
Yuhanna 3:16
Ýncil’in özeti



“Çünkü Allah dünya’yý o kadar sevdi ki,
biricik Oðlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman
edenlerin hiçbiri mahvolmasýn, hepsi
sonsuz yaþamý kavuþsun.”

Yuhanna 3:16



“... Allah dünya’yý... sevdi”

Allah yeri mi sevdi?



“... Allah dünya’yý... sevdi”

Allah insanlarý sevdi.



“... Allah dünya’yý... sevdi”

Allah herkesi (dünya’yý) sevdi.



“... Allah... o kadar sevdi ki”

Allah’ýn Sözüne göre bazý þeyler delil ister:

Tövbe - Matta 3:8

Ýman - Yakub 2:14

Sevgi - 1.  Yuhanna 3:18



“... Allah... o kadar sevdi ki”

Allah sevgisini kanýtlamak için ne yaptý 



“... Allah... o kadar sevdi ki”

Herhangi bir peygamberi vermedi. 



“... Allah... o kadar sevdi ki”

Herhangi bir meleði de vermedi. 



“... Allah... o kadar sevdi ki”

“... biricik Oðlu’nu verdi...” 



“... biricik Oðlu’nu verdi ...”

“Allah’ýn Oðlu” fiziksel anlamýnda kullanýlmýyor.

“Allah’ýn Oðlu” bir unvandýr.

          Luka 1:30-35



“... biricik Oðlu’nu verdi ...”

“Allah’ýn Oðlu” unvaný Tevrat ve Zebur’da geçiyor:

Süleyman’ýn Özdeyiþleri 30:4

          Mezmur 2:7



“... biricik Oðlu’nu verdi ...”

Tevrat’ta iki ayet özel birinin geleceðini gösteriyor:

O hem insan, hem de Allah’ýn kendisidir.

          Yeþaya 9:6-7



“... biricik Oðlu’nu verdi ...”

Ýsa Mesih bedensel olarak insandý,

Ve ruhsal olarak Allah’ýn kendisidir.

          Yuhanna 1:1,14



“... biricik Oðlu’nu verdi ...”

Yahudilerin baþkahini Ýsa’ya:

“Yüce Olan’ýn Oðlu Mesih sen misin?” sorunca,

Ýsa: “Benim” dedi.

Markos 14:61b-62a



“... biricik Oðlu’nu verdi ...”

Yahudiler Ýsa’nýn cevabý küfür olarak yorumlayýp

O’nun ölüm cezasýný hak ettiðine karar verdiler.

Markos 14:63b-64



“... biricik Oðlu’nu verdi ...”

Allah Oðlunu verdi.

Kime verdi?



“... biricik Oðlu’nu verdi ...”

Allah Oðlunu neye verdi?

Aramýzda yaþamaya

“... biricik Oðlu’nu verdi ...”



“... biricik Oðlu’nu verdi ...”“... biricik Oðlu’nu verdi ...”

Allah Oðlunu neye verdi?

Günahlarýmýzýn affedilmesi için kurban olmaya



“... biricik Oðlu’nu verdi ...”

Allah Oðlunu neye verdi?

Dirilip bizim için þefaat etmeye



“... biricik Oðlu’nu verdi ...”

Allah Oðlunu niçin verdi



“... O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasýn ...”

Allah’ýn Sözüne göre sonsuz bir cehennem var:

Matta 25:41

Markos 9:42-48

Esinleme 20:10-15



“... O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasýn ...”

Rab Ýsa Mesih’e iman etmeyen, mahvolacak:

“Oðul’un sözünü dinlemeyen yaþamý görmeyecektir”

Yuhanna 3:36



“... O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasýn ...”

Sevabýmýz bizi cehennemden kurtarmýyor mu?

Sevabýmýz günahlarýmýzý silmiyor mu?



“... O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasýn ...”

Bu ayet “sevap kazanan mahvolmasýn” demiyor,

Veya “çok iyilik eden mahvolmasýn” de demiyor.

Ýyilik yapmak her insanýn görevidir zaten!



“... O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasýn ...”

Eðer sevap kazana kazana kurtulabilseydik,

Allah biricik Oðlu’nu boþuna vermiþ olurdu.



“... O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasýn ...”

Mahvolmamak için Ýsa Mesih’e iman etmek lazým.

Günahlarýmýz ancak O’nda affedilebilir.



“... O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasýn ...”

Ýsa Mesih’e iman eden mahvolmuyor,

O zaman ne oluyor



“... iman edenlerin... hepsi sonsuz yaþama kavuþsun.”

Ýsa Mesih’e iman edenin herkesi

Sonsuz yaþama kavuþuyor.



“... iman edenlerin... hepsi sonsuz yaþama kavuþsun.”

Ýman da delil istemedi mi?

Tövbe - Matta 3:8

Ýman - Yakub 2:14

Sevgi - 1.  Yuhanna 3:18



“... iman edenlerin... hepsi sonsuz yaþama kavuþsun.”

Bir insan baþka bir insaný severse,

Sevgisini gösterir.



“... iman edenlerin... hepsi sonsuz yaþama kavuþsun.”

Allah bizi sevip biricik Oðlu’nu verdi.



“... iman edenlerin... hepsi sonsuz yaþama kavuþsun.”

O’na iman edip O’nun için yaþayamaz mýyýz?



O’na ne cevabý vereceksin?



“Çünkü Allah dünya’yý o kadar sevdi ki,
biricik Oðlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman
edenlerin hiçbiri mahvolmasýn, hepsi
sonsuz yaþamý kavuþsun.”

Yuhanna 3:16


