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YUHANNA
KİTABI bölüm 1

✼

Yuhanna
Kimdi?

Yuhanna İyi Haber’i Öğreniyor
2000 yıl önce Yuhanna adlı genç bir balıkçı, 
İsa adlı bir öğretmeni izlemek için 
teknelerini ve ağlarını terk etti. Üç buçuk yıl 
boyunca Filistin’i kent kent gezdiler. Bu 
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kişiler İsa’nın öğrencileriydi.

Yuhanna ve diğer 11 öğrenci, İsa’nın Tanrı 
ve O’nun bütün insanlara olan sevgisi 
hakkında öğrettiklerini çok iyi öğrendiler. 
Yuhanna İsa’yı çok iyi tanıyordu. Yuhanna 
İsa’nın en yakın arkadaşıydı. 

Bu bakımdan Yuhanna Kitabı’nın Kutsal 
Kitap’taki en sahih incil olduğunu söylemek 
doğrudur.

Yuhanna ve diğer öğrenciler, İsa’dan adına 
müjde dediğimiz iyi haberi öğrendiler. 
Müjde iyi haber anlamına gelir. İsa’nın 
mucizelerine gözleri ile tanık oldular, O’nun 
sözlerini kendi kulaklarıyla duydular. Hakiki 
kimliğiyle ilgili bilgisine günbegün eriştiler.

İsa, erkekleri, kadınları ve çocukları 
günahlarından kurtarmak ve onlara sonsuz 
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yaşam vermek için yeryüzüne gelmişti. İsa 
göğe alınmadan önce öğrencilerine bu iyi 
haberi yeryüzündeki herkesle 
paylaşmalarını söylemişti.

İsa öğrencilere, onlara öğrettiği her şeyi 
hatırlamalarına Kutsal Ruh’un yardım 
edeceğini vaat etmişti. Kutsal Ruh, iyi 
haberi diğer insanlarla paylaşmalarına 
yardım edecekti.

Yuhanna İyi Haberi Paylaşıyor
Yuhanna, bütün yaşamını İsa’dan öğrendiği 
iyi haberi insanlara anlatarak geçirmişti. 
İhtiyarladığında Tanrı ona iyi haberi 
yazmasını söylemişti. Dünyanın her 
yanındaki insanlar için yazdıklarının 
kopyaları yapılacaktı. Tanrı Yuhanna'nın iyi 
haberi o zamanlarda yaşayan insanların 
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yanı sıra bizlerle de paylaşmasını istiyordu.

Tanrı Yuhanna’ya tam olarak ne yazması 
gerektiğini bildirmişti. Kutsal Ruh, İsa’nın 
söylediği sözleri kelimesi kelimesine onun 
aklına getirmişti. İsa’nın ona çok dikkatle 
öğrettiği önemli gerçekleri yazmıştı. 
Yuhanna bu gerçekleri İncil’de kendi ismini 
taşıyan kısmına kaydetmişti. Bunu Yuhanna 
Kitabı ya da Yuhanna İncili olarak biliriz.

Kutsal Ruh, Yuhanna’yı aynı şekilde dört 
yazı daha yazmak üzere esinlendirmişti. 
Bunların üçü mektuptu. Bir tanesi gelecekte 
neler olacağının vahyiydi. Yuhanna’nın bu 
beş yazısı, diğer esinlendirilmiş yazılarla 
birlikte Kutsal Kitap’ta yer almaktadır.

Yuhanna, kitabını o zamanın insanlarının 
anladığı dil olan halk Yunanca’sı olarak 
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yazmıştı. Bizler Yunanca anlamadığımız 
için Kutsal Kitap dilimize tercüme edilmiştir. 
Bugün, Yuhanna Kitabı 2000’den fazla dilde 
okunmaktadır.

✼

İsa:
Tanrısal Söz

Yuhanna 1:1-18

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi 
ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla 
birlikteydi. Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, 
var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. Yaşam 
O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık 
karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi.

Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam 
ortaya çıktı. Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık 
etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin 
diye geldi. Kendisi ışık değildi, ama ışığa 
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tanıklık etmeye geldi. Dünyaya gelen, her 
insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. O, 
dünyadaydı, dünya O'nun aracılığıyla var oldu, 
ama dünya O'nu tanımadı. Kendi yurduna 
geldi, ama kendi halkı O'nu kabul etmedi. 
Kendisini kabul edip adına iman edenlerin 
hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. 
Onlar ne kandan, ne beden ne de insan 
isteğinden doğdular; tersine, Tanrı'dan 
doğdular.

Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun 
yüceliğini – Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle 
dolu biricik Oğul'un yüceliğini – gördük. Yahya 
O'na tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: 
“‘Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü 
O benden önce vardı' diye sözünü ettiğim kişi 
budur.”

Nitekim hepimiz O'nun doluluğundan lütuf 
üzerine lütuf aldık. Kutsal Yasa Musa 
aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa 
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Mesih aracılığıyla geldi. Tanrı'yı hiçbir zaman 
hiç kimse görmedi. Baba'nın bağrında bulunan 
ve Tanrı olan biricik Oğul O'nu tanıttı.

Yuhanna Müjdesi’nin 1. bölümü’nün 
1-18’inci ayetleri için genelde  “Tanrısal Söz” 
başlığı konur.

Bu ayetler, İsa’nın Tanrısal kimliğini ve 
yeryüzüne neden geldiğini bildirdikleri için 
çok önemlidirler. Bu ayetler, Yuhanna’nın 
kitabına yazdığı giriş bölümüdürler. 
Yuhanna Kitabı’nın bütün geri kalan kısmı, 
bu ilk birkaç ayette gördüğümüz gerçekleri  
– özellikle O’nun kimliğini apaçık belirten en 
önemli yedi mucizeyi –  açıklar.

✼
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İsa:
Sonsuz Söz

Yuhanna 1:1-3’ü yine okuyun:

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi 
ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta O, Tanrı'yla 
birlikteydi. Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, 
var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı.

Düşündüklerimizi insanlara sözlerimizle 
bildiririz. Tanrı düşüncelerini bize iki şekilde 
bildirmiştir – yazılı Sözü olan Kutsal Kitap 
aracılığıyla ve bizlere Tanrı’yı bildirmek için 
yeryüzüne gelen Oğlu İsa Mesih aracılığıyla. 
İsa, Tanrı’nın diri Sözü’dür. Yuhanna bütün 
bu ayetlerde Diri Söz olan İsa'dan söz 
etmektedir. 14’üncü ayet, Söz’ün bir insan 
haline geldiğini söyler. İsa’ya Söz denir, 
çünkü Tanrı bizlerle O'nun aracılığıyla 
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konuşur.

İbraniler’e Mektup 1:12

Tanrı ... bu son çağda ... kendi Oğluyla bize 
seslenmiştir.

Yuhanna 1:1-3’te İsa’nın evrenin 
kuruluşundan evvel Tanrı’yla birlikte 
olduğunu öğreniyoruz … 

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi 
ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla 
birlikteydi. Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, 
var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı.

Yani, Tanrı’nın birliğine inanan dindar 
Yahudi olan Yuhanna’ya göre İsa, Tanrı’nın 
ta Kendisi’dir. Bu gerçek, iki tane Tanrı 
olduğu anlamına gelmez. Sadece bir tek 
Tanrı vardır, ama Tanrı Üçlü Birlik sırrı 
aracılığıyla kendisini bize tanıtmıştır. (Bkz. 
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sayfa 278)

Bir Kişilikte Üç Kişi vardır: Baba, Oğul ve 
Kutsal Ruh. Her üçünün de özel işlevleri 
vardır. Üçü her zaman birlikte çalışmışlardır. 
Bu, evrenin en derin sırı olabilir. Tanrı bunu 
bize Kutsal kitapta açıklamasaydı, bu 
gerçeğin varlığına hiç erişemezdik. 

Baba Tanrı, Oğul İsa ve Kutsal Ruh her 
zaman var olmuşlardır. Sonsuzdurlar, 
başlangıçları ve sonları yoktur. 
Başlangıçtan beri var olan İsa yeryüzüne bir 
bebek olarak gelmiş ve Kendisine Tanrı 
Oğlu denmiştir ama bundan önce her 
zaman cennette yaşamıştır.

3'üncü ayet, her şeyin O’nun – yani İsa 
Mesih’ın – aracılığıyla yaratıldığını söyler. 
Kutsal Kitap’ın başka bir bölümünde bu 
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konuyu okuyoruz:

Koloseliler’e Mektup 1:16

Yerde ve gökte ... her şey O’nda yaratıldı.

İsa Mesih, dünyada gördüğümüz her şeye 
yaşam verdi. Ayrıca İsa günahlarından 
tövbe eden ve kişisel Kurtarıcıları olarak 
O’na inanan kişilere sonsuz hayat verir.

1.Yuhanna Mektubu 5:12

Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam 
vardır, kendisinde Tanrı Oğlu bulunmayanda 
yaşam yoktur.

✼
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İsa:
Işık Ve Yaşam

Yuhanna 1:4-13'ü tekrar okuyun:

Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. 
Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt 
edemedi.

Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam 
ortaya çıktı. Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık 
etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin 
diye geldi. Kendisi ışık değildi, ama ışığa 
tanıklık etmeye geldi. Dünyaya gelen, her 
insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. O, 
dünyadaydı, dünya O'nun aracılığıyla var oldu, 
ama dünya O'nu tanımadı. Kendi yurduna 
geldi, ama kendi halkı O'nu kabul etmedi. 
Kendisini kabul edip adına iman edenlerin 
hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. 
Onlar ne kandan, ne beden ne de insan 



19

isteğinden doğdular; tersine, Tanrı'dan 
doğdular.

Ayet 4 bizlere, İsa’nın hayatının insanlara 
ışık getirdiğini söyler. Işığın bize nerede 
yürümemiz gerektiğini gösterdiği gibi İsa da 
bize nasıl yaşamamız gerektiğini gösterir. 
Bizlere cennete giden yolu gösterir.

Birçok insan İsa’yı kabul etmeyi istemez. 
Kendi yollarının karanlığında yaşamayı 
tercih ederler. Ama İsa’yı kişisel Kurtarıcıları 
olarak kabul edenlere Tanrı’nın çocukları 
olma hakkı verilmiştir.

Bizler Tanrı tarafından yaratılmış 
olduğumuz halde bu bizleri Tanrı’nın 
çocukları yapmaz. Hepimiz yanlış şeyler 
yaptık ve doğamız itibariyle günahkârlarız. 
Günahlarımız bizi Tanrı’dan ayırır. Ama 
İsa’yı Kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizde 
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İsa günahımızı alır ve bizlere yeni bir doğa 
verir. Yanlış şeyler yapmaya devam 
etmememiz için bizleri değiştirir. Bu büyük 
değişime yeniden doğuş adını veririz. Bunun 
aracılığıyla Tanrı Babamız olur ve bizler de 
O’nun çocukları oluruz.

Kendi yaptığımız herhangi bir şeyden ötürü 
değil, Tanrı’dan doğarak Tanrı’nın çocukları 
oluruz. Doğduğumuz halimizle Tanrı’nın 
çocukları değilizdir. Belki siz, “Ben Hıristiyan 
doğdum. Benim annemle babam Hıristiyan” 
dersiniz. Anne babanızın Hıristiyan asılı 
olması sizi Mesih inanlısı yapmaz. Ancak 
Tanrı’dan doğduğunuzda Mesih inanlısı 
olursunuz.

✼
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Söz
İnsan Oldu

Yuhanna 1:14-18’i yeniden okuyalım.

Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun 
yüceliğini – Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle 
dolu biricik Oğul'un yüceliğini – gördük. Yahya 
O'na tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: 
“‘Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü 
O benden önce vardı' diye sözünü ettiğim kişi 
budur.”

Nitekim hepimiz O'nun doluluğundan lütuf 
üzerine lütuf aldık. Kutsal Yasa Musa 
aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa 
Mesih aracılığıyla geldi. Tanrı'yı hiçbir zaman 
hiç kimse görmedi. Baba'nın bağrında bulunan 
ve Tanrı olan biricik Oğul O'nu tanıttı.

Bu, dünya tarihinde gerçekleşen en harika 
olaydır: Tanrı insan olmuştur. Bizleri o kadar 
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çok sevmiştir ki bizim cezamızı Kendi 
üzerine almak, günahlarımız için ölmek 
üzere aramıza gelmiştir.

Ama Tanrı olarak - yani ululuğunu bir yana 
bırakmadan - aramıza gelseydi İsa’nın 
ölmesi mümkün olmazdı. Bizler için 
ölebilmek için bir insan vücuduna sahip 
olması gerekiyordu. Bu yüzden İsa, 
Beytlehem’de bir bebek olarak doğdu. Tanrı 
Oğlu insan oldu ki, insanları Tanrı oğulları 
yapabilsin.

Tanrı, ne yapmamızı istediğini bize 
bildirmek için Musa aracılığıyla yasayı 
verdi. Tanrı’nın yasalarını yerine 
getiremedik. Bu yasalar bizim bir 
Kurtarıcı’ya ihtiyacımız olduğunu 
görmemizi sağlarlar. Bu Kurtarıcı İsa’ydı. 
İsa aracılığıyla Tanrı’nın lütfunu alırız: 
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Tanrı’nın günahlarımızı bağışlaması ve 
O'nun çocukları olarak bereketlerle dolu 
harikulade yeni bir hayata sahibi oluruz.

✼

Vaftizci Yahya’nın 
Ortaya Çıkışı

Yuhanna 1:19-28

Yahudi yetkililer Yahya'ya, “Sen kimsin?” diye 
sormak üzere Yeruşalim'den [Kudüs'ten] 
kâhinlerle Levililer'i gönderdikleri zaman 
Yahya’nın tanıklığı şöyle oldu – açıkça 
konuştu, inkâr etmedi – “Ben Mesih değilim” 
diye açıkça konuştu.

Onlar da kendisine, “Öyleyse sen kimsin? İlyas 
mısın?” diye sordular.

O da, “Değilim” dedi.
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“Sen beklediğimiz peygamber misin?” 
sorusuna, “Hayır” yanıtını verdi.

Bu kez, “Kim olduğunu söyle de bizi 
gönderenlere bir yanıt verelim” dediler. 
“Kendin için ne diyorsun?”

Yahya, “Peygamber Yeşaya'nın dediği gibi, 
‘Rab'bin yolunu düzleyin' diye çölde haykıranın 
sesiyim ben” dedi.

Yahya'ya gönderilen bazı Ferisiler ona, “Sen 
Mesih, İlyas ya da beklediğimiz peygamber 
değilsen, niye vaftiz ediyorsun?” diye sordular.

Yahya onlara şöyle yanıt verdi: “Ben suyla 
vaftiz ediyorum, ama aranızda tanımadığınız 
biri duruyor. Benden sonra gelen O'dur. Ben 
O'nun çarığının bağını çözmeye bile layık 
değilim.”

Bütün bunlar Şeria Irmağı'nın ötesinde 
bulunan Beytanya'da, Yahya'nın vaftiz ettiği 
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yerde oldu.

Şimdi 6’dan 10’a kadar olan ayetleri ve 
15’inci ayeti yeniden okuyalım. Bu ayetler 
bize, Tanrı’nın mesajcısı Vaftizci Yahya’yı 
tanıştırır.

Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam 
ortaya çıktı. Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık 
etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin 
diye geldi. Kendisi ışık değildi, ama ışığa 
tanıklık etmeye geldi. Dünyaya gelen, her 
insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. O, 
dünyadaydı, dünya O'nun aracılığıyla var oldu, 
ama dünya O'nu tanımadı.

Yahya O'na tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle 
dedi: “‘Benden sonra gelen benden üstündür. 
Çünkü O benden önce vardı' diye sözünü 
ettiğim kişi budur.”

Yahya’nın vaazlarını duymak için büyük 
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kalabalıklar toplanırdı. Bazı insanlar onun, 
Tanrı’nın göndermeyi vaat ettiği Mesih 
olabileceğini düşünmüşlerdi. Yahya onlara 
kendisinin sadece Tanrı’nın, Mesih’i kabul 
etmek için hazırlanmalarını söylemek üzere 
gönderilen mesajcısı olduğunu bildirdi. 
Onlara tövbe edip günahlarından 
dönmelerini söyledi. Bunu yaptıklarında 
onları vaftiz etti.

Kutsal Kitap yazıldığı zamanlarda büyük bir 
kral seyahat ettiğinde önünden kendisinin 
geleceğini insanlara bildirmek için bir 
mesajcı gönderilirdi. Yahya da İsa Mesih 
için bunu yapmıştı.

✼
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İsa: 
Tanrı Kuzusu

Yuhanna 1:29-34

Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru 
geldiğini görünce şöyle dedi: “İşte, dünyanın 
günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu! 
Kendisi için, ‘Benden sonra biri geliyor, O 
benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı' 
dediğim kişi işte budur. Ben O'nu 
tanımıyordum, ama İsrail'in O'nu tanıması için 
ben suyla vaftiz ederek geldim.” Yahya 
tanıklığını şöyle sürdürdü: “Ruh'un güvercin 
gibi gökten indiğini, O'nun üzerinde durduğunu 
gördüm. Ben O'nu tanımıyordum. Ama suyla 
vaftiz etmek için beni gönderen, ‘Ruh'un kimin 
üzerine inip durduğunu görürsen, Kutsal 
Ruh'la vaftiz eden O'dur' dedi. Ben de gördüm 
ve ‘Tanrı'nın Oğlu budur' diye tanıklık ettim.”

Vaftizci Yahya ve İsa birbirlerini 
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küçüklükten beri tanıyorlardı. Anneleri 
kuzendi. Buna karşın Tanrı kendisine 
gerçeği vahyedene kadar Yahya, İsa’nın 
gerçekte kim olduğunu bilmiyordu. Tanrı 
Yahya’ya, İsa’nın Mesih, günahkârlar için 
kurban, insanları Kutsal Ruh’la vaftiz 
edecek Kişi, Tanrı Oğlu olduğunu 
göstermişti.

Yahya çocukluğunda olduğu gibi, birçok 
insanlar da İsa’nın sadece iyi biri olduğunu 
düşünürler. Hepimizin O’nunla şahsen 
tanışması ve O'nu daha iyi tanımamız 
gerekir. Bu dersler, İsa’yı daha iyi 
tanımanıza yardım edeceklerdir.

İsa’ya Tanrı Kuzusu deniyordu. Çünkü 
kuzular günah için kurban ediliyorlardı. 
Günah işleyip ölmeyi hak edenler Tanrı’dan 
kendi yerlerine kuzunun ölümünü kabul 
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etmesini isteyebilirlerdi. İsa, günahımızı yok 
etmek için bizim yerimize ölmek üzere 
Tanrı'nın gönderdiği Kuzu’dur.

✼

İsa’nın 
İlk Öğrencileri

Yahya’nın öğrencilerinden ikisi İsa’yla gitti. 
Bunlardan biri Andreya’ydı, diğerinin adı 
verilmemiştir. Belki de şu anda okumakta 
olduğunuz müjdenin yazarı olan 
Yuhanna’ydı.

Andreya, aynı zamanda Petrus olarak 
tanınan kardeşi Simun’u çağırmaya gitti. 
Andreya, İsa’nın Mesih olduğuna inandığını 
söyledi. Mesih, “Meshedilmiş olan” 
anlamına gelir.
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Yuhanna 1:43-51

Ertesi gün İsa, Celile'ye gitmeye karar verdi. 
Filipus'u bulup ona, “Ardımdan gel” dedi.

Filipus da Andreas ile Petrus’un kenti olan 
Beytsayda'dandı. Filipus, Natanel'i bularak 
ona, “Musa'nın Kutsal Yasa'da hakkında 
yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği 
kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk” dedi.

Natanel Filipus'a, “Nasıra'dan iyi bir şey 
çıkabilir mi?” diye sordu.

Filipus, “Gel de gör” dedi.

İsa, Natanel'in kendisine doğru geldiğini 
görünce onun için, “İşte, içinde hile olmayan 
gerçek bir İsrailli!” dedi.

Natanel, “Beni nereden tanıyorsun?” diye 
sordu.

İsa, “Filipus çağırmadan önce seni incir 
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ağacının altında gördüm” yanıtını verdi.

Natanel, “Rabbî, sen Tanrı'nın Oğlu'sun, sen 
İsrail'in Kralı’sın!” dedi.

İsa ona dedi ki, “Seni incir ağacının altında 
gördüğümü söylediğim için mi inanıyorsun? 
Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin.” 
Sonra da, “Size doğrusunu söyleyeyim, göğün 
açıldığını, Tanrı meleklerinin İnsanoğlu 
üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz” 
dedi.

Filipus, bizler için iyi bir örnektir. Natanel 
önce İsa’nın Mesih olduğuna inanmamıştı. 
Bazı insanlar onlara İsa’dan söz ettiğimizde 
önce inanmazlar. Filipus, “Gel ve gör” dedi.

Natanel kendi gözleriyle görmek için 
gittiğinde İsa’nın Tanrı Oğlu olduğuna ikna 
oldu. İçten bir yürekle ve duayla İsa’ya 
yaklaşan herkes İsa’nın kim olduğu 
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hakkındaki gerçeği bilir. İsa Kendisini o 
kişiye gösterecektir.

51.ayette İsa kendisinden İnsanoğlu olarak 
söz ediyor. Bu isim, Yuhanna’nın 
müjdesinde on üç kez kullanılmıştır. Bu 
bizlere Tanrı Oğlu’nun cennetteki tahtını 
bırakıp insan olduğunu hatırlatır.

İsa’nın da tıpkı bizler gibi bir vücudu vardı. 
Bizler gibi yoruldu, acıktı, susadı, yaralandı, 
kanadı ve öldü. Bunun için bizim 
sorunlarımızı en iyi O anlar. O da tıpkı bizim 
gibi her türlü sınanmıştı ama günah 
işlememişti. Her zaman Tanrı’nın isteğini 
yerine getirmişti. İnsanoğlu olarak İsa 
bizlere kusursuz günahsız insanın nasıl 
olduğunu göstermişti. Ve İnsanoğlu olarak 
bütün insanlığı Tanrı’nın önünde temsil etti. 
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Bütün insanlığın yerine öldü.


