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YUHANNA
KİTABI bölüm 10

✼

Koyun Ağılı 
Benzetmesi

Yuhanna 10:1-6

“Size doğrusunu söyleyeyim, koyun ağılına 
kapıdan girmeyip başka yoldan giren kişi 
hırsız ve hayduttur. Kapıdan giren ise 
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koyunların çobanıdır. Kapıyı bekleyen ona 
kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini işitirler, o 
da kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları 
dışarı götürür. Kendi koyunlarının hepsini 
dışarı çıkarınca önlerinden gider, koyunlar da 
onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar. Bir 
yabancının peşinden gitmezler, ondan 
kaçarlar. Çünkü yabancıların sesini 
tanımazlar.”

İsa onlara bu örneği anlattıysa da, ne demek 
istediğini anlamadılar.

Benzetme, ruhsal gerçekleri açıklamak için 
doğal konuları kullanan kısa bir hikâyedir. 
İsa, koyunlarına bakan ve onları besleyen İyi 
Çoban’dır. İsa’nın koyunları, O’na iman edip 
O’nu izleyen herkestir. Kutsal Kitap yazıldığı 
zamanlarda bir çoban her zaman 
sürüsünün önünden yürür ve giderken de 
koyunlarını ardından çağırırdı. Bütün 
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koyunlar onun sesini tanır ve onu izlerlerdi. 
Bir başka çoban koyunlarıyla birlikte oraya 
giderse birinci adamın koyunları ikinci 
adamın ardından gitmezlerdi çünkü kendi 
çobanlarının sesini tanırlardı.

✼

İyi Çoban 
İsa

Yuhanna 10:7-21

Bunun için İsa yine, “Size doğrusunu 
söyleyeyim” dedi, “Ben koyunların kapısıyım. 
Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve 
hayduttu, ama koyunlar onları dinlemedi. Kapı 
Ben'im. Bir kimse benim aracılığımla içeri 
girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. 
Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için 
gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama 
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sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. 
İyi çoban koyunları uğruna canını verir. 
Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli 
adam, kurdun geldiğini görünce koyunları 
bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar ve dağıtır. 
Adam kaçar. Çünkü ücretlidir ve koyunlar için 
kaygı duymaz. 

Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba 
beni tanıdığı, ben de Baba'yı tanıdığım gibi, 
benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın 
uğruna canımı veririm. Bu ağıldan olmayan 
başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. 
Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek 
çoban olacak. Canımı, tekrar geri almak üzere 
veririm. Bunun için Baba beni sever. Canımı 
kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden 
veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da 
yetkim var. Bu buyruğu Babam'dan aldım.”

Bu sözlerden dolayı Yahudiler arasında yine 
ayrılık doğdu. Birçoğu, “O'nu cin çarpmış, 
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delidir. Niçin O'nu dinliyorsunuz?” diyordu.

Başkaları ise, “Bunlar, cin çarpmış bir adamın 
sözleri değil” dediler. “Cin, körlerin gözlerini 
açabilir mi?”

İsa, Kendisinden Kapı olarak söz etmişti. 
Kutsal Kitap‘ın yazıldığı diyarlarda çoban 
geceleri koyunlarını vahşi hayvanlardan 
korumak, çoban uyurken de koyunların 
sağa sola gitmemeleri için bir ağıla koyardı. 
Bütün koyunlar içeride, güvenlikte olduktan 
sonra çoban ağılın açık kapısına otururdu. 
Koyunları korurdu. O orada olduğu 
müddetçe içeriye hiçbir vahşi hayvan 
giremezdi.

Hırsız bir koyun çalmak için, içeriye kapıdan 
giremezdi ama eğer bunu başarabilirse çitin 
üzerinden atlayabilirdi. İsa bazı dinsel 
liderlerin böyle olduklarını söylemişti. Bu 
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liderler aslında bu insanları sevmiyorlardı. 
Tek amaçları onlardan koparabildikleri 
kadarını kopartmaktı. Tek amaçları, 
Tanrı’nın gönderdiği gerçek Çoban’ın 
öğretilerinden (Mesih’in öğretilerinden) 
kendi öğretilerine “koyunları”(İsrael halkı’nı) 
saptırmak istermeleri idi.

İsa yıkıp yok etmeye değil, yaşam  —bütün 
doluluğuyla yaşam— vermeye geldiğini 
söylemişti. Bütün doluluğuyla yaşam, 
burada yeryüzünde harikulade bir yaşam ve 
cennette de sonsuz yaşamdır.

İsa, “Kapı ben’im. Bir kimse benim aracılığımla 
içeri girerse kurtulur” demişti. İsa, Kendisinin 
birçok kapıdan biri olduğunu söylememişti. 
İsa Kendisinin tek Kapı olduğunu 
söylemişti. Bazı insanlar Tanrı’ya, 
peygamberler, azizler, Meryem Ana ya da 



153

başka bir din, yol, meshep ya da tarikat 
aracılığıyla erişmeye çalışırlar. Ama İsa tek 
yol, kurtuluşa giden tek kapıdır.

İsa, insanların içeri girmesi gerektiğini 
söylemişti. Kapı koyunlara açık olduğu gibi, 
İsa da herkesi Kendisine gelmeye ve 
sonsuz yaşama sahip olmaya davet eder. 
Ama Tanrı kimseyi İsa’ya gelip 
koyunlarından biri olması için 
zorlamayacaktır. Herkes kendi seçimini 
kendisi yapmalıdır. Eğer birisi İsa’nın ağılına 
girerse kurtulacaktır. Eğer girmezse 
kurtulamayacaktır. Bu kadar basittir.

İsa, yaşamını koyunları için vereceğini 
söyledi. Bunu Kendi seçimiyle yapacaktı, 
kimse O’nun hayatını O’nun izni olmadan 
alamazdı. Bu sırada bazı insanlar O’nu 
öldürmeye çalışıyorlardı. Bir gün gelecek 
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çarmıha gerilecekti: tahtadan yapılmış bir 
çarmıha çivilenecek ve ölmek üzere orada 
bırakılacaktı.

İsa’nın ölme vakti geldiğinde İsa 
düşmanlarının Kendisini öldürmelerine izin 
verdi. Ama ölümün kendisi için son 
olmadığını biliyordu. “Canımı, tekrar geri 
almak üzere veririm” demişti. İsa yaşama 
dönecek ve ölüm üzerindeki gücünü 
kanıtlayacaktı. Dirilişi O’nun gerçekten de 
Tanrı Oğlu olduğunu kanıtlayacaktı.

Yine bazı insanlar O’nun sözlerinden ötürü 
çok öfkelenmişlerdi ama diğerleri iman 
etmişti. İman etmeyenler O’nun koyunları 
değildiler çünkü O’nun koyunları O’nun 
sesini duyardı.
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✼

İsa’ya Karşı 
Tepkiler Büyüyor

Yuhanna 10:22-42

O sırada Yeruşalim'de Tapınağın Açılışını 
Anma Bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı. İsa 
tapınağın avlusunda, Süleyman'ın Eyvanı'nda 
yürüyordu. Yahudi yetkililer O'nun çevresini 
sararak, “Bizi daha ne kadar zaman kuşkuda 
bırakacaksın?” dediler. “Eğer Mesih isen, bize 
açıkça söyle.”

İsa onlara şu karşılığı verdi: “Size söyledim, 
ama iman etmiyorsunuz. Babam'ın adıyla 
yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Ama siz 
iman etmiyorsunuz. Çünkü benim 
koyunlarımdan değilsiniz. Koyunlarım sesimi 
işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. 
Onlara sonsuz yaşam veririm; asla 
mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden 
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kapamaz. Onları bana veren Babam her 
şeyden üstündür. Onları Baba'nın elinden 
kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve Baba 
biriz.”

Yahudi yetkililer O’nu taşlamak için yerden 
yine taş aldılar. İsa onlara, “Size Baba'dan 
kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim” dedi. 
“Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz?”

Şöyle yanıt verdiler: “Seni iyi işlerden ötürü 
değil, küfrettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun 
halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun.”

İsa şu karşılığı verdi: “Yasanızda, ‘Siz 
ilahlarsınız, dedim' diye yazılı değil mi? Tanrı, 
kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri 
ilahlar diye adlandırır. Kutsal Yazı da 
geçerliliğini yitirmez. Baba beni kendine ayırıp 
dünyaya gönderdi. Öyleyse ‘Tanrı'nın 
Oğlu'yum' dediğim için bana nasıl 
‘Küfrediyorsun' dersiniz? Eğer Babam'ın 
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işlerini yapmıyorsam, bana iman etmeyin. 
Ama yapıyorsam, bana iman etmeseniz bile, 
yaptığım işlere iman edin. Öyle ki, Baba'nın 
bende, benim de Baba'da olduğumu bilesiniz 
ve anlayasınız.”

O'nu yine yakalamaya çalıştılarsa da, 
ellerinden sıyrılıp kurtuldu.

Tekrar Şeria Irmağı'nın karşı yakasına, 
Yahya'nın başlangıçta vaftiz ettiği yere gitti ve 
orada kaldı. Birçokları, “Yahya hiç mucize 
yapmadı, ama bu adam için söylediklerinin 
hepsi doğru çıktı” diyerek İsa'ya geldiler. Ve 
orada birçokları O'na iman etti.

İsa Kendisinin Tanrı Oğlu olduğunu (ayet 
36) ve Kendisini izleyenlere sonsuz yaşam 
verdiğini (ayet 28) söylediğinden ötürü bazı 
insanlar O’nu öldürmek istiyordu. Diğerleri 
O’nu İyi Çobanları olarak kabul etmişlerdi ve 
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O’nu izliyorlardı.

Sizin de İsa’yı izlemek veya kayıp bir koyun 
gibi kendi yolunuzda gitmek arasında bir 
seçim yapmanız gerekir.


