
Beni seviyor musun? (Yuhanna 21:15-17) 

 

 

 
 

Tanrı sevgidir (1.Yuhanna 4:8). Sevgi gözle görünmez ama mutlaka vardır. Tanrı 

dünyadaki bütün insanları seviyor ama Tanrı‟nın sevgisini kabul edenler azdır. Ç ünkü 

Tanrı‟nın sevgisi görünmez. Biz Tanrı‟nın sevgisini kabul etmiş ve O‟nun sevgisi içine girmiş 

olanlarız. Dünyadaki insanlar bizleri sadece dünyadaki birçok din arasında hıristiyanlığı 

seçmiş olanlar olarak görüyorlar ama, biz sadece din adam değiliz Tanrı‟nın sevgisini 

alanlarız.  

Ö rümcekler arasında yavrusuna kendi bedenini yiyecek olarak veren türü vardır. Yavrusu 

annesinin bedenini hepsi yer, büyüyünce annesi yok olur. Onlar annesini hiç görmemişler 

ama annesinin sevgisini almamış değiller. Günümüzde birçok insan anne babasının sevgisini 

farketmeden şikâyet ederler. Ama anne babaları onları sevmemiş değil, onlar anne babasının 

sevgisini farketmemişler. Bütün anne babalar kendi çocukları için feda eder ve sevgiyle 

yetiştirirler. Aynı şekilde Tanrı bizi seviyor. O‟nun sevgisini göremiyorum diye ihmal 

etmemelidir.  

Adem ne hırsızlık yapmıştır nede cinayet işlemiştir. O sadece iyiyle kötüyü bilme ağacının 

meyvesini yemiştir. Ama onun hareketinden dolayı bütün insanlık cehenneme atılmak 

zorunda kaldı. Ç ünkü Yaratılış 2:17‟de „ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün‟ diye yazılmış 

olan Tanrı‟nın sözü Tanrı‟nın buyruğudur. Tanrı söylediği için buyruğunu çiğnemiş olan insan 

cehenneme atılmak zorunda kaldı. Ama İsa Mesih insanın günahının ücretini ödedi. Ö rümcek 

kendi yavrusuna bedenini verdiği gibi biz O‟nun adını bilmeden önce İsa bizim için kendi 

bedenini verdi ve böylece Tanrı bizi ne kadar sevdiğini gösterdi.  

Geçmişte biz günahkârken Tanrı‟yı sevemedik. Ama Tanrı kendi sevgisi aracılığıyla 

kurtulmuş olan bizlere Tanrı‟yı sevebilmemiz için yol açtı. İsa „Siz Tanrı‟yı seviyorsanız beni 

seveceksiniz. Ve siz beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getireceksiniz‟ diye söyledi. 

İsa‟nın buyruğuna göre komşuları sevenler İsa‟yı sevenlerdir, İsa‟yı sevenler O‟nu gönderen 

Tanrı‟yı sevenlerdir. Ö yle insanları Tanrı sevecektir, İsa da onu severek kendisini 

gösterecektir (Yuhanna 14:21).  

Komşuları seviyorsa onların canlarını kurtarmalı ve onları öğrenci olarak yetiştirmelidir. 

Bu „şimdiden kilise hayatını sürdürmekte olanları öğreterek öğrenci yap‟ anlamına gelmiyor. 

Ö yle yaparak kilisede bölücülük yapanlar vardır. Ö nce komşulara sevgiyle hizmet etmeli ve 

onları İsa‟ya götürerek canlarını kurtarmak lazım. Ve onları Tanrı‟nın sözüyle yetiştirerek 

kiliseye hizmet eden İsa‟nın öğrencileri olarak yetiştirmelidir.  

Rab bize „siz ışık ve tuzsunuz. İyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız`ı yüceltsinler‟ 

(Matta 5:13-16) diye söyledi. Burada „İyi işler‟ derken dünya insanların düşündükleriyle 

biraz farklıdır. Elçilerin işleri 10:38 “Tanrı`nın, Nasıralı İsa`yı nasıl Kutsal Ruh`la ve kudretle 

meshettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, İblis`in baskısı altında 

olanların hepsini iyileştiriyordu. Ç ünkü Tanrı O`nunla birlikteydi” diye yazılmıştır. Burada 

„iyilik yaptı‟ derken Tanrı‟nın istediklerini yerine getirmektir. Tanrı‟nın isteğine göre iyilik 

yaptığı zaman biz artık ışık ve tuz olarak yaşayabiliriz.  

Rab‟bi gerçekten sevenler yavrusu için kendi bedenini feda eden örümcek gibi anne 

yüreğiyle komşularını müjdeleyerek onları öğrenci olarak yetiştirecekler. O zaman büyük bir 

zulüm olabilir. Ama ona rağmen vazgeçmeden Rab‟bin isteğini yerine getirmelidir. Ö yle 

insanlar sonuçta sağlıklı bir ağacın dalları gibi bol bol meyve verecekler. Ama son günlerde 

meyvesiz kuru dallar sönmeyen ateşe atılacaklar.  



Kiliselerin büyümeleriyle ilgili olumsuz bakanlar vardır. Aslında kilise büyüdükçe 

pastörlar için çalışmak zordur. Ama ona rağmen daha çok canları toplamaya çalışmasının 

sebebi Rab‟bin buyruklarını yerine getirmek içindir. Rab‟bin koyunlarını yetiştirerek gütmek 

Rab‟bi gerçekten sevmektir. Biz dünyanın gidişine uyanlar değiliz. Tersine dünya insanların 

bizi takip etmelerini sağlamalıyız. Bunun için ilk önce biz kendimiz komşuları sevenler 

olarak iyi örnek olmalıyız.   

Komşuları sev denen Rab‟bin buyruğunu yerine getirerek bol ürün veren dallar olmalıyız. 

Rab bize „günahınızı ben yüklendim siz yeni buyruğumu yerine getirin‟ diye söylüyor. 

İçimizdeki Kutsal Ruh‟un bize hatırlatarak öğrettiği gerçek Rab‟bin yeni buyruğudur. 

Tanrı‟ya dua etmesine rağmen cevabını alamamanın sebebi yeni buyruğu yerine getirmediği 

içindir. İman hayatını sürdürürken sanki Ferisiler gibi „kendim kutsal olursam yeter‟ diye 

düşünürse Vay haline! Gerçekten Rab‟bi seviyorsa yeni buyruğunu yerine getirerek Rab‟bin 

koyunlarını otlatmak lazım.   
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