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YUHANNA
KİTABI bölüm 16

✼

Kutsal Ruh’un 
İşi

Yuhanna 16:4-15

Bunları size şimdiden bildiriyorum. Öyle ki, 
saati gelince bunları size söylediğimi 
hatırlayasınız. Başlangıçta bunları size 
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söylemedim. Çünkü sizinle birlikteydim.”

Kutsal Ruh'un İşleyişi

“Şimdiyse beni gönderenin yanına gidiyorum. 
Ne var ki, içinizden hiçbiri bana, ‘Nereye 
gidiyorsun?' diye sormuyor. Ama bunları 
söylediğim için yüreğiniz kederle doldu. Size 
gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin 
yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size 
gelmez. Ama gidersem, O'nu size gönderirim. 
O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı 
konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna 
edecektir: Günah konusunda, çünkü bana 
iman etmezler; doğruluk konusunda, çünkü 
Baba'ya gidiyorum, artık beni 
görmeyeceksiniz; yargı konusunda, çünkü bu 
dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor.

“Size daha çok söyleyeceklerim var, ama şimdi 
bunlara dayanamazsınız. Ne var ki O, yani 
Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe 
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yöneltecek. Çünkü kendiliğinden 
konuşmayacak, yalnız duyduklarını 
söyleyecek ve gelecekte olacakları size 
bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim 
olandan alıp size bildirecek. Baba'nın nesi 
varsa benimdir. ‘Benim olandan alıp size 
bildirecek' dememin nedeni budur.

İsa, öğrencileriyle yediği son akşam yemeği 
boyunca beş kez Kutsal Ruh’un Baba Tanrı 
tarafından gönderileceğinden bahsetmiştir. 
Yuhanna 14:16-17, 26; 15:26; 16:7-15’i 
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okuyun. Baba Tanrı’nın, Kutsal Ruh’un ve 
İsa Mesih’in bu ayetlerde beraber bulunup 
tam bir üyum içinde çalışmaları Üçü’nün 
aslında bir tek Tanrı – yani Üçlübirlik 
olmalarını — betimlemektedir.

“Yardımcı” olarak tercüme edilen sözcük, 
Eski Yunanca’daki “Paraklit” sözcüğüdür. 
Bunun anlamı, bir kişiye danışmanlık eden 
ya da onu mahkemede savunmak için 
çağrılan bir avukat; birisine yardım edip ona 
öğüt veren biridir. Kutsal Ruh bizim için 
bunu yapar. O da bizim İsa’ya olan 
sevgimizi dile getirerek yüreklerimizdeki en 
derin düşüncelerimizi, duygularmızı 
dışavurmamıza yardım eder. Bizleri 
savunur. Bizlere ne yapmamız gerektiğini 
öğütler. O bizlere öğreten ve bizleri her 
gerçeğe götüren Gerçeğin Ruhu’dur. Bizleri 
sahte öğretmenler tarafından aldatılmaktan 
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korur.

Günah işlemenin yanlış bir şey olduğunu 
dünyaya bildirir. Günahkar olduğumuzu 
itiraf etmek bizim için zor bir şeydir. Kutsal 
Ruh bizlere Tanrı’nın bizi nasıl gördüğünü 
gösterene dek, epey iyi bir durumda 
olduğumuzu düşünürüz. Üzerinizdeki 
gömleğin ya da giysinin üzerinde lekeler 
olduğunu hiç farkettiğiniz oldu mu? 
Evdeyken temiz gözüküyordu ama güneş 
ışığında üzerinde lekeler olduğunu fark 
ettiniz. Kutsal Ruh, Tanrı’nın parlak ışığını 
üzerimize yansıtıp bizlere günahlarımızın ne 
kadar pis olduklarını gösterir, bu konuda 
bizi ikna eder.

✼
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Üzüntü 
ve Mutluluk

Yuhanna 16:16-24

“Kısa süre sonra beni artık görmeyeceksiniz; 
yine kısa süre sonra beni göreceksiniz.”

Kederiniz Sevince Dönüşecek

Öğrencilerinden bazıları birbirlerine, “Ne 
demek istiyor?” diye sordular. “‘Kısa süre 
sonra beni görmeyeceksiniz; yine kısa süre 
sonra beni göreceksiniz' diyor. Ayrıca, ‘Çünkü 
Baba'ya gidiyorum' diyor.” Onun için, “Bu ‘kısa 
süre' dediği nedir? Söylediklerini anlamıyoruz” 
deyip durdular.

İsa kendisine soru sormak istediklerini anladı. 
Onlara dedi ki, “ ‘Kısa süre sonra beni 
görmeyeceksiniz; yine kısa süre sonra beni 
göreceksiniz' dememi mi tartışıyorsunuz? Size 
doğrusunu söyleyeyim, siz ağlayıp yas 
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tutacaksınız, dünya ise sevinecektir. 
Kederleneceksiniz, ama kederiniz sevince 
dönüşecek. Kadın doğum yapacağı zaman 
ağrı çeker. Çünkü saati gelmiştir. Ama 
doğurunca, dünyaya bir çocuk getirmenin 
sevinciyle çektiği acıyı unutur. Bunun gibi, siz 
de şimdi kederleniyorsunuz, ama sizi yine 
göreceğim. O zaman yürekten sevineceksiniz. 
Sevincinizi kimse sizden alamaz. O gün bana 
hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu 
söyleyeyim, benim adımla Baba'dan ne 
dilerseniz, size verecektir. Şimdiye dek benim 
adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, 
alacaksınız. Öyle ki, sevinciniz tam olsun. 

Öğrenciler, İsa yanlarından ayrılacağı için 
üzgündüler. Ama İsa onlara Kendisini 
izleyen bütün insanlar için harikulade bir 
vaat verdi.
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Yuhanna 16:23

O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size 
doğrusunu söyleyeyim, benim adımla 
Baba’dan ne dilerseniz, onu size verecektir.

Önemli bir insandan bir şey isteyecek olsak 
isteğimizi elde edemezdik çünkü bu kişi bizi 
tanımazdı. Ama bizlere ulusumuzun 
cumhurbaşkanı adına bir şey isteme hakkı 
verilseydi herkes istediğimiz şeyi yerine 
getirmek için koşardı. Baba Tanrı, Oğlu'nun 
istediği şeyi mutlaka yapacaktır. İsa’nın 
içimizde yaşamasına izin verdiğimizde 
O’nun ismiyle, O’nun dua edeceği şeylerin 
aynısı için dua edebiliriz. O zaman yanıtı 
alabileceğimizden emin olabiliriz.

✼
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Dünya Üzerinde 
Zafer

Yuhanna 16:25-33

“Size bunları örneklerle anlattım. Öyle bir saat 
geliyor ki, artık örneklerle konuşmayacağım; 
Baba'yı size açıkça tanıtacağım. O gün 
dileyeceğinizi benim adımla dileyeceksiniz. 
Sizin için Baba'dan istekte bulunacağımı 
söylemiyorum. Çünkü beni sevdiğiniz ve 
Baba'dan çıkıp geldiğime iman ettiğiniz için 
Baba'nın kendisi sizi seviyor. Ben Baba'dan 
çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp 
Baba'ya dönüyorum.”

Öğrencileri, “İşte, şimdi açıkça konuşuyorsun, 
hiç örnek kullanmıyorsun” dediler. “Şimdi 
senin her şeyi bildiğini anlıyoruz. Kimsenin 
sana soru sormasına gerek yok. Tanrı'dan 
geldiğine bunun için iman ediyoruz.”
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İsa onlara, “Şimdi iman ediyor musunuz?” diye 
karşılık verdi. “İşte, hepinizin evlerinize gitmek 
üzere dağılacağınız ve beni yalnız 
bırakacağınız saat geliyor, geldi bile. Ama ben 
yalnız değilim, Baba benimle birliktedir. 
Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye 
söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama 
cesur olun, ben dünyayı yendim!”

İsa, birkaç saat içinde tutuklanacağını ve 
bütün öğrencilerin kendi yaşamlarını 
kurtarmak için kaçacaklarını biliyordu. 
Onlara neler olacağını bildirmişti. Acı çekip 
ölmesinin yenilgi olmadığını bilmelerini 
istiyordu. Bunlar, Tanrı’nın planının bir 
parçasıydılar. İnsanların ruhları, ancak 
İsa'nın çektiği acılar ve ölümü aracılığıyla 
kurtulabilirdi.

Dünyasal düşünce ve benliğimiz, 
“Başkalarını unut; kendini kurtar!” der. Ama 



277

İsa dünyanın ayartmalarına karşı zafer 
kazanmıştı. Tanrı'nın Kendisinin yapmasını 
istediği şeyi yapıyordu. Bedeli her ne olursa 
olsun, Tanrı’nın yapmanızı istediği şeyi 
yapmak dünya üzerinde zaferdir.

Öğrenciler de acı çekeceklerdi. İsa onlara 
Kendisinde kalmalarını ve böyle yaparlarsa 
Kendisinin onlara yardım edeceğini söyledi. 
İsa’yı izleyen herkes bu dünyada sorunlar 
ve acılarla karşılaşacaktır ama Kutsal Ruh 
bizim Yardımcımız olacaktır. Zaferimiz 
kendimiz için yapabileceğimiz şeylerde 
değil, O’nun bizim için yaptığı şeylerdedir. O 
acılı zamanlarda bizlere, cesaret, kuvvet ve 
esenlik vermek için yanımızdadır. İsa için 
çektiğimiz acılar burada kısa bir süre 
süreceklerdir. Bundan sonra sonsuz sevinç 
içinde O’nunla birlikte hüküm süreceğiz ve 
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bir daha hiç acı çekmeyeceğiz.

Yuhanna 16:33

Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye 
söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama 
cesur olun, ben dünyayı yendim.


