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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 



104

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.

✼
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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 
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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.


