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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 
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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: 



23

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.
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YUHANNA
KİTABI bölüm 2

1. MUCİZE
İsa Suyu Şaraba Dönüştürüyor

Kana’daki Düğün
Yuhanna 2:1-11
Üçüncü gün Celile'nin Kana Köyü'nde bir 
düğün vardı. İsa'nın annesi de oradaydı. İsa'yla 
öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. Şarap 
tükenince annesi İsa'ya, “Şarapları kalmadı” 
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dedi.

İsa, “Anne, benden ne istiyorsun? Benim 
saatim daha gelmedi” dedi.

Annesi hizmet edenlere, “Size ne derse onu 
yapın” dedi.

Yahudiler'in geleneksel temizliği için oraya 
konmuş, her biri seksenle yüz yirmi litre alan 
altı taş küp vardı. İsa hizmet edenlere, “Küpleri 
suyla doldurun” dedi. Küpleri ağızlarına kadar 
doldurdular. Sonra hizmet edenlere, “Şimdi 
biraz alıp şölen başkanına götürün” dedi.

Onlar da götürdüler. Şölen başkanı, şaraba 
dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini 
bilmiyordu, oysa suyu küpten alan 
hizmetkârlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi 
çağırıp, “Herkes önce iyi şarabı, çok içildikten 
sonra da kötüsünü sunar” dedi, “Ama sen iyi 
şarabı şimdiye dek saklamışsın.”
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İsa bu ilk doğaüstü belirtisini Celile'nin Kana 
Köyü'nde gerçekleştirdi ve yüceliğini gösterdi. 
Öğrencileri de O'na iman ettiler.

İsa, annesi ve öğrencileri bir düğüne gittiler. 
Adet üzere düğün yemeğinde şarap vardı. 
Yemek bitmeden şarabın hepsi bitmişti.

İsa her zaman insanlara yardım etmeye 
hazırdı. Annesi Meryem, evlenen çiftin 
düğünlerinde mahcup olmamaları için 
O’ndan bir şeyler yapmasını istedi. Bu 
gereksinimi karşılamak için Tanrı’nın 
gücüne, bir mucizeye ihtiyaç vardı. 
Meryem’in İsa’ya bir mucize yapmasını 
söylemeye bir hakkı yoktu. Sadece Babası 
Tanrı böyle bir hakka sahipti. İsa, mucizeler 
yapma zamanının daha gelmediğini 
söylemesine karşın suyu şaraba çevirerek 
gereksimini karşıladı.
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Yuhanna’nın kaydettiği bu ilk mucizede, İsa 
kendi Tanrısal kimliğini bildirme zamanının 
daha gelmemiş olmasına karşın köy 
kuyusundan çekilmiş içme suyunu şaraba 
çevirdi. 

İsa Mesih FİZİKSEL EVRENİN ÖZÜ üzerinde 
RAB’dir.

✼

İsa, Satıcıları
Tapınaktan Kovuyor

Yuhanna 2:12-22

Bundan sonra İsa, annesi, kardeşleri ve 
öğrencileri Kefarnahum [kentine] gidip orada 
birkaç gün kaldılar.

Yahudiler'in Fısıh Bayramı yakındı. İsa da 
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Yeruşalim'e gitti. Tapınağın avlusunda sığır, 
koyun ve güvercin satanları, orada oturmuş 
para bozanları gördü. İpten bir kamçı yaparak 
hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte 
tapınaktan kovdu, para bozanların paralarını 
döküp masalarını devirdi. Güvercin satanlara, 
“Bunları buradan kaldırın, Babam’ın evini 
pazar yerine çevirmeyin!” dedi.

Öğrencileri, “Evin için gösterdiğim gayret beni 
yiyip bitirecek” diye yazılmış olan sözü 
hatırladılar.

Yahudi yetkililer İsa'ya, “Bunları yaptığına göre, 
bize nasıl bir belirti göstereceksin?” diye 
sordular.

İsa şu yanıtı verdi: “Bu tapınağı yıkın, üç 
günde onu yeniden kuracağım.”

Yahudi yetkililer, “Bu tapınak kırk altı yılda 
yapıldı, sen onu üç günde mi kuracaksın?” 
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dediler.

Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi 
bedeniydi. İsa ölümden dirilince öğrencileri bu 
sözü söylediğini hatırladılar, Kutsal Yazı'ya ve 
İsa'nın söylediği bu söze iman ettiler.

Tanrı halkı, her yıl Fısıh Bayramı'nı kutlamak 
için Tanrı’nın Yeruşalim’deki tapınağına 
gittiler. Uzun yıllar evvel – Yahudilerin 
Mısır’dan çıkışlarının önceki gecesinde – O 
gece olacakları anmak için Yahudi halkının 
ilk doğanlarını ölümden kurtaran Fısıh 
kuzusunun anısına kuzular kurban ettiler. 
Ölüm meleği diyardan geçeceği zaman 
Tanrı, halkına ne yapmaları gerektiğini 
bildirmişti. Her aile bir kuzu kesmiş ve 
kanını kapılarının yan ve üst süvelerine 
sürmüşlerdi. Ölüm meleği, kapısında 
kuzunun kanı olan her evin üzerinden 
geçmişti. Kuzunun kanı bulunmayan diğer 
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evlerde ise ailenin en büyük oğlu ölmüştü.

Bunların hepsi, Tanrı Kuzusu olan İsa’nın 
insanları sonsuz ölümden kurtaracağının 
bir resmiydi. Fısıh kutlaması da Tanrı’ya çok 
önemli türde bir tapınmaydı. Tanrı’nın 
evinde herkesin çok saygılı ve tapınma dolu 
bir tutum içinde olması gerekti.

Ticaret işleri ile uğraşan kurbanlık 
hayvanları satanlar ve yabancı parayı 
bozanlar, Yahudi olmayanlara mahsus tek 
avluyu – Tapınağın Dış Avlusu'nu – hayvan 
pisliği ve pazarlık gürültüleriyle 
dolduruyorlardı.

Bunun asıl nedeni Yahudi olmayan ama bir 
Yahudi gibi Tanrıya tapınmak isteyen 
insanları aşağılamak ve Yahudilerin 
gözünde ne kadar değersiz olduklarını 
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göstermekti. Yahudi olanlar bu yabancıların 
–Yahudi olmayanların– ibadet ve 
tapınmalarını kasten bilerek murdar etmeğe 
çalışıyorlardı. 

İsa’nın bu satıcıları kovmasının asıl nedeni, 
Tanrı’nın sadece Yahudilere değil, tüm 
uluslara da Kendi huzurunda durmaya 
uygun bir yer sağlamak istemesini 
kanıtlamaktaydı. Zaten bu avlunu 
yapılışının asıl amacı buydu. 

İsa, sadece insanlara kim olduğunu 
göstermek için bir mucize yapmayı 
reddetmişti. Bütün mucizeleri Tanrı’nın 
yüceliğini göstermek için gerçekleştirmişti. 
Ama en büyük mucizenin Kendisinin Tanrı 
Oğlu olduğunu kanıtlamasıydı. İnsanlar 
daha sonra Yeruşalim’de O’nun bedenini 
öldürecekler ama O üç gün sonra ölümden 
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dirilecekti. Ancak, insanlar O’nun ne demek 
istediğini anlamadılar.

✼

İsa
Bütün İnsanları Biliyor

Yuhanna 2:23-25

Fısıh Bayramı'nda İsa'nın Yeruşalim'de 
bulunduğu sırada gerçekleştirdiği belirtileri 
gören birçokları O'nun adına iman ettiler. Ama 
İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara 
güvenmiyordu. İnsan hakkında kimsenin O'na 
bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü 
kendisi insanın içinden geçenleri biliyordu.

Bu kitabı okumanızın nedenlerinden biri, 
İsa’nın gerçekten kim olduğunu ve bizler 
için ne yapabileceğini anlamaktır. 
Yeruşalim’de birçok kişi, İsa’nın mucizelerini 
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gördükten sonra O’na iman etti. Biz de 
Kutsal Kitap’ın İsa hakkında öğrettiklerine 
iman etmeye davetliyiz.

Birçok insan İsa’ya iman ettiklerini söyler 
ama davranışları sözlerini yalanlar. Eğer 
İsa’nın Tanrısal Söz olduğuna inanıyorsak, 
O’nun öğrettiklerine iman etmeliyiz. O’nun 
yaşamının bizim ışığımız olduğuna 
inanıyorsak O’nun gösterdiği yolu 
izlemeliyiz. İsa’nın Tanrı’nın sağladığı 
Kurbanlık Kuzusu olduğuna inanıyorsak, 
O’nu günahlarımız için sunulan kurban 
olarak kabul etmeliyiz.
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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. 



48

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 



51

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” 
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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.
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YUHANNA
KİTABI bölüm 4

✼

İsa ile 
Samiriyeli Kadın

Yuhanna 4:1-42

Ferisiler, İsa'nın Yahya'dan daha çok öğrenci 
edinip vaftiz ettiğini duydular – aslında İsa'nın 
kendisi değil, öğrencileri vaftiz ediyorlardı – 
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İsa bunu öğrenince Yahudiye'den ayrılıp yine 
Celile'ye gitti. Giderken Samiriye'den geçmesi 
gerekiyordu. Böylece Samiriye'nin Sihar 
denilen kentine geldi. Burası Yakup'un kendi 
oğlu Yusuf'a vermiş olduğu toprağın 
yakınındaydı. Yakup’un kuyusu da oradaydı. 
İsa, yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun 
yanına oturmuştu. Saat on iki sularıydı. 
Samiriyeli bir kadın su çekmeye geldi.

İsa ona, “Bana su ver, içeyim” dedi. İsa'nın 
öğrencileri yiyecek satın almak için kente 
gitmişlerdi.

Samiriyeli kadın, “Sen Yahudi’sin, bense 
Samiriyeli bir kadınım” dedi, “Nasıl olur da 
benden su istersin?” Çünkü Yahudiler'in 
Samiriyeliler'le ilişkileri yoktur.

İsa kadına şu yanıtı verdi: “Eğer sen Tanrı'nın 
armağanını ve sana, ‘Bana su ver, içeyim' 
diyenin kim olduğunu bilseydin, sen O'ndan 
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dilerdin, O da sana yaşam suyunu verirdi.”

Kadın, “Efendim” dedi, “Su çekecek bir şeyin 
yok, kuyu da derin, yaşam suyunu nereden 
bulacaksın? Sen, bu kuyuyu bize vermiş, 
kendisi, oğulları ve davarları ondan içmiş olan 
atamız Yakup'tan daha mı büyüksün?”

İsa şöyle yanıt verdi: “Bu sudan her içen yine 
susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen 
sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, 
içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar 
olacak.”

Kadın, “Efendim” dedi, “Bu suyu bana ver. 
Böylece ne susayayım, ne de su çekmek için 
buraya kadar geleyim.”

İsa, “Git, kocanı çağır ve buraya gel” dedi.

Kadın, “Kocam yok” diye yanıtladı.

İsa, “Kocam yok demekle doğruyu söyledin” 
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dedi. “Beş kocaya vardın. Şimdi birlikte 
yaşadığın adam kocan değil. Doğruyu 
söyledin.”

Kadın, “Efendim, anlıyorum, sen bir 
peygambersin” dedi. “Atalarımız bu dağda 
tapındılar, ama sizler tapılması gereken yerin 
Yeruşalim'de olduğunu söylüyorsunuz.”

İsa ona şöyle dedi: “Kadın, bana inan, öyle bir 
saat geliyor ki, Baba'ya ne bu dağda, ne de 
Yeruşalim'de tapınacaksınız! Siz bilmediğinize 
tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü 
kurtuluş Yahudiler'dendir. Ama içtenlikle 
tapınanların Baba’ya ruhta ve gerçekte 
tapınacakları saat geliyor. İşte, o saat 
şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları 
arıyor. Tanrı ruhtur, O'na tapınanlar da ruhta ve 
gerçekte tapınmalıdırlar.”

Kadın İsa'ya, “Mesih denilen meshedilmiş 
Olan'ın geleceğini biliyorum” dedi, “O gelince 
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bize her şeyi bildirecek.”

İsa, “Seninle konuşan ben, O'yum” dedi.

Bu sırada İsa'nın öğrencileri geldiler. O'nun bir 
kadınla konuşmasına şaştılar. Bununla birlikte 
hiçbiri, “Ne istiyorsun?” ya da, “O kadınla 
neden konuşuyorsun?” demedi.

Sonra kadın su testisini bırakarak kente gitti 
ve halka şöyle dedi: “Gelin, yaptığım her şeyi 
bana söyleyen adamı görün. Acaba Mesih bu 
mudur?” Halk da kentten çıkıp İsa'ya doğru 
gelmeye başladı.

Bu arada öğrencileri O'na, “Rabbî, yemek ye!” 
diye rica ediyorlardı.

Ama İsa, “Benim, sizin bilmediğiniz bir 
yiyeceğim var” dedi.

Öğrenciler birbirlerine, “Acaba biri O'na yiyecek 
mi getirdi?” diye sordular.
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İsa, “Benim yemeğim, beni gönderenin isteğini 
yerine getirmek ve O'nun işini tamamlamaktır” 
dedi. “Sizler, ‘Ekinleri biçmeye daha dört ay 
var' demiyor musunuz? İşte, size söylüyorum, 
başınızı kaldırıp tarlalara bakın. Ekinler 
sararmış, biçilmeye hazır! Eken ve biçen 
birlikte sevinsinler diye, biçen kişi şimdiden 
ücretini alır ve sonsuz yaşam için ürün toplar. 
‘Biri eker, başkası biçer' sözü bu durumda 
doğrudur. Ben sizi, emek vermediğiniz bir 
ürünü biçmeye gönderdim. Başkaları emek 
verdiler, siz ise onların emeğinden 
yararlandınız.”

O kentten birçok Samiriyeli, “Yaptığım her şeyi 
bana söyledi” diye tanıklık eden kadının sözü 
üzerine İsa'ya iman etti. Samiriyeliler O'na 
gelip yanlarında kalması için rica ettiler. O da 
orada iki gün kaldı. O'nun sözü üzerine daha 
birçokları iman etti.

Bunlar kadına, “Bizim iman etmemizin nedeni 
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artık senin sözlerin değil” diyorlardı. 
“Kendimiz işittik, O'nun gerçekten dünyanın 
Kurtarıcısı olduğunu biliyoruz.”

İsa’nın ülkesindeki insanların çoğu, 
Samiriyeliler’i küçük görürdü ama İsa 
herkesi severdi. Zenginlere, fakirlere ve 
farklı ırklardan olan insanlara hep aynı 
şekilde davranırdı.

Samiriyeli kadın, Nikodim’den çok farklı 
biriydi. Nikodim iyi bir adamdı ama sonsuz 
yaşama sahip olabilmesi için önce iman 
etmesi gerekiyordu. Bu kadın toplum 
gözünde iyi biri değildi. İsa kadının 
hayatının çok karışık olduğunu biliyordu 
ama onu kurtarmak istiyordu. Nikodim gibi, 
o da İsa’ya iman ederek kurtuldu.

İsa, ona kendisinin yaşam suyunu 
verebileceğini ve asıl susuzluğun 
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bedeninde değil ruhundaki susuzluk 
olduğunu söylemişti. Yuhanna’nın 
müjdesinde “yaşam” sözcüğü en az 36 kez 
kullanılmıştır. Bunların 17’si “sonsuz” 
sözcüğüyle birlikte kullanılmıştır. İsa’nın 
“Yaşam O’ndaydı” (Yuhanna 1:4) ve İsa’ya 
iman edenlerin yeniden doğup sonsuz 
yaşama kavuştuklarını (Yuhanna 3:5, 15, 16, 
36); ve İsa’nın onu kabul edenlere yaşam 
suyunu verdiğini öğrendik (Yuhanna 4:14).

Kadın, kendi halkı olan Samiriyelilerin 
tapınma geleneklerinden söz etmişti. İsa, 
en önemli şeyin tapınılan yerler ve adetler 
olmadığını söylemişti. Önemli olan Tanrı 
ruhtur ve insanlar O’na O’nun istediği 
şekilde tapınmalıdır. O’na tapınırken Ruhta 
ve gerçekte tapınmalıdır.

Bir kilisenin üyesi olmak ve dinsel 
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geleneklere uymak tek başına yeterli 
değildir ve Tanrıyı hoşnut etmez. Tapınma, 
gerçek tapınma ve ruhsal tapınma 
olmadıkça Tanrı asla tatmin olmaz. Gerçek 
tapınma Kutsal Kitabın öğrettiği gibi ruhsal 
gerçekte, içten ve Kutsal Ruh’a uygun 
olmalıdır.  

Kadın İsa’nın sıradan bir adam olmadığını 
artık biliyordu. Çünkü İsa ona hayatında 
eskiden yapmış olduğu her şeyi söylemişti. 
İsa ona Kendisinin Tanrı’nın dünyaya 
göndermeyi vaat etmiş olduğu Kurtarıcı 
olduğunu bildirdiğinde kadın O’na inandı. 
İsa’dan söz etmek için köyüne koştu. 

İsa orada onlarla birlikte iki gün kaldı ve 
kurtuluşa giden yolu öğretti. Halk, “Bizim 
iman etmemizin nedeni artık senin sözlerin 
değildir. Kendimiz işittik, O’nun gerçekten 



66

dünyanın Kurtarıcısı olduğunu biliyoruz’' dedi.

Her birimiz kendimiz İsa’ya iman etmeli ve 
O’nunla şahsen tanışmalıyız. Köy halkı 
İsa’yı ilk önce o kadından duydular. Ama İsa 
hakkında bir şeyler duymak ya da okumak 
yeterli değildir. İsa’yla şahsen duayla 
tanışmak ve kendi Kurtarıcınız olarak O’na 
iman etmelisiniz.

✼ 

2. MUCİZE
İsa Bir Saray Memurunun

Oğlunu İyileştiriyor
Yuhanna 4:43-54

Bu iki günden sonra İsa oradan ayrılıp Celile'ye 
gitti. İsa’nın kendisi, bir peygamberin kendi 
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memleketinde saygı görmediğine tanıklık 
etmişti. Celile’ye geldiği zaman Celileliler O'nu 
iyi karşıladılar. Çünkü onlar da bayram için 
gitmişler ve bayramda O'nun Yeruşalim'de 
yaptığı her şeyi görmüşlerdi.

İsa yine, suyu şaraba çevirdiği Celile'nin Kana 
Köyü'ne geldi. Orada saraya bağlı bir memur 
vardı. Oğlu Kefarnahum'da hastaydı. Adam, 
İsa'nın Yahudiye’den Celile'ye geldiğini işitince 
yanına gitti, evine gelip ölmek üzere olan 
oğlunu iyileştirmesi için O'na yalvardı.

İsa adama, “Sizler belirtiler ve harikalar 
görmedikçe iman etmeyeceksiniz” dedi.

Saray memuru İsa'ya, “Efendim, çocuğum 
ölmeden yetiş!” dedi.

İsa, “Git, oğlun yaşayacak” dedi.

Adam, İsa'nın söylediği söze iman ederek gitti. 
Daha yoldayken köleleri onu karşılayıp 
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oğlunun yaşadığını bildirdiler. Adam onlara, 
oğlunun iyileşmeye başladığı saati sordu. 
“Dün öğle üstü saat birde ateşi düştü” dediler.

Baba bunun, İsa'nın, “Oğlun yaşayacak” dediği 
saat olduğunu anladı. Kendisi ve bütün ev 
halkı iman etti. İsa, bu ikinci belirtiyi de 
Yahudiye'den Celile'ye döndükten sonra 
gerçekleştirdi.

İsa’dan hiç hasta olan birisini iyileştirmesini 
istediniz mi? Bu saray memuru İsa’dan 
oğlunu iyileştirmesini istemişti. İsa 
çocuğun yanına gitmedi. Sadece babasına 
çocuğun iyileşeceğini söyledi ve baba da 
İsa’nın sözüne iman etti. İsa’nın her zaman 
sahip olduğu güce hâlâ sahip olduğunu 
bilmek harikulade bir şeydir. Bizler de 
sadece dua edip İsa’nın sözlerine iman 
ederek hastalıklarımızdan iyileşebiliriz.
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Yuhanna’nın kaydettiği bu ikinci mucizede, İsa 
çocuğun hasta olduğunu öğrendi ama hasta 
çocuğun yanına koşmadı. Sadece babasına 
çocuğun iyileşeceğini söyledi. Baba da İsa’nın 
sözüne hemen iman etti.

Bu olaydan şunu anlamamız gerek: İsa 
Mesih’in hasta ya da muhtaç olan biriyle yan 
yana bulunmasına gerek yoktur. Mesafe ne 
denli uzak olursa olsun O'nun güçlü sözü 
hastaya şifa verir, korkuyu dindirir, çaresizliği 
de giderir.

İsa Mesih ‘UZAKLIĞIN da Efendisi’dir.
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YUHANNA
KİTABI bölüm 5

3. MUCİZE
Havuzdaki Kötürüm 

İyileştiriliyor
Yuhanna 5:1-18

İsa bundan sonra Yahudiler'in bir bayramı 
nedeniyle Yeruşalim'e gitti. Yeruşalim'de 
Koyun Kapısı yanında, İbranice'de Beytesta 
denilen beş eyvanlı bir havuz vardır. Bu 
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eyvanların altında kör, kötürüm, felçli 
hastalardan bir kalabalık yatardı. Orada otuz 
sekiz yıldır hasta olan bir adam vardı. İsa 
hasta yatan bu adamı görünce ve uzun 
zamandır bu durumda olduğunu anlayınca, “İyi 
olmak ister misin?” diye sordu.

Hasta şöyle yanıt verdi: “Efendim, su 
çalkandığı zaman beni havuza indirecek 
kimsem yok, tam gireceğim an benden önce 
başkası giriyor.”

İsa ona, “Kalk, şilteni topla ve yürü” dedi.

Adam o anda iyileşti. Şiltesini toplayıp 
yürümeye başladı.

O gün Şabat Günü'ydü. Bu yüzden Yahudi 
yetkililer iyileşen adama, “Bugün Şabat Günü” 
dediler, “Şilteni toplaman yasaktır.”

Ama adam onlara şöyle yanıt verdi: “Beni 
iyileştiren kişi bana, ‘Şilteni topla ve yürü' 
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dedi.”

“Sana, ‘Şilteni topla ve yürü' diyen adam kim?” 
diye sordular.

İyileşen adam ise O'nun kim olduğunu 
bilmiyordu. Orası kalabalıktı, İsa da çekilip 
gitmişti. İsa daha sonra adamı tapınakta 
buldu. “Bak, iyi oldun. Artık günah işleme de 
başına daha kötü bir şey gelmesin” dedi.

Adam gidip Yahudi yetkililere kendisini 
iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi. Şabat Günü 
böyle şeyler yaptığı için İsa'ya zulmetmeye 
başladılar. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi: 
“Babam hâlâ çalışmaktadır, ben de 
çalışıyorum.”

İşte bu nedenle Yahudi yetkililer O'nu 
öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü 
yalnız Şabat Günü düzenini bozmakla 
kalmamış, Tanrı'nın kendi Babası olduğunu 
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söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı.

Bölüm 5 bizlere 38 yıldır hasta olan bir 
adamdan söz eder. İnsanların 
iyileşebileceği bir havuz vardı. Ancak su, 
melek tarafından karıştırıldığında sadece 
havuza ilk giren kişi iyileşebiliyordu. Bu 
adam hiçbir zaman havuza yeterince hızlı 
bir şekilde girememiş ve iyileşememişti. 
Ama İsa onu iyileştirdi.

İsa adamı Sept gününde (Cumartesi’nde) 
iyileştirdiği için dinsel liderlerden bazıları 
kızgındı. Cumartesileri tapınma günü olarak 
ayırmışlardı ve o günde hiçbir iş 
yapılmaması gerektiğine inanırlardı. Bu 
liderler, onun yürümesini sağlayan 
harikulade mucize yerine, hasta adamın 
Şabat günü yatağını taşıyarak iş yapmış 
olmasıyla ilgileniyorlardı. Yardıma ihtiyacı 
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olan adamdan çok kendi geleneklerine 
önem veriyorlardı.

Haftanın bir gününün tapınmaya ayrılması 
gerektiği doğrudur. Ama yardıma ihtiyacı 
olan insanlara yardım etmek her zaman iyi 
bir şeydir. İsa, “Babam hâlâ çalışmaktadır, 
ben de çalışıyorum” dedi. Tanrı haftanın her 
günü çalışmasaydı hepimiz ölürdük.

Yuhanna’nın kaydettiği bu üçüncü mucizede, 
İsa’nın ZAMAN üzerindeki RAB’liği 
görülmektedir. Yıllardır kötürüm olarak yatan 
adam ayağa fırladı ve sevdiklerine kavuştu. 
Hastalık kaç sene sürerse sürsün, ne kadar 
umutsuz olursa olsun, İsa'nın Tanrısal 
otoritesine karşı direnebilecek bir güç yoktur.

✼
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Tanrı Oğlu’nun
Yetkisi

Yuhanna 5:19-29

İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi: “Size 
doğrusunu söyleyeyim, Oğul, Baba’nın 
yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey 
yapamaz. Baba ne yaparsa Oğul da aynı şeyi 
yapar. Çünkü Baba Oğul'u sever ve 
yaptıklarının hepsini O'na gösterir. Şaşasınız 
diye O'na bunlardan daha büyük işler de 
gösterecektir. Baba nasıl ölüleri diriltip onlara 
yaşam veriyorsa, Oğul da dilediği kimselere 
yaşam verir. Baba kimseyi yargılamaz, bütün 
yargılama işini Oğul’a vermiştir. Öyle ki, herkes 
Baba'yı onurlandırdığı gibi Oğul'u 
onurlandırsın. Oğul'u onurlandırmayan, O'nu 
gönderen Baba'yı da onurlandırmaz.

“Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip 
beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı 
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vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden 
yaşama geçmiştir. Size doğrusunu 
söyleyeyim, ölülerin Tanrı Oğlu'nun sesini 
işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat 
geliyor, geldi bile. Çünkü Baba, kendisinde 
yaşam olduğu gibi, Oğul'a da kendisinde 
yaşam olma özelliğini verdi. O'na yargılama 
yetkisini de verdi. Çünkü O İnsanoğlu'dur. 
Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin 
O'nun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar 
mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar 
yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak 
üzere dirilecekler.”

Tanrı, Oğlu İsa’ya, hastaları iyileştirmek, 
ölüleri diriltmek, günahları bağışlamak ve 
hatta dünyayı yargılama yetkisini vermişti. 
24. ayet, İsa’nın sözlerini dinleyip O’na iman 
edenlerin günahlarından ötürü 
yargılanmayacakları hakkında harikulade 
bir vaadi aktarır. Günahlarından ve günahın 
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cezasından kurtarılmışlardır. Sonsuz 
yaşamı almışlardır. İsa’ya Kurtarıcıları 
olarak iman etmiş oldukları için hesap 
vermek üzere İsa’nın önüne çıktıklarında 
ölüm cezasına çarptırılmayacaklardır.

✼

İsa’ya 
Tanıklık Edenler

Yuhanna 5:30-47

“Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. 
İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım 
adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, 
beni gönderenin istediğini yapmaktır. Eğer 
kendim için ben tanıklık edersem, tanıklığım 
geçerli olmaz. Ama benim için tanıklık eden 
başka biri vardır. O'nun benim için ettiği 
tanıklığın geçerli olduğunu bilirim. Siz 
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Yahya'ya adamlar gönderdiniz, o da gerçeğe 
tanıklık etti. İnsanın tanıklığını kabul ettiğim 
için değil, kurtulmanız için bunları 
söylüyorum. Yahya, yanan ve ışık saçan bir 
çıraydı. Sizler onun ışığında bir süre için 
coşmak istediniz. Ama benim, 
Yahya'nınkinden daha büyük bir tanıklığım var. 
Tamamlamam için Baba'nın bana verdiği işler, 
şu yaptığım işler, beni Baba'nın gönderdiğine 
tanıklık ediyor. Beni gönderen Baba da benim 
için tanıklık etmiştir. Siz hiçbir zaman ne 
O'nun sesini işittiniz, ne de suretini gördünüz. 
O'nun sözü sizde yaşamıyor. Çünkü O'nun 
gönderdiği kişiye iman etmiyorsunuz. Kutsal 
Yazılar'ı araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar 
aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu 
sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu 
yazılardır! Öyleyken siz, yaşama kavuşmak 
için bana gelmek istemiyorsunuz.

“İnsanlardan övgü kabul etmiyorum. Ama ben 
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sizi bilirim, içinizde Tanrı sevgisi yoktur. Ben 
Babam'ın adına geldim, ama beni kabul 
etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına 
gelirse, onu kabul edeceksiniz. Birbirinizden 
övgüler kabul ediyor, ama tek olan Tanrı’nın 
övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Bu 
durumda nasıl iman edebilirsiniz? Baba'nın 
önünde sizi suçlayacağımı sanmayın. Sizi 
suçlayan, umut bağladığınız Musa'dır. Musa’ya 
iman etmiş olsaydınız, bana da iman 
ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır. 
Ama onun yazılarına iman etmezseniz, benim 
sözlerime nasıl iman edeceksiniz?”

Bu bölüm, İsa için tanıklık eden kişilerden 
söz eder. İsa için tanıklık eden biri, O’nu 
anlatan ve O’nun kim olduğunu gösteren 
biri ya da bir şeydir. Bu bölümdeki bütün 
tanıklar, İsa’nın Tanrı Oğlu olduğunu bize 
bildirmektedirler.
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Vaftizci Yahya, bu tanıklardan biriydi (ayet 
33). İsa’nın yaptığı işler Kendisi için tanıklık 
ettiler (ayet 36) ve O’nun Tanrı Oğlu 
olduğunu kanıtladılar. Baba da İsa için 
tanıklık etti (ayet 37). Tanrı’nın yazılı Sözü 
de bir tanıktı (ayet 39). İsa sıradan bir insan 
değildir. İnsanlara kurtuluş ve sonsuz 
yaşam getirmesi için Baba tarafından 
gönderilmiştir.
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YUHANNA
KİTABI bölüm 6

4. MUCİZE
İsa Beş Bin Kişiyi

Doyuruyor
Yuhanna 6:1-15

Bundan sonra İsa, Celile –Taberiye– Gölü'nün 
karşı yakasına geçti. Ardından büyük bir 
kalabalık gidiyordu. Çünkü hastalar üzerinde 
yaptığı mucizeleri görmüşlerdi. İsa dağa çıkıp 
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orada öğrencileriyle birlikte oturdu. 
Yahudiler'in Fısıh Bayramı yakındı.

İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın 
kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a, 
“Bunları doyurmak için nereden ekmek 
alalım?” diye sordu. Bu sözü onu denemek için 
söyledi, aslında kendisi ne yapacağını 
biliyordu.

Filipus O'na şu yanıtı verdi: “Her birinin bir 
lokma yiyebilmesi için iki yüz dinarlık ekmek 
bile yetmez.”

Öğrencilerinden biri, Simun Petrus'un kardeşi 
Andreas, İsa'ya dedi ki, “Burada beş arpa 
ekmeğiyle iki balığı olan bir çocuk var. Ama bu 
kadar adam için bunlar nedir ki?”

İsa, “Halkı yere oturtun” dedi.

Orası çayırlıktı. Böylece halk yere oturdu. 
Yaklaşık beş bin erkek vardı. İsa ekmekleri 
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aldı, şükrettikten sonra oturanlara dağıttı. 
Balıklardan da istedikleri kadar verdi. Herkes 
doyunca İsa öğrencilerine, “Artakalan 
parçaları toplayın, hiçbir şey ziyan olmasın” 
dedi.

Onlar da topladılar. Yedikleri beş arpa 
ekmeğinden artakalan parçalarla on iki sepet 
doldurdular. Halk, İsa'nın yaptığı mucizeyi 
görünce, “Gerçekten dünyaya gelecek olan 
peygamber budur” dedi.

İsa onların gelip kendisini kral yapmak üzere 
zorla götüreceklerini bildiğinden tek başına 
yine dağa çekildi.

İsa’nın başka bir öğrencisi olan Matta’nın 
müjdesinin 14’üncü bölümünde bizlere bu 
mucize hakkında daha çok bilgi verir. İsa ve 
öğrencileri, kalabalıktan uzaklaşmak için 
sessiz bir yere çekilmişlerdi. Ama insanlar 
O’nu izlemiş ve hastalarını iyileştirmesi için 
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onları İsa’ya getirmişlerdi. İsa da onları 
iyileştirmişti. İsa gelen insanlara acıdı. Saat 
geç olmuştu. Herkes açtı ve yiyecek 
bulabilecekleri hiçbir yer yoktu.

İsa, bundan sonra yaptığı bir mucize ile 
bizlere birçok şey öğretmiştir. Tanrı’nın 
bizimle ve gereksinimlerimizle ilgilendiğini 
anlamamızı sağlar. Bizlere 
gereksinimlerimizi karşılayabileceğini 
gösterir.

Burada “somun” olarak tercüme edilen 
sözcük, sandviç ekmeği kadar küçük 
ekmeklerden söz etmektedir. Beş sandviç 
ekmeği ve iki küçük balık, aç bir çocuk için 
iyi bir öğle yemeğiydi. Ama Öğretmen 
ekmekle balığı istemişti ve çocuk da 
hepsini O’na verdi. İsa'nın kutsamasıyla bu 
öğle yemeği 5000 kişi için istedikleri kadar 
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yiyebilecekleri bir yemek haline geldi. Ve 
sonuçta çocuk da aç kalmadı! O da 
yiyebileceği kadar yedi. Sahip olduğumuz 
şeyleri Tanrı’ya vermekle hiçbir zaman 
kaybetmeyiz. O bizlere her zaman bizim 
O'na verdiğimizden daha fazlasını verir.

Orada bulunan beş ekmek ve iki balık ancak 
İsa sahip oldukları yiyecek için Tanrı’ya 
teşekkür ettikten sonra çoğaldı. Bizler bize 
verdikleri için Tanrı’ya teşekkür ettikçe o 
bunların gereksinimlerimizi karşılamak için 
yeterli olmasını sağlamaktadır. Öğrenciler 
de, mucizeye katkıda bulundular. Onlar 
bölünmüş yemekleri İsa’nın ellerinden 
aldıkça yemekler insanların ihtiyacını 
karşılamak için arttı ve çoğaldı.

Tanrı Sözü’ne de bazen mecaz olarak 
ekmek ve et denir. Bizler Tanrı'nın Sözü’nü 
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başka insanlarla paylaştıkça Tanrı onu 
bereketler ve ruhsal bakımdan aç insanları 
tatmin etmesini sağlar.

İsa her zaman her şeyi düzenli bir şekilde 
yapmıştı. Büyük kalabalığın bir kargaşa 
ortamı yaşanmadan yiyebilmesi için her 
şeyi düzenlemişti. Bundan sonra artan 
yiyecekleri öğrencilerine toplatmış ve 
bizlere müsrif olmamayı öğretmiştir.

İnsanlar bu mucizeden ötürü çok 
heyecanlanmışlardı. Tanrı'nın kendilerine 
yollamayı vaat ettiği Mesih, Musa gibi bir 
peygamber olacaktı. Musa dua etmiş ve 
Tanrı çölde halka “man” adı verilen bir 
yiyecek vermişti. İsa da çölde büyük bir 
kalabalığı mucizesel bir şekilde 
doyurmuştu. Bir Peygamber, Mesih 
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olmalıydı. O’nu Kral yapmak istiyorlardı.

Ama İsa Roma hükümetini devirip ülkesinin 
yöneticisi olmaya gelmemişti. Doğru 
yaşamayı isteyenlerin içindeki günahın 
gücünü devirmeye gelmişti. Birçok insanın 
yaşamının Rabbi ve Kralı olacaktı ama 
krallığı politik değil, ruhsaldı. İnsanları bunu 
anlayamamışlardı, bu yüzden onların 
yanından ayrılması gerekti.

Yuhanna’nın kaydettiği bu dördüncü 
mucizede, İsa, kalabalığın perişanlığıyla yüz 
yüze gelince beş küçük ekmekle iki kücük 
balıktan BOLLUK yaratarak gene de 
YOKLUĞUN üzerinde RAB’liğini kanıtladı.

✼
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5. MUCİZE
İsa 

Suyun Üzerinde Yürüyor
Yuhanna 6:16-21

Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir 
tekneye binerek gölün karşı yakasındaki 
Kefarnahum'a doğru yol aldılar. Karanlık 
basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. 
Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya 
başladı. Öğrenciler beş kilometre kadar kürek 
çektikten sonra, İsa'nın gölün üstünde 
yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce 
korktular. Ama İsa, “Korkmayın, benim!” dedi. 
Bunun üzerine O'nu tekneye almak istediler. O 
anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı.

Tekneyle Celile Gölü üzerinde gitmekte olan 
öğrenciler korkuyorlardı çünkü aniden ve 
şiddetle kopan fırtına teknelerini batırmak 
üzereydi. İsa azgın dalgaların üzerinde 
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yürüyerek yanlarına ulaştı ve onları 
kurtarmak için teknenin içine girdi. Sular 
üzerinde yürüyen ve fırtınayı dindirebilen 
kim var? İsa böyle şeyler yapar çünkü O, 
Tanrı Oğlu’dur.

İsa’nın tekneye girmesi, O’nun hayatlarımıza 
girmesi gibidir. O’nunla birlikteyken, 
sıkıntıların fırtına şiddetiyle hayatlarımıza 
çarptığı zamanlarda bile güvenlikteyiz. İsa 
korkularımızı alır ve bize huzur verir. İsa’dan 
1000 yıl evvel yaşamış ilahi yazar olan 
Davut şöyle yazmıştı:

Mezmur 34:6

Bu mazlum yakardı, Rab duydu, bütün 
sıkıntılarından kurtardı onu.

Yuhanna’nın kaydettiği bu beşinci mucizede, 
İsa hem fırtınayı dindirerek, hem de imanı kıt 
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olan Petrus’un azgın sular üzerinde 
yürümesini sağlayarak TÜM DOĞA üzerindeki 
RAB’liğini kanıtlamaktadır.

✼

İnsanlar 
İsa’yı Arıyor

Yuhanna 6:22-24

Ertesi gün, gölün karşı yakasında kalan halk, 
önceden orada sadece bir tek tekne 
bulunduğunu, İsa'nın kendi öğrencileriyle 
birlikte bu tekneye binmediğini, öğrencilerinin 
yalnız gittiklerini anladı. Rab'bin 
şükretmesinden sonra halkın ekmek yediği 
yerin yakınına Taberiye'den başka tekneler 
geldi. Halk, İsa'nın ve öğrencilerinin orada 
olmadığını görünce teknelere binerek 
Kefarnahum'a, İsa'yı aramaya gitti.
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İsa çok popülerdi. Kalabalıklar her gittiği 
yere O’nun arkasından gidiyordu. Kral 
olması için tam aradıkları kişi olduğunu 
düşünüyorlardı. Mucizeler yaratabilen 
gücüyle bütün hastaları iyileştirebilirdi. 
Onları doyurabilirdi ve artık çalışmalarına 
gerek kalmazdı!

İsa o sırada Celile Denizi’nin batı kıyısındaki 
Kefernahum adlı kentte oturuyordu. O’nu 
devrimci bir hareketin lideri yapmayı 
isteyen kalabalıklar O’nun ardından oraya 
gitmişlerdi. Ama İsa onların teklifini kabul 
edemezdi. Daha sonra düşmanları O’nu bir 
devrim yaratmakla suçlayacaklardı ama 
halk bu suçlamanın ne kadar akılsızca bir 
şey olduğunu biliyordu.

✼
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Yaşam Ekmeği
İsa

Yuhanna 6:25-59

İsa şöyle yanıt verdi: “Size doğrusunu 
söyleyeyim, doğaüstü belirtiler gördüğünüz 
için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için 
beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, 
sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için 
çalışın. Bunu size İnsanoğlu verecek. Çünkü 
Baba Tanrı O'na bu onayı vermiştir.”

Onlar da şunu sordular: “Tanrı'nın istediği 
işleri yapmak için ne yapmalıyız?”

İsa, “Tanrı'nın işi O'nun gönderdiği kişiye iman 
etmenizdir” diye yanıt verdi.

Bunun üzerine, “Görüp sana iman etmemiz 
için nasıl bir belirti gerçekleştireceksin? Ne 
yapacaksın?” dediler. “Atalarımız çölde man 
yediler. Yazılmış olduğu gibi, ‘Yemeleri için 
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onlara gökten ekmek verdi.'”

İsa onlara dedi ki, “Size doğrusunu 
söyleyeyim, gökten ekmeği size Musa 
vermedi, gökten size gerçek ekmeği Babam 
verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği, gökten inen ve 
dünyaya yaşam verendir.”

Onlar da, “Efendimiz, bizlere her zaman bu 
ekmeği ver!” dediler.

İsa, “Yaşam ekmeği Ben'im. Bana gelen asla 
acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman 
susamaz” dedi. “Ama ben size dedim ki, ‘Beni 
gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz.' 
Baba'nın bana verdiklerinin hepsi bana 
gelecek ve bana geleni asla kovmam. Çünkü 
kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini 
yerine getirmek için gökten indim. Beni 
gönderenin isteği, bana verdiklerinden 
hiçbirini yitirmemem, son gün hepsini 
diriltmemdir. Çünkü Babam'ın isteği, Oğul'u 
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gören ve O'na iman eden herkesin sonsuz 
yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son 
günde dirilteceğim.”

"'Gökten inmiş olan ekmek Ben'im” dediği için 
Yahudiler O'na karşı söylenmeye başladılar. 
Yusuf oğlu İsa değil mi bu?” diyorlardı. 
“Annesini de, babasını da tanıyoruz. Şimdi 
nasıl oluyor da, ‘Gökten indim' diyor?”

İsa, “Aranızda söylenmeyin” dedi. “Beni 
gönderen Baba bir kimseyi bana çekmedikçe, 
o kimse bana gelemez. Bana geleni de son 
günde dirilteceğim. Peygamberlerin yazdığı 
gibi, ‘Tanrı onların hepsine kendi yollarını 
öğretecektir.' Baba'yı işiten ve O'ndan öğrenen 
herkes bana gelir. Bu, bir kimsenin Baba'yı 
gördüğü anlamına gelmez. Baba'yı sadece 
Tanrı'dan gelen görmüştür. Size doğrusunu 
söyleyeyim, iman edenin sonsuz yaşamı 
vardır. Yaşam ekmeği Ben'im. Atalarınız çölde 
man yediler, yine de öldüler.Gökten inen öyle 
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bir ekmek var ki, ondan yiyen ölmeyecek. 
Gökten inmiş olan diri ekmek Ben'im. Bu 
ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. 
Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de 
benim bedenimdir.”

Bunun üzerine Yahudiler, “Bu adam yememiz 
için bedenini bize nasıl verebilir?” diyerek 
birbirleriyle çekişmeye başladılar.

İsa onlara şöyle dedi: “Size doğrusunu 
söyleyeyim, İnsanoğlu'nun bedenini yiyip 
kanını içmedikçe, sizde yaşam olmaz. 
Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz 
yaşamı vardır ve ben onu son günde 
dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, 
kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı 
içen bende yaşar, ben de onda. Yaşayan Baba 
beni gönderdiği ve ben Baba'nın aracılığıyla 
yaşadığım gibi, bedenimi yiyen de benim 
aracılığımla yaşayacak. İşte gökten inmiş olan 
ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi 
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değildir. Atalarınız öldüler. Oysa bu ekmeği 
yiyen sonsuza dek yaşar.” İsa bu sözleri 
Kefarnahum'da havrada öğretirken söyledi.

İsa, Tanrı’nın isteğinin insanların Kendisine 
iman etmesi gerektiğini öğretti.

Yuhanna 6:29

Tanrı’nın işi O’nun gönderdiği kişiye iman 
etmenizdir.

İsa’nın onları ‘man’la doyurmasını 
istiyorlardı. (Man, Tanrı’nın çölde kendi 
halkına lütfuyla sağladığı olağandışı bir 
yiyecekti. Mısır’dan Çıkış 16:1-36) İsa, onlara 
‘man’dan daha iyi bir yiyeceği olduğunu 
bildiriyordu. İsa, Tanrı’nın cennetten 
gönderdiği Yaşam Ekmeği’ydi.

İsa, bedenini yiyip kanını içmeleri 
gerektiğini söylediğinde bazı insanlar çok 
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kızdılar. Bu cümledede bir başka mecaz 
kullanımı görüyoruz. İsa, insanların 
bedenlerinin içine yiyecek aldıkları gibi, 
Kendisini de yaşamlarına almaları 
gerektiğini söylemek istiyordu. Yiyecek 
onlara fiziksel yaşam veriyordu. İsa onlara 
sonsuz yaşam verecekti.

İsa daha sonra bir gün, öğrencilerine ekmek 
ve şarap verdi ve onlara bunların Kendi 
bedeni ve kanını temsil ettiğini söyledi. 
Birlikte bu öğeleri yedikleri her seferinde 
Kendi ölümünü hatırlamalarını söyledi. Ve 
bizler de günümüzde buna Rab’bin Sofrası 
deriz. Rab’bin Sofrasını almak bir kimsenin 
kurtulmasını sağlamaz. Hatta Kutsal Kitap, 
önce günahlarımızdan tövbe etmeden 
Rab'bin Sofrası’nı almamızın bize zarar 
vereceğine karşı bizi uyarır.



98

✼

Birçok Kişi
İsa’yı Terk Ediyor

Yuhanna 6:60-71

Öğrencilerinin birçoğu bunu işitince, “Bu söz 
çok çetin, kim kabul edebilir?” dediler.

Öğrencilerinin buna karşı söylendiğini anlayan 
İsa, “Bu sizi şaşırtıyor mu?” dedi. “Ya 
İnsanoğlu'nun önceden bulunduğu yere 
yükseldiğini görürseniz...? Yaşam veren 
Ruh'tur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere 
söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Yine de 
aranızda iman etmeyenler var.” İsa iman 
etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek 
kişinin kim olduğunu baştan beri biliyordu. 
“Sizlere, ‘Baba'nın bana yöneltmediği hiç 
kimse bana gelemez' dememin nedeni budur” 
dedi.
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Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri 
döndüler, artık O'nunla dolaşmaz oldular. İsa o 
zaman Onikiler'e, “Siz de mi ayrılmak 
istiyorsunuz?” diye sordu.

Simun Petrus şu yanıtı verdi: “Rab, biz kime 
gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. 
İman ediyor ve biliyoruz ki, sen Tanrı'nın 
Kutsalı'sın.”

İsa onlara şu karşılığı verdi: “Siz Onikiler'i 
seçen ben değil miyim? Buna karşın içinizden 
biri iblistir.” Simun İskariot'un oğlu Yahuda'dan 
söz ediyordu. Çünkü Yahuda Onikiler'den biri 
olduğu halde İsa'ya ihanet edecekti.

İsa’yı izlemeye başlayan insanların bazıları 
gücenip İsa’ya sırtlarını çevirdiler. İsa, 
öğrencilere onların da Kendisini bırakıp 
bırakmayacaklarını sordu. Petrus, “Rab, biz 
kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri 
şendedir” dedi. Petrus’un söylediklerinin 
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gerçeğini anlamamız çok önemlidir.

Sonsuz yaşama sahip olmak için sadece 
İsa hakkında bir şeyler bilmemiz yetmez, 
İsa’yı şahsen tanımamız gerektir. Ülkenizin 
en yüksek düzeydeki yöneticisi hakkında bir 
şeyler bilebilirsiniz ama onu şahsen tanıyor 
musunuz? Birçok kişi İsa’yı şahsen, kendi 
Kurtarıcıları olarak tanımadan İsa hakkında 
bir şeyler bilirler.

Yuhanna 17:3

Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve 
gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır.

Siz İsa’yı kendi Kurtarıcınız olarak tanıyor 
musunuz? Tanımıyorsanız, günahlarınızı 
itiraf edip İsa’yı yüreğinizin içine davet 
etmeniz gerekmektedir. Kurtuluş umudunuz 
yaptıklarınızda değil, İsa’nın sizin için 
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yapmış olduğu şeyde olmalıdır.
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YUHANNA
KİTABI bölüm 7

✼

İsa 
ve Kendi Öz 
Kardeşleri

Yuhanna 7:1-9

Bundan sonra İsa Celile [bölgesin’de] 
dolaşmaya başladı. Yahudi yetkililer O'nu 
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öldürmeyi amaçladıkları için Yahudiye'de 
dolaşmak istemiyordu. Yahudiler'in Çardak 
Bayramı yaklaşmıştı. Bu nedenle İsa'nın 
kardeşleri O'na, “Buradan ayrıl, Yahudiye'ye 
git” dediler, “Öğrencilerin de yaptığın işleri 
görsünler. Çünkü kendini açıkça tanıtmak 
isteyen bir kimse yaptıklarını gizlemez. 
Mademki bu şeyleri yapıyorsun, kendini 
dünyaya göster!” Kardeşleri bile O'na iman 
etmiyorlardı.

İsa onlara, “Benim zamanım daha gelmedi” 
dedi, “Oysa sizin için zaman hep uygundur. 
Dünya sizden nefret edemez, ama benden 
nefret ediyor. Çünkü yaptıklarının kötü 
olduğuna tanıklık ediyorum. Siz bu bayramı 
kutlamaya gidin. Ben şimdilik gitmeyeceğim. 
Çünkü benim zamanım daha dolmadı.”

İsa bu sözleri söyleyip Celile'de kaldı.

Bu bölüm, değişik insanların İsa hakkında 
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düşündüklerini bildirir. Bazıları O’na iman 
etmek istemediler. Bazı insanlar kendi 
düşünceleri tarafından o derece 
körleşmişlerdi ki İsa’nın öğretisi onlara ters 
geldi. Bazıları O’ndan nefret ediyordu çünkü 
İsa onların yaptığı kötü şeylere karşı vaaz 
veriyordu.

Bu sırada İsa’nın Kendi küçük öz kardeşleri 
O’nun Mesih olduğuna daha iman 
etmemişlerdi. Daha sonra iman ettiler. 
İsa’nın düşmanlarının birçoğu O’nun 
dirilişinden sonra Kendisine iman ettiler.

✼



105

İsa, 
Çardaklar Bayramında

Yuhanna 7:10-24

Ne var ki, kardeşleri bayramı kutlamaya 
gidince, kendisi de gitti. Ancak açıktan açığa 
değil, gizlice gitti. Yahudi yetkililer O'nu 
bayram sırasında arıyor, “O nerede?” diye 
soruyorlardı.

Kalabalık arasında O'nunla ilgili bir sürü laf 
fısıldanıyordu. Bazıları, “İyi adamdır”, bazıları 
da, “Hayır, tam tersine, halkı saptırıyor” 
diyorlardı.

Bununla birlikte yetkililerden korktukları için, 
hiç kimse O’ndan açıkça söz etmiyordu.

Bayramın yarısı geçmişti. İsa tapınağa gidip 
öğretmeye başladı. Yahudiler şaşırdılar. “Bu 
adam hiç öğrenim görmediği halde, nasıl bu 
kadar bilgili olabilir?” dediler.
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İsa onlara, “Benim öğretim benim değil, beni 
gönderenindir” diye karşılık verdi. “Eğer bir 
kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek 
istiyorsa, bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu, 
yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu 
bilecektir. Kendiliğinden konuşan kendini 
yüceltmek ister, ama kendisini göndereni 
yüceltmek isteyen doğrudur ve O’nda haksızlık 
yoktur. Musa size Kutsal Yasa'yı vermedi mi? 
Yine de hiçbiriniz Yasa'yı yerine getirmiyor. 
Neden beni öldürmek istiyorsunuz?”

Kalabalık, “Cin çarpmış seni!” dedi. “Seni 
öldürmek isteyen kim?”

İsa, “Ben bir mucize yaptım, hepiniz şaşkına 
döndünüz” diye yanıt verdi. “Musa size 
sünneti buyurduğu için – aslında bu, 
Musa'dan değil, atalarınızdan kalmadır – 
Şabat Günü birini sünnet edersiniz. Musa'nın 
Yasası bozulmasın diye Şabat Günü biri 
sünnet ediliyor da, Şabat Günü bir adamı 
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tamamen iyileştirdim diye bana neden 
kızıyorsunuz? Dış görünüşe göre yargılamayın, 
yargınız adil olsun.”

Bu bölümde yedi ayet bizlere İsa'nın 
tehlikede olduğunu söyler. 1, 13, 19, 25, 30, 
32 ve 44’üncü ayetleri okuyun. İsa tehlikeye 
karşın insanlara öğretmeye devam etti ve 
Yeruşalim’deki dini bayram kutlamalarına 
gitti. İsa’nın öğretisi liderleri şaşırtmıştı. 
Hahamlarının ayaklarının dibinde ders 
görmediğini biliyorlardı. İsa'nın öğrettiği 
gerçekler Tanrı’dan geliyordu.

17. ayeti okuyun. Tanrı'nın yapmamızı 
istediği şeyi yapmaya razı isek Tanrı bizlere 
gerçeği bildirecektir. Müjdeye iman 
etmeyen insanların çoğunda şu problem 
vardır: gerçeği göremezler çünkü Tanrı’ya 
itaat etmeye razı değildirler. Bir Tanrı 
olduğuna inanmayan insanlar bile içtenlikle, 
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“Tanrı...eğer bir Tanrı varsa.. lütfen Kendini 
bana bildir. Bana gerçeği bildir, o zaman seni 
izleyeceğim” diye dua ederek O’nu 
bulmuşlardır.

Bazıları İsa’nın Şabat gününde insanları 
iyileştirdiğinden ötürü hâlâ şikâyet 
ediyorlardı. Bir yasa bir diğerine karşı gibi 
görünmektedir. İsa böyle bir şey olduğunda 
en önemli olanına itaat etmemiz gerektiğini 
öğretmiştir. Örneğin, Musa Yasası Şabat 
günü hiçbir iş yapılmaması gerektiğini 
söylüyordu. Ayrıca her erkek çocuğun 
doğduktan sonra sekizinci günde sünnet 
edilmesi gerektiğini de söylüyordu. 
Sekizinci gün Sabat gününe geldiğinde 
insanlar sünnet yasasını yerine getirmek 
için Sabat yasasına aykırı davrandılar. İsa, 
şefkat yasasının Sabat yasasından çok 
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daha önemli olduğunu öğretmişti.

✼

İsa, 
Mesih Midir?

Yuhanna 7:25-31

Yeruşalimliler'in bazıları, “Öldürmek istedikleri 
adam bu değil mi?” diyorlardı. “Bakın, açıkça 
konuşuyor, O'na bir şey demiyorlar. Yoksa 
önderler O'nun Mesih olduğunu gerçekten 
kabul ettiler mi? Ama biz bu adamın nereden 
geldiğini biliyoruz. Oysa Mesih geldiği zaman 
O'nun nereden geldiğini kimse bilmeyecek.”

O sırada tapınakta öğreten İsa yüksek sesle 
şöyle dedi: “Hem beni tanıyorsunuz, hem de 
nereden olduğumu biliyorsunuz! Ben 
kendiliğimden gelmedim. Beni gönderen 
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gerçektir. O'nu siz tanımıyorsunuz. Ben O'nu 
tanırım. Çünkü ben O'ndanım, beni O 
gönderdi.”

Bunun üzerine O'nu yakalamak istediler, ama 
kimse O'na el sürmedi. Çünkü O'nun saati 
henüz gelmemişti. Halktan birçok kişi ise O'na 
iman etti. “Mesih gelince, bunun 
yaptıklarından daha mı çok mucize yapacak?” 
diyorlardı.

İnsanlar İsa’yı tapınakta öğretirken görünce 
şaşırmışlardı çünkü dinsel liderlerin O’nu 
öldürmeye çalıştığını biliyorlardı. Ama O’nu 
öldüremiyorlardı çünkü Tanrı’nın O’nun 
ölmesi için belirlediği zaman henüz 
gelmemişti. İsa, Kendisini Tanrı’nın 
gönderdiğini ve işini bitirmesi için Tanrı’nın 
Kendisine yardım edeceğini biliyordu. Bu 
yüzden tapınakta öğretmeyi sürdürdü. 
Tanrı’nın yapmasını istediği şeyi yapmaya 
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cesareti olduğundan daha başka birçok kişi 
O’na iman etti ve günahlarından kurtuldu.

✼

Askerler 
İsa’yı Tutuklamak Üzere 

Gönderiliyor
Yuhanna 7:32-36

Ferisiler halkın İsa hakkında böyle 
fısıldaştığını duydular. Başkâhinler ve Ferisiler 
O'nu yakalamak için görevliler gönderdiler.

İsa, “Kısa bir süre daha sizinleyim” dedi, 
“Sonra beni gönderene gideceğim. Beni 
arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Ve 
benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz.”

Bunun üzerine Yahudiler birbirlerine, “Bu 
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adam nereye gidecek de biz O'nu 
bulamayacağız?” dediler. “Yoksa Grekler 
arasında dağılmış olanlara gidip Grekler'e mi 
öğretecek? ‘Beni arayacaksınız ama 
bulamayacaksınız. Ve benim bulunduğum 
yere siz gelemezsiniz' diyor. Ne demek 
istiyor?”

Daha çok insanın İsa’ya iman etmesi, 
Ferisiler’in O’nu öldürme konusunda her 
zamankinden çok azimli olmalarına yol açtı. 
İsa onların Kendisini öldüreceklerini 
biliyordu. İsa zaten yeryüzüne bizim 
günahlarımız için ölmeye gelmişti. 
Ölümünden, onların ardından 
gelemeyecekleri bir yere gitmek olarak söz 
etmişti. O zaman işi tamamlanmış olacaktı. 
Babası Tanrı'yla birlikte olmak üzere 
cennete dönecekti. İsa’yı izleyenler 
öldüklerinde cennete gideceklerdir.
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✼

Diri Su 
Irmakları

Yuhanna 7:37-39

Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa 
kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: “Bir kimse 
susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal Yazı'da 
dendiği gibi, bana iman edenin ‘içinden diri su 
ırmakları akacaktır.'”

Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh'la 
ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz 
verilmemişti. Çünkü İsa henüz 
yüceltilmemişti.

İsa, “Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin” 
dedi. İsa’nın kurtuluşu yaşam suyuna 
benzettiğini daha önce öğrenmiştik. Ama 
39’uncu ayet, burada suyun kurtulduktan 
sonra İnanlılar’a verilen Kutsal Ruh’la 
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kıyaslandığını açıkça gösteriyor. Birisi 
günahlarından kurtarıldıktan sonra Kutsal 
Ruh’la dolmayı arzulamalıdır. Elçilerin İşleri 
kitabında, İnanlılar’ın İsa’yı Kurtarıcıları 
olarak kabul ettikten sonra ayrı ve özel bir 
olay olarak Kutsal Ruh’la dolduklarını 
görüyoruz.

✼

Halk Arasında 
Bölünme

Yuhanna 7:40-44

Halktan bazıları bu sözleri işitince, “Gerçekten 
beklediğimiz peygamber budur” dediler.

Bazıları da, “Bu Mesih'tir” diyorlardı.

Başkaları ise, “Olamaz! Mesih Celile'den mi 
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gelecek?” dediler. “Kutsal Yazı'da, ‘Mesih, 
Davut'un soyundan, Davut'un yaşadığı 
Beytlehem Kenti'nden gelecek' denmemiş 
midir?”

Böylece İsa'dan dolayı halk arasında ayrılık 
doğdu. Bazıları O'nu yakalamak istedilerse de, 
kimse O'na el sürmedi.

Şimdi olduğu gibi o zaman da insanların İsa 
hakkında farklı düşünceleri vardı. Bunların 
arasından O'nun Tanrı’nın vaat etmiş 
olduğu peygamber, Mesih, Tanrı Oğlu 
olduğunu söyleyenler doğru 
düşünüyorlardı.

İsa, Celile bölgesinde yaşadı ama 
Beytlehem’de doğmuştu. Hem Luka ve hem 
de Matta bizlere İsa’nın Davut’un soyundan 
gelen biri olduğunu göstermek için O’nun 
soyağacını yazmışlardır. İsa, Mesih 
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hakkındaki peygamberlikleri yerine 
getirmişti.

✼

Yahudi Önderlerinin 
İmansızlığı

Yuhanna 7:45-52

Görevliler geri dönünce, başkâhinlerle 
Ferisiler, “Niçin O'nu getirmediniz?” diye 
sordular.

Görevliler, “Hiç kimse hiçbir zaman bu adamın 
konuştuğu gibi konuşmamıştır” karşılığını 
verdiler.

Ferisiler, “Yoksa siz de mi aldandınız?” dediler. 
“Önderlerden ya da Ferisiler'den O'na iman 
eden oldu mu hiç? Kutsal Yasa’yı bilmeyen bu 



117

halk lanetlidir.”

İçlerinden biri, daha önce İsa'ya gelen 
Nikodim, onlara şöyle dedi: “Yasamıza göre, 
bir adamı dinlemeden, ne yaptığını 
öğrenmeden onu yargılamak doğru mu?”

Ona, “Yoksa sen de mi Celile’densin?” diye 
karşılık verdiler. “Araştır, bak, Celile'den 
peygamber çıkmaz.”

Ferisiler İsa’yı tutuklatmak istiyorlardı. 
Görevlilerden bir tanesi, “Hiç kimse hiçbir 
zaman bu adamın konuştuğu gibi 
konuşmamıştır!” dedi. Kimse İsa’nın 
konuştuğu gibi konuşamazdı çünkü kimse 
Tanrı değildi. İsa'nın söylediği şeyleri 
öğrenmeli ve O’nun öğretilerini başka 
insanların söylediklerinin çok daha üstüne 
koymalıyız.
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YUHANNA
KİTABI bölüm 8

✼

Zina Yaparken 
Yakalanan Kadın

Yuhanna 8:1-11

İsa ise Zeytin Dağı'na gitti. Ertesi sabah 
erkenden yine tapınağa döndü. Bütün halk 
O'nun yanına geliyordu. O da oturup onlara 
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öğretmeye başladı. Din bilginleri ve Ferisiler, 
zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. 
Kadını orta yere çıkararak İsa'ya, “Öğretmen, 
bu kadın tam zina ederken yakalandı” dediler. 
“Musa, Yasa'da bize böyle kadınların 
taşlanmasını buyurdu, sen ne dersin?” Bunları 
İsa'yı denemek amacıyla söylüyorlardı; O'nu 
suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı.

İsa eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı 
yazıyordu. Durmadan aynı soruyu sormaları 
üzerine doğruldu ve, “İçinizde kim günahsızsa, 
ilk taşı o atsın!” dedi.

Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya başladı. 
Bunu işittikleri zaman, başta yaşlılar olmak 
üzere, birer birer dışarı çıkıp İsa'yı yalnız 
bıraktılar. Kadın ise orta yerde duruyordu. İsa 
doğrulup ona, “Kadın, nerede onlar? Hiçbiri 
seni yargılamadı mı?” diye sordu.

Kadın, “Hiçbiri, Efendim” dedi.
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İsa, “Ben de seni yargılamıyorum” dedi. “Git, 
artık bundan sonra günah işleme!”

İsa, insanları ne zaman eleştirip 
yargılayabileceğimiz hakkında bize çok iyi 
bir kural vermiştir:

Yuhanna 8:7

İçinizde kim günahsızsa, ilk taşı o atsın.

İsa belki de oradaki adamların yapmış 
oldukları günahları toprağa yazmıştı. Onlar 
da utanıp oradan ayrılmışlardı.

Orada günah işlememiş olan tek kişi İsa’ydı. 
İsa kadını suçlamamıştı. Kadının yaşamını 
kurtarmış ve günahlarını bağışlamıştı. Ona 
gitmesini ve bir daha günah işlememesini 
söylemişti. Tanrı bizleri bağışladığında, artık 
o günahı işlemeye devam etmemeliyiz.
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✼

Dünyanın Işığı 
İsa

Yuhanna 8:12-20

Geçerli Tanıklık

İsa yine halka seslenip şöyle dedi: “Ben 
dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla 
karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.”

Ferisiler, “Sen kendin için tanıklık ediyorsun, 
tanıklığın geçerli değil” dediler.

İsa onlara şu karşılığı verdi: “Kendim için 
tanıklık etsem bile tanıklığım geçerlidir. Çünkü 
nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi 
biliyorum. Oysa siz nereden geldiğimi, nereye 
gideceğimi bilmiyorsunuz. Siz insan gözüyle 
yargılıyorsunuz. Ben kimseyi yargılamam. 
Yargılasam bile benim yargım doğrudur. 
Çünkü ben yalnız değilim, ben ve beni 
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gönderen Baba, birlikte yargılarız. Yasanızda 
da, ‘İki kişinin tanıklığı geçerlidir' diye 
yazılmıştır. Kendim için tanıklık eden bir ben 
varım, bir de beni gönderen Baba benim için 
tanıklık ediyor.”

O zaman O'na, “Baban nerede?” diye sordular.

İsa şu karşılığı verdi: “Siz ne beni tanırsınız, ne 
de Babam'ı. Beni tanısaydınız, Babam'ı da 
tanırdınız.”

İsa bu sözleri tapınakta öğretirken, bağış 
toplanan yerde söyledi. Kimse O'nu 
yakalamadı. Çünkü saati henüz gelmemişti.

İsa insanlara Kendisinin dünyanın ışığı 
olduğunu söyledi. Kutsal Kitap günahlı 
şeylerden sık sık karanlık olarak söz eder. 
İsa, parlak bir ışık gibi bize günahlarmızı 
gösterir ve ayrıca bize cennete giden yolu 
da gösterir. Günahlarımız bağışlanmadan 
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cennete gidemeyiz. 24. ayet, İsa’ya iman 
etmeyenlerin günahları içinde öleceklerini 
söyler.

✼

Benim Gideceğim Yere 
Siz Gelemezsiniz

Yuhanna 8:21-30

İsa yine onlara, “Ben gidiyorum. Beni 
arayacaksınız ve günahınızın içinde 
öleceksiniz. Benim gideceğim yere siz 
gelemezsiniz” dedi.

Yahudi yetkililer, “Yoksa kendini mi 
öldürecek?” dediler. “Çünkü, ‘Benim gideceğim 
yere siz gelemezsiniz' diyor.”

İsa onlara, “Siz aşağıdansınız, ben 
yukarıdanım” dedi. “Siz bu dünyadansınız, ben 
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bu dünyadan değilim. İşte bu nedenle size, 
‘Günahlarınızın içinde öleceksiniz' dedim. 
Benim O olduğuma iman etmezseniz, 
günahlarınızın içinde öleceksiniz.”

O'na, “Sen kimsin?” diye sordular.

İsa, “Başlangıçtan beri size ne söyledimse, 
O'yum” dedi. “Sizinle ilgili söyleyecek ve sizleri 
yargılayacak çok şeyim var. Beni gönderen 
gerçektir. Ben O'ndan işittiklerimi dünyaya 
bildiriyorum.”

İsa'nın kendilerine Baba'dan söz ettiğini 
anlamadılar. Bu nedenle İsa şöyle dedi: 
“İnsanoğlu'nu yukarı kaldırdığınız zaman 
benim O olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey 
yapmadığımı, ama tıpkı Baba'nın bana 
öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız. 
Beni gönderen benimledir, O beni yalnız 
bırakmadı. Çünkü ben her zaman O'nu hoşnut 
edeni yaparım.”
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Bu sözler üzerine birçokları O'na iman etti.

İsa yine ölümünden insanların peşinden 
gelemeyecekleri bir yere gitmek olarak söz 
etti. İsa cennetten gelmişti ve cennete 
dönüyordu. Ama önce İnsanoğlu’nun, 
dünyanın günahları için ölmek üzere 
çarmıha gerilmesi gerekiyordu. İsa’nın 
Bölüm 3’te bu konuda Nikodim’le 
konuştuklarını hatırlıyor musunuz?

Musa, Tanrı’ya isminin ne olduğunu 
sorduğunda O’nun verdiği yanıt, “Ben 
Ben’im” olmuştu. İsa’nın Kurtarıcımız 
olduğuna inanmamıza neden olan şey, 
O’nun ölümü ve dirilişidir.

✼
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Özgür İnsanlar 
ve Köleler

Yuhanna 8:31-47

İsa kendisine iman etmiş olan Yahudiler'e, 
“Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, 
gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği 
bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” dedi.

“Biz İbrahim'in soyundanız” diye karşılık 
verdiler, “Hiçbir zaman kimseye kölelik 
etmedik. Nasıl oluyor da sen, ‘Özgür 
olacaksınız' diyorsun?”

İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, günah 
işleyen herkes günahın kölesidir” dedi. “Köle 
ev halkının sürekli bir üyesi değildir, ama oğul 
sürekli üyesidir. Bunun için, Oğul sizi özgür 
kılarsa, gerçekten özgür olursunuz. İbrahim'in 
soyundan olduğunuzu biliyorum. Yine de beni 
öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde 
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sözüme yer vermiyorsunuz. Ben Babam'ın 
yanında gördüklerimi söylüyorum, siz de 
babanızdan işittiklerinizi yapıyorsunuz.”

“Bizim babamız İbrahim'dir” diye karşılık 
verdiler.

İsa, “İbrahim'in çocukları olsaydınız, İbrahim'in 
yaptıklarını yapardınız” dedi. “Ama şimdi beni 
– Tanrı'dan işittiği gerçeği sizlere bildireni – 
öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu 
yapmadı. Siz babanızın yaptıklarını 
yapıyorsunuz.”

“Biz zinadan doğmadık. Bir tek Babamız var, o 
da Tanrı'dır” dediler.

İsa, “Tanrı Babanız olsaydı, beni severdiniz” 
dedi. “Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim. 
Kendiliğimden gelmedim, beni O gönderdi. 
Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim 
sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da 
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ondan. Siz babanız İblis'tensiniz ve babanızın 
arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O 
başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı 
kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan 
söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve 
yalanın babasıdır. Ama ben gerçeği 
söylüyorum. İşte bunun için bana iman 
etmiyorsunuz. Hanginiz bana günahlı 
olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği 
söylüyorsam, niçin bana iman etmiyorsunuz? 
Tanrı'dan olan, Tanrı'nın sözlerini dinler. İşte 
siz Tanrı'dan olmadığınız için 
dinlemiyorsunuz.”

İsa, günah işleyenin günahın kölesi 
olduğunu söyler. Günahlı olan bir insan 
istediği zaman günah işlemeyi bırakamaz. 
Birçokları yaptıkları şeyleri neden 
yaptıklarını bilmediklerini ama onları 
yapmaktan kendilerini alamadıklarını itiraf 
etmişlerdir. Bir kölenin her zaman bir 
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efendisi vardır ve günahkâr kişi Şeytan’ın 
kölesidir. Ama eğer İsa'nın öğretisine itaat 
edersek O bizleri günahtan ve Şeytan’dan 
özgür kılar.

Yuhanna 8:31-32, 36

İsa kendisine iman etmiş olan Yahudiler'e, 
“Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, 
gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği 
bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” dedi. 
Bunun için, Oğul sizi özgür kılarsa, gerçekten 
özgür olursunuz.

✼

İsa 
ve İbrahim

Yuhanna 8:48-59

Yahudiler O'na şu karşılığı verdiler: “‘Sen, cin 
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çarpmış bir Samiriyeli'sin' demekte haklı değil 
miyiz?”

İsa, “Beni cin çarpmadı” dedi. “Ben Babam'ı 
onurlandırıyorum, ama siz beni 
aşağılıyorsunuz. Ben kendimi yüceltmek 
istemiyorum, ama bunu isteyen ve yargılayan 
biri vardır. Size doğrusunu söyleyeyim, bir 
kimse sözüme uyarsa, ölümü asla 
görmeyecektir.”

Yahudiler, “Seni cin çarptığını şimdi anlıyoruz” 
dediler. “İbrahim öldü, peygamberler de öldü. 
Oysa sen, ‘Bir kimse sözüme uyarsa, ölümü 
asla tatmayacaktır' diyorsun. Yoksa sen 
babamız İbrahim'den üstün müsün? O öldü, 
peygamberler de öldü. Sen kendini kim 
sanıyorsun?”

İsa şu karşılığı verdi: “Eğer ben kendimi 
yüceltirsem, yüceliğim hiçtir. Beni yücelten, 
‘Tanrımız' diye çağırdığınız Babam'dır. Siz O'nu 
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tanımıyorsunuz, ama ben tanıyorum. O'nu 
tanımadığımı söylersem, sizin gibi yalancı 
olurum. Ama ben O'nu tanıyor ve sözüne 
uyuyorum. Babanız İbrahim günümü göreceği 
için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi.”

Yahudiler, “Sen daha elli yaşında bile değilsin. 
İbrahim'i de mi gördün?” dediler.

İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim 
doğmadan önce ben varım” dedi.

O zaman İsa'yı taşlamak için yerden taş 
aldılar, ama O gizlenip tapınaktan çıktı.

İsa’nın bunları söylediğini duyan insanların 
bazıları alınmıştı. Hiçbir zaman köle 
olmadıklarını söylemişlerdi. İbrahim’in 
soyundan geldiklerini ve özgür doğduklarını 
söylemişlerdi. Şeytan’a köle olduğumuzu 
düşünmekten hoşlanmayız ama İsa bizleri 
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özgür kılana dek bu bir gerçektir.

Yahudiler yine İbrahim’den söz edince İsa 
onlara İbrahim’in kendi gününü görmekten 
mutlu olduğunu söyledi. Ayrıca, “İbrahim 
doğmadan önce ben varım” dedi. “Ben varım” 
sözünü geniş zamanda kullanarak Tanrı’nın 
Mısırdan Çıkış 3:14’te kullandığı sözlerin 
aynısını kullanmış oluyordu.

Mısırdan Çıkış 3:14

“Tanrı, ‘Ben Ben’im' dedi, ‘İsrailliler’e de ki: 
‘Beni size Ben Ben’im diyen gönderdi’”.

Bu sözler liderlerden bazılarını öylesine 
kızdırdı ki İsa’yı taşlamaya çalıştılar. Ama 
İsa tapınaktan güvenlik içinde ayrıldı çünkü 
ölmesi için Tanrı’nın belirlediği zaman 
henüz gelmemişti. İsa’nın bizim 
günahlarımız için ölmeye geldiği doğrudur 
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ama bu Tanrı'nın belirlemiş olduğu 
zamandan önce gerçekleşmeyecekti.
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YUHANNA
KİTABI bölüm 9

6. MUCİZE
İsa Kör Bir Adamı 

İyileştiriyor
Yuhanna 9:1-12

İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam 
gördü. Öğrencileri İsa'ya, “Rabbî, kim günah 
işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi, 
yoksa annesi babası mı?” diye sordular.
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İsa şu yanıtı verdi: “Ne kendisi, ne de annesi 
babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun 
yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni 
gönderenin işlerini vakit daha gündüzken 
yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse 
çalışamaz. Dünyada olduğum sürece 
dünyanın ışığı Ben'im.”

Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü, 
tükürükle çamur yaptı ve çamuru adamın 
gözlerine sürdü. Adama, “Git, Şiloah 
Havuzu'nda yıkan” dedi. Şiloah, gönderilmiş 
anlamına gelir.

Adam gidip yıkandı, gözleri açılmış olarak 
döndü. Komşuları ve onu daha önce dilenirken 
görenler, “Oturup dilenen adam değil mi bu?” 
dediler.

Kimi, “Evet, odur” dedi, kimi de “Hayır, ama ona 
benziyor” dedi.
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Kendisi ise, “Ben oyum” dedi.

“Öyleyse, gözlerin nasıl açıldı?” diye sordular.

O da şöyle yanıt verdi: “İsa adındaki adam 
çamur yapıp gözlerime sürdü ve bana, 
‘Şiloah'a git, yıkan' dedi. Ben de gidip yıkandım 
ve gözlerim açıldı.”

Ona, “Nerede O?” diye sordular.

“Bilmiyorum” dedi.

Tıpkı nesilleri inandığı gibi İsa’nın öğrenciler 
de bütün hastalıkların günahın 
cezalandırılışı olduğuna inanıyorlardı. Ama 
bir adam doğmadan nasıl günah işleyebilir 
ki? Doğuştan kördü işte! Bu durum onun 
kendi günahından ötürü olamazdı. Herhangi 
kötü bir şey yapamadan önce kör olarak 
doğmuştu. Bu durum anne-babasının 
günahından kaynaklanıyor olabilir miydi?
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İsa onlara hastalık ve çekilen acıların her 
zaman bir kişinin günahından ötürü 
kaynaklanmaycağını bildirdi. Birçok 
hastalıklar doğal nedenlerden 
kaynaklanırlar ve günah ve cezayla hiçbir 
alakaları yoktur. Bu adamın körlüğü ona İsa 
tarafından iyileştirilmesi ve günahlarından 
kurtulması için bir fırsat verecekti. Başka 
insanlar Tanrı’nın gücünü görecek ve İsa’ya 
iman edeceklerdi. Bu yüzden, her şeyi o 
olaylar olup bitmeden öncesinden bilen 
Tanrı, bu adamın kör olarak doğmasına izin 
vermişti.

Bazen, neden acı çektiğimizi anlayamayız. 
Hastalığın bütün doğal nedenlerini 
düzeltmeye ve sağlığımızla ilgilenmeye 
çalışırız ama yine de bizler ve çocuklarımız 
çeşitli hastalıklardan ötürü acı çekeriz. Ve, 
“Ya Rab, neden benim başıma böyle bir şey 
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geldi?” diye sorarız.

Tanrı acı çekmemizi bazen bizi düzeltmek 
için bir araç olarak kullanır. Yüreğimizi ve 
yaşamımızı araştırıp söylemiş ya da yapmış 
olduğumuz şeylerden ya da yanlış tutumlar 
ve günahlı düşüncelerden ötürü Tanrı’dan 
bağışlama dilemeliyiz. Tanrı’nın bizi 
iyileştirmesi için dua etmeliyiz. Her şeyden 
önemlisi, insanların bizim çektiğimiz acılar 
aracılığıyla Tanrı’nın gücü ve sevgisini 
görüp O’nu övmesi için dua edelim. 
Yaşamımızdaki her şeyin Tanrı’ya yücelik 
getirmesini istiyoruz.

Yuhanna’nın kaydettiği bu altıncı mucizede, 
talihsizlik söz konusudur. Doğuştan kör olan 
adamın iyileşmek için hiç bir çaresi yoktu. 
Bugün bile en yetenekli doktorun ya da en iyi 
donanımlı hasthanenin böyle bir hastanın 
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görme yeteneğini geri verme imkanı azdır. İsa 
ise bir buyrukla tüm TALİHSİZLİK üzerindeki 
RAB’liğini kanıtlamaktadır.

✼

Ferisiler’in
Soruştuması

Yuhanna 9:13-34

Eskiden kör olan adamı Ferisiler'in yanına 
götürdüler. İsa'nın çamur yapıp adamın 
gözlerini açtığı gün Şabat Günü'ydü. Bu 
nedenle Ferisiler de adama gözlerinin nasıl 
açıldığını sordular. O da, “İsa gözlerime çamur 
sürdü, yıkandım ve şimdi görüyorum” dedi.

Bunun üzerine Ferisiler'in bazıları, “Bu adam 
Tanrı'dan değildir” dediler. “Çünkü Şabat 
Günü'nü tutmuyor.”
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Ama başkaları, “Günahkâr bir adam nasıl bu 
tür belirtiler gerçekleştirebilir?” dediler.

Böylece aralarında ayrılık doğdu. Eskiden kör 
olan adama yine sordular: “Senin gözlerini 
açtığına göre, O'nun hakkında sen ne 
diyorsun?”

Adam, “O bir peygamberdir” dedi.

Yahudi yetkililer, gözleri açılan adamın 
annesiyle babasını çağırmadan onun daha 
önce kör olduğuna ve gözlerinin açıldığına 
inanmadılar. Onlara, “Kör doğdu dediğiniz 
oğlunuz bu mu? Peki, şimdi nasıl görüyor?” 
diye sordular.

Adamın annesiyle babası şu karşılığı verdiler: 
“Bunun bizim oğlumuz olduğunu ve kör 
doğduğunu biliyoruz. Ama şimdi nasıl 
gördüğünü, gözlerini kimin açtığını bilmiyoruz, 
ona sorun. Ergin yaştadır, kendisi için kendisi 
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konuşsun.”

Yahudi yetkililerden korktukları için böyle 
konuştular. Çünkü yetkililer, İsa'nın Mesih 
olduğunu açıkça söyleyeni havra dışı etmek 
için aralarında sözbirliği etmişlerdi. Bundan 
dolayı adamın annesiyle babası, “Ergin 
yaştadır, ona sorun” dediler.

Eskiden kör olan adamı ikinci kez çağırıp, 
“Tanrı hakkı için doğruyu söyle” dediler, “Biz 
bu adamın günahkâr olduğunu biliyoruz.”

O da şöyle yanıt verdi: “O'nun günahkâr olup 
olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var, 
kördüm, şimdi görüyorum.”

O zaman ona, “Sana ne yaptı? Gözlerini nasıl 
açtı?” dediler.

Onlara, “Size demin söyledim, ama 
dinlemediniz” dedi. “Niçin yeniden işitmek 
istiyorsunuz? Yoksa siz de mi O'nun 
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öğrencileri olmak niyetindesiniz?”

Adama söverek, “O'nun öğrencisi sensin!” 
dediler. “Biz Musa'nın öğrencileriyiz. Tanrı'nın 
Musa'yla konuştuğunu biliyoruz. Ama bu 
adamın nereden geldiğini bilmiyoruz.”

Adam onlara şu karşılığı verdi: “Şaşılacak şey! 
O'nun nereden geldiğini bilmiyorsunuz, ama 
gözlerimi O açtı. Tanrı’nın, günahkârları 
dinlemediğini biliriz. Ama Tanrı, kendisine 
tapan ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler. 
Dünya var olalı, bir kimsenin doğuştan kör 
olan birinin gözlerini açtığı duyulmamıştır. Bu 
adam Tanrı'dan olmasaydı, hiçbir şey 
yapamazdı.”

Onlar buna karşılık, “Tamamen günah içinde 
doğdun, sen mi bize ders vereceksin?” diyerek 
onu dışarı attılar.

İsa kör adamı Sept gününde iyileştirdiği için 
düşmanları kızgındı. Kör adamın iyileşmiş 
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olduğundan ötürü mutlu değildiler. Adamı 
İsa'nın bir günahkâr olduğuna ikna etmeye 
çalışıyorlardı ve sonunda iyileşen adamı 
havralarından attılar.

İyileşen adam bizler için iyi bir örnek 
oluşturmaktadır. Söyledikleri bu dinsel 
liderleri İsa’nın Tanrı’dan geldiğine ikna 
edememişti ama İsa’nın kendisi için neler 
yaptığını anlatabilirdi. Bizler de aynı şeyi 
yapabiliriz.

Yuhanna 9:25

Bildiğim bir şey var, kördüm, şimdi görüyorum.

✼
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Ruhsal Körlük
Yuhanna 9:35-41

İsa adamı kovduklarını duydu. Onu bularak, 
“Sen İnsanoğlu’na iman ediyor musun?” diye 
sordu.

Adam şu yanıtı verdi: “Efendim, O kimdir? 
Söyle de kendisine iman edeyim.”

İsa, “O'nu gördün. Şimdi seninle konuşan 
O'dur” dedi.

Adam, “Rab, iman ediyorum!” diyerek İsa'ya 
tapındı.

İsa, “Görmeyenler görsün, görenler kör olsun 
diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim” 
dedi.

O'nun yanında bulunan bazı Ferisiler bu 
sözleri işitince, “Yoksa biz de mi körüz?” diye 
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sordular.

İsa, “Kör olsaydınız günahınız olmazdı” dedi, 
“Ama şimdi, ‘Görüyoruz’ dediğiniz için 
günahınız duruyor.”

Havradan atılmak, tıpkı bir insana ölü 
olduğunun bildirilmesi kadar ciddi bir 
durumdu. İsa adama moral vermek için onu 
bulmaya gitti. Adama Kendisinin Kurtarıcı 
olduğunu bildirdi. Adam iman etti ve İsa'ya 
tapındı.

İsa ruhsal körlükten sık sık söz etti. Ferisiler 
gerçeği kabul etmeyi istemedikleri için 
kendi ruhsal körlüklerinden sorumluydular. 
Ama kör dilenci İsa’ya hem iman etti ve 
hem iyileştirildi ve hem de günahlarından 
kurtarıldı.

Eğer ruhsal bakımdan kör olmayı 
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istemiyorsak İsa’yı kişisel Kurtarıcımız 
olarak kabul etmeliyiz. Bizler Kutsal Kitap’ı 
okuyup dua ettikçe İsa ruhsal bakımdan 
yanımıza gelip gözlerimizi açar. Gözlerimi 
aç, yasandaki harikaları göreyim (Mezmur 
119:18).
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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 
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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.
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ÜNİTE 1 Bilginizi Kontrol Edin

(Ders 1-10)
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1 Yuhanna’nın Müjdesi’nin yazarı nasıl bir 
adamdı?

a) Mesih’in yolunu hazırlayan bir adamdı.

b) Mesih’in en yakın arkadaşı olarak tanınır.

c) Kısa bir süre için iyi haberi bildirdi.
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1 Yuhanna’nın Müjdesi’nin yazarı nasıl bir 
adamdı?

a) Mesih’in yolunu hazırlayan bir adamdı.

b) Mesih’in en yakın arkadaşı olarak tanınır.

c) Kısa bir süre için iyi haberi bildirdi.
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2 Vaftizci Yahya, İsa’nın Tanrı Kuzusu 
olduğunu nasıl anladı?

a) O’nun yumuşak halinden.

b) Günahlarımız için kurban oluşundan.

c) İnsanları sunağa götürmedeki 
becerisinden.
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2 Vaftizci Yahya, İsa’nın Tanrı Kuzusu 
olduğunu nasıl anladı?

a) O’nun yumuşak halinden.

b) Günahlarımız için kurban oluşundan.

c) İnsanları sunağa götürmedeki 
becerisinden.
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3 İsa’nın yaptığı ilk iki mucize nerede 
gerçekleşti?

a) Celile’nin Kana kentinde.

b) Kefarnahum’da.

c) Yeruşalim’de.
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3 İsa’nın yaptığı ilk iki mucize nerede 
gerçekleşti?

a) Celile’nin Kana kentinde.

b) Kefarnahum’da.

c) Yeruşalim’de.
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4 Tapınmamızın Tanrı tarafından kabul 
görmesi için,

a) belirli bir kalıba göre olması gerektir.

b) Kutsal Kitap’ı temel alması ve ruhsal 
olması gerektir.

c) güzel bir katedralde yapılması gerektir.
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4 Tapınmamızın Tanrı tarafından kabul 
görmesi için,

a) belirli bir kalıba göre olması gerektir.

b) Kutsal Kitap’ı temel alması ve ruhsal 
olması gerektir.

c) güzel bir katedralde yapılması gerektir.
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5 Yeniden doğmak ne demektir?

a) Hayatımıza yeni bir yönde yeniden 
başlamak.

b) İnsanın yeni bir kültür ve yaşam biçimini 
benimsemesidir.

c) Mesih’e inanç aracılığıyla yeni bir doğa 
almak.
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5 Yeniden doğmak ne demektir?

a) Hayatımıza yeni bir yönde yeniden 
başlamak.

b) İnsanın yeni bir kültür ve yaşam biçimini 
benimsemesidir.

c) Mesih’e inanç aracılığıyla yeni bir doğa 
almak.
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6 Vaftizci Yahya, İsa’nın kim olduğunu 
düşünüyordu?

a) Hayatındaki en önemli insan.

b) Büyük bir Öğretmen ve kendisi gibi bir 
Vaiz.

c) Tövbe vaazinde kendisinden sonra gelen 
kişi.
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6 Vaftizci Yahya, İsa’nın kim olduğunu 
düşünüyordu?

a) Hayatındaki en önemli insan.

b) Büyük bir Öğretmen ve kendisi gibi bir 
Vaiz.

c) Tövbe vaazinde kendisinden sonra gelen 
kişi.
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7 İsa, kuyunun başındaki Samiriyeli kadın 
için “diri su” gibiydi, çünkü

a) yeni bir su kaynağı sağlamıştı.

b) onun ruhsal susuzluğunu gidermişti.

c) onun geçmişini bildirmişti.
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7 İsa, kuyunun başındaki Samiriyeli kadın 
için “diri su” gibiydi, çünkü

a) yeni bir su kaynağı sağlamıştı.

b) onun ruhsal susuzluğunu gidermişti.

c) onun geçmişini bildirmişti.
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8 İsa’nın subayın oğlunu iyileştirmesi, O’nun 
Rab olduğunu nesinin gücü aracılığıyla 
ortaya koydu?

a) Sihirli formülü.

b) Özel ilacı.

c) Söylediği sözler.
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8 İsa’nın subayın oğlunu iyileştirmesi, O’nun 
Rab olduğunu nesinin gücü aracılığıyla 
ortaya koydu?

a) Sihirli formülü.

b) Özel ilacı.

c) Söylediği sözler.
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9 Havuzun başındaki adamın iyileştirilmesi 
bizlere Tanrı’nın,

a) bereketleri alacak kişileri dikkatle 
seçtiğini gösterir.

b) halkı için çalıştığını gösterir.

c) Sept gününde ne yaptığımızla 
ilgilenmediğini gösterir.



177

9 Havuzun başındaki adamın iyileştirilmesi 
bizlere Tanrı’nın,

a) bereketleri alacak kişileri dikkatle 
seçtiğini gösterir.

b) halkı için çalıştığını gösterir.

c) Sept gününde ne yaptığımızla 
ilgilenmediğini gösterir.
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10 Yahudi liderleri İsa’yı öldürmek 
istiyorlardı çünkü,

a) İsa, Tanrı’nın Babası olduğunu 
söylüyordu.

b) hastaları iyileştiriyordu.

c) insanlara öğretiyordu.
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10 Yahudi liderleri İsa’yı öldürmek 
istiyorlardı çünkü,

a) İsa, Tanrı’nın Babası olduğunu 
söylüyordu.

b) hastaları iyileştiriyordu.

c) insanlara öğretiyordu.



180

11 İsa, küçük bir çocuğun öğle yemeğiyle 
5000 kişiyi doyurarak,

a) Tanrı’nın bütün gereksinimlerimizi 
karşılayabileceğini gösterdi.

b) vermenin almaktan daha kutlu bir şey 
olduğunu gösterdi.

c) sorunları çözmenin Tanrı’nın hizmetinde 
çok önemli bir özellik olduğunu gösterdi.
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11 İsa, küçük bir çocuğun öğle yemeğiyle 
5000 kişiyi doyurarak,

a) Tanrı’nın bütün gereksinimlerimizi 
karşılayabileceğini gösterdi.

b) vermenin almaktan daha kutlu bir şey 
olduğunu gösterdi.

c) sorunları çözmenin Tanrı’nın hizmetinde 
çok önemli bir özellik olduğunu gösterdi.
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12 İsa ne yapma gücünü bildirmek için 
Kendisinin Yaşam Ekmeği olduğunu 
söyledi?

a) Sonsuz yaşam verme gücünü.

b) Yeterli ürün alınmasını sağlama gücünü.

c) Açları doyurma gücünü.
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12 İsa ne yapma gücünü bildirmek için 
Kendisinin Yaşam Ekmeği olduğunu 
söyledi?

a) Sonsuz yaşam verme gücünü.

b) Yeterli ürün alınmasını sağlama gücünü.

c) Açları doyurma gücünü.
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13 İsa, Kendisinin “Ben’im” olduğunu 
söylediğinde Yahudi liderleri O’nu 
taşlamaya çalıştılar çünkü,

a) O’nun öğretisini beğenmemişlerdi.

b) bu isimden hoşlanmamışlardı.

c) bu isim O’nun Tanrı olduğunu 
bildiriyordu.
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13 İsa, Kendisinin “Ben’im” olduğunu 
söylediğinde Yahudi liderleri O’nu 
taşlamaya çalıştılar çünkü,

a) O’nun öğretisini beğenmemişlerdi.

b) bu isimden hoşlanmamışlardı.

c) bu isim O’nun Tanrı olduğunu 
bildiriyordu.
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14 İsa, susamış olan herkesi ne için 
Kendisine gelip içmeye davet etmişti?

a) Daha çok yeni yaşam almaları için.

b) Susuzluklarının giderilmesi için.

c) Kutsal Ruh’la dolmaları için.
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14 İsa, susamış olan herkesi ne için 
Kendisine gelip içmeye davet etmişti?

a) Daha çok yeni yaşam almaları için.

b) Susuzluklarının giderilmesi için.

c) Kutsal Ruh’la dolmaları için.
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15 İsa, zina yaparken yakalanan kadını 
bağışladığında ondan ne bekliyordu?

a) Kendisini yakalayanları bağışlamasını.

b) Günahından ötürü pişmanlık duymasını.

c) Günah işlemekten vazgeçmesini.
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15 İsa, zina yaparken yakalanan kadını 
bağışladığında ondan ne bekliyordu?

a) Kendisini yakalayanları bağışlamasını.

b) Günahından ötürü pişmanlık duymasını.

c) Günah işlemekten vazgeçmesini.
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16 İsa hangi bakımdan Dünyanın Işığı'dır?

a) Günahları ortaya koyar ve cennete giden 
yolu gösterir.

b) Yıldızları, ayı ve güneşi devam ettirir.

c) Bilgelik ve bilginin kaynağıdır.
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16 İsa hangi bakımdan Dünyanın Işığı'dır?

a) Günahları ortaya koyar ve cennete giden 
yolu gösterir.

b) Yıldızları, ayı ve güneşi devam ettirir.

c) Bilgelik ve bilginin kaynağıdır.
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17 “İbrahim doğmadan önce ben varım” 
diyerek ne iddia ediyordu?

a) İbrahim’le eşit olduğunu.

b) Tanrıyla bir olduğunu.

c) İbrahim’in babası olduğunu. 
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17 “İbrahim doğmadan önce ben varım” 
diyerek ne iddia ediyordu?

a) İbrahim’le eşit olduğunu.

b) Tanrıyla bir olduğunu.

c) İbrahim’in babası olduğunu. 
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18 İsa’nın kör doğmuş adamı iyileştirmesi 
bize bir ne örneği sağlıyor?

a) Hemen iyileşme ve kurtuluş örneği.

b) Tanrı’nın günahları bağışlamasının bir 
örneğini.

c) İman ve inançsızlığın oluşmasının bir 
örneğini.
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18 İsa’nın kör doğmuş adamı iyileştirmesi 
bize bir ne örneği sağlıyor?

a) Hemen iyileşme ve kurtuluş örneği.

b) Tanrı’nın günahları bağışlamasının bir 
örneğini.

c) İman ve inançsızlığın oluşmasının bir 
örneğini.
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19 Ağıl benzetmesinde İsa Kendisinin ne 
olduğunu vurgulamıştır?

a) Kurtuluşa giden Kapı olduğunu.

b) Her koyunla ilgilenen Biri olduğunu.

c) Keçilere ve koyunlara bakan biri 
olduğunu.
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19 Ağıl benzetmesinde İsa Kendisinin ne 
olduğunu vurgulamıştır?

a) Kurtuluşa giden Kapı olduğunu.

b) Her koyunla ilgilenen Biri olduğunu.

c) Keçilere ve koyunlara bakan biri 
olduğunu.
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20 İsa’yı Yahudiler’in yaptığı gibi 
reddetmeyenlerin nihai olarak ne yapmaları 
gerekir?

a) O’nu onaylamaları.

b) O’nu izlemeleri.

c) O’na iman etmeleri.
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20 İsa’yı Yahudiler’in yaptığı gibi 
reddetmeyenlerin nihai olarak ne yapmaları 
gerekir?

a) O’nu onaylamaları.

b) O’nu izlemeleri.

c) O’na iman etmeleri.

Ders 1-10’un sorularının sonu.
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YUHANNA
KİTABI bölüm 11

7. MUCİZE
Lazar’ın 

Ölümü ve Dirilişi
Yuhanna 11:1-16

Meryem ile kızkardeşi Marta'nın köyü olan 
Beytanya'dan Lazar adında bir adam 
hastalanmıştı. Meryem, Rab'be güzel kokulu 
yağ sürüp saçlarıyla O'nun ayaklarını silen 
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kadındı. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeşiydi. 
İki kızkardeş İsa'ya, “Rab, sevdiğin kişi hasta” 
diye haber gönderdiler.

İsa bunu işitince, “Bu hastalık ölümle 
sonuçlanmayacak; Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı 
Oğlu'nun yüceltilmesine hizmet edecek” dedi.

İsa Marta'yı, kızkardeşini ve Lazar'ı severdi. Bu 
nedenle, Lazar'ın hasta olduğunu duyunca 
bulunduğu yerde iki gün daha kaldıktan sonra 
öğrencilere, “Yahudiye'ye dönelim” dedi.

Öğrenciler, “Rabbî” dediler, “Yahudi yetkililer 
demin seni taşlamaya kalkıştılar. Yine oraya 
mı gidiyorsun?”

İsa şu karşılığı verdi: “Günün on iki saati yok 
mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu 
dünyanın ışığını görür. Oysa gece yürüyen 
sendeler. Çünkü kendisinde ışık yoktur.” Bu 
sözleri söyledikten sonra, “Dostumuz Lazar 



202

uyudu” diye ekledi, “Onu uyandırmaya 
gidiyorum.”

Öğrenciler, “Ya Rab” dediler, “Uyuduysa 
iyileşecektir.”

İsa Lazar'ın ölümünden söz ediyordu, ama 
onlar olağan uykudan söz ettiğini sanmışlardı. 
Bunun üzerine İsa açıkça, “Lazar öldü” dedi. 
“İman edesiniz diye, orada bulunmadığıma 
sizin için seviniyorum. Şimdi onun yanına 
gidelim.”

“İkiz” diye anılan Tomas öbür öğrencilere, “Biz 
de gidelim, O'nunla birlikte ölelim!” dedi.

Önceki bölümlerde İsa’nın hastalıklar 
üzerinde iyileştirme gücü olduğunu 
öğrendik. Şimdi O’nun ölüm üzerinde de 
yetkili olduğunu, ölüleri diriltme gücü 
olduğunu görüyoruz. Günümüzde 
doktorların hasta insanlara ilaç vererek 



203

onları iyileştirmek üzere eğitilmiş 
olduklarını biliyoruz. Ama hiç kimse hiçbir 
zaman üç gün ölmüş bir insanı hayata 
döndürmeyi başarmamış. İsa’nın içinde bu 
güç vardır çünkü İsa, yaşamın tümünü 
veren Tanrı’dır.

Meryem, Marta ve Lazar, Yeruşalim’den 3 
Km uzakta olan Beytanya’da oturuyorlardı. 
Lazar hastalandığında kız kardeşleri İsa’ya 
bir mesaj gönderdiler. İsa, mesajı alır almaz 
onların yanına gitmedi. Bunun nedeni 
Lazar’ı sevmeyişi değildi. Bunu ne 
yapacağını çok iyi bildiği için yapmıştı.  

Meryem, Marta ve Lazar, Yeruşalim’den 3 
Km uzakta olan Beytanya’da oturuyorlardı. 
Lazar hastalandığında kız kardeşleri İsa’ya 
bir mesaj gönderdiler. Ama İsa, mesajı alır 
almaz onların yanına gitmedi.  Bunun 
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nedeni çok basitti. Sonuçlardan hangisi 
Baba’ya daha cok övgü getirecekti? Lazar’ın 
yanına koşup onun hastalığını iyileştirmek 
mi, yoksa oraya üç gün sonra yetişerek onu 
ölümden diriltmek mi?

İsa, Beytanya’ya gideceğini söylediğinde 
öğrencileri O’nu durdurmaya çalıştılar. 
İsa’nın hayatı Yeruşalim’de birkaç kez 
tehlikeye düşmüştü ve öğrenciler Efendileri 
için endişe ediyorlardı.

İsa, O’nu izleyenlerin karanlıkta 
tökezlemeyeceklerini söyleyerek 
Kendisinden de dünyanın Işığı olarak söz 
ediyordu. 

“Diriliş ve yaşam Ben'im”
Yuhanna 11:17–27

İsa Beytanya'ya yaklaşınca Lazar'ın dört 
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gündür mezarda olduğunu öğrendi. Beytanya, 
Yeruşalim'e on beş ok atımı kadar 
uzaklıktaydı. Birçok Yahudi, kardeşlerini 
yitiren Marta'yla Meryem'i avutmaya gelmişti. 
Marta İsa'nın geldiğini duyunca O'nu 
karşılamaya çıktı, Meryem ise evde kaldı.

Marta İsa'ya, “Ya Rab” dedi, “Burada olsaydın, 
kardeşim ölmezdi. Şimdi bile, Tanrı'dan ne 
dilersen Tanrı'nın onu sana vereceğini 
biliyorum.”

İsa, “Kardeşin dirilecektir” dedi.

Marta, “Son gün, diriliş günü onun dirileceğini 
biliyorum” dedi.

İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben'im” dedi. “Bana 
iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan 
ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna 
iman ediyor musun?”

Marta, “Evet, ya Rab” dedi. “Senin, dünyaya 
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gelecek olan Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna 
iman ettim.”

İsa, Beytanya’ya gittiğinde Lazar dört gün 
önce ölmüş ve gömülmüştü. Marta, 
koşarak O’nun yanına gelip, “Rab” dedi, 
“burada olsaydın, kardeşim ölmezdi.” Ayrıca 
İsa’nın Tanrı’dan her ne dilerse Tanrı’nın 
O’na onu vereceğini bildiğini de söyledi.

İsa, Marta’nın Kendisine olan imanını nasıl 
geliştirdi? Ona önce kardeşinin dirileceğini 
söyledi. Marta bunu biliyordu ama o bunun 
bütün ölülerin dirildiği Yargı Günü’nde 
gerçekleşeceğini sanmıştı.

Yuhanna 11:25

Diriliş ve yaşam Ben’im. Bana iman eden kişi 
ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman 
eden asla ölmeyecek.
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İsa’ya iman edenler ruhsal bakımdan hiçbir 
zaman ölmeyeceklerdir. Bedenleri ölse bile 
diriliş zamanı geldiğinde yeniden 
yaşayacaklardır.

Marta, İsa’nın Tanrı Oğlu olduğuna 
inandığını söylemişti. İsa bundan sonra 
Marta ve diğerleriyle birlikte Lazar’ın 
mezarına gitti. O zamanlarda ölüler genelde 
mağaralara ya da taşlık tepelerin kenar 
taraflarındaki deliklere gömülürdü. Ölü 
beden içeri konur ve mağaranın girişi büyük 
bir taşla kapatılırdı.

İsa 
Ağlıyor

Yuhanna 11:28–37

Bunu söyledikten sonra gidip kızkardeşi 
Meryem'i gizlice çağırdı. “Öğretmen burada, 
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seni çağırıyor” dedi.

Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa'nın 
yanına gitti. İsa henüz köye varmamıştı, hâlâ 
Marta'nın kendisini karşıladığı yerdeydi. 
Meryem'le birlikte evde bulunan ve kendisini 
teselli eden Yahudiler, onun hızla kalkıp dışarı 
çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara 
gittiğini sanarak onu izlediler.

Meryem İsa'nın bulunduğu yere vardı. O'nu 
görünce ayaklarına kapanarak, “Ya Rab” dedi, 
“Burada olsaydın, kardeşim ölmezdi.”

Meryem'in ve onunla gelen Yahudiler'in 
ağladığını gören İsa'nın içini hüzün kapladı, 
yüreği sızladı. “Onu nereye koydunuz?” diye 
sordu.

O'na, “Ya Rab, gel gör” dediler.

İsa ağladı. Yahudiler, “Bakın, onu ne kadar 
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seviyormuş!” dediler.

Ama içlerinden bazıları, “Körün gözlerini açan 
bu kişi, Lazar'ın ölümünü de önleyemez 
miydi?” dediler.

İsa, sorunlarımız ve üzüntülerimiz 
olduğunda bizimle gerçekten ilgilenen 
gerçek bir dosttur. Marta, Meryem ve 
arkadaşlarıyla birlikte ağladı ama daha 
sonra onların üzüntülerini sevince 
dönüştürdü. Bizim de üzüntülerimizi O’na 
getirip teselli bulabiliriz.

İsa Lazar'ı 
Yaşama Döndürüyor

Yuhanna 11:38-44

İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. 
Mezar bir mağaraydı, girişinde de bir taş 
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duruyordu. İsa, “Taşı çekin!” dedi.

Ölenin kızkardeşi Marta, “Rab, o artık 
kokmuştur, öleli dört gün oldu” dedi.

İsa ona, “Ben sana, ‘İman edersen Tanrı’nın 
yüceliğini göreceksin' demedim mi?” dedi.

Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini 
gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi: “Baba, beni 
işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her 
zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu, 
çevrede duran halk için, beni senin 
gönderdiğine iman etsinler diye söyledim.” 
Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, 
“Lazar, dışarı çık!” diye bağırdı.

Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü 
peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa 
oradakilere, “Onu çözün, bırakın gitsin” dedi.

İsa ne yapacaktı? Etrafta durup bakanlar 
bunu merak etmiş olmalıydılar. İlk olarak 
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İsa, Kendisini işittiğinden ötürü Tanrı’ya 
teşekkür ederek dua etti. Bundan sonra, 
“Lazar, dışarı çık” diye buyurdu. Ölü adam 
İsa’nın sesini işitti ve ölümden dirildi.

Bu, İsa’nın bütün ölüleri mezarlarından 
çağıracağı zamanın küçük bir resmidir. 
Diriliş iki kısımda gerçekleşecektir. Önce 
kurtulmuş olanlar dirilecekler. Çok daha 
sonraki bir zamanda kurtulmamış olanlar 
dirilecek ve günahlarından ötürü 
yargılanacaklar.

Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin 
O’nun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar 
mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar 
yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak 
üzere dirilecekler (Yuhanna 5:28-29).

Herkes nasıl Âdem’de ölüyorsa, herkes 
Mesih’te yaşama kavuşacak. Her biri sırası 
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gelince dirilecek: ilk örnek olarak Mesih, sonra 
Mesih’in gelişinde Mesih’e ait olanlar 
(1.Korintliler 15:22-23).

İlk diriliş budur. Ölülerin geri kalanı, bin yıl 
tamamlanmadan dirilmedi (Vahiy 20:5).

Yuhanna’nın kaydettiği bu yedinci 
mucizenin baş konusu, bütün insanlığın 
eninde sonunda karşılaşacağı ÖLÜM 
cezasıdır. Elçi Pavlus Romalılara 
Mektubu’nda yazdığı gibi, “Günah bir insan 
aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla 
dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara 
yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi (Romalılar 
5:12).”

Ama herkes Lazar’ın ölümden dirildiğine 
inanmadı, üstelikte o dirilişin öz anlamını 
kabul etmediler. Yahudi liderlerin İsa’yı 
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şiddetli kınaması, artık O’nun Tanrı Oğlu 
olduğunu kanıtlayan bu yedi belirtiden 
ötürü iyice nefrete dönüştü. Birkaç hafta 
sonra İsa’yı çarmıha gererek kendisini ve 
mucizelerini yok edebileceklerini 
sanacaklardı. Lazar’ı ölümün pençesinden 
kurtarabilen İsa ise, kendi Tanrısal gücüyle 
Kendisini de ölümden dirilterek, insanlığın 
en büyük düşmanı olan ÖLÜM üzerindeki 
RAB’liğini kesin bir zaferle kanıtladı.

✼

İsa’ya Karşı 
Tuzak

Yuhanna 11:45–57

O zaman, Meryem'e gelen ve İsa'nın 
yaptıklarını gören Yahudiler'in birçoğu İsa'ya 
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iman etti. Ama içlerinden bazıları Ferisiler’e 
giderek İsa'nın yaptıklarını onlara bildirdiler.

İsa'yı Öldürme Tasarısı 

Bunun üzerine başkâhinler ve Ferisiler, Yüksek 
Kurul'u toplayıp dediler ki, “Ne yapacağız? Bu 
adam birçok doğaüstü belirti gerçekleştiriyor. 
Böyle devam etmesine izin verirsek, herkes 
O'na iman edecek. Romalılar da gelip kutsal 
yerimizi ve ulusumuzu ortadan kaldıracaklar.”

İçlerinden biri, o yıl başkâhin olan Kayafa, 
“Hiçbir şey bilmiyorsunuz” dedi. “Bütün ulus 
yok olacağına, halk uğruna bir tek adamın 
ölmesi sizin için daha uygun. Bunu anlamıyor 
musunuz?”

Bunu kendiliğinden söylemiyordu. O yılın 
başkâhini olarak İsa'nın, ulusun uğruna, ve 
yalnız ulusun uğruna değil, Tanrı'nın dağılmış 
çocuklarını toplayıp birleştirmek için de 
öleceğine ilişkin peygamberlikte bulunuyordu. 
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Böylece o günden itibaren İsa'yı öldürmek için 
düzen kurmaya başladılar.

Bu yüzden İsa artık Yahudiler arasında açıkça 
dolaşmaz oldu. Oradan ayrılarak çöle yakın bir 
yere, Efrayim denilen kente gitti. Öğrencileriyle 
birlikte orada kaldı. Yahudiler'in Fısıh Bayramı 
yakındı. Taşradakilerin birçoğu bayramdan 
önce arınmak için Yeruşalim'e gitti. Orada 
İsa'yı arayıp durdular. Tapınaktayken 
birbirlerine, “Ne dersiniz, bayrama hiç 
gelmeyecek mi?” diye soruyorlardı.

Başkâhinlerle Ferisiler O'nu yakalayabilmek 
için, yerini bilenlerin haber vermesini 
buyurmuşlardı.

Lazar’ın mucize sonucu ölümden dirilişi 
dinsel önderlere bildirilmişti. Liderlerin 
bazıları diriliş olacağına bile inanmıyorlardı. 
Bütün liderler Roma hükümetiyle başlarının 
derde girmesinden korkuyorlardı ve İsa’yı 
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öldürme konusunda anlaştılar. Başkâhin 
Kayafa, bütün ulusun yok olmasındansa bir 
tek kişinin ölmesinin daha iyi olduğunu 
söyledi.
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YUHANNA
KİTABI bölüm 12

✼

İsa, 
Beytanya’da Meshediliyor

Yuhanna 12:1-8

İsa, Fısıh Bayramı'ndan altı gün önce, ölümden 
dirilttiği Lazar'ın bulunduğu Beytanya'ya geldi. 
Orada kendisi için bir ziyafet düzenlediler. 
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Marta hizmet ediyordu. İsa'yla birlikte sofrada 
oturanlardan biri de Lazar'dı. Meryem, çok 
değerli saf hintsümbülü yağından yarım litre 
kadar getirerek İsa'nın ayaklarına sürdü ve 
saçlarıyla ayaklarını sildi. Ev yağın güzel 
kokusuyla doldu.

Ama öğrencilerinden biri, İsa'ya sonradan 
ihanet eden Yahuda İskariot, “Bu yağ neden üç 
yüz dinara satılıp parası yoksullara 
verilmedi?” dedi. Bunu, yoksullarla ilgilendiği 
için değil, hırsız olduğu için söylüyordu. Ortak 
para kutusu ondaydı ve kutuya konulandan 
aşırıyordu.

İsa, “Kadını rahat bırak” dedi. “Bunu benim 
gömüleceğim gün için saklasın. Yoksullar her 
zaman aranızdadır, ama ben her zaman 
aranızda olmayacağım.”

Beytanya’da ölüm üzerindeki zaferi 
kutlamak için bir ziyafet hazırlanmıştı. 
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Meryem, İsa’ya olan sevgisini göstermek 
için İsa’nın ayaklarına çok pahalı bir parfüm 
döktü. Yahuda da bu sırada İsa’nın gerçek 
bir öğrencisi olmadığını ortaya koydu. 
Parfümün satılması ve parasının bütün 
öğrencilerin giderlerinin de içinden çıktığı 
torbaya konması gerektiğini söyledi. Bu 
parayla fakirleri doyurabileceklerini söyledi 
ama aslında hırsızdı ve parayı kendisi için 
istiyordu.

✼

Lazar’a Karşı 
Tuzak

Yuhanna 12:9-11

Yahudiler'den büyük bir kalabalık İsa'nın 
Beytanya'da bulunduğunu öğrendi ve yalnız 
İsa için değil, O'nun ölümden dirilttiği Lazar'ı 
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da görmek için oraya geldi. Başkâhinler ise 
Lazar'ı da öldürmeyi tasarladılar. Çünkü onun 
yüzünden birçok Yahudi gidip İsa'ya iman 
ediyordu.

Lazar’ın ölümden dirildiğini duyan birçok 
kişi onu görmeye gelmişti. Bu mucize 
aracılığıyla birçok kişi İsa’ya iman etmişti.

Tanrı’nın düşmanı olan İblis, Şeytan, 
insanları Tanrı’ya karşı mücadele etmeleri 
için kışkırtır. Dinsel liderleri de İsa’ya karşı 
mücadele etmeleri için kışkırtmıştı. Lazar’ı 
yok etmek istiyorlardı çünkü Lazar, İsa’nın 
Diriliş ve Yaşam olduğunun yaşayan bir 
tanığıydı. Lazar’ın tanıklığından ötürü birçok 
insan İsa’ya iman etti. 

✼
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Yeruşalim’e 
Zaferli Giriş

Yuhanna 12:12-19

Ertesi gün, bayramı kutlamaya gelen büyük 
kalabalık İsa'nın Yeruşalim'e gelmekte 
olduğunu duydu. Hurma dalları alarak O’nu 
karşılamaya çıktılar. “Hozana! Rab'bin adıyla 
gelene, İsrail'in Kralı'na övgüler olsun!” diye 
bağırıyorlardı.

İsa bir sıpa bulup üzerine bindi. Yazılmış 
olduğu gibi,

“Korkma, ey Siyon kızı!
İşte, Kralın sıpaya binmiş geliyor.”

Öğrencileri ilkin bunları anlamadılar. Ama İsa 
yüceltildikten sonra bu sözlerin O'nun 
hakkında yazıldığını, halkın bunları O'nun için 
yaptığını hatırladılar. Lazar'ı mezardan çağırıp 
ölümden dirilttiği sırada İsa'yla birlikte 
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bulunan kalabalık buna tanıklık etti. İsa'nın bu 
doğaüstü belirtiyi gerçekleştirdiğini duyan 
halk O'nu karşılamaya çıktı. Ferisiler ise 
birbirlerine, “Görüyorsunuz, elinizden hiçbir 
şey gelmiyor. Bütün dünya O'nun peşine 
takıldı” dediler.

Halka, Tanrı’nın kendilerini kölelik ve 
ölümden kurtuluşunu hatırlatan Fısıh 
Bayramı’ydı. Bu sırada birçok insan 
bayrama katılmak için Yeruşalim’e giderdi, 
çünkü Tanrı halkı için tapınma merkezi 
burasıydı.

İsa da, Fısıh Bayramı için Yeruşalim’e gitti. 
İsa kente bir sıpanın üzerinde girerken halk 
ellerindeki hurma dallarını coşa coşa 
sallıyordu. Bunu, O’nu Mesihleri ve kralları 
olarak onurlandırmak için yapıyorlardı. 
Bazıları O’nun İsrail kralı olduğunu 
söylüyordu. Daha sonra İsa tutuklandığında 
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düşmanları bunu O’nun aleyhinde 
kullandılar. O’nu kral olmaya çalışmakla 
suçladılar.

Günümüzde bizler de İsa’yı kralımız olarak 
görmeliyiz. İsa’yı dünyasal ya da politik bir 
kral olarak değil, kendi yaşamlarımızın kralı 
olarak görmeliyiz. Bir kral bir yöneticidir ve 
İsa yaşamlarımızı yönetmelidir.

✼

Bazı Yunanlılar 
İsa’yı Arıyorlar

Yuhanna 12:20-26

İsa Öleceğini Önceden Bildiriyor 

Bayramda tapınmak üzere Yeruşalim'e 
gidenler arasında bazı Grekler vardı. Bunlar, 



224

Celile'nin Beytsayda Kenti'nden olan Filipus'a 
gelerek, “Efendimiz, İsa'yı görmek istiyoruz” 
diye rica ettiler.

Filipus gitti, bunu Andreas'a bildirdi. Andreas 
ve Filipus da gidip İsa'ya haber verdiler.

İsa, “İnsanoğlu'nun yüceltileceği saat geldi” 
diye karşılık verdi. “Size doğrusunu 
söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp 
ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün 
verir. Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada 
canını gözden çıkaran onu sonsuz yaşam için 
koruyacaktır. Bana hizmet etmek isteyen, 
ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana 
hizmet eden de orada olacak. Baba, bana 
hizmet edeni onurlandıracaktır. 

İsa’yı görmek için bazı Yunanlılar da 
geldiler. Baba Tanrı’dan Oğluna bu olay, 
dünyadaki hizmetlerinin sonunun 
yaklaşıldığını gösteren bir belirti idi. İsa, 
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birkaç gün içinde çarmıha gerileceğini, adi 
bir suçlu gibi bir çarmıha çivileneceğini 
biliyordu. Ama O’nun ölümünden ötürü 
kurtuluş kapısı sadece Yunanlılara değil, 
insanlığın tümüne de açılacaktı. O’nu 
sonsuza dek yaşamlarının kralı 
yapacaklardı. Bu ölmeye değerdi. Daha 
başka birçok ürünün yetişmesi için 
yaşamından vazgeçen bir tohum gibi 
olacaktı.

Yuhanna 12:24-25

“Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi 
toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama 
ölürse çok ürün verir. Canını seven onu yitirir. 
Ama bu dünyada canını gözden çıkaran onu 
sonsuz yaşam için koruyacaktır.

İsa, Kendisini izlememiz gerektiğini söyledi. 
Başkaları da O’nu kabul etsin ve 
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kurtulsunlar diye bizler de yaşamlarımızdan 
vazgeçmeye razı olmalıyız.

✼

İsa 
Kendi Ölümüden 

Söz Ediyor
Yuhanna 12:27-36

Şimdi yüreğim sıkılıyor, ne diyeyim? ‘Baba, 
beni bu saatten kurtar' mı diyeyim? Ama ben 
bu amaç için bu saate geldim. Baba, adını 
yücelt!”

Bunun üzerine gökten bir ses geldi: “Adımı 
yücelttim ve yine yücelteceğim.”

Orada duran ve bunu işiten kalabalık, “Gök 
gürledi” dedi.
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Başkaları, “Bir melek O'nunla konuştu” dedi.

İsa, “Bu ses benim için değil, sizin içindi” dedi. 
“Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın 
egemeni şimdi dışarı atılacak. Ben yerden 
yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları 
kendime çekeceğim.” İsa bunu, nasıl öleceğini 
belirtmek için söylüyordu.

Kalabalık O'na şöyle karşılık verdi: “Kutsal 
Yasa'dan öğrendiğimize göre Mesih sonsuza 
dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen, ‘İnsanoğlu 
yukarı kaldırılmalıdır' diyorsun? Kimdir bu 
İnsanoğlu?”

İsa, “Işık kısa bir süre daha aranızdadır” dedi. 
“Karanlıkta kalmamak için ışığınız varken 
yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini 
bilmez. Sizde ışık varken ışığa iman edin ki, 
ışık oğulları olasınız.”

İsa bu sözleri söyledikten sonra uzaklaşıp 
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onlardan gizlendi. 

Birkaç saat içinde işlemediğiniz suçlardan 
ötürü öldürüleceğinizi bilseniz neler 
hissederdiniz? Nasıl dua ederdiniz?

İsa bunları yaşamıştı. Tanrı’nın Kendisini bu 
acılardan kurtarması için dua etmek 
istiyordu. Ama bu amaç için cennetten 
yeryüzüne gelip insan olduğunu biliyordu. 
Bütün dünyanın günahları –sizin ve benim 
günahlarımız– için ölecekti. Bunun için, “Ey 
Baba, ismin yüceltilsin!” diye dua etti.

Babası’nın herkesin Kendisini duyabileceği 
bir sesle göklerden yanıtlaması İsa’ya çok 
yardımı olmuştu. Babası O’nunla birlikteydi. 
İsa önündeki korkunç saatleri dayanırken 
Babası Kendisine yardımcı olacaktı. Ve 
İsa’nın ölümü aracılığıyla Tanrı’nın ismi 
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övülecek ve yüceltilecekti.

İsa’nın ölümünde günah yargılanmıştır. 
Şeytan yargılanmıştır. Ve sizin günahlarınız 
yargılanmıştır. İsa sizin günahlarınızı ve 
günahlarınızın yargısını sonucu olan cezayı 
Kendi üzerine almıştır. Buna karşın eğer 
sizin için yaptığı şeyi kabul etmiyorsanız 
yargıda kendi başınıza Tanrı’nın önünde 
durmak ve günahlarınızdan ötürü 
cezalandırılmak zorunda kalacaksınız.

Diyelim büyük bir borcunuz vardı ve birisi 
sizin için bu borcu ödedi. Onu yeniden 
ödemeye çalışmanız ne kadar akılsızca bir 
şey olurdu, değil mi? İsa, sizin için 
öldüğünde sizin yerinize büyük bir borcu 
ödedi. Ama O’nun ödemesinden 
yararlanmak için yapmanız gereken şey 
sadece O’nu Kurtarıcı ve Rab olarak kabul 
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etmeniz gerekir.

✼

Halkın
İnadı

Yuhanna 12:37-43

Gözleri önünde bunca doğaüstü belirti 
gerçekleştirdiği halde O'na iman etmediler. 
Bütün bunlar Peygamber Yeşaya'nın söylediği 
şu söz yerine gelsin diye oldu:

“Rab, verdiğimiz habere kim inandı?
Rab'bin gücü kime açıklandı?”

İşte bu yüzden iman edemiyorlardı. Nitekim 
Yeşaya başka bir yerde de şöyle demişti:

“Tanrı onların gözlerini kör etti
Ve yüreklerini nasırlaştırdı.
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Öyle ki, gözleri görmesin,
Yürekleri anlamasın

Ve bana dönmesinler.
Dönselerdi, onları iyileştirirdim.”

Bunları söyleyen Yeşaya, İsa'nın yüceliğini 
görmüş ve O'nun hakkında konuşmuştu. 
Bununla birlikte, önderlerin bile birçoğu İsa'ya 
iman etti. Ama Ferisiler yüzünden, havra dışı 
edilmemek için iman ettiklerini açıkça 
söylemediler. Çünkü insandan gelen övgüyü, 
Tanrı'dan gelen övgüden daha çok 
seviyorlardı.

Birçok insan İsa’nın Mesih olduğuna iman 
etmemişti çünkü İsa, onların Mesih 
aralarına gelince yapacağı şeyler 
hakkındaki beklentilerine uymuyordu. Ama 
onların inançsızlığı bile peygamber 
Yeşaya’nın Mesih hakkında çizdiği resme 
uyuyordu.
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Liderlerin birçoğu İsa’nın Mesih olduğunu 
görmüşlerdi ama diğerlerinin onlara neler 
yapacaklarından korktukları için O’nu kabul 
etmeye yanaşmamışlardı. Günümüzde de 
birçok insan aynı nedenden ötürü İsa Mesih 
inanlısı olmaktan korkmaktadırlar. Bazıları 
inançlarını gizli olarak sürdürmektedirler.

✼

İsa’nın Sözü’yle 
Yargı

Yuhanna 12:44-50

İsa yüksek sesle, “Bana iman eden bana değil, 
beni gönderene iman etmiş olur” dedi. “Beni 
gören beni göndereni de görür. Bana iman 
eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye, 
dünyaya ışık olarak geldim. Sözlerimi işitip de 
onlara uymayanı ben yargılamam. Çünkü ben 
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dünyayı yargılamaya değil, dünyayı 
kurtarmaya geldim. Beni reddeden ve 
sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak 
biri var. O kişiyi son günde yargılayacak olan, 
söylediğim sözdür. Çünkü ben kendiliğimden 
konuşmadım. Beni gönderen Baba'nın kendisi 
ne söylemem ve ne konuşmam gerektiğini 
bana buyurdu. O'nun buyruğunun sonsuz 
yaşam olduğunu biliyorum. Bunun için ne 
söylüyorsam, Baba'nın bana söylediği gibi 
söylüyorum.” 

Yargı gününde hayattayken dinlemeyi 
reddettikleri bu sözlerin aynısıyla 
yargılanacaklardı. 
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YUHANNA
KİTABI bölüm 13

✼

İsa 
Öğrencilerinin Ayaklarını 

Yıkayor
Yuhanna 13:1-20
Alçakgönüllülük Örneği 

Fısıh Bayramı'ndan önceydi. İsa, bu dünyadan 
ayrılıp Baba'ya gideceği saatin geldiğini 
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biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep 
sevmişti; sonuna kadar da sevdi. Akşam 
yemeği sırasında İblis, Simun İskariot'un oğlu 
Yahuda'nın yüreğine İsa'ya ihanet etme 
isteğini koymuştu bile. İsa, Baba’nın her şeyi 
kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan 
çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. 
Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir 
havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su 
doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve 
beline doladığı havluyla kurulamaya başladı.

İsa, Simun Petrus'a geldi. Simun, “Ya Rab, 
ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?” dedi.

İsa ona şu yanıtı verdi: “Ne yaptığımı şimdi 
anlayamazsın, ama sonra anlayacaksın.”

Petrus, “Benim ayaklarımı asla 
yıkamayacaksın!” dedi.

İsa, “Yıkamazsam yanımda yerin olmaz” diye 
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yanıtladı.

Simun Petrus, “Ya Rab, o halde yalnız 
ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka!” 
dedi.

İsa ona dedi ki, “Yıkanmış olan tamamen 
temizdir; ayaklarının yıkanmasından başka 
şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz, ama 
hepiniz değil.” İsa, kendisine kimin ihanet 
edeceğini biliyordu. Bu nedenle, “Hepiniz 
temiz değilsiniz” demişti.

Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip 
yine sofraya oturdu. “Size ne yaptığımı anlıyor 
musunuz?” dedi. “Siz beni Öğretmen ve Rab 
diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, 
öyleyim. Ben Rab ve Öğretmen olduğum halde 
ayaklarınızı yıkadım; öyleyse, sizler de 
birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size 
yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek 
gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim, köle 
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efendisinden, elçi de kendisini gönderenden 
üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız, 
ne mutlu size!”

İsa'ya İhanet

“Hepiniz için söylemiyorum, ben seçtiklerimi 
bilirim. Ama, ‘Ekmeğimi yiyen bana ihanet 
etti’diyen Kutsal Yazı'nın yerine gelmesi için 
böyle olacak. Size şimdiden, bunlar olmadan 
önce söylüyorum ki, bunlar olunca, benim O 
olduğuma inanasınız. Size doğrusunu 
söyleyeyim, benim gönderdiğim herhangi bir 
kimseyi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni 
kabul eden de beni göndereni kabul etmiş 
olur.” 

Fısıh’ta kuzular insanların günahları için 
kurban ediliyordu. Bu yüzden Fısıh 
Bayramı’nda Tanrı’nın Kuzusu İsa dünyanın 
günahları için ölecekti. Ama önce 
öğrencilerine öğretmesi gereken bir ders 
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vardı. Rab’bin krallığında aralarından 
hangisinin en üstün kişi olacağı konusunda 
tartışıyorlardı. İsa onlara gerçek 
büyüklüğün başkalarına hizmet etmek 
olduğunu öğretmek istiyordu.

Yahudi adete göre evin hizmetkârları 
misafirlerin ayaklarını yıkarlardı. Ya da 
arkadaşlardan biri genellikle yaşça küçük 
olan arkadaşının ayaklarını yıkayarak onu 
onurlandırırdı. Ama İsa’nın öğrencileri 
hiçbiri bir hizmetkârın işini yapıp 
diğerlerinin ayaklarını yıkamayı 
istemiyordu. Bu yüzden İsa onların 
ayaklarını yıkadı!

Ne kadar utandılar! Efendileri Tanrı Oğlu İsa, 
kendilerine hiç bir zaman layık 
görmeyeceklerini yapıyordu! Bir kölenin 
yerini alıyordu! Eğer İsa’yı izleyeceksek 
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kendimizi alçaltmaya ve başka insanlara 
yardım etmek için ne gerekiyorsa yapmaya 
razı olmalıyız. Bu da bizim “ayak yıkama” 
biçimimizdir.

İsa bir başka ders daha verdi: O’nun bizleri 
her gün hatalarımızdan temizlemesine izin 
vermeliyiz. O’nun öğrencileri Fısıh yemeğini 
yiyecekleri yere gitmeden hemen önce 
yıkanmışlardı ama tozlu yollarda yürürken 
ayakları kirlenmişti. Burada temizlenmek 
‘yıkanmak, günahlardan kurtulmak’ 
anlamında kullanılmıştır. İsa’yı Kurtarıcımız 
olarak kabul ettiğimizde İsa bütün 
günahlarımızı yıkar; günahlarımız sonsuza 
dek yok olur ve unutulur. Ama her gün 
yaşadıkça bazen “ayaklarımız kirlenir.” 
Yapmamamız gereken şeyleri yaparız. 
Yapmamız gereken şeyleri yapmayı 
unuturuz. “Hatasız kul olmaz” sözü çok 



240

doğrudur. Yeniden kurtulmamız gerekmez 
ama hatalarımızı ve başarısızlıklarımızı 
İsa'ya götürüp O’nun bunları yıkamasına 
izin vermeliyiz.

✼

İsa Ele Verileceğini
Önceden Bildiriyor

Yuhanna 13:21-30

İsa bunları söyledikten sonra ruhunda derin 
bir sıkıntı duydu. Açıkça konuşarak, “Size 
doğrusunu söyleyeyim, sizden biri bana ihanet 
edecek” dedi.

Öğrenciler, kimden söz ettiğini merak ederek 
birbirlerine baktılar. Öğrencilerinden biri 
İsa'nın göğsüne yaslanmıştı. İsa onu severdi. 
Simun Petrus bu öğrenciye, kimden söz 
ettiğini İsa'ya sorması için işaret etti. O da 
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İsa'nın göğsüne yaslanmış durumda, “Ya Rab, 
kimdir o?” diye sordu.

İsa, “Lokmayı sahana batırıp kime verirsem 
odur” diye yanıtladı. Sonra lokmayı batırıp 
Simun İskariot'un oğlu Yahuda'ya verdi. 
Yahuda lokmayı alır almaz Şeytan onun içine 
girdi. İsa da ona, “Yapacağını tez yap!” dedi.

Sofrada oturanların hiçbiri, İsa'nın ona bu 
sözleri neden söylediğini anlamadı. Para 
kutusu Yahuda'da olduğundan, bazıları İsa’nın 
ona, “Bayram için bize gerekli şeyleri al” ya da, 
“Yoksullara bir şey ver” demek istediğini 
sandılar. Yahuda lokmayı aldıktan hemen 
sonra dışarı çıktı. Gece olmuştu.

İsa ele verileceğini biliyordu. Kendi 
öğrencilerinden biri olan Yahuda O’na 
düşman olacaktı. Yahuda’nın bir sorunu da 
paraya olan sevgisiydi. Para işlerine o 
bakıyordu ve ortak paradan hırsızlık 
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yapıyordu. Bu küçük bir şey gibi gözükebilir 
ama bir günah kişiyi bir başka günaha 
götürür. Yahuda İsa’yı düşmanlarına otuz 
parça gümüş için sattı. Bunu yaparak kendi 
ruhunu, Mesih’in krallığındaki yerini satmış 
oldu.

1.Timoteos 6:10

Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para 
sevgisidir.

✼

Yeni Buyruk
Yuhanna 13:31-35

Birbirinizi Sevin 

Yahuda dışarı çıkınca İsa, “İnsanoğlu şimdi 
yüceltildi” dedi. “Tanrı da O'nda yüceltildi. 
Tanrı O'nda yüceltildiğine göre, Tanrı da O'nu 
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kendinde yüceltecek. Hem de hemen 
yüceltecektir. Çocuklar! Kısa bir süre daha 
sizinleyim. Beni arayacaksınız, ama 
Yahudiler'e söylediğim gibi, şimdi size de 
söylüyorum, benim gideceğim yere siz 
gelemezsiniz. Size yeni bir buyruk veriyorum: 
Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de 
birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa, 
herkes bununla benim öğrencilerim 
olduğunuzu anlayacaktır.”

İsa öğrencilerine yine ölümünden, 
kendilerinin o sırada gidemeyecekleri bir 
yere gideceğinden söz ediyor. Yeryüzünde 
kalıp öyle bir şekilde yaşamalıydılar ki 
bütün insanlar onlarda farklı bir şey 
olduğunu görmeliydi. Kendisinin onları 
sevdiği gibi onların da birbirlerini sevmesi 
gerekiyordu. Bu bizlerinde hâlâ, her gün 
yerine getirmemiz gereken çok önemli bir 
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buyruktur.

✼

İsa 
Petrus’un Kendisini

İnkâr Edeceğini 
Önceden Bildiriyor

Yuhanna 13:36-38 

Simun Petrus O'na, “Ya Rab, nereye 
gidiyorsun?” diye sordu.

İsa, “Gideceğim yere şimdi ardımdan 
gelemezsin, ama sonra geleceksin” diye 
yanıtladı.

Petrus, “Ya Rab, neden şimdi senin ardından 
gelemeyeyim? Senin için canımı veririm!” dedi.

İsa şöyle yanıtladı: “Benim için canını mı 



245

vereceksin? Sana doğrusunu söyleyeyim, 
horoz ötmeden beni üç kez inkâr edeceksin.”

İsa’nın Tanrı’nın vaat etmiş olduğu 
Peygamber olduğunu öğrenmiştiniz. Tanrı 
peygamberlere gerçekleşecek şeyleri 
gösterir. Bundan sonra peygamberler bu 
olayları onlar gerçekleşmeden önce 
bildirirler. İsa’nın önceden bildirmiş olduğu 
şeylerden birkaçını okudunuz. İsa 
“yükseltileceğini,” çarmıha gerileceğini; 
Yahuda’nın Kendisini ele vereceğini ve 
Petrus’un Kendisini tanıdığını inkâr 
edeceğini daha bu olaylar olmadan önce 
söylemişti.

Petrus kendisinin ruhsal olarak diğer 
öğrencilerden daha kuvvetli olduğunu 
düşünüyordu. İsa onun ne kadar zayıf 
olduğunu biliyor ve onun için dua ediyordu.
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YUHANNA
KİTABI bölüm 14

✼

İsa – 
Tanrı’ya Giden Yol

Yuhanna 14:1-14

“Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana 
da iman edin. Babam'ın evinde kalacak çok 
yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü 
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size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size 
yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum 
yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma 
alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu 
biliyorsunuz.”

Tomas, “Ya Rab, senin nereye gideceğini 
bilmiyoruz, yolu nasıl bilebiliriz?” dedi.

İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im” dedi. 
“Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse 
gelemez. Beni tanısaydınız, Babam'ı da 
tanırdınız. Artık O'nu tanıyorsunuz, O'nu 
gördünüz.”

Filipus, “Ya Rab, bize Baba'yı göster, bu bize 
yeter” dedi.

İsa, “Filipus” dedi, “Bunca zamandır sizinle 
birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni 
görmüş olan, Baba'yı görmüştür. Sen nasıl, 
‘Bize Baba'yı göster’diyorsun? Benim Baba'da, 
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Baba'nın da bende olduğuna inanmıyor 
musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden 
söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba 
kendi işlerini yapıyor. Bana iman edin; ben 
Baba'dayım, Baba da bendedir. Hiç değilse bu 
işlerden dolayı iman edin. Size doğrusunu 
söyleyeyim, benim yaptığım işleri, bana iman 
eden de yapcak; hatta daha büyüklerini 
yapacaktır. Çünkü ben Baba'ya gidiyorum. 
Baba Oğul'da yüceltilsin diye, benim adımla 
dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla 
benden ne dilerseniz yapacağım.” 

İsa öğrencilerine öleceğini ve onlardan 
ayrılacağını söylediğinde öğrenciler çok 
üzülmüşlerdi. İsa, onlara kendileri için bir 
yer hazırlamaya gittiğini söyleyerek onlara 
cesaret verdi. Daha sonra yeniden gelecek 
ve onları da Kendisiyle birlikte olmak üzere 
yanına alacaktı.
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İsa’nın Kendi halkı için yeniden geleceğini 
hatırlamamız çok önemlidir. Onları sonsuza 
dek Kendisiyle birlikte olmak üzere yanına 
alacaktır. O’nun döndüğü gün harikulade bir 
gün olacaktır ve hepimiz o gün için 
hazırlanmalıyız. Eğer yaşamlarımızda 
günah varsa İsa bizi yanına almayacaktır. 
Eğer günahlarımızdan kurtulmuşsak ve 
Tanrı için yaşıyorsak o zaman Rab’le birlikte 
göğe alınacağız.

Yuhanna 14:3

Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim 
bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi 
yanıma alacağım.

İsa, Kendisinin Baba’ya giden tek yol 
olduğunu tekrar söylüyor. Cennete gitmek 
için başka yollar yoktur. Kurtulmak için Rab 
İsa Mesih’e inanmalı ve sadece O’na 
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inanmalısınız.

Yuhanna 14:6

İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im” dedi. 
“Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse 
gelemez.”

İsa, Kendisine iman edenlerin Kendisinin 
yaptığını gördüklerinden daha büyük işler 
yapacağını vaat etmişti. İsa yaşadığı 
dönemde sadece bir tek yerde görülebilirdi. 
Ama Kendisini izleyenlerin sayısı milyonları 
bulunca bunların hepsi aracılığıyla ve 
Tanrı’nın yardımıyla İsa’nın yaptığından da 
fazlasını başarabilirlerdi.

İsa, O’nun ismiyle dua edebileceğimizi 
söyledi (13-14 ayetler). İsa’nın ismiyle 
istemek, İsa’nın Kendisinin edebileceği 
türde duaları etmek anlamına gelir. Tanrı’nın 
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isteğini anlamak ve Tanrı’nın isteğine uygun 
olan şeyler için dua etmek anlamına gelir. 
Ayrıca, İsa’nın sahip olduğu otoriteyle dua 
etmek anlamına da gelir.

İsa otoriteyle konuştuğunda hastalıklar ve 
kötü ruhlar kovulmuş ve insanlar 
iyileşmişti. Sadece İsa’nın isminin 
otoritesiyle dua ettiğimizde Yuhanna 14:12 
ayetinin sözünü ettiği büyük işleri 
yapabilmeyi umabiliriz. Kendimizde 
herhangi bir otorite ya da güç yoktur.

✼
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İsa,
Kutsal Ruh’un Gelişini

Vaat Eder
Yuhanna 14:15-31

“Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine 
getirirsiniz. Ben de Baba'dan dileyeceğim. O 
sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size 
başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu'nu verecek. 
Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne 
görür, ne de tanır. Siz O'nu tanıyorsunuz. 
Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. 
Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri 
döneceğim. Az sonra dünya artık beni 
görmeyecek, ama siz beni göreceksiniz. Ben 
yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. O gün 
anlayacaksınız ki, ben Babam'dayım, siz 
bendesiniz, ben de sizdeyim. Kim buyruklarımı 
bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. 
Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu 
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seveceğim ve kendimi ona göstereceğim.”

Yahuda –İskariot değil– O'na, “Ya Rab, nasıl 
olur da kendini dünyaya göstermeyip bize 
göstereceksin?” diye sordu.

İsa ona şu karşılığı verdi: “Beni seven sözüme 
uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, 
onunla birlikte yaşarız. Beni sevmeyen, 
sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil, 
beni gönderen Baba'nındır. 

Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. 
Ama Baba'nın benim adımla göndereceği 
Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, 
bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Size 
esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi 
veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi 
vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve 
korkmasın. Size, ‘Gidiyorum, ama yanınıza 
döneceğim’dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz, 
Baba'ya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü 
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Baba benden üstündür. Bunları size şimdiden, 
her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki, 
bunlar olunca inanasınız. Artık sizinle uzun 
uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın 
egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir 
yetkisi yoktur. Ama dünyanın, Baba’yı 
sevdiğimi ve Baba'nın bana buyurduğu her 
şeyi yerine getirdiğimi anlamasını istiyorum. 
Haydi kalkın, buradan gidelim.”

14, 15 ve 16’ncı bölümlerde Kutsal Ruh’un 
bizim Yardımcımız olarak yaptığı ve 
yapacağı şeyleri okuyoruz. Dünyasal 
insanlar isteseler de Kutsal Ruh’u alamazlar 
ama İnanlılar isteyip alırlar. O, gerçeği 
bilmemize yardımcı olan Gerçeğin Ruhu'dur. 
Bizlere öğretir ve İsa’nın öğrettiklerini 
hatırlayıp anlamamıza yardımcı olur.

Yuhanna 14:16

Ben de Baba’dan dileyeceğim ve O, sonsuza 
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dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir 
Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek.

İsa, yaptığımız şeylerin O’nu sevip 
sevmediğimizi kanıtladığını söylemişti.

Yuhanna 14:23

İsa ona şu karşılığı verdi: “Beni seven sözüme 
uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, 
onunla birlikte yaşarız”.

Birçok insan İsa’nın buyruklarının fazlasıyla 
zor olduğunu düşünür. Baba Tanrı, Kutsal 
Ruh ve İsa bizimle birlikte yaşadıklarında 
bize yardım ederler. Onların yardımıyla bize 
yapmamızı söyledikleri her şeyi yapabiliriz.
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YUHANNA
KİTABI bölüm 15

✼

İsa 
Gerçek Asma’dır

Asma ile Çubuklar

Yuhanna 15:1-17

“Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır. 
Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, 
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meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve 
versin diye budayıp temizler. Size söylediğim 
sözle siz şimdiden temizsiniz. Bende kalın, 
ben de sizde kalayım. Çubuk asmada 
kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. 
Bunun gibi, siz de bende kalmazsanız meyve 
veremezsiniz. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. 
Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım 
kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey 
yapamazsınız. Bir kimse bende kalmazsa, 
çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini 
toplar, ateşe atıp yakarlar. Eğer bende 
kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne 
isterseniz dileyin, size verilecektir. Babam çok 
meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle 
öğrencilerim olursunuz.

“Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. 
Benim sevgimde kalın. Eğer buyruklarımı 
yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı 
benim de Babam'ın buyruklarını yerine 
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getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi... 
Bunları size, sevincim sizde olsun ve 
sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Benim 
buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi 
sevin. Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna 
canını vermesinden daha büyük bir sevgi 
yoktur. Size buyurduklarımı yaparsanız, benim 
dostlarım olursunuz. Artık size kul 
demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını 
bilmez. Size dost dedim. Çünkü Babam'dan 
bütün işittiklerimi size bildirdim. Siz beni 
seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve 
veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye sizi 
ben atadım. Öyle ki, benim adımla Baba'dan ne 
dilerseniz size versin. Size şu buyruğu 
veriyorum: Birbirinizi sevin!” 

İsa Kendisini asmaya, Kendisini izleyenleri 
ise asmanın çubuklarına benzetir. O’nun 
bizim içimizdeki yaşamı bizde adına bazen 
Kutsal Ruh'un meyvesi dediğimiz şeyi 
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oluşturur. Tanrı’nın istediği meyve işte bu 
tür bir meyvedir.

Galatyalılar 5:22-23

Ruh’un meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, 
sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk 
ve özdenetimdir.

Arada sırada bahçıvanın asmayı budaması 
gerekir. Üzüm veren yeni dalların çıkması 
için meyve vermeyen dalları ara sıra 
kesmesi gerektir.

İsa, öğrencilerin Kendi sözüyle temiz 
olduklarını söyledi. Tanrı, bencillik, gurur ve 
öfke gibi şeyleri hayatlarımızdan budamak 
için Kutsal Kitap’ı kullanır. Kutsal Kitap’ı 
okuyup ona inandıkça ve onu hayatlarımız 
için bir örnek olarak kabul ettikçe Kutsal 
Ruh meyve vermeyen dallardan 
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kurtulmamıza yardım eder. Bundan sonra 
Mesih’in bol yaşamı, ağacın özsuyunun 
gövdeden dallara aktığı gibi hızla ruhsal 
bakımdan büyümemize yardım eder ve 
Ruh’un meyvesini oluşturur.

“Kalmak” sözü bu bölümde birkaç kez 
geçmektedir: 4, 5, 6, 7, 9 ve 10’uncu 
ayetlerde. Bu çok önemlidir. Eğer bir dal 
ağaçta, ya da asmada kalmazsa kurur ve 
ölür çünkü yaşamı ağacın gövdesinden 
gelir. Aynı şekilde, ruhsal yaşamımız da İsa 
Mesih’le birleşmişliğimize bağlıdır. O’nda 
kaldığımız sürece yaşamımız olacaktır. Ama 
herhangi bir şeyin İsa’ya sırtımızı 
çevirmesine ve günaha dönmemize yol 
açmasına izin verirsek o zaman artık 
yaşamımız olmaz.
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Yuhanna 15:5

Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan 
ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve 
verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.

Bu bölümde İnanlılar ve İsa arasındaki 
ilişkinin bir sevgi ilişkisi olduğunu 
görüyoruz. 13-17’nci bölümler arasında 
“sevgi” sözcüğü otuzdan fazla kez 
kullanılmıştır. Önce İsa Baba’nın Kendisini 
nasıl sevdiğini söylemiş sonra da 
Kendisinin öğrencilerini nasıl sevdiğini dile 
getirmiştir. Öğrencilerin bu sevgide 
yaşamayı sürdürmeleri gerekir.

Bizler İsa’da kaldıkça İsa birbirimizi 
sevmemize yardım edecektir. Bazen bazı 
insanlar için daha iyi olsalardı onları 
sevebileceğimizi söyleriz. Ama İsa bizleri 
sevilmesi kolay insanlar olduğumuz için 
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sevmedi. Bizler daha günahkârken o bizleri 
sevdi ve bizler için öldü. Kendi yaşamını 
bizim uğrumuza feda ederek ve Kendi 
sevgisinin büyüklüğünü bizim aracılığımızla 
dünyaya göstermek için bizleri seçti. Ayet 
16’yı tekrar okuyun.

Yuhanna 15:16 

Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip 
meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye 
sizi ben atadım. Öyle ki, benim adımla 
Baba'dan ne dilerseniz size versin. 

✼

Dünyanın 
Nefreti

Yuhanna 15:18-27

Dünya sizden nefret ederse, sizden önce 
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benden nefret etmiş olduğunu bilin. Dünyadan 
olsaydınız, dünya kendisine ait olanı severdi. 
Ne var ki, dünyanın değilsiniz; ben sizi 
dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden 
nefret ediyor. Size söylediğim sözü hatırlayın: 
‘Köle efendisinden üstün değildir.’Bana 
zulmettilerse, size de zulmedecekler. Benim 
sözüme uydularsa, sizinkine de uyacaklar. 
Bütün bunları size benim adımdan ötürü 
yapacaklar. Çünkü beni göndereni 
tanımıyorlar. Eğer gelmemiş ve onlara 
söylememiş olsaydım, günahları olmazdı; ama 
şimdi günahları için özürleri yoktur. Benden 
nefret eden, Babam'dan da nefret eder. Başka 
hiç kimsenin yapmadığı işleri onların arasında 
yapmamış olsaydım, günahları olmazdı. 
Şimdiyse yaptıklarımı gördükleri halde hem 
benden hem de Babam'dan nefret ettiler. Bu, 
yasalarında yazılı, ‘Yok yere benden nefret 
ettiler’sözü yerine gelsin diye oldu.
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“Baba'dan size göndereceğim Yardımcı, yani 
Baba'dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, 
bana tanıklık edecek. Siz de tanıklık 
edeceksiniz. Çünkü başlangıçtan beri benimle 
birliktesiniz.

Yuhanna 16:1-4 

“Bunları size, sendeleyip düşmeyesiniz diye 
söyledim. Sizi havra dışı edecekler. Evet, öyle 
bir saat geliyor ki, sizi öldüren herkes Tanrı'ya 
hizmet ettiğini sanacak. Bunları, Baba'yı ve 
beni tanımadıkları için yapacaklar. Bunları size 
şimdiden bildiriyorum. Öyle ki, saati gelince 
bunları size söylediğimi hatırlayasınız. 
Başlangıçta bunları size söylemedim. Çünkü 
sizinle birlikteydim.” 

İsa, öğrencilerin dünyada göreceği 
zulümlerden ve anlaşılmayacaklarından söz 
etmişti. İsa’nın bu sözleri kendilerine 
söylediği onbir öğrenciden onu müjdeyi 
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bildirdiklerinden ötürü öldürüleceklerdi. 
Sadece Yuhanna doğal bir ölümle ölecekti.

Dünya neden İsa’yı izleyen insanlardan 
nefret eder? İsa’dan neden nefret ettiyse 
aynı nedenden ötürü... Gerçek bir Mesih 
İnanlısı’nın iyi hayatı etrafındaki insanların 
günahkârlığını ortaya çıkartır. Bu da 
günahkârların kendilerini suçlu 
hissetmelerine neden olur. Bu onların 
gerçek İnanlılar’dan nefret etmelerine ve 
onlara karşı ellerinden gelen her şeyi 
yapmalarına neden olur.

Tanrı’nın düşmanı olan Şeytan, İnanlılar’a 
karşı savaşır. İnsanları İnanlılar’la alay 
etmeleri ve onlara kötü davranmaları için 
harekete geçirir. Bu yüzden eğer insanlar 
sizinle alay ederlerse ya da Mesih’e ait 
olduğunuz için size zulüm ederlerse 
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şaşırmayın. Bazı İnanlılar ailelerinden dayak 
yemişlerdir. Bazıları hapse atılmıştır. Bazı 
memleketlerde de Mesih’i Kurtarıcıları 
olarak kabul etmiş olduklarından ötürü 
öldürülmüşlerdir.

İsa, Kendisini izleyenlerin Kendisinden daha 
üstün olmadıklarını söyledi. ’Bana 
zulmettilerse, size de zulmedecekler’ dedi. 
Dünya O’na zulüm etti ve dünya O’nu 
izleyen herkese zulüm edecektir.

Yine İsa bize bir Yardımcı – yani Kutsal 
Ruhu – yollayacağını vaat etmiştir. Kutsal 
Ruh, İsa hakkında bize daha çok bildirecek, 
bizi tüm gerçeğe yöneltecek, ve aynı 
zamanda O’nu izleyenlerin İsa hakkında 
konuşabilmelerine yardımcı olacaktır. 
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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 
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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.
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YUHANNA
KİTABI bölüm 17

✼

İsa 
Öğrencileri İçin 

Dua Ediyor
“Bana Verdiğin İnsanlar…”
Yuhanna 17:1-8

İsa bunları söyledikten sonra, gözlerini 
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gökyüzüne kaldırıp şöyle dedi: “Baba, saat 
geldi. Oğlun'u yücelt ki, Oğul da seni yüceltsin. 
Çünkü sen O'na bütün insanlık üzerinde yetki 
verdin. Öyle ki, O'na verdiklerinin hepsine 
sonsuz yaşam versin. Sonsuz yaşam, tek 
gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa 
Mesih'i tanımalarıdır. Yapmam için bana 
verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde 
yücelttim. Baba, dünya var olmadan önce ben 
senin yanındayken sahip olduğum yücelikle 
şimdi beni yanında yücelt. 

“Dünyadan bana verdiğin insanlara senin adını 
açıkladım. Onlar senindiler, bana verdin ve 
senin sözüne uydular. Bana verdiğin her şeyin 
senden olduğunu şimdi biliyorlar. Çünkü bana 
ilettiğin sözleri onlara ilettim, onlar da kabul 
ettiler. Senden çıkıp geldiğimi gerçekten 
anladılar, beni senin gönderdiğine iman ettiler.

Yuhanna 17. bölüm, İsa’nın tutuklanmadan 
önce Kendisini izleyenler için ettiği duadır. 
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Öğretme ve bildirme işini tamamlamıştı. 
Kendisini izleyenler O’nun aracılığıyla 
Tanrı’yı tanımışlardı. İsa onlara sonsuz 
yaşam vermişti.

Yuhanna 17:3

Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve 
gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır.

İsa’nın dünyanın günahları için ölme 
zamanı gelmişti. Tanrı’nın Kendisine bu 
dünyadan vermiş olduğu insanları Babasına 
sunmuştu. Onlar hâlâ dünyada yaşıyorlardı 
ama artık kötü ve Tanrı’dan uzak sistemin 
bir parçası değildiler. Dünyasal zevk, güç ya 
da ün yerine Tanrı için yaşıyorlardı.

“Onları Güvenlikte Sakla…”

Yuhanna 17:9-20

Onlar için istekte bulunuyorum. Dünya için 
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değil, bana verdiğin kimseler için istekte 
bulunuyorum. Çünkü onlar senindir. Benim 
olan her şey senindir, seninkiler de benimdir. 
Ben onlarda yüceltildim. Ben artık dünyada 
değilim, ama onlar dünyadalar. Ben sana 
geliyorum. Kutsal Baba, onları bana verdiğin 
kendi adınla koru ki, bizim gibi bir olsunlar. 
Kendileriyle birlikte olduğum sürece, bana 
verdiğin kendi adınla onları esirgeyip 
korudum. Kutsal Yazı yerine gelsin diye, 
mahva giden adamdan başka içlerinden 
hiçbiri mahvolmadı. 

“İşte şimdi sana geliyorum. Sevincimin 
onlarda tamamlanması için bunları ben 
dünyadayken söylüyorum. Ben onlara senin 
sözünü ilettim, dünya ise onlardan nefret etti. 
Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da 
dünyadan değiller. Onları dünyadan 
uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı 
istiyorum. Ben dünyadan olmadığım gibi, 
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onlar da dünyadan değiller. Onları gerçekle 
kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Sen beni 
dünyaya gönderdiğin gibi, ben de onları 
dünyaya gönderdim. Onlar da gerçekle kutsal 
kılınsınlar diye kendimi onların uğruna 
adıyorum. 

“Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana 
iman edenler için de istekte bulunuyorum, 
hepsi bir olsunlar. 

İsa, Tanrı’nın dünyadan Kendisine vermiş 
olduğu insanlardan söz ediyordu. İsa’nın 
öğrencileri azizler ya da kutsal adamlar 
olarak doğmamışlardı. Tıpkı diğer insanlar 
gibi günahkârdılar. Ama İsa Mesih’e iman 
edip O’nu izlemek için günahlarından 
dönmüşlerdi. Ve böylece kurtulmuşlardı.

İsa, o gece Kendisini izleyenlerin yanından 
ayrılacağını biliyordu. Tanrı’nın onları 
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güvenlikte saklaması için dua etti. 
Öğrencilerden biri olan Yahuda, İsa daha 
kendilerinin yanındayken ortadan 
kaybolmuştu. İsa, Kendisi öğrencilerin 
yanından ayrıldıktan sonra hepsinin 
Kendisinin onlara öğrettiklerinden vazgeçip 
eski hayatlarına dönmeye ayartılacaklarını 
biliyordu.

Şeytan bizleri Tanrı’dan alamaz ama bizleri 
Tanrı’dan ayrılıp günaha dönmemiz için 
ayartmaya çalışır. Siz, Mesih için yaşamaya 
karar verdikten sonra Şeytan sizi de geri 
dönmeniz için ayartmaya çalışacaktır. 
İsa’nın sizler için dua etmiş olduğunu ve şu 
anda sizin için dua ettiğini unutmayın. 
20’nci ayeti okuyun.

İbraniler 7:25

Bu nedenle O’nun aracılığıyla Tanrı’ya 
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yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. 
Çünkü onlara aracılık etmek için hep 
yaşamaktadır.

İsa, acı çekmeyelim diye bizim bu dünyadan 
alınmamızı istemez. Yapacak işlerimiz 
vardır. Tanrı bizleri dünyaya kurtuluş 
mesajıyla yollamıştır.

Bu bölümde birkaç kez, İsa Kendisini 
izleyenlere gerçek Tanrı Sözü’nü bildirdiğini 
öğretmişti: 8, 14, 17’nci ayetler. 17’nci 
ayette, Tanrı’nın Sözü aracılığıyla Tanrı'ya 
ait olmamız gerektiği söylenmiştir.

İsa ayrıca, öğrencilerini dünyaya tıpkı 
Tanrı’nın Kendisini gönderdiği gibi 
gönderdiğini söylemişti. İsa, kayıp olanları 
arayıp bulmaya gelmişti. Bu yüzden bizler 
de İnanlılar olarak diğer insanları Rab’be 
kazanmaya çalışmalıyız. Kiliselerde, 
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okullarda, yayınlar, radyo ve kişisel tanıklık 
aracılığıyla onlara Tanrı Sözü’nü bildirmeyi 
sürdürmeliyiz. Ve onlara yaşama giden yolu 
göstermek, iyi bir örnek olmak için gerçek 
bir İnanlı yaşamı sürmeliyiz.

“Onlar Bir Olsunlar”

Yuhanna 17:20-33

“Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana 
iman edenler için de istekte bulunuyorum, 
hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun 
ve benim sende olduğum gibi, onlar da bizde 
olsunlar. Dünya da beni senin gönderdiğine 
iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara 
verdim. Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi bir 
olsunlar. Ben onlarda, sen bende olmak üzere 
tam bir birlik içinde bulunsunlar ki, dünya beni 
senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da 
sevdiğini anlasın.

İsa sadece o sırada yaşamakta olan 
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izleyicileri için değil, daha sonra da 
Kendisine iman edecek bütün insanlar için 
de dua ediyordu. İsa, Kendisini izleyen 
bütün insanların bir olmaları için dua etti. 
Bunun anlamı İsa’nın onların birlik içinde 
yaşayıp birlikte çalışmalarını istediğiydi. İsa 
Mesih İnanlıları’nın kendi aralarında 
bölünmeleri ve birbirlerinin aleyhine 
çalışmaları doğru değildir. Birçok değişik 
kiliseler vardır ama üyeler Mesih’i 
hayatlarında ilk sıraya koyarlarsa yan yana 
esenlik içinde yaşayabilirler. 

İsa’nın öğrettiklerine inanmayan bir 
kilisenin üyesi olamayız. Biz, İsa’nın Tanrı 
Oğlu olduğuna, Bakire Meryem’den 
doğduğuna ve O’nun ölümünün bizleri 
günahtan kurtarabilecek tek şey olduğuna 
inanıyoruz. “Bir olacaksak” bu önemli 
noktalar üzerinde görüş birliği içinde 
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olmamız gerekir.

Amos 3:3

İki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü? 

İsa, O’nda ve Baba’da tek olmamız için dua 
etti. Mesih’te olmak İsa Mesih İnanlısı 
birliği için temel bir noktadır. Eğer İnanlı 
paydaşlığı ve ruhsal yardım istiyorsanız, 
Kutsal Kitap’a inanan, Kutsal Kitap’ı 
öğreten, Kutsal Kitap’a itaat eden ve 
Mesih’in varlığının etkin olduğu bir kiliseye 
katılın.

“Benimle Birlikte Olmak İçin”

Yuhanna 17:24–26

Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde 
benimle birlikte olmalarını ve benim 
yüceliğimi, bana verdiğin yüceliği görmelerini 
istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan 
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önce sen beni sevdin. Adil Baba, dünya seni 
tanımıyor, ama ben seni tanıyorum. Bunlar da 
beni senin gönderdiğini biliyorlar. Bana 
beslediğin sevgi onlarda olsun, ben de onlarda 
olayım diye senin adını onlara bildirdim ve 
bildirmeye devam edeceğim.” 

İsa duasını, Kendisini izleyenlerin de 
Kendisinin bulunduğu yerde olmalarını 
istediğini söyleyerek bitirdi. Bir gün O’nunla 
birlikte olmaya gideceğiz. İncil’in son kısmı 
olan Vahiy kitabı, bütün kurtulanların 
Tanrı’nın tahtının önünde durup 
boğazlanmış kuzu olan İsa’ya övgüler 
söylediklerini bildirir.

Rab’le birlikte olmaya ne zaman 
çağrılacağımızı bilmiyoruz. O zamana dek 
her gün Tanrı’yı hoşnut eden bir şekilde 
yaşamalıyız. O zaman ölümden 
korkmayacağız çünkü ölümün sadece 



290

bizleri Tanrı’nın huzuruna götüren bir kapı 
olduğunu bileceğiz.

İsa sadece kurtulmuş olan insanları 
Kendisiyle birlikte olmak üzere yanına 
alacaktır. RAB’liğini kabul etmeyen 
insanların hiçbir zaman O’nun yanındaki 
yerleri olmayacaktır. Siz sonsuza dek İsa’yla 
birlikte olmayı istiyor musunuz?

1.Selanikliler 4:16-18

Rab’bin kendisi, bir emir çağrısıyla, 
başmeleğin seslenmesiyle, Tanrı’nın 
borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih’e ait 
ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, 
hayatta olanlar, onlarla birlikte Rab’bi havada 
karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp 
götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab’le 
birlikte olacağız. İşte birbirinizi bu sözlerle 
teselli edin.
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YUHANNA
KİTABI bölüm 18

✼

İsa’nın 
Tutuklanması

Yuhanna 18:1-11

İsa bu sözleri söyledikten sonra öğrencileriyle 
birlikte dışarı çıkıp Kidron Vadisinin ötesine 
geçti. Orada bir bahçe vardı. İsa'yla öğrencileri 



292

bu bahçeye girdiler. O'na ihanet eden Yahuda 
da burayı biliyordu. Çünkü İsa, öğrencileriyle 
orada sık sık buluşurdu. Böylece Yahuda 
yanına bir bölük askerle başkâhinlerin ve 
Ferisiler'in gönderdiği görevlileri alarak oraya 
geldi. Onların ellerinde fenerler, meşaleler ve 
silahlar vardı. 

İsa, başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne 
çıkıp onlara, “Kimi arıyorsunuz?” diye sordu. 

“Nasıralı İsa'yı” diye karşılık verdiler. 

İsa onlara, “Benim” dedi. 

O'na ihanet eden Yahuda da onlarla birlikte 
duruyordu. İsa, “Benim” deyince gerileyip yere 
düştüler. 

Bunun üzerine İsa onlara yine, “Kimi 
arıyorsunuz?” diye sordu. 

“Nasıralı İsa'yı” dediler. 
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İsa, “Size söyledim, benim” dedi. “Eğer beni 
arıyorsanız, bunları bırakın gitsinler.” 
Kendisinin daha önce söylediği, “Senin bana 
verdiklerinden hiçbirini yitirmedim” şeklindeki 
sözü yerine gelsin diye böyle konuştu. 

Simun Petrus yanında taşıdığı kılıcı çekti, 
başkâhinin Malkus adındaki kölesine vurup 
sağ kulağını kopardı. 

İsa Petrus'a, “Kılıcını kınına koy! Baba'nın bana 
verdiği kâseden içmeyeyim mi?” dedi. 

Yahuda, askerlere İsa’yı tutuklamaları için 
yol gösterdi. Böylesine kötü bir şeyi nasıl 
yapabilmişti? Bir insan Mesih’e sırtını 
çevirdiğinde Şeytan’a kendi üzerinde yetki 
verir.

4-6’ncı ayetleri yine okuyun. İsa, “Ben’im” 
dediğinde, askerler yere düşmüşlerdi. İsa 
kendilerine izin vermedikçe O’nu tutuklayıp 
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götüremezlerdi. Ama İsa kaçmaya 
çalışmadı. Bizim günahlarımız için ölmenin 
Tanrı’nın Kendisi için olan planı olduğunu 
biliyordu.

İsa, askerlere Kendisiyle birlikte olan 
insanların tutuklanmamasını söyledi çünkü 
zaten sadece Kendisini arıyorlardı. Ölmek 
üzereyken bile Kendisine ait olanları 
düşündü ve onların Kendi çekeceği acıları 
çekmesini istemedi.

Petrus, Rabbi için savaşmaya hazırdı. 
Hatta, kılıcını çekip başkâhinin 
hizmetkârının kulağını kesti. Luka, İsa’nın 
bu adamı iyileştirdiğini söyler. Belki Petrus 
bu yüzden askerler tarafından 
cezalandırılmamıştı.
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✼

İsa, 
Hanna’nın Önünde

Yuhanna 18:12-14

Bunun üzerine komutanla buyruğundaki asker 
bölüğü ve Yahudi görevliler İsa'yı tutup 
bağladılar. O'nu önce, o yıl başkâhin olan 
Kayafa'nın kayınbabası Hanan'a götürdüler. 
Halkın uğruna bir tek adamın ölmesinin daha 
uygun olacağını Yahudi yetkililere telkin eden 
Kayafa idi.

Hanna ve damadı Kayafa, her ikisi de farklı 
zamanlarda başkâhinlik yapmışlardı. İsa’yı 
öldürmeyi birlikte planlamışlardı. O’nu 
tehlikeli bir devrimci önder olmakla 
suçluyorlardı. Hanna, eğer İsa öldürülmezse 
Roma hükümeti askerlerinin bütün halkı 
öldüreceğini söylemişti. Ama bu, sadece 
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diğer dinsel liderlerin İsa’nın ölümüne karar 
vermesi için söylenmiş bir bahane idi.

Kayafa, bütün halkın ölmesindense bir tek 
kişinin ölmesinin daha iyi olduğunu 
söylemişti. İsa’nın ölümü hakkında büyük 
bir gerçeği peygamberlik ettiğini bilmiyordu. 
İsa, bizim cezalandırılmamamız için bizim 
günahlarımız için sunulan kurbandı.

İsa’nın neden ölmeden bizleri 
kurtaramadığını merak etmiş olabilirsiniz. 
Tanrı hem iyidir, hem de günahtan nefret 
eder. Bu yüzden günahkârlar Tanrı’nın 
huzuruna giremezler. Günahın sonucu 
ebedi ölümdür. Günahı örtmek için Kurbanın 
kanından başka hiç birşey yeterli değildir.

Eski Antlaşma’da Tanrı bizlere günahın ne 
kadar korkunç bir şey olduğunu ve günahın 
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bağışlanması için kan sunusunun 
sunulması gerektiğini öğretmişti. İsa’nın 
çarmıha gerilmesinden önce koyunlar, 
keçiler ve sığırlar, günahkârların yerini 
almak üzere kurban olarak sunulurlardı.

İbraniler 9:22

Nitekim Kutsal Yasa uyarınca hemen her şey 
kanla temiz kılınır, kan dökülmeden bağışlama 
olmaz.

Bu hayvan kurbanları günahları 
silemedikleri için tekrar tekrar sunulmaları 
gerekirdi. Tanrı Kendi Oğlu’nu bizler için 
kurban edene dek sadece geçici bir 
çözümdüler. İsa bizim için kanını dökecekti. 
Herhangi başka bir şey bizleri 
kurtarabilecek olsaydı Tanrı tek Oğlu’nun 
bizler için ölmesine asla izin vermezdi.
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✼

Petrus’un 
İsa’yı İlk İnkârı

Yuhanna 18:15-18

Simun Petrus'la başka bir öğrenci İsa'nın 
ardından gidiyorlardı. O öğrenci başkâhinin 
tanıdığı olduğu için İsa'yla birlikte başkâhinin 
avlusuna girdi. Petrus ise dışarıda, kapının 
yanında duruyordu. Başkâhinin tanıdığı 
öğrenci dışarı çıkıp kapıcı kızla konuştu ve 
Petrus'u içeri getirdi. Kapıcı kız Petrus'a, “Sen 
de bu adamın öğrencilerinden değil misin?” 
diye sordu. 

Petrus, “Hayır, değilim” dedi. 

Hava soğuk olduğu için köleler ve nöbetçiler 
yaktıkları kömür ateşinin çevresinde durmuş 
ısınıyorlardı. Petrus da onlarla birlikte ayakta 
ısınıyordu. 
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Burada sözü edilen diğer öğrenci, bu 
müjdeyi yazmış olan Yuhanna’dır. Yuhanna, 
kendisinin İsa’nın öğrencisi olduğunu 
saklamaya çalışmadı ve başı hiç derde 
girmedi. Ama İsa’yı savunmaya her zaman 
hazır olan Petrus korkmuştu. Kendisinin 
İsa’nın öğrencisi olmadığını söyledi.

Matta 10:32-33

İnsanların önünde beni açıkça kabul eden 
herkesi, ben de göklerde olan Babamın 
önünde açıkça kabul edeceğim. İnsanların 
önünde beni inkâr edeni, ben de göklerde olan 
Babamın önünde inkâr edeceğim.

✼
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Başkâhin 
İsa’yı Sorguluyor

Yuhanna 18:19-24

Başkâhin İsa'ya, öğrencileri ve öğretisiyle ilgili 
sorular sordu. İsa onu şöyle yanıtladı: “Ben 
söylediklerimi dünyaya açıkça söyledim. Her 
zaman bütün Yahudiler'in toplandıkları 
havralarda ve tapınakta öğrettim. Gizli hiçbir 
şey söylemedim. Beni neden sorguya 
çekiyorsun? Konuştuklarımı işitenlerden sor. 
Onlar ne söylediğimi biliyorlar.” 

İsa bunları söyleyince, yanında duran 
görevlilerden biri, “Başkâhine nasıl böyle 
karşılık verirsin?” diyerek O'na bir tokat attı. 

İsa ona, “Eğer yanlış bir şey söyledimse, 
yanlışımı göster!” diye yanıtladı. “Ama 
söylediklerim doğruysa, niçin bana 
vuruyorsun?” 



301

Bunun üzerine Hanan, O'nu bağlı olarak 
Başkâhin Kayafa'ya gönderdi. 

Hanna, daha önce başkâhinlik makamında 
olduğundan burada kendisinden başkâhin 
olarak söz edilir ama aslında o sırada 
Kayafa başkâhindi. Hanna, İsa’ya 
mahkemede Kendisine karşı delil olarak 
kullanılabilecek bir şey söyletmeye 
çalışıyordu ama İsa onun sorularına yanıt 
vermiyordu.

Askerler İsa’yı Kayafa’nın evine götürdüler. 
Orada adına Sanhedrin denilen dinsel 
mahkeme tarafından yargılandı. Bu 
mahkeme ve yargılama biçimi yasalara 
uygun değildi. Geceleyin, gizlice İsa’nın 
tutuklanmasından hemen sonra yapılmıştı. 
O’nu savunmak için tanıklar çağırma fırsatı 
yoktu. Sanhedrin'dekilerin çoğu İsa’nın 
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ölüme mahkum edilmesi gerektiğine zaten 
karar vermişlerdi. Sadece O’nu Pilatus’a 
resmi bir suçlamayla gönderebilmek için 
usulen bir mahkeme yapmaları gerekiyordu.

✼

Petrus’un 
İkinci ve Üçüncü İnkârı

Yuhanna 18:25-27

Simun Petrus hâlâ ateşin yanında durmuş 
ısınıyordu. O'na, “Sen de O'nun öğrencilerinden 
değil misin?” dediler. 

“Hayır, değilim” diyerek inkâr etti. 

Başkâhinin kölelerinden biri, Petrus'un, 
kulağını kestiği adamın akrabasıydı. Bu köle 
Petrus'a, “Bahçede, seni O'nunla birlikte 
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görmedim mi?” diye sordu. 

Petrus yine inkâr etti ve tam o anda horoz 
öttü. 

Petrus’a üç kez, İsa’nın öğrencilerinden biri 
olup olmadığı sorulmuş ve Petrus da üç kez 
Rabbi’ni inkâr etmişti. Bundan sonra tıpkı 
İsa’nın daha önce söylemiş olduğu gibi, 
horoz ötmüştü. Demek, İsa önceden 
Petrus’un tam hangi anda inkar edeceğini 
bilerek öğrencisini uyarmıştı. İsa ona 
baktığında, Petrus Efendisi’ni ne denli hayal 
kırıklığına uğrattığını anlamıştı. Yaptığından 
ötürü büyük bir üzüntü duyarak, ağlayarak 
oradan uzaklaşmıştır.

✼
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İsa 
Vali Pilatus’un 

Önünde
Yuhanna 18:28-38

Sabah erkenden Yahudi yetkililer İsa'yı 
Kayafa'nın yanından alarak vali konağına 
götürdüler. Dinsel kuralları bozmamak ve Fısıh 
yemeğini yiyebilmek için kendileri vali 
konağına girmediler. Bunun üzerine Pilatus 
dışarı çıkıp yanlarına geldi. “Bu adamı neyle 
suçluyorsunuz?” diye sordu. 

Ona şu karşılığı verdiler: “Bu adam kötülük 
eden biri olmasaydı, O'nu sana getirmezdik.” 

Pilatus, “O'nu siz alın, kendi yasanıza göre 
yargılayın” dedi. 

Yahudi yetkililer, “Bizim hiç kimseyi ölüm 
cezasına çarptırmaya yetkimiz yok” dediler. 
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Bu, İsa'nın nasıl öleceğini belirtmek için 
söylediği sözler yerine gelsin diye oldu. 

Pilatus yine vali konağına girdi. İsa'yı çağırıp 
O'na, “Sen Yahudiler'in Kralı mısın?” diye 
sordu. 

İsa şöyle karşılık verdi: “Bunu kendiliğinden mi 
söylüyorsun, yoksa başkaları mı sana 
söyledi?” 

Pilatus, “Ben Yahudi miyim?” dedi. “Seni bana 
kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim ettiler. 
Ne yaptın?” 

İsa, “Benim krallığım bu dünyadan değildir” 
diye karşılık verdi. “Krallığım bu dünyadan 
olsaydı, yandaşlarım, Yahudi yetkililere teslim 
edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim 
krallığım buradan değildir.” 

Pilatus, “Demek sen bir kralsın, öyle mi?” dedi. 
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İsa, “Kral olduğumu sen söylüyorsun” 
karşılığını verdi. “Ben gerçeğe tanıklık etmek 
için doğdum, bunun için dünyaya geldim. 
Gerçekten yana olan herkes benim sesimi 
işitir.” 

Pilatus O'na, “Gerçek nedir?” diye sordu. 

Bunu söyledikten sonra Pilatus yine dışarıya, 
Yahudiler'in yanına çıktı. Onlara, “Ben O'nda 
hiçbir suç görmüyorum” dedi. 

Sanhedrin kimseyi ölüme mahkum 
edemezdi, bu yüzden İsa’yı Romalı vali 
Pilatus’a yolladılar. İsa’yı Kendi krallığını 
kurmaya çalışmakla suçladılar. Bu vatana 
ihanet, ölüm cezasını gerektiren bir suçtu.

İsa bu yalan yere suçlamaya karşı Kendini 
savunmaya çalışmadı. Pilatus’a bir krallığa 
sahip olduğunu söyledi. Pilatus’a bir kral 
olduğunu ama krallığının bu dünyaya ait 
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olmadığını söyledi. İsa’nın krallığı, Kendisini 
kabul edenlerin yaşamındaki ruhsal bir 
krallıktı.

✼

İsa 
Ölüme Mahkum Ediliyor

Yuhanna 18:38-40

Pilatus O'na, “Gerçek nedir?” diye sordu. 

Bunu söyledikten sonra Pilatus yine dışarıya, 
Yahudiler'in yanına çıktı. Onlara, “Ben O'nda 
hiçbir suç görmüyorum” dedi. “Ama sizin bir 
geleneğiniz var, her Fısıh Bayramı'nda sizin 
için birini salıveriyorum. Yahudiler’in Kralı'nı 
sizin için salıvermemi ister misiniz?” 

Onlar yine, “Bu adamı değil, Barabba'yı isteriz!” 
diye bağrıştılar. 
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Oysa Barabba bir hayduttu. 

Pilatus, İsa’yı uzun uzun sorguladıysa da 
O’nu cezalandıracak bir neden bulamamıştı. 
Bunu halka bildirmişti ama onlar İsa’nın 
çarmıha gerilmesi için daha da çok 
bağırdılar. Pilatus onlara İsa ya da bir 
haydut olan Barabbas’ın serbest bırakılması 
arasında bir seçim sunmuştu. 

Halk Barabbas’ı seçmişti.
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YUHANNA
KİTABI bölüm 19

✼

İsa, 
Ölüme Mahkum Ediliyor

Yuhanna 18:39-40; 19:1-16

“Ama sizin bir geleneğiniz var, her Fısıh 
Bayramı'nda sizin için birini salıveriyorum. 
Yahudiler'in Kralı'nı sizin için salıvermemi ister 
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misiniz?” 

Onlar yine, “Bu adamı değil, Barabba'yı isteriz!” 
diye bağrıştılar. 

Oysa Barabba bir hayduttu. 

İsa Ölüme Mahkûm Ediliyor 

O zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı. 
Askerler de dikenlerden bir taç örüp O'nun 
başına geçirdiler. Sonra O'na mor bir kaftan 
giydirdiler. Önüne geliyor, “Selam, ey 
Yahudiler'in Kralı!” diyor, yüzüne tokat 
atıyorlardı. 

Pilatus yine dışarı çıktı. Yahudiler'e, “İşte, O'nu 
dışarıya, size getiriyorum. O'nda hiçbir suç 
bulmadığımı bilesiniz” dedi. 

Böylece İsa, başındaki dikenli taç ve 
üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus 
onlara, “İşte o adam!” dedi. 
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Başkâhinler ve görevliler İsa'yı görünce, 
“Çarmıha ger, çarmıha ger!” diye bağrıştılar. 

Pilatus, “O'nu siz alıp çarmıha gerin!” dedi. 
“Ben O'nda bir suç bulamıyorum!” 

Yahudiler şu karşılığı verdiler: “Bizim bir 
yasamız var, bu yasaya göre O'nun ölmesi 
gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı Oğlu olduğunu 
ileri sürüyor.” 

Pilatus bu sözü işitince daha çok korktu. Yine 
vali konağına girip İsa'ya, “Sen nereden 
geliyorsun?” diye sordu. 

İsa ona yanıt vermedi. 

Pilatus, “Benimle konuşmayacak mısın?” dedi. 
“Seni salıvermeye de, çarmıha germeye de 
yetkim olduğunu bilmiyor musun?” 

İsa, “Sana gökten verilmeseydi, benim 
üzerimde hiçbir yetkin olmazdı” diye karşılık 
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verdi. “Bu nedenle beni sana teslim edenin 
günahı daha büyüktür.” 

Bunun üzerine Pilatus İsa'yı salıvermek istedi. 
Ama Yahudiler, “Bu adamı salıverirsen, 
Sezar'ın dostu değilsin!” diye bağrıştılar. “Kral 
olduğunu ileri süren herkes Sezar'a karşı 
gelmiş olur.” 

Pilatus bu sözleri işitince İsa'yı dışarı çıkardı. 
Taş Döşeme –İbranice'de Gabbata– denilen 
yerde yargı kürsüsüne oturdu. Fısıh 
Bayramı'na Hazırlık Günü'ydü. Saat on iki 
sularıydı. Pilatus Yahudiler'e, “İşte, sizin 
Kralınız!” dedi. 

Onlar, “Yok et O'nu! Yok et, çarmıha ger!” diye 
bağrıştılar. 

Pilatus, “Kralınızı mı çarmıha gereyim?” diye 
sordu. 

Başkâhinler, “Sezar'dan başka kralımız yok!” 
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karşılığını verdiler. Bunun üzerine Pilatus 
İsa'yı, çarmıha gerilmek üzere onlara teslim 
etti.

Pilatus İsa’yı salıvermek istiyordu ama 
halktan korkuyordu. Onu kendi görüşlerine 
katılmazsa Roma İmparatoru’na rapor 
etmekle tehdit ediyorlardı. Böyle bir şey 
olursa işi, hatta hayatı tehlikeye girerdi. 
Suçsuz birini ölüme mahkum etmek 
istemiyordu ama kendi güvenliği onun için 
neyin doğru, neyin yanlış olduğundan daha 
önemliydi. Bu yüzden Pilatus sonunda 
İsa’yı bir suçlu gibi çarmıha gerilmek üzere 
teslim etti. 

Pilatus gibi, İsa hakkındaki iyi haberi duyan 
herkesin O’nunla ne yapacaklarına karar 
vermesi gerekir. Bazıları başka insanların 
söyleyebilecekleri ya da yapabilecekleri 
şeylerden ötürü İsa’yı kabul etmekten 



314

korkarlar. Tanrı’nın Yargı Günü’nde bizimle 
ne yapacağı, bizim şimdi O’nun İsa Mesih’le 
ne yaptığımıza bağlıdır.

✼

İsa
Çarmıha Çivileniyor

Yuhanna 19:16-27

Bunun üzerine Pilatus İsa'yı, çarmıha gerilmek 
üzere onlara teslim etti. 

Askerler İsa'yı alıp götürdüler. İsa çarmıhını 
kendisi taşıyıp Kafatası –İbranice'de Golgota– 
denilen yere çıktı. Orada O'nu ve iki kişiyi daha 
çarmıha gerdiler. Biri bir yanda, öbürü öteki 
yanda, İsa ise ortadaydı. Pilatus bir de yafta 
yazıp çarmıhın üzerine astırdı. Yaftada şöyle 
yazılıydı: 
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NASIRALI İSA –
YAHUDİLER'İN KRALI

İsa'nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. 
Böylece İbranice, Latince ve Grekçe yazılan bu 
yaftayı Yahudiler'in birçoğu okudu. Bu yüzden 
Yahudi başkâhinler Pilatus'a, “‘Yahudiler'in 
Kralı’diye yazma” dediler. “Kendisi, ‘Ben 
Yahudiler'in Kralı'yım dedi’diye yaz.”

Pilatus, “Ne yazdımsa yazdım” karşılığını 
verdi. 

Askerler İsa'yı çarmıha gerdikten sonra 
giysilerini alıp her birine birer pay düşecek 
biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da 
aldılar. Mintan boydan boya tek parça dikişsiz 
bir dokumaydı. Birbirlerine, “Bunu 
yırtmayalım” dediler, “Kime düşecek diye kura 
çekelim.” 
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Bu olay, şu Kutsal Yazı yerine gelsin diye oldu: 

“Giysilerimi aralarında paylaştılar, 
Elbisem üzerine kura çektiler.” 

Bunları askerler yaptı. İsa'nın çarmıhının 
yanında ise annesi, teyzesi, Klopas'ın karısı 
Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu. İsa, 
annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında 
durduğunu görünce annesine, “Anne, işte 
oğlun!” dedi. Sonra öğrenciye, “İşte, annen!” 
dedi. 

O andan itibaren bu öğrenci İsa'nın annesini 
kendi evine aldı.

İsa, iki suçlu arasında çarmıha çivilenerek 
gerildi. Başının üzerine asılan levhada, 
“Nasıralı İsa, Yahudilerin Kralı” yazıyordu. 
Bundan hoşlanmayan başkâhinler, yazının 
değiştirilmesini istedi. Pilatus ise bu yazının 
değiştirilmesini reddetti.
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İsa çarmıhta acı çekerken bile, Kendisi 
yerine diğer insanları düşündü. Annesini, 
şimdi kitabını okumakta olduğunuz 
öğrencisi Yuhanna’nın bakımına teslim etti. 
Diğer müjdelerden, Kendisini çarmıha 
çivileyen insanlar için bile dua ettiğini 
okuyoruz.

✼

İsa’nın 
Ölümü

Yuhanna 19:28-30 

Daha sonra İsa, her şeyin artık 
tamamlandığını bilerek Kutsal Yazı yerine 
gelsin diye, “Susadım!” dedi. Orada ekşi şarap 
dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir 
süngeri mercanköşk dalına takarak O'nun 
ağzına uzattılar. İsa şarabı tadınca, 
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“Tamamlandı!” dedi ve başını eğerek ruhunu 
teslim etti. 

İsa çarmıhta öldüğünde, Eski Antlaşma’da 
(Zebur’da) Mesih’in bizim günahlarımız için 
ölmesi hakkında yer alan bütün 
peygamberlikler yerine geldi. Askerlerin 
O’nun giysileri için zar atması ve O’na 
içmesi için ekşi sirke vermelerine kadar her 
şey aynen bin yıl önce yaşayan Davut 
Peygamber’in söylediği gibi gerçekleşmişti.

Mezmur 22:18

“Giysilerimi aralarında paylaştılar, 
Elbisem üzerine kura çektiler.”

Mezmur 69:21

“Sirke içirdiler susadığımda.”

İsa, “Tamamlandı” dedi. Tanrı'nın yapması 
için Kendisine vermiş olduğu işi 
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tamamlamış olduğunu söylemek istiyordu. 
Öldüğünde, kurtuluşumuzun bedeli 
ödenmiş oldu.

İsa’yı öldüren gerçekte bizim 
günahlarımızdı. Bu yüzden ne İsa'nın 
ulusunu, ne Pilatus’u ne de O’nu çarmıha 
geren askerleri suçlayamayız. O’nu bizleri 
kurtarmak için çarmıha götüren günahtı — 
bizim günahımızdı. Bunu anlamak bizi 
günahlarımızdan ötürü çok pişmanlık 
duymamıza neden olur. İsa’nın ölümüne 
neden olan şeyleri yapmaya devam etmek 
istemeyiz. Bu yüzden Tanrı’dan 
günahlarımızı bağışlamasını isteriz. İsa’nın 
bizim için yapmış olduğu şeyi kabul ederiz 
ve kurtuluruz. İsa bizim yerimize ölmüştür.

1.Petrus 2:24

Bizler günah karşısında ölelim ve doğruluk 
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uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı 
çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O’nun 
yaralarıyla şifa buldunuz.

✼

İsa’nın Böğrü 
Deliniyor

Yuhanna 19:31-37

Yahudi yetkililer Pilatus'tan çarmıha 
gerilenlerin bacaklarının kırılmasını ve 
cesetlerin kaldırılmasını istediler. Hazırlık 
Günü olduğundan, cesetlerin Şabat Günü 
çarmıhta kalmasını istemiyorlardı. Çünkü o 
Şabat Günü büyük bayramdı. Bunun üzerine 
askerler gidip birinci adamın, sonra da İsa'yla 
birlikte çarmıha gerilen öteki adamın 
bacaklarını kırdılar. İsa'ya gelince O’nun ölmüş 
olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını 
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kırmadılar. Ama askerlerden biri O'nun 
böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen 
kan ve su aktı. Bunu gören adam tanıklık 
etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu 
söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz diye 
tanıklık etmiştir. Bunlar, “O’nun bir tek kemiği 
kırılmayacak” diyen Kutsal Yazı'nın yerine 
gelmesi için oldu. Yine başka bir Yazı'da, 
“Bedenini deştiklerine bakacaklar” deniyor. 

Çarmıha germe yavaş gerçekleşen ve acı 
veren bir ölüm biçimiydi. Askerler 
idamlıkların daha çabuk ölmeleri için 
onların bacaklarını kırarlardı. İsa’nın zaten 
ölmüş olduğunu gördüler ve kemiklerini 
kırmadılar. Bu Kutsal Kitapta İsa’dan 
yüzyıllar once yazan bir peygamberliğin 
yerine gelişiydi.

Askerler İsa’nın böğrünü deldiklerinde bu da 
yine Kutsal kitapta yazan başka bir 
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peygamberliğin yerine gelişiydi, 
günahlarımızı yıkayan kaynak açılmıştı.

Zekeriya 12:10

Bana, yani deştiklerine bakacaklar.

1.Yuhanna 1:7

Ama O ışıkta olduğu gibi, biz de ışıkta 
yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve 
Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır.

✼

İsa’nın 
Gömülmesi

Yuhanna 19:38-42 

Bundan sonra Aramatyalı Yusuf, İsa'nın 
cesedini kaldırmak için Pilatus'a başvurdu. 
Yusuf, İsa'nın öğrencisiydi, ama Yahudi 
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yetkililerden korktuğundan bunu gizli 
tutuyordu. Pilatus izin verince, Yusuf gelip 
İsa’nın cesedini kaldırdı. Daha önce geceleyin 
İsa'nın yanına gelen Nikodim de otuz litre 
kadar karışık mür ve sarısabır özü alarak 
geldi. İkisi, İsa'nın cesedini alıp Yahudiler’in 
gömme geleneğine uygun olarak onu 
baharatla keten bezlere sardılar. İsa'nın 
çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin 
içinde de henüz hiç kimsenin konulmadığı 
yeni bir mezar vardı. O gün Yahudiler'in 
Hazırlık Günü'ydü. Mezar da yakın olduğundan 
İsa'yı oraya koydular. 

Aramatyalı Yusuf ve Nikodim, önde gelen 
dinsel önderlerdendiler ve Yahudilerin en 
yüksek mahkemesi olan Sanhedrin’in 
üyeleriydiler. İsa’nın ölmesi için oy 
kullanmamışlardı. O zamana dek ikisi de 
İsa’ya gizliden gizliye iman etmiş kişilerdi, 
açıkça O’na iman ettiklerini bildirmekten 
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korkuyorlardı.

Ama Tanrı, Aramatyalı Yusuf ve Nikodim’e, 
O’na olan saygı ve sevgilerini gösteren bir 
davranış olan, İsa’nın bedenini isteyip O’nu 
gömmeleri için cesaret verdi. Bu da bir 
başka peygamberliği yerine getirdi: Bu 
peygamberliğe göre Mesih ölümünde 
zengin insanlarla birlikte gömülecekti.

Yeşaya 53:9

Şiddete başvurmadığı, / Ağzından hileli söz 
çıkmadığı halde, / Ona kötülerin yanında bir 
mezar verildi, / Ama öldüğünde zenginin 
yanındaydı. 

O zamanlar oradaki adetlere göre, ölünün 
bedeni baharatla uzun keten bir bezlere 
sarılır ve bir dağ ya da tepe yamacına 
mezar olarak oyulan bir kovuğa konurdu. 
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Diğer müjdelerden İsa’nın bedeninin 
Aramatyalı Yusuf’un mezarına 
gömüldüğünü öğreniyoruz.

Gömülme için gerekli olan bütün hazırlıkları 
tamamlamak için yeterli zaman azdı çünkü 
İsa öldüğünde neredeyse akşam olmuştu. 
Şabat, güneş battığında başlıyordu. Bu 
yüzden İsa’nın bedeni idam sahasına çok 
yakın olan Aramatyalı Yusuf’un mezarına 
gömülme için en gerekli hazırlıklar hızla 
yapıldıktan sonra konulmuştu.

Yuhanna 19:40, 42

İkisi [Aramatyalı Yusuf ve Nikodim] , İsa'nın 
cesedini alıp Yahudiler'in gömme geleneğine 
uygun olarak onu baharatla keten bezlere 
sardılar.O gün Yahudiler'in Hazırlık Günü'ydü. 

Mezar da yakın olduğundan İsa'yı oraya 
koydular.
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YUHANNA
KİTABI bölüm 20

✼

Boş 
Mezar

Yuhanna 20:1-10

İsa'nın Dirilişi 

Haftanın ilk günü erkenden, ortalık daha 
karanlıkken Mecdelli Meryem mezara gitti. 
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Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu 
gördü. Koşarak Simun Petrus'a ve İsa'nın 
sevdiği öbür öğrenciye geldi. “Rab’bi 
mezardan almışlar, nereye koyduklarını da 
bilmiyoruz” dedi. 

Bunun üzerine Petrus'la öteki öğrenci dışarı 
çıkıp mezara yöneldiler. İkisi birlikte 
koşuyordu. Ama öteki öğrenci Petrus'tan daha 
hızlı koşarak mezara önce vardı. Eğilip içeri 
baktı, keten bezleri orada serili gördü, ama 
içeri girmedi. Ardından Simun Petrus geldi ve 
mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve 
İsa'nın başına sarılmış olan peşkiri gördü. 
Peşkir keten bezlerle birlikte değildi, ayrı bir 
yerde dürülmüş duruyordu. O zaman mezara 
ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları 
gördü ve iman etti. İsa'nın ölümden dirilmesi 
gerektiğini belirten Kutsal Yazı'yı henüz 
anlamamışlardı. 

Bundan sonra öğrenciler yine evlerine 
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döndüler.

İsa çarmıha gerilmeden önce öğrencilerine 
birkaç kez, öldürüleceğini söylemişti. Ayrıca 
onlara yeniden dirileceğini de söylemişti. 
Ama İsa öldüğünde öğrenciler, O’nun 
kendisine dirilişi hakkında söylediklerini 
hatırlamaz görünüyorlardı.

Müjde yazarlarından, Mecdelli Meryem’in 
birkaç başka kadınla birlikte İsa’nın 
gömülmüş olduğu mezara gittiğini 
okuyoruz. Onlar da geleneklere göre İsa’nın 
bedenine baharatlar süreceklerdi. Mezarın 
girişine konmuş olan büyük taşın 
yuvarlanmış olduğunu gördüler. Mezar 
boştu! Meryem, durumu öğrencilere 
bildirmek için koştu. Diğer kadınlar mezarın 
başında kalmışlardı ve bu sırada bir melek 
gelip onlara İsa’nın dirilmiş olduğunu 
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söyledi.

Petrus ve Yuhanna durumu kendileri 
görmek için mezara gittiler. Mezar, İsa’nın 
bedeninin sarılı olduğu bezler hariç boştu. 
Meryem, İsa’nın düşmanlarının İsa’nın 
bedenini çaldığını düşünüyordu. Ama 
Petrus ve Yuhanna, hırsızların bedenin 
üzerindeki bezleri çıkartıp İsa’nın başının 
sarılmış olduğu peşkiri düzgün bir şekilde 
katlamakla vakit geçirmeyeceklerini 
biliyordu. İsa’nın cesedine ne olmuştu? 
Yeruşalim’de kalmakta oldukları eve 
endişeli bir şekilde döndüler.

✼
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İsa, 
Mecdelli Meryem’e 

Gözüküyor
Yuhanna 20:11-18

Meryem ise mezarın dışında durmuş 
ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı. 
Beyazlara bürünmüş iki melek gördü; biri 
İsa'nın cesedinin yattığı yerin başucunda, 
öteki ayakucunda oturuyordu. Meryem'e, 
“Kadın, niçin ağlıyorsun?” diye sordular. 

Meryem, “Rabbim'i almışlar” dedi. “O'nu 
nereye koyduklarını bilmiyorum.” 

Bunları söyledikten sonra arkasına döndü, 
İsa'nın orada, ayakta durduğunu gördü. Ama 
O'nun İsa olduğunu anlamadı. İsa, “Kadın, 
niçin ağlıyorsun?” dedi. “Kimi arıyorsun?” 

Meryem O'nu bahçıvan sanarak, “Efendim” 
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dedi, “Eğer O'nu sen götürdünse, nereye 
koyduğunu söyle de gidip O'nu alayım.” 

İsa ona, “Meryem!” dedi. 

O da döndü, İsa'ya İbranice, “Rabbuni!” dedi. 
Rabbuni, öğretmenim demektir. 

İsa, “Bana dokunma!” dedi. “Çünkü daha 
Baba'nın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git 
ve onlara söyle, benim Babam'ın ve sizin 
Babanız'ın, benim Tanrım'ın ve sizin Tanrınız'ın 
yanına çıkıyorum.” 

Mecdelli Meryem öğrencilerin yanına gitti. 
Onlara, “Rab'bi gördüm!” dedi. Sonra Rab'bin 
kendisine söylediklerini onlara anlattı. 

Bazen insanlar sevdikleri birinin ölümünden 
ötürü o denli üzülürler ki, Tanrı Sözü’ne 
inanamaz gözükürler. Meleklerin mezarın 
başındaki diğer kadınlara İsa’nın dirilmiş 
olduğu hakkında vermiş olduğu mesaj bile 
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ne öğrencileri ne de Meryem’i ikna 
edebilmişti. O’nu şahsen görmeden O’nun 
gerçekten dirilmiş olmasına 
inanmayacaklardı.

✼

İsa,
Öğrencilerine Gözüküyor

Yuhanna 20:19-23

Haftanın o ilk günü akşam olunca, 
öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu 
nedeniyle bulundukları yerin kapıları 
kapalıyken İsa geldi, ortalarında durup, “Size 
esenlik olsun!” dedi. 

Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve 
böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rab'bi görünce 
sevindiler. İsa yine onlara, “Size esenlik 
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olsun!” dedi. “Baba beni gönderdiği gibi, ben 
de sizi gönderiyorum.” Bunu söyledikten sonra 
onların üzerine üfleyerek, “Kutsal Ruh'u alın!” 
dedi. “Kimin günahlarını bağışlarsanız, 
bağışlanmış olur; kimin günahlarını 
bağışlamazsanız, bağışlanmamış kalır.” 

İsa, aynı gün Kendini öğrencilere gösterdi. 
Yahudi ve Romalı otoritelerinin bundan 
sonra kendilerini yakalayacaklarından 
korkarak kendilerini bir eve kapamışlardı. 
İsa’yı gördüklerinde O’nun gerçekten 
dirilmiş olduğuna inanamadılar. İsa onlara 
ellerini ve böğrünü gösterdi ve gördüklerinin 
bir hayalet değil, Kendisi olduğunu onlara 
bildirdi. O’nun dirildiğini anladıklarında o 
kadar çok mutlu olmuşlardı ki!

İsa, Kendisinin onları, Baba’nın Kendisini 
göndermiş olduğu gibi gönderdiğini yeniden 
söyledi. İsa’nın kendilerine vermekte olduğu 
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iş için özel bir yardıma ihtiyaçları olacaktı 
ve onlara Kutsal Ruh’u alacaklarını söyledi. 
Luka’nın Müjdesi ve Elçilerin İşleri 
kitabından, öğrencilerin Kutsal Ruh’u bu 
olaydan elli gün sonra, Pentikost 
bayramında aldıklarını öğreniyoruz. İsa, 
Kendi hizmetinde bulunmak isteyen, 
yeniden doğmuş İsa Mesih İnanlıları’na 
Kutsal Ruhu’nu bugün de vermektedir.

Öğrencilerin İsa’nın buyruğuna itaat ediş 
biçimleri insanların kurtulup 
kurtulmayacaklarını belirleyecekti. Eğer 
gidip müjdeyi bildirirlerse, günahkârlar 
işitip, günahlarından tövbe edecek ve 
bağışlanacaklardı. Ama eğer İnanlılar gidip 
müjdeyi insanlara bildirmezlerse 
günahkârlar kurtuluş yolunu hiçbir zaman 
bilemeyeceklerdi. Günahları 
bağışlanamayacaktı çünkü bağışlanmak 
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için nasıl dua edeceklerini bilemeyeceklerdi. 
İsa Mesih İnanlısı olduğumuzda diğer 
insanlara İsa’dan söz etmeliyiz. Eğer bizler 
dirilmiş Mesih’i tanıyorsak ve eğer Kutsal 
Ruh’la doluysak, diğer insanların da 
kurtulmasına yardımcı olabileceğimiz 
kesindir.

✼

İsa
ve Tomas

Yuhanna 20:24-29

Onikiler'den biri, “İkiz” diye anılan Tomas, İsa 
geldiğinde onlarla birlikte değildi. Öbür 
öğrenciler ona, “Biz Rab'bi gördük!” dediler. 

Tomas ise, “O'nun ellerinde çivilerin izini 
görmedikçe, çivilerin izine parmağımla 
dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça 
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inanmam” dedi. 

Sekiz gün sonra İsa'nın öğrencileri yine 
evdeydiler. Tomas da onlarla birlikteydi. 
Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu, 
“Size esenlik olsun!” dedi. Sonra Tomas'a, 
“Parmağını uzat” dedi, “Ellerime bak, elini uzat, 
böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol!” 

Tomas O'nu, “Rabbim ve Tanrım!” diye 
yanıtladı. 

İsa, “Beni gördüğün için mi iman ettin?” dedi. 
“Görmeden iman edenlere ne mutlu!” 

Tomas, diğer öğrencilerin dirilmiş İsa’yı 
görmüş olmasına inanamıyordu. Onların 
yaşadıklarına şüpheyle bakıyor ve aynı şeyi 
kendisinin de görmesi gerektiğini 
söylüyordu.

Günümüzde birçok insan İsa Mesih 
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İnanlılarının kandırılmış olduğunu düşünür. 
Bu insanların İnanlıların gerçeğini 
kendilerinin görmeleri gerekir. Eğer 
gerçekten bu konuda samimi iseler “Rab 
İsa, eğer diriysen, gel ve bana Kendini tanıt” 
diye dua etmeleri gerekir. İsa Kendisini 
onlara gösterecektir. Belki onların gözleri 
O’nu görmeyecektir ama İsa onların 
ruhlarına hitap edecektir. O zaman onlar da 
Tomas gibi, “Rabbim ve Tanrım!” 
diyebileceklerdir.

Yuhanna 20:29

İsa ona, “Beni gördüğün için mi iman ettin?” 
dedi. “Görmeden iman edenlere ne mutlu!”

✼
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Bu Kitabın 
Amacı

Yuhanna 20:30-31

İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı 
olmayan başka birçok doğaüstü belirti 
gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, 
Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz 
ve iman ederek O'nun adıyla yaşama 
kavuşasınız diye yazılmıştır.

Yuhanna, İsa’nın yaptığını gördüğü ve 
söylediğini duyduğu bütün harika şeyleri, 
bizlerin İsa’nın Tanrı Oğlu’nu anlamamız ve 
kesin olarak bilmemize yardımcı olmak için 
müjdesine yazmıştır.

Yuhanna 20:31

Ne var ki yazılanlar, İsa’nın, Tanrı’nın Oğlu 
Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek 
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O’nun adıyla yaşama kavuşasınız diye 
yazılmıştır.
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YUHANNA
KİTABI bölüm 21

✼

İsa 
Yedi Öğrenciye 

Gözüküyor
İsa Göl Kenarında

Yuhanna 21:1-14

Bundan sonra İsa Taberiye Gölü'nün kenarında 
öğrencilerine yine göründü. Bu da şöyle oldu: 
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Simun Petrus, “İkiz” diye anılan Tomas, 
Celile'nin Kana Köyü'nden Natanel, Zebedi'nin 
oğulları ve İsa'nın öğrencilerinden iki kişi daha 
birlikte bulunuyorlardı. Simun Petrus ötekilere, 
“Ben balık tutmaya gidiyorum” dedi. 

Onlar, “Biz de seninle geliyoruz” dediler. 

Dışarı çıkıp tekneye bindiler. Ama o gece bir 
şey tutamadılar. Sabah olurken İsa kıyıda 
duruyordu. Ne var ki öğrenciler, O'nun İsa 
olduğunu anlamadılar. İsa, “Çocuklar, balığınız 
yok mu?” diye sordu.

“Yok” dediler. 

İsa, “Ağı teknenin sağ yanına atın, tutarsınız” 
dedi. 

Bunun üzerine ağı attılar. O kadar çok balık 
tuttular ki, artık ağı çekemez olmuşlardı. 
İsa'nın sevdiği öğrenci, Petrus'a, “Bu Rab'dir!” 



342

dedi. 

Simun Petrus O'nun Rab olduğunu işitince 
üzerinden çıkarmış olduğu üstlüğü giyip göle 
atladı. Öbür öğrenciler balık dolu ağı çekerek 
tekneyle geldiler. Çünkü karadan ancak iki yüz 
arşın kadar uzaktaydılar. Karaya çıkınca orada 
yanan bir kömür ateşi, ateşin üzerinde balık ve 
ekmek gördüler.

İsa onlara, “Şimdi tuttuğunuz balıklardan 
getirin” dedi. 

Simun Petrus tekneye atladı ve tam yüz elli üç 
iri balıkla yüklü ağı karaya çekti. Bu kadar çok 
balık olduğu halde ağ yırtılmamıştı. İsa onlara, 
“Gelin, yemek yiyin” dedi. 

Öğrencilerden hiçbiri O'na, “Sen kimsin?” diye 
sormaya cesaret edemedi. Çünkü O'nun Rab 
olduğunu biliyorlardı. İsa gidip ekmeği aldı, 
onlara verdi. Aynı şekilde balıkları da verdi. 
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İşte bu, İsa'nın ölümden dirildikten sonra 
öğrencilere üçüncü görünüşüydü. 

Öğrenciler, memleketleri olan Celile’ye 
döndüler. İsa’nın kendilerinin ne yapmalarını 
istediğini bilmiyor gibiydiler. Bu yüzden 
bazıları eski işleri olan balıkçılığa döndüler.

İlk balığa çıkışlarında bütün gece çalıştılar 
ama hiçbir şey tutamadılar. İsa geldi ve 
onlara ağlarını teknenin öbür tarafından 
denize salmalarını söyledi. Bunu yaptılar ve 
o kadar çok balık yakaladılar ki, ağları 
yukarı zor çektiler.

İsa’nın bize söylediği şeyi yaptığımızda İsa 
bizim başarısızlıklarımızı umduğumuzdan 
büyük bir başarıya dönüştürür.

✼
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İsa 
ve Petrus

Yuhanna 21:15-19

Yemekten sonra İsa, Simun Petrus'a, 
“Yuhanna oğlu Simun, beni bunlardan daha 
çok seviyor musun?” diye sordu. 

Petrus, “Evet, ya Rab” dedi, “Seni sevdiğimi 
bilirsin.”

İsa ona, “Kuzularımı otlat” dedi. İkinci kez yine 
ona, “Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor 
musun?” diye sordu. 

O da, “Evet, ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin” 
dedi. 

İsa ona, “Koyunlarımı güt” dedi. Üçüncü kez 
ona, “Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor 
musun?” diye sordu. 
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Petrus kendisine üçüncü kez, “Beni seviyor 
musun?” diye sormasına üzüldü. “Ya Rab, sen 
her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin” 
dedi. 

İsa ona, “Koyunlarımı otlat” dedi. “Sana 
doğrusunu söyleyeyim, gençliğinde kendi 
kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. 
Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkası 
seni bağlayacak ve istemediğin yere 
götürecek.” Bunu, Tanrı'yı ne tür bir ölümle 
yücelteceğini belirtmek için söyledi. Sonra 
ona, “Ardımdan gel” dedi. 

Petrus daha önce üç kez İsa’yı tanımadığını 
söylemişti; şimdi Rab ona üç kere aynı 
soruyu — “Beni seviyor musun?” — 
soruyordu. Petrus, diğerleri İsa’yı terk etse 
bile kendisinin O’nu asla terketmeyeceğini 
söylemişti. Ama sınav zamanında bütün 
diğerlerinden daha kötü davrandı. Bu 
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yüzden İsa ona, “Beni bütün bunlardan daha 
çok seviyor musun?” diye sordu. Petrus 
davranışından utanmış ve yaptığına pişman 
olmuştu.

İsa, “Kuzularımı otlat” dedi. Bu sözden, 
Petrus’un İsa’yı inkâr etmesinin 
bağışlanmış olduğunu anlıyoruz. Petrus, 
İsa’ya iman edenlere bakmak için bir çoban 
olacaktı. İsa yine Petrus’a, “Beni izle ve beni 
izleyenlere hizmet et” diyordu.

✼

İsa 
ve “Sevdiği Öğrenci”

Yuhanna 21:20-24

Petrus arkasına döndü, İsa'nın sevdiği 
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öğrencinin kendilerini izlediğini gördü. Bu 
öğrenci, akşam yemeğinde İsa'nın göğsüne 
yaslanan ve, “Ya Rab, sana kim ihanet 
edecek?” diye soran öğrencidir. Petrus onu 
görünce İsa'ya, “Ya Rab, ya bu ne olacak?” 
diye sordu. 

İsa, “Ben gelinceye dek onun yaşamasını 
istiyorsam, bundan sana ne?” dedi. “Sen 
ardımdan gel!” 

Bu yüzden kardeşler arasında o öğrencinin 
ölmeyeceğine dair bir söylenti çıktı. Ama İsa 
Petrus'a, “O ölmeyecek” dememişti. Sadece, 
“Ben gelinceye dek onun yaşamasını 
istiyorsam, bundan sana ne?” demişti. 

Bütün bunlara tanıklık eden ve bunları yazan 
öğrenci budur. Onun tanıklığının doğru 
olduğunu biliyoruz. 

Bu müjdeyi yazan Yuhanna, kendisinden 
ismiyle söz etmek istemiyordu. Petrus’un, 
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hakkında “Ya Rab, ya bu ne olacak?” diye 
sorduğu öğrenciydi. İsa, Petrus’a 
Yuhanna’nın ne yapacağının onu 
ilgilendirmediğini bildirmişti. Petrus’un 
başkalarının ne yaptığı hakkında kafa 
yormadan İsa’yı sadık bir şekilde izlemesi 
gerekiyordu.

Tanrı bütün insanları aynı şeyi yapmaya 
çağırmaz. Ne yapacağımıza, başkalarının 
yaptıklarını gördüğümüz şeylere bakarak 
karar veremeyiz. Tanrı’nın bizim bir şeyi 
yapmamızın istediğini düşündüğümüz bir 
şey için başkalarının da aynı şeyi yapmaları 
gerektiğini söyleyemeyiz: Kendi 
hayatlarımızda ve diğer İnanlıların 
hayatlarında Tanrı’nın isteği için dua 
edelim.



349

✼

Sonuç
Yuhanna 21:25 

İsa'nın yaptığı daha başka çok şey vardır. 
Bunlar tek tek yazılsaydı, sanırım yazılan 
kitaplar dünyaya sığmazdı. 

Yuhanna’nın müjdesinde İsa’nın Tanrısal 
Söz olduğunu öğrendiniz. Tanrı, İsa 
aracılığıyla sizinle konuşur. İsa, Tanrı’nın 
nasıl biri olduğunu size gösteren Tanrı 
Oğlu’dur. İsa, sizin günahlarınızı kaldırmak 
üzere ölen Tanrı Kuzusu’dur.

İsa, cennete giden yoldur. O’nu izlerseniz 
kaybolmazsınız. İsa, Dünyanın Işığı’dır; 
İsa’yla birlikte karanlıkta yürümek zorunda 
kalmazsınız. İsa, aç ruhunuzu tatmin 
edecek Yaşam Ekmeği’dir. İsa, sizi bilgisizlik 
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ve yanlışlardan kurtaran Gerçek’tir. İsa, sizi 
tanıyan ve ihtiyaçlarınızı anlayan 
İnsanoğlu’dur. İsa, size bakan İyi Çoban’dır. 
İsa, size şimdi daha bol yaşam, ölüm 
üzerinde zafer ve gelecek yaşamda sonsuz 
hayat sağlayan Diriliş ve Yaşam’dır.

İsa bütün bunlar ve daha çoğudur. İsa sizi 
seven Kurtarıcınız, Rabbiniz ve Kralınız’dır. 
Sizden Kendisini sevip Kendisine itaat 
etmenizi ister. Şimdi Kendisini izlemenizi ve 
sonsuza dek O’nun cennetsel mekanında 
Kendisiyle birlikte olmanızı ister. İsa, 
Kendisini izlemeniz için sizi zorlamaz. Bu 
seçimi size bırakır. O’nu sadakatle izleyip 
size vereceği yaşamın tadını çıkartmanızı 
umuyoruz.
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ÜNİTE 2 Bilginizi Kontrol Edin

(Ders 11-21)
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1 İsa, Lazar’ın kız kardeşlerinin 
yalvarmalarına karşın hemen yanlarına 
gitmemişti çünkü,

a) bol bol zamanı olduğunu düşünüyordu.

b) çünkü bir seyahat planı vardı.

c) Lazar’ı ölümden diriltmek istiyordu.
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1 İsa, Lazar’ın kız kardeşlerinin 
yalvarmalarına karşın hemen yanlarına 
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2 İsa’nın diriliş ve yaşam olması gerçeği, 
Kendisine iman edenlerin,

a) ölseler bile yaşayacakları anlamına gelir.

b) hiçbir zaman ölmeyecekleri anlamına 
gelir.

c) hiçbir zaman hasta olmayacakları 
anlamına gelir.
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2 İsa’nın diriliş ve yaşam olması gerçeği, 
Kendisine iman edenlerin,

a) ölseler bile yaşayacakları anlamına gelir.

b) hiçbir zaman ölmeyecekleri anlamına 
gelir.

c) hiçbir zaman hasta olmayacakları 
anlamına gelir.
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3 Meryem’in İsa’nın ayaklarını meshetmesi, 
onun Mesih’e olan adanmışlığının neyle 
tezatım resmeder?

a) Marta’nın kısmi adanmışlığıyla.

b) Yahuda’nın bencilliğiyle.

c) Ev sahibinin kibar ilgisiyle.
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3 Meryem’in İsa’nın ayaklarını meshetmesi, 
onun Mesih’e olan adanmışlığının neyle 
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4 İsa’nın, Yeruşalim’e zaferli girişinin 
ardından Yunanlılar’ın Kendisini görme 
isteğine verdiği karşılık neydi?

a) Kesin bir “hayır”dı.

b) Onları Kendisini izlemeye çağırmıştı.

c) Öncelikle Yahudiler’i çağırdığını 
kendilerine açıklamıştı. 
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4 İsa’nın, Yeruşalim’e zaferli girişinin 
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5 İsa, öğrencilerinin ayaklarını yıkayarak 
neyi gösterdi?

a) Sevgisinin doluluğunu.

b) Her şeyi doğru yapma arzusunu.

c) Kilisedeki tapmış için bir kalıp.
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5 İsa, öğrencilerinin ayaklarını yıkayarak 
neyi gösterdi?

a) Sevgisinin doluluğunu.
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6 Yahuda’nın İsa’yı ele vermesi,

a) İsa’nın seyahatlerini tasvip etmeyişinden 
kaynaklanıyordu.

b) bir konum elde etme arzusundan 
kaynaklanıyordu.

c) para hırsından kaynaklanıyordu.
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6 Yahuda’nın İsa’yı ele vermesi,

a) İsa’nın seyahatlerini tasvip etmeyişinden 
kaynaklanıyordu.
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7 İsa öğrencilerine, Kendisinin Yol, Gerçek 
ve Yaşam olduğunu söyleyerek onların 
Kendisine,

a) olan güvenini arttırmaya çalışıyordu.

b) hakkındaki endişesini arttırmaya 
çalışıyordu.

c) olan ilgisini arttırmaya çalışıyordu.
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7 İsa öğrencilerine, Kendisinin Yol, Gerçek 
ve Yaşam olduğunu söyleyerek onların 
Kendisine,

a) olan güvenini arttırmaya çalışıyordu.
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8 İsa, öğrencilerine Kutsal Ruh’u 
kendilerinin nesi olması üzere 
göndereceğine söz vermişti?

a) Vicdanları.

b) Yardımcıları.

c) Rableri.
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8 İsa, öğrencilerine Kutsal Ruh’u 
kendilerinin nesi olması üzere 
göndereceğine söz vermişti?

a) Vicdanları.

b) Yardımcıları.
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9 İnanlılar’ın meyva vermesi için 
yaşamlarının budanması kimin 
sorumluluğudur?

a) Vaizin.

b) İnanlı’nın.

c) Tanrı’nın.
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9 İnanlılar’ın meyva vermesi için 
yaşamlarının budanması kimin 
sorumluluğudur?

a) Vaizin.

b) İnanlı’nın.

c) Tanrı’nın.
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10 Dünyadaki insanlar, İnanlılar’ın yanında 
sık sık,

a) günahlı olduklarını hissederler.

b) kendilerini daha güvende hisseder.

c) zulüm görmekte hissederler.



371

10 Dünyadaki insanlar, İnanlılar’ın yanında 
sık sık,

a) günahlı olduklarını hissederler.

b) kendilerini daha güvende hisseder.

c) zulüm görmekte hissederler.
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11 İsa, Kutsal Ruh’un İnanlı’nın 
yaşamındaki işinin,

a) yaptığı yanlışlardan ötürü onu suçlamak 
olacağını söylemişti.

b) savunmak ve öğüt vermek olacağını 
söylemişti.

c) onun yaşamını yönetmek olacağını 
söylemişti.
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11 İsa, Kutsal Ruh’un İnanlı’nın 
yaşamındaki işinin,

a) yaptığı yanlışlardan ötürü onu suçlamak 
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12 İsa, İnanlıları Kendi isminde dua etmeye 
davet ettiğinde onların,

a) her duanın sonuna Kendi ismini 
eklemelerini söylemek istemişti.

b) dua etmek için kesin bir formül 
kullanmalarını söylemek istemişti.

c) Kendisinin dua edeceği şeyler için dua 
etmelerini söylemek istemişti.
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12 İsa, İnanlıları Kendi isminde dua etmeye 
davet ettiğinde onların,

a) her duanın sonuna Kendi ismini 
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13 İsa, tutuklandığı gece öğrencileri için 
dua ederken Baba’dan ne istedi?

a) Onları dünyadan almasını.

b) Onları güvende tutmasını.

c) Onları acı çekmekten korumasını.
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13 İsa, tutuklandığı gece öğrencileri için 
dua ederken Baba’dan ne istedi?

a) Onları dünyadan almasını.

b) Onları güvende tutmasını.

c) Onları acı çekmekten korumasını.
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14 İsa, Baba’dan öğrencileri ne aracılığıyla 
korumasını istedi?

a) Onları ayartılmadan koruması 
aracılığıyla.

b) Onları dünyadan alma aracılığıyla.

c) İsminin gücü aracılığıyla.



379

14 İsa, Baba’dan öğrencileri ne aracılığıyla 
korumasını istedi?

a) Onları ayartılmadan koruması 
aracılığıyla.
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15 İsa, yakalandığı gece,

a) zorla alıp götürülmüştü.

b) teslim olmaya kandırılmıştı.

c) gönüllü olarak teslim oldu.
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15 İsa, yakalandığı gece,

a) zorla alıp götürülmüştü.

b) teslim olmaya kandırılmıştı.

c) gönüllü olarak teslim oldu.
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16 Pilatus, İsa’yı neden ölüme mahkum 
etti?

a) Çünkü Yahudi yetkililerden korkuyordu.

b) Çünkü İsa’nın suçlu olup olmadığından 
emin değildi.

c) Çünkü popülerlik peşindeydi.
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16 Pilatus, İsa’yı neden ölüme mahkum 
etti?

a) Çünkü Yahudi yetkililerden korkuyordu.

b) Çünkü İsa’nın suçlu olup olmadığından 
emin değildi.
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17 İsa çarmıhtayken annesinin 
sorumluluğunu,

a) erkek ve kız kardeşlerine verdi.

b) Meryem’in kocası Yusuf’a verdi.

c) öğrenci Yuhanna’ya verdi.
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17 İsa çarmıhtayken annesinin 
sorumluluğunu,

a) erkek ve kız kardeşlerine verdi.

b) Meryem’in kocası Yusuf’a verdi.

c) öğrenci Yuhanna’ya verdi.
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18 İsa’nın ölümünden sonra böğrünün bir 
mızrakla delinmesi,

a) İsa zaten ölmüş olduğundan gereksizdi.

b) bir peygamberliğin yerine gelişiydi.

c) O’na karşı bir hakaretti.
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18 İsa’nın ölümünden sonra böğrünün bir 
mızrakla delinmesi,

a) İsa zaten ölmüş olduğundan gereksizdi.

b) bir peygamberliğin yerine gelişiydi.

c) O’na karşı bir hakaretti.
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19 İsa bahçede Mecdelli Meryem’e 
göründüğünde,

a) Meryem O’nun bir ruh olduğunu 
düşünmüştü.

b) O’nun sesini tanımıştı.

c) korkuyla kaçmıştı.
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19 İsa bahçede Mecdelli Meryem’e 
göründüğünde,

a) Meryem O’nun bir ruh olduğunu 
düşünmüştü.

b) O’nun sesini tanımıştı.

c) korkuyla kaçmıştı.
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20 İsa, Petrus’un O’na olan sevgisini neden 
sorgulamıştı?

a) Daha önce Kendisini inkâr edişinden 
ötürü onu bağışlamanın bir yolu olarak.

b) Onu kilisenin başı konumuna yükseltmek 
için.

c) Sırf aralarında bir konuşma başlatmak 
için.
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20 İsa, Petrus’un O’na olan sevgisini neden 
sorgulamıştı?

a) Daha önce Kendisini inkâr edişinden 
ötürü onu bağışlamanın bir yolu olarak.

b) Onu kilisenin başı konumuna yükseltmek 
için.

c) Sırf aralarında bir konuşma başlatmak 
için.

11-21 ’inci Derslerin sorularının sonu. 
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Son Bir Söz

Bu kitap, dünyadaki hemen hemen herkesi 
rahatsız eden soru ve sorunlara iyi yanıtlar 
sağlamak amacıyla yazılmıştır. Kendi soru 
ve sorunlarınızı yanıtlamak ve sizin için en 
iyisi olacak yaşam biçimine kavuşasınız 
diye aşağıdaki önemli bilgileri bir daha 
gözden geçirmenizi saygıyla öneriz.

1. Bir Kurtarıcı’ya ihtiyacınız var. 

Romalılar 3:23

Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın 
yüceliğinden yoksun kaldı.

Hezekiel 18:20

Ölecek olan günah işleyen kişidir. Oğul 
babasının suçundan sorumlu tutulamaz, baba 
da oğlunun suçundan sorumlu tutulamaz. 
Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi 
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kötülüğünün karşılığını alacaktır.

2. Siz kendi kendinizi kurtaramazsınız. 

1.Timoteos 2:5

Çünkü tek Tanrı ve Tanrı'yla insanlar arasında 
tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini 
herkes için fidye olarak sunmuş bulunan 
Mesih İsa'dır.

Yuhanna 14:6

İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im” dedi. 
“Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse 
gelemez.

3. Tanrı dünyadaki insanların kurtulmalarını 
istemektedir. 

Yuhanna 3:16–17

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, 
biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman 
edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz 
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yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlu'nu dünyayı 
yargılamak için göndermedi, dünya O'nun 
aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.

4. Tanrı, Kendisine iman edenlerin hepsini 
kurtarması için İsa’yı hayatını vermek üze-
re gönderdi. 

Galatyalılar 4:4–5 

Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında 
olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından 
doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu'nu 
gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım.

1.Petrus 3:18

Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştır-mak 
amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar 
için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. 
Bedence öldürüldü, ama ruhça diriltildi.

5. Kutsal Kitap bizlere kurtuluş yolunu 
gösterir ve bizlere İsa Mesih İnanlısı'na 
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yakışır yaşamında nasıl büyüyebileceğimizi 
öğretir. 

Yuhanna 15:5

Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan 
ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve 
verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.

Yuhanna 10:10

Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için 
gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama 
sahip olsunlar diye geldim.

2.Petrus 3:18

Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa 
Mesih'in lütfunda ve O'nu tanımakta ilerleyin. 
Şimdi ve sonsuza dek O'na yücelik olsun! 
Amin. 

6. Sonsuzluğu nerede geçireceğinize ken-
diniz karar verirsiniz.
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Matta 10:32-33

“İnsanların önünde beni açıkça kabul eden 
herkesi, ben de göklerdeki Babam'ın önünde 
açıkça kabul edeceğim. İnsanların önünde 
beni inkâr edeni, ben de göklerdeki Babam'ın 
önünde inkâr edeceğim.” 

Yuhanna 3:35-36

Baba Oğul'u sever; her şeyi O'na teslim 
etmiştir. Oğul'a iman edenin sonsuz yaşamı 
vardır. Ama Oğul'un sözünü dinleme-yen 
yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı 
böylesinin üzerinde kalır.
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Rex Jackson, gazeteci eğitmeni ve bir vaiz 
olarak hizmet vermiştir. 25 yıl boyunca 
Nijerya’da müjdecilik yapmış ve Batı 
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Tanrı'nın Toplulukları Kimdir?

Tanrı'nın Toplulukları (Assemblies of God) 
Hot Springs, Arkansas, ABD'de 1914'te 
kuruldu. İlk toplantısına 300 kişinin 
katılımıyla başlamış olup bugünse 
Amerika'daki Tanrı'nın Toplulukları’nın 
sayısı 13.017 kiliseyi ve 3 milyon üyeyi 
aşmıştır.

Her hafta sonu dünya çapındaki bu en 
büyük Pentikostçu kilise örgütü olan 
Tanrı'nın Toplulukları'nda 69 milyon kişi 
tapınmaktadır. Bu kitap, dünya çapında 
onlarca senelik deneyime sahip olan 
Tanrı’nın Toplulukları müjdecilerince 
hazırlanmıştır.
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Who are the Assemblies of God?

The Assemblies of God was founded in 
1914 in Hot Springs, Arkansas with 300 
people at the founding convention. Today 
there are 13,017 churches in the U.S. with 
over 3 million members and adherents. 

There are more than 69 million Assemblies 
of God members world-wide, making the 
Assemblies of God the world’s largest 
Pentecostal denomination. This book has 
been prepared by Assemblies of God 
workers with decades of church planting 
experience around the world.
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Bu kitap Google şirketinin bedava sunu 
olan Roboto adlı yazıtipi ailesiyle 
hazırlanmıştır. Bu yeni font özellikle çok 
küçük harf boylarında küçük cep telefon 
ekranlarına uygun yüksek okunabilirliği 
sağlamak için yaratılmıştır.

This book has been prepared using the 
Roboto font family offered for free by 

Google. It has been created specifically to 
provide high readability at very small point 

sizes on small cell phone screens.
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