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Tanrı’nın sevgi teklifi

Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, 

biricik Oğlu’nu verdi. 

Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri 

mahvolmasın, 

ama, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun 

İncil, Yuhanna 3,16

Kutsal Kitap’ın bu çok önemli ayetiyle 
 Tanrı’nın kurtuluş müjdesi parlayan 

bir elmas gibi insanlara sunuluyor.

Özel olarak sizin için

 En büyük lütuf

 En büyük ücret

 En kolay kurtulma koşulu

 En büyük kurtuluş

 En büyük armağan

Kutsal Kitap‘ın müjdesi, cesaret edip 
kendisini onun ışığına teslim eden her 
insan için gerçekten sevinç getiren bir 
haber gibidir.



Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki,

Burada Tanrı’nın yaratmış olduğu insanlara 
olan özlemini anlayabiliriz. O’nun yüce 
ve anlaşılmaz sevgisine ancak hayran 
kalabiliriz. Tanrı’ya saygısızlık yapıp hor 
gördük, hakaret ettik. Buna rağmen, 
mahvolanları kurtarmak için ilk adımı O 
atıyor.

biricik Oğlu’nu verdi.

Bu, Tanrı sevgisinin en büyük ücretidir: İsa 
Mesih- Tanrı’nın en büyük armağanıdır. Adil 
olan Tanrı’nın sevgisinin ispatıdır. Biricik ve 
sevgili Oğlu’nu dünyaya gönderiyor, çarmıha 
yollayıp ölüme veriyor. Bu şekilde Tanrı’nın 
yardımı kaybolan bizlere en çabuk şekilde 
ulaşıyor. Bu ne büyük bir merhamet!

Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri

Hiç fark gözetmeden herkese sesleniyor: 
Burada “Hiçbiri” yerine kendi adınızı 
koyabilirsiniz.Kaybolmak için insan ne 
yapmalıdır? Hiç birşey! Ama kurtulmak 
için birşeyler yapmak zorunda.

Yine de Tanrı bizden ilk planda iyi işler 
yapmamızı değil, fakat günahlarımız 
uğruna Tanrı’nın yargısını üzerine almış 
olan Oğlu İsa Mesih’e iman etmemizi 
istiyor. 

Bunu yaptığınızda, sonsuz yargıdan 
kurtulup, ebedi hayatın bereketlerinden 
yararlanırsınız.



mahvolmasın,

Burada Tanrı, sunduğu kurtuluş 
teklifini kabul etmeyenlerin durumunu 
anlatıyor: Karanlıkta ve Tanrı’dan uzak 
sonsuz bir yok oluş bekliyor onları. 
“Orada kemiren kurt ölmez, yakan ateş 
sönmez.”      
       İncil, Markos 9,48.

Yanlış anlaşılmasın! Tanrı’nın müjdesi 
sevinç getiricidir, tehdit edici değil. 
Tanrı günahkârın ölümünü değil, 
ancak tövbe edip kurtulmasını ister.

Ama Tanrı’nın çok ciddi bir şekilde 
dile getirdiği, “İnsan mahva gidebilir” 
uyarısı konusunda sessiz kalırsak 
büyük bir suç işlemiş oluruz.

ama, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun

Yaşantımız “biraz” iyi olsun ve hayattan “biraz” 
zevk alalım anlamında değil. Öyle olsa acınacak 
bir durum olurdu. Hayır! İsa Mesih’le burada 
başlayan ve sonsuzlarca süren mutlu bir 
yaşamdan söz ediliyor. Kutsal Kitap bunu şöyle 
ifade ediyor:

“Çünkü günahın ücreti ölüm,  
Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih 
İsa’da sonsuz yaşamdır.”

“Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam 
vardır.”            İncil, Romalılar 6,23/ 1.Yuhanna 5,12

Bu sözü edilen sonsuz yaşam ne zaman başlar?
İsa Mesih’e kurtarıcınız olarak iman edip, sizin için 
çarmıhta acı çektiğine ve öldüğüne inandığınızda 
ve Tanrı’ya samimi bir şekilde günahlarınızı itiraf 
ettiğinizde, şimdi ve hemen başlar.



    İşte sevgi burada:

   “Tanrı’yı biz sevmiş değildik,

   ama O bizi sevdi ve Oğlu’nu

   günahlarımızı bağışlatan 

   kurban olarak dünyaya gönderdi.”

İncil, 1.Yuhanna 4,10

Lütfen Tanrı’nın sözünü -  
Kutsal Kitap’ı okuyunuz.
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