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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 



258

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. 


