil’in ilk sözleri “Tanrı ilk olarak gökleri ve yeryüzünü yarattı”Tanrı’nın daima var olduğuna inanmak 
muhteşem bitki çeşitleriyle dolu olan yeryüzünün uzun süren bir dizi tesadüfi olaylarla var olduğuna 
inmaktan daha kolaydır.İncil Tanrı’nın sonsuz iradeye,güç ve iyiliğe sahip olduğunu ve Onun 
yeryüzünü belli bir amaç için yarattığını söyler. 

“Onlar Kutsal dağımda ne zarar verebilecekler ne de yok edebilecekler,çünkü sular denizi nasıl 
dolduruyorsa,Dünya da RAB'in bilgisiyle dolacak”(Yeşaya11:9). 

“Gökleri yaratan O……yeryüzünü yaratıp düzenleyen………boş kalsın diye değil yaşanması için yarattı” 
(Yeşaya45:18). 

Tanrı dünyayı yarattı böylelikle O en sonunda kendisini insanoğluna gösterecek ve bu insanlar O’nu 
yaratıcıları olarak kabul edecekler ve O’na övecekler.Hiçkimse ve hiçbirşey bunun olmasını 
engelleyemeyecek.Tanrı’nın bu vahiyi ,yakında hüküm sürmek için geri gelecek olan,Oğlu Rab İsa 
Mesih aracılığıyla olacaktır ilk olarak.Onunla birlikte onun dirilttikleri,onunla birlikte yeryüzüne 
hüküm sürecekler olacaklar.Yeryüzündeki ölümlüler en sonunda Tanrı’nın var olduğuna inanacaklar 
ve bu kusursuz düzenin nimetlerini yaşayacaklar. 

“Birçok halk gelecek,“Haydi, RAB'bin Dağı'na,Yakup'un Tanrısı'nın Tapınağı'na çıkalım” diyecekler,“O 
bize kendi yolunu öğretecek,böylelikle biz de O'nun yolundan gidebileceğiz.”Çünkü yasa 
Siyon'dan,RAB'bin sözü Yeruşalim'den çıkacak” (Yeşaya2:3). 

Paul bize İsa Mesih geri geldiğinde,Tanrı’nın emirlerine karşı gelenleri,Tanrı’nın düşmanlarını 
bastırana kadar yeryüzüne hükmedeceğini söylemektedir.Bu en son düşmanın ölümüne kadar devam 
edecek.Daha sonra İsa Mesih yeniden kurulmuş dünyayı Babası’na devredecek ve Tanrı’nın “herşeyin 
herşeyi” olduğu dünyanın o son zamanı başlayacak(1Korintliler15:24-28) 

Tanrı ,İsa Mesih adıyla vaftiz olarak O’nun çocukları olan her yaştaki kişilere bildirilecektir ve sonsuza 
kadar O’nun varlığıyla yaşayacaklardır. 

“İşte, Tanrı'nın evi insanların arasındadır ve Tanrı onlarla birlikte yaşayacak. Onlar O'nun halkı 
olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak ve onların Tanrısı olacak……..Artık daha 
fazla  ölüm olmayacak……çünkü eski düzen artık ortadan kalktı”(Vahiy 21:3,4) 

Tek Tanrı 

İncil deki Tanrının,birbirine denk üç kişinin tek bir Teslis olmadığını daha önce açıklamıştık.O ilk 
kendisini seçtiği kişilere gösterdiğinde,Peygamberi Musa “Duyun,İsrailliler,RAB,Tanrımız,RAB tektir.                       
( Deuteronomy6:4) 

Yahudiler asla Teslis inancını kabul etmediler,bugüne kadar da bunu kabul etmeyi imkansız buldular. 



Her zaman Yeni Ahit Eski ahit ile hem fikirdir.Babasına duasında,İsa şöyle dedi, “Sonsuz yaşam, tek 
gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır”(Yuhanna17:3).İsa Mesih ile Tanrı 
arasında ki ayrımı farkedelim.Aynı farklılık Paul’un sözlerinde de geçmektedir: 

“Bizim için her şeyin kaynağı olan ve Onun için yaşadığımız tek bir Tanrı ,(yunanca Teos) Baba 
vardır,ve herşeyin Onun aracılığıyla yaratıldığı ve onun aracılığıyla yaşadığımız tek bir Rab (yunanca 
Kurios) var, O da İsa Mesih'tir”(1 Korintliler8:6).Açıkcası gerçek algı Baba ve Oğul isimlerinin 
arasındaki ayrımı vermektedir. Bazı dillerde aynı kelime Teos ve Karios için kullanılır.Ne yazık ki bu 
orijinal Yunanca algısında karışmaktadır.Daha önce (Ders11) şu önemli sözü alıntı yapmıştık: “Sadece 
bir Tanrı var ve İnsanoğluyla Tanrı arasında sadece bir tane aracı var,o da İsa Mesihtir”(1Timothy2:5) 

İncilin ,evreni yaratan Tanrı Babayı ,bu yeryüzünde doğan ve sonra tekrar Tanrı’nın gücüyle diriltilen 
oğlu İsa Mesih’ten açık bir şekilde ayırdığını  görmekteyiz: 

“Tanrı O'nu en yükseğe yükseltti ve O'na her adın üstünde olan adı bağışladı”(Filipliler2:9) 

Tanrı verir ve Oğul alır.Bir Baba gibi Oğlunu sever ve Onu ödüllendirir. 

İbranilere mektupta,yazar, Mesih’in sonsuza kadar Tanrı’nın oğlu olduğu için değil,kusursuz bir hayat 
yaşadığı için en yüceye yükseltildiğini söyler. 

“Ama Oğul için şöyle diyor:  Doğruluğu sevdin, kötülükten nefret ettin,bu yüzden Tanrı, senin 
Tanrın,Seni kutsal yağ sürerek,arkadaşlarından daha yukarıya yerleştirdi(İbraniler1:9) 

Tanrı Sevgisi 

Tanrı zor kızmasına rağmen,Ona karşı çıkan ve meydan okuyanlara karşı sert olduğu bir gerçektir ve 
bunu hem Yeni hem de Eski Ahit’te görebiliriz. 

“Kötüler yok olacak,Tanrı’nın düşmanları kır çiçekleri gibi solup gidecek ve onlar kaybolacaklar,duman 
gibi dağılıp yok olacaklar(Mezmurlar37:20) 

“…….tövbe etmezseniz siz de helak olacaksınız.”(Luka13:3) 

Not:Günahkarların kaderi yok olmaktır,sonsuz eziyet değildir.Matta da ki bazı bölümlerde(5:22) “Kim 
‘aşağılayıcı’ konuşursa cehennemin ateşini hak edecektir” , “cehennem” kelimesi yunanca 
“gehenna”dır.Gehenna Yeruşalim’in duvarlarının dışında ,sürekli ateşin yandığı,ve yalanın ve suçlu ölü 
bedenlerin alev alev yakıldığı yerdir.Bu eziyeti değil tamamen yok olmayı temsil etmektedir. 

Fakat Tanrı’nın sevgisi herşeyin üstündedir: 

“O,size karşı sabırlıdır,hiçkimsenin yok olmasını istemez,fakat herkesin tövbe etmesini 
bekler”(Petrus3:9) 

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi, O'na her kim iman ederse yok 
olmasın fakat sonsuz hayata ulaşsın”(Yuhanna3:16). 

 

 



Ve Eski Ahit’ten: 

“ RAB sevecen ve lütufkardır,hemen öfkelenmez, sevgisi engindir. Sürekli suçlamaz,Öfkesini sonsuza 
kadar sürdürmez…….Bir babanın  çocuklarını sevdiği gibi,RAB da kendisinden korkanlara öyle sevecen 
davranır,O bizim neden oluştuğumuzu bildiği için ,toprak olduğumuzu anımsar.(Mezmurlar103:8-14) 

Tanrı’ya saygı ve alçakgönüllü yaklaşanlar asla geri çevrilmezler. 

“Tanrınız RAB, lütfeden, acıyan bir Tanrı'dır. O'na dönerseniz, O da size yüz  çevirmeyecektir.”(2 
Tarihler30:9). 

“Ancak ben alçakgönüllüye, ruhen pişman olana,sözümden titreyen kişiye değer veririm”(Yeşaya66:2) 

Tanrı sevgidir(1Yuhanna4:8).Eğer İsa Mesih’e bakarsak Tanrıyı anlayabiliriz.O, “Beni gören herhangi 
birisi Babayı da görmüştür”dedi(Yuhanna14:9).Diğer bir deyişle İsa Mesih,Tanrı’nın oğlu ,bize 
Tanrı’nın mizacının neye benzediğini mükemmel bir şekilde gösterir 

Özet 

Sadece bir tane Tanrı vardır,ve Onun kendisi tektir.O yeryüzünü yaratmıştır ve bununla ve insanoğlu 
için bir amacı vardır.Bu amacın bir sonraki aşaması Onun dengi olmayan ama yüceltilmiş oğlu Rab İsa 
Mesih’in geri gelişinin tamamlamasıdr.Son olarak ta Tanrı sonsuz hayat verdiği insanlarına kendisini 
gösterecektir. 

Tanrı’nın iyiliği ve acımasızlığı hem Eski hem de Yeni Ahitlerde bahsedilir. 

Sorular 

M1Tanrı’nın Dünya ve İnsanoğluyla ilgili amacı nedir? 

M2 Tanrı’nın mizacıyla ilgili İncil ne diyor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


