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YUHANNA
KİTABI bölüm 3

✼

İsa ve
Nikodim

Yeniden Doğuş
Yuhanna 3:1-13

Yahudiler'in Nikodim adlı bir önderi vardı. 
Ferisiler'den olan bu adam bir gece İsa'ya 
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gelerek, “Rabbî, senin Tanrı'dan gelmiş bir 
öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı 
kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu 
mucizeleri yapamaz” dedi.

İsa ona şu karşılığı verdi: “Sana doğrusunu 
söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça 
Tanrı’nın Egemenliği'ni göremez.”

Nikodim, “Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? 
Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir 
mi?” diye sordu.

İsa şöyle yanıt verdi: “Sana doğrusunu 
söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh'tan 
doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliği'ne giremez. 
Bedenden doğan bedendir, Ruh’tan doğan 
ruhtur. Sana, ‘Yeniden doğmalısınız' dediğime 
şaşma. Yel dilediği yerde eser; sesini işitirsin, 
ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. 
Ruh’tan doğan herkes böyledir.”
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Nikodim İsa'ya, “Bunlar nasıl olabilir?” diye 
sordu.

İsa ona şöyle yanıt verdi: “Sen İsrail'in 
öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor 
musun? Sana doğrusunu söyleyeyim, biz 
bildiğimizi söylüyoruz, gördüğümüze tanıklık 
ediyoruz. Sizler ise bizim tanıklığımızı kabul 
etmiyorsunuz. Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri 
söylediğim zaman inanmazsanız, gökle ilgili 
şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız? 
Gökten inmiş olan İnsanoğlu’ndan başka hiç 
kimse göğe çıkmamıştır.

Nikodim bir öğretmen ve dinsel bir önderdi. 
İyi bir eğitim görmüştü ve iyi bir yaşam 
sürüyordu. Yaptığı iyi şeylerin Tanrı’yı 
hoşnut edeceğini ve kendisine cennette bir 
yer vereceğini düşünüyordu. İsa ona, “...bir 
kimse yeniden doğmadıkça Tanrı’nın 
Egemenliğini göremez” demişti.
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İsa, bir insanın bedeninin doğal yaşamı ve 
ruhsal yaşam olmak üzere iki tür yaşam 
olduğunu açıklamıştı. Bizler doğal bir 
yaşamla doğduk ama Tanrı’nın Ruhu’ndan 
ruhsal yaşam alırız. Yuhanna 1:12’de, bu 
yeni doğayı, İsa Mesih’i Kurtarıcımız olarak 
kabul ettiğimizde alıp yeniden 
doğduğumuzu öğrenmiştik. O zaman Tanrı 
Babamız olur. Tanrı’dan doğar ve Tanrı’nın 
çocukları oluruz.

2.Korintliler’e Mektup 5:17

Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski 
şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.

İsa bu yeniden doğuşun, “su ve Ruh 
aracılığıyla” olduğunu söylemişti. Kutsal 
Kitap, sık sık mecaz ya da resimsel bir dil 
kullanır. Bu dilde sözler normalde 
olduklarından başka bir anlama gelirler. 
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Burada “su” günahların yıkanması, 
temizlenmesi ve silinmesi anlamına gelir. 
Bu, kurtuluşumuzun bir parçasıdır.

Titus 3:46

Tanrı... bizi... yeniden doğuş yıkamasıyla ve 
Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize 
bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesiyle 
kurtardı.

Yuhanna 15:3

Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz.

Ruhsal temizleme Tanrı’nın Sözü'nü 
dinleyip ona itaat etmek aracılığıyla 
gerçekleşir. Bizler, İsa sudan doğmaktan 
söz ettiğinde O’nun Tanrı Sözü’nü işitip 
buna iman etmekten söz ettiğine 
inanıyoruz.
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Bir Bakış Karşılığı Yaşam
Yuhanna 3:14-21

Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, 
İnsanoğlu'nun da öylece yukarı kaldırılması 
gerekir. Öyle ki, O'na iman eden herkes sonsuz 
yaşama kavuşsun.

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, 
biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman 
edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz 
yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlu'nu dünyayı 
yargılamak için göndermedi, dünya O'nun 
aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. O'na iman 
eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten 
yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik Oğlu'nun 
adına iman etmemiştir. Yargı da şudur: 
Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışık yerine 
karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler 
kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret 
eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa 
yaklaşmaz. Ama gerçeği uygulayan kişi 
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yaptıklarını, Tanrı'ya dayanarak yaptığını 
göstermek için ışığa gelir.”

Bir keresinde Tanrı halkı günah işlemiş ve 
yılanlar tarafından ısırılmaları suretiyle 
cezalandırılmışlardı. Tanrı onları seviyordu 
ve Musa’ya tunçtan bir yılan yapıp onu 
herkesin görebileceği yüksek bir direğin 
üzerine koymasını söylemişti. Ona bakan 
herkes iyileşti. Bakmak istemeyenler ise 
öldüler.

Yeryüzündeki herkes Tanrı’ya itaatsizlik 
etmiş ve ölmeyi hak etmiştir. Ama Tanrı 
bizleri sever. Tanrı bizi sevdiğini bizim 
yerimize ölmesi için Oğlu’nu yollayarak 
kanıtladı. İsa, tunçtan yapılmış yılan gibi bir 
çarmıha asılıp gözler önüne serildi. İsa’ya 
bakan –yani O’na iman eden– herkes 
günahlarından arınacak, günah olan yılanın 
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sokmasından iyileşen o insanlar gibi 
iyileşecektir. O’na iman etmeyi istemeyenler 
günahlarından dolayı öleceklerdir. Ama 
İsa’ya bakanlar sonsuz yaşam alacaklardır.

✼

Yahya’nın 
Tanıklığı

Yuhanna 3:22-30

Bundan sonra İsa'yla öğrencileri Yahudiye 
diyarına gittiler. İsa onlarla birlikte orada bir 
süre kalarak vaftiz etti. Yahya da Salim 
yakınındaki Aynon'da vaftiz ediyordu. Çünkü 
orada bol su vardı. İnsanlar gelip vaftiz 
oluyorlardı. Yahya henüz hapse atılmamıştı. O 
sıralarda Yahya’nın öğrencileriyle bir Yahudi 
arasında temizlenme konusunda bir tartışma 
çıktı. Öğrencileri Yahya'ya gelerek, “Rabbî” 



52

dediler, “Şeria Irmağı’nın karşı yakasında 
birlikte olduğun ve kendisi için tanıklık ettiğin 
adam var ya, işte O vaftiz ediyor, herkes de 
O'na gidiyor.”

Yahya şöyle yanıt verdi: “İnsan, kendisine 
gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz. ‘Ben 
Mesih değilim, ama O'nun öncüsü olarak 
gönderildim' dediğime siz kendiniz tanıksınız. 
Gelin kiminse, güvey odur. Ama güveyin 
yanında duran ve onu dinleyen dostu onun 
sesini işitince çok sevinir. İşte benim sevincim 
böylece tamamlandı. O büyümeli, bense 
küçülmeliyim.”

Vaftizci Yahya’yı dinlemeye koşan 
kalabalıklar şimdi artık İsa’yı dinlemeye 
gidiyorlardı. Yahya’nın öğrencilerinin 
birçoğu onu terkedip İsa’yı izlemeye 
başladı. Ama bu Yahya’yı üzmüyordu. Tanrı 
onu insanlara İsa’dan söz etmesi için 
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göndermişti. Bu yüzden İsa’yı izlemek için 
kendisini bıraktıklarında mutluydu. 

Yuhanna’nın tutumu ve sözleri, onun ne 
kadar asil ve bencillikten uzak bir insan 
olduğunu göstermektedir. O’nun sözleri 
bizim için iyi bir ilke oluşturmaktadır. 
Yahya’nın hayatında gerçekten önemli olan 
Yahya değil, İsa’ydı.

Yuhanna 3:30

O büyümeli, bense küçülmeliyim.

✼

Cennetten Gelen 
Kişi

Yuhanna 3:31-36

Yukarıdan gelen, herkesten üstündür. 
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Dünyadan olan dünyaya aittir ve dünyadan 
söz eder. Gökten gelen ise, herkesten 
üstündür. Ne görmüş ne işitmişse ona tanıklık 
eder, ama tanıklığını kimse kabul etmez. O'nun 
tanıklığını kabul eden, Tanrı'nın gerçek 
olduğuna mührünü basmıştır. Tanrı'nın 
gönderdiği kişi Tanrı'nın sözlerini söyler. 
Çünkü Tanrı, Ruh'u ölçüyle vermez. Baba 
Oğul'u sever; her şeyi O'na teslim etmiştir. 
Oğul'a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. 
Ama Oğul'un sözünü dinlemeyen yaşamı 
görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin 
üzerinde kalır.

Bu ayetlerde, İyi Haber’in yazarı olan 
Yuhanna, bizlere cennetten gelen Kişi’nin 
İsa olduğunu bildiriyor. İsa yeryüzündeki 
herkesten ve yeryüzündeki herkesin 
birleşiminden daha üstündür. Tanrı’nın 
Ruhu’yla doludur. Tanrı O’nu sever ve O’na 
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her şeyin üzerinde güç ve yetki vermiştir.

Yuhanna 3:36

Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. 
Ama Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı 
görmeyecektir. Tanrı’nın gazabı böylesinin 
üzerinde kalır.

Bu bölümdeki birçok ayet, Tanrı’nın sonsuz 
yaşamıdır, İsa’nın sahip olduğu hayattır. İsa 
çarmıhta öldüğü halde yaşamı sona ermedi. 
Ölümden dirildi ve sonsuza dek 
yaşamaktadır.

Eğer İsa’ya inanıyorsak bizlerinde sonsuz 
yaşamımız vardır. Bedenlerimiz ölebilir ama 
ruhlarımız Tanrı’ya gidip sonsuza dek 
Tanrı’yla birlikte yaşayacaktır. Ve İsa’nın 
bedeni ölümden dirildiği gibi O’na iman 
edenlerin bedenleri de bir gün sonsuz 
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yaşamın tadını çıkartmak üzere ölümden 
diriltileceklerdir.


