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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.

✼



252

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.


