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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 



289

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 
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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.


