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YUHANNA
KİTABI bölüm 6

4. MUCİZE
İsa Beş Bin Kişiyi

Doyuruyor
Yuhanna 6:1-15

Bundan sonra İsa, Celile –Taberiye– Gölü'nün 
karşı yakasına geçti. Ardından büyük bir 
kalabalık gidiyordu. Çünkü hastalar üzerinde 
yaptığı mucizeleri görmüşlerdi. İsa dağa çıkıp 
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orada öğrencileriyle birlikte oturdu. 
Yahudiler'in Fısıh Bayramı yakındı.

İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın 
kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a, 
“Bunları doyurmak için nereden ekmek 
alalım?” diye sordu. Bu sözü onu denemek için 
söyledi, aslında kendisi ne yapacağını 
biliyordu.

Filipus O'na şu yanıtı verdi: “Her birinin bir 
lokma yiyebilmesi için iki yüz dinarlık ekmek 
bile yetmez.”

Öğrencilerinden biri, Simun Petrus'un kardeşi 
Andreas, İsa'ya dedi ki, “Burada beş arpa 
ekmeğiyle iki balığı olan bir çocuk var. Ama bu 
kadar adam için bunlar nedir ki?”

İsa, “Halkı yere oturtun” dedi.

Orası çayırlıktı. Böylece halk yere oturdu. 
Yaklaşık beş bin erkek vardı. İsa ekmekleri 
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aldı, şükrettikten sonra oturanlara dağıttı. 
Balıklardan da istedikleri kadar verdi. Herkes 
doyunca İsa öğrencilerine, “Artakalan 
parçaları toplayın, hiçbir şey ziyan olmasın” 
dedi.

Onlar da topladılar. Yedikleri beş arpa 
ekmeğinden artakalan parçalarla on iki sepet 
doldurdular. Halk, İsa'nın yaptığı mucizeyi 
görünce, “Gerçekten dünyaya gelecek olan 
peygamber budur” dedi.

İsa onların gelip kendisini kral yapmak üzere 
zorla götüreceklerini bildiğinden tek başına 
yine dağa çekildi.

İsa’nın başka bir öğrencisi olan Matta’nın 
müjdesinin 14’üncü bölümünde bizlere bu 
mucize hakkında daha çok bilgi verir. İsa ve 
öğrencileri, kalabalıktan uzaklaşmak için 
sessiz bir yere çekilmişlerdi. Ama insanlar 
O’nu izlemiş ve hastalarını iyileştirmesi için 
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onları İsa’ya getirmişlerdi. İsa da onları 
iyileştirmişti. İsa gelen insanlara acıdı. Saat 
geç olmuştu. Herkes açtı ve yiyecek 
bulabilecekleri hiçbir yer yoktu.

İsa, bundan sonra yaptığı bir mucize ile 
bizlere birçok şey öğretmiştir. Tanrı’nın 
bizimle ve gereksinimlerimizle ilgilendiğini 
anlamamızı sağlar. Bizlere 
gereksinimlerimizi karşılayabileceğini 
gösterir.

Burada “somun” olarak tercüme edilen 
sözcük, sandviç ekmeği kadar küçük 
ekmeklerden söz etmektedir. Beş sandviç 
ekmeği ve iki küçük balık, aç bir çocuk için 
iyi bir öğle yemeğiydi. Ama Öğretmen 
ekmekle balığı istemişti ve çocuk da 
hepsini O’na verdi. İsa'nın kutsamasıyla bu 
öğle yemeği 5000 kişi için istedikleri kadar 
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yiyebilecekleri bir yemek haline geldi. Ve 
sonuçta çocuk da aç kalmadı! O da 
yiyebileceği kadar yedi. Sahip olduğumuz 
şeyleri Tanrı’ya vermekle hiçbir zaman 
kaybetmeyiz. O bizlere her zaman bizim 
O'na verdiğimizden daha fazlasını verir.

Orada bulunan beş ekmek ve iki balık ancak 
İsa sahip oldukları yiyecek için Tanrı’ya 
teşekkür ettikten sonra çoğaldı. Bizler bize 
verdikleri için Tanrı’ya teşekkür ettikçe o 
bunların gereksinimlerimizi karşılamak için 
yeterli olmasını sağlamaktadır. Öğrenciler 
de, mucizeye katkıda bulundular. Onlar 
bölünmüş yemekleri İsa’nın ellerinden 
aldıkça yemekler insanların ihtiyacını 
karşılamak için arttı ve çoğaldı.

Tanrı Sözü’ne de bazen mecaz olarak 
ekmek ve et denir. Bizler Tanrı'nın Sözü’nü 
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başka insanlarla paylaştıkça Tanrı onu 
bereketler ve ruhsal bakımdan aç insanları 
tatmin etmesini sağlar.

İsa her zaman her şeyi düzenli bir şekilde 
yapmıştı. Büyük kalabalığın bir kargaşa 
ortamı yaşanmadan yiyebilmesi için her 
şeyi düzenlemişti. Bundan sonra artan 
yiyecekleri öğrencilerine toplatmış ve 
bizlere müsrif olmamayı öğretmiştir.

İnsanlar bu mucizeden ötürü çok 
heyecanlanmışlardı. Tanrı'nın kendilerine 
yollamayı vaat ettiği Mesih, Musa gibi bir 
peygamber olacaktı. Musa dua etmiş ve 
Tanrı çölde halka “man” adı verilen bir 
yiyecek vermişti. İsa da çölde büyük bir 
kalabalığı mucizesel bir şekilde 
doyurmuştu. Bir Peygamber, Mesih 
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olmalıydı. O’nu Kral yapmak istiyorlardı.

Ama İsa Roma hükümetini devirip ülkesinin 
yöneticisi olmaya gelmemişti. Doğru 
yaşamayı isteyenlerin içindeki günahın 
gücünü devirmeye gelmişti. Birçok insanın 
yaşamının Rabbi ve Kralı olacaktı ama 
krallığı politik değil, ruhsaldı. İnsanları bunu 
anlayamamışlardı, bu yüzden onların 
yanından ayrılması gerekti.

Yuhanna’nın kaydettiği bu dördüncü 
mucizede, İsa, kalabalığın perişanlığıyla yüz 
yüze gelince beş küçük ekmekle iki kücük 
balıktan BOLLUK yaratarak gene de 
YOKLUĞUN üzerinde RAB’liğini kanıtladı.

✼
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5. MUCİZE
İsa 

Suyun Üzerinde Yürüyor
Yuhanna 6:16-21

Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir 
tekneye binerek gölün karşı yakasındaki 
Kefarnahum'a doğru yol aldılar. Karanlık 
basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. 
Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya 
başladı. Öğrenciler beş kilometre kadar kürek 
çektikten sonra, İsa'nın gölün üstünde 
yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce 
korktular. Ama İsa, “Korkmayın, benim!” dedi. 
Bunun üzerine O'nu tekneye almak istediler. O 
anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı.

Tekneyle Celile Gölü üzerinde gitmekte olan 
öğrenciler korkuyorlardı çünkü aniden ve 
şiddetle kopan fırtına teknelerini batırmak 
üzereydi. İsa azgın dalgaların üzerinde 
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yürüyerek yanlarına ulaştı ve onları 
kurtarmak için teknenin içine girdi. Sular 
üzerinde yürüyen ve fırtınayı dindirebilen 
kim var? İsa böyle şeyler yapar çünkü O, 
Tanrı Oğlu’dur.

İsa’nın tekneye girmesi, O’nun hayatlarımıza 
girmesi gibidir. O’nunla birlikteyken, 
sıkıntıların fırtına şiddetiyle hayatlarımıza 
çarptığı zamanlarda bile güvenlikteyiz. İsa 
korkularımızı alır ve bize huzur verir. İsa’dan 
1000 yıl evvel yaşamış ilahi yazar olan 
Davut şöyle yazmıştı:

Mezmur 34:6

Bu mazlum yakardı, Rab duydu, bütün 
sıkıntılarından kurtardı onu.

Yuhanna’nın kaydettiği bu beşinci mucizede, 
İsa hem fırtınayı dindirerek, hem de imanı kıt 
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olan Petrus’un azgın sular üzerinde 
yürümesini sağlayarak TÜM DOĞA üzerindeki 
RAB’liğini kanıtlamaktadır.

✼

İnsanlar 
İsa’yı Arıyor

Yuhanna 6:22-24

Ertesi gün, gölün karşı yakasında kalan halk, 
önceden orada sadece bir tek tekne 
bulunduğunu, İsa'nın kendi öğrencileriyle 
birlikte bu tekneye binmediğini, öğrencilerinin 
yalnız gittiklerini anladı. Rab'bin 
şükretmesinden sonra halkın ekmek yediği 
yerin yakınına Taberiye'den başka tekneler 
geldi. Halk, İsa'nın ve öğrencilerinin orada 
olmadığını görünce teknelere binerek 
Kefarnahum'a, İsa'yı aramaya gitti.
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İsa çok popülerdi. Kalabalıklar her gittiği 
yere O’nun arkasından gidiyordu. Kral 
olması için tam aradıkları kişi olduğunu 
düşünüyorlardı. Mucizeler yaratabilen 
gücüyle bütün hastaları iyileştirebilirdi. 
Onları doyurabilirdi ve artık çalışmalarına 
gerek kalmazdı!

İsa o sırada Celile Denizi’nin batı kıyısındaki 
Kefernahum adlı kentte oturuyordu. O’nu 
devrimci bir hareketin lideri yapmayı 
isteyen kalabalıklar O’nun ardından oraya 
gitmişlerdi. Ama İsa onların teklifini kabul 
edemezdi. Daha sonra düşmanları O’nu bir 
devrim yaratmakla suçlayacaklardı ama 
halk bu suçlamanın ne kadar akılsızca bir 
şey olduğunu biliyordu.

✼
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Yaşam Ekmeği
İsa

Yuhanna 6:25-59

İsa şöyle yanıt verdi: “Size doğrusunu 
söyleyeyim, doğaüstü belirtiler gördüğünüz 
için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için 
beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, 
sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için 
çalışın. Bunu size İnsanoğlu verecek. Çünkü 
Baba Tanrı O'na bu onayı vermiştir.”

Onlar da şunu sordular: “Tanrı'nın istediği 
işleri yapmak için ne yapmalıyız?”

İsa, “Tanrı'nın işi O'nun gönderdiği kişiye iman 
etmenizdir” diye yanıt verdi.

Bunun üzerine, “Görüp sana iman etmemiz 
için nasıl bir belirti gerçekleştireceksin? Ne 
yapacaksın?” dediler. “Atalarımız çölde man 
yediler. Yazılmış olduğu gibi, ‘Yemeleri için 
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onlara gökten ekmek verdi.'”

İsa onlara dedi ki, “Size doğrusunu 
söyleyeyim, gökten ekmeği size Musa 
vermedi, gökten size gerçek ekmeği Babam 
verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği, gökten inen ve 
dünyaya yaşam verendir.”

Onlar da, “Efendimiz, bizlere her zaman bu 
ekmeği ver!” dediler.

İsa, “Yaşam ekmeği Ben'im. Bana gelen asla 
acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman 
susamaz” dedi. “Ama ben size dedim ki, ‘Beni 
gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz.' 
Baba'nın bana verdiklerinin hepsi bana 
gelecek ve bana geleni asla kovmam. Çünkü 
kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini 
yerine getirmek için gökten indim. Beni 
gönderenin isteği, bana verdiklerinden 
hiçbirini yitirmemem, son gün hepsini 
diriltmemdir. Çünkü Babam'ın isteği, Oğul'u 
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gören ve O'na iman eden herkesin sonsuz 
yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son 
günde dirilteceğim.”

"'Gökten inmiş olan ekmek Ben'im” dediği için 
Yahudiler O'na karşı söylenmeye başladılar. 
Yusuf oğlu İsa değil mi bu?” diyorlardı. 
“Annesini de, babasını da tanıyoruz. Şimdi 
nasıl oluyor da, ‘Gökten indim' diyor?”

İsa, “Aranızda söylenmeyin” dedi. “Beni 
gönderen Baba bir kimseyi bana çekmedikçe, 
o kimse bana gelemez. Bana geleni de son 
günde dirilteceğim. Peygamberlerin yazdığı 
gibi, ‘Tanrı onların hepsine kendi yollarını 
öğretecektir.' Baba'yı işiten ve O'ndan öğrenen 
herkes bana gelir. Bu, bir kimsenin Baba'yı 
gördüğü anlamına gelmez. Baba'yı sadece 
Tanrı'dan gelen görmüştür. Size doğrusunu 
söyleyeyim, iman edenin sonsuz yaşamı 
vardır. Yaşam ekmeği Ben'im. Atalarınız çölde 
man yediler, yine de öldüler.Gökten inen öyle 
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bir ekmek var ki, ondan yiyen ölmeyecek. 
Gökten inmiş olan diri ekmek Ben'im. Bu 
ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. 
Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de 
benim bedenimdir.”

Bunun üzerine Yahudiler, “Bu adam yememiz 
için bedenini bize nasıl verebilir?” diyerek 
birbirleriyle çekişmeye başladılar.

İsa onlara şöyle dedi: “Size doğrusunu 
söyleyeyim, İnsanoğlu'nun bedenini yiyip 
kanını içmedikçe, sizde yaşam olmaz. 
Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz 
yaşamı vardır ve ben onu son günde 
dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, 
kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı 
içen bende yaşar, ben de onda. Yaşayan Baba 
beni gönderdiği ve ben Baba'nın aracılığıyla 
yaşadığım gibi, bedenimi yiyen de benim 
aracılığımla yaşayacak. İşte gökten inmiş olan 
ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi 
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değildir. Atalarınız öldüler. Oysa bu ekmeği 
yiyen sonsuza dek yaşar.” İsa bu sözleri 
Kefarnahum'da havrada öğretirken söyledi.

İsa, Tanrı’nın isteğinin insanların Kendisine 
iman etmesi gerektiğini öğretti.

Yuhanna 6:29

Tanrı’nın işi O’nun gönderdiği kişiye iman 
etmenizdir.

İsa’nın onları ‘man’la doyurmasını 
istiyorlardı. (Man, Tanrı’nın çölde kendi 
halkına lütfuyla sağladığı olağandışı bir 
yiyecekti. Mısır’dan Çıkış 16:1-36) İsa, onlara 
‘man’dan daha iyi bir yiyeceği olduğunu 
bildiriyordu. İsa, Tanrı’nın cennetten 
gönderdiği Yaşam Ekmeği’ydi.

İsa, bedenini yiyip kanını içmeleri 
gerektiğini söylediğinde bazı insanlar çok 
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kızdılar. Bu cümledede bir başka mecaz 
kullanımı görüyoruz. İsa, insanların 
bedenlerinin içine yiyecek aldıkları gibi, 
Kendisini de yaşamlarına almaları 
gerektiğini söylemek istiyordu. Yiyecek 
onlara fiziksel yaşam veriyordu. İsa onlara 
sonsuz yaşam verecekti.

İsa daha sonra bir gün, öğrencilerine ekmek 
ve şarap verdi ve onlara bunların Kendi 
bedeni ve kanını temsil ettiğini söyledi. 
Birlikte bu öğeleri yedikleri her seferinde 
Kendi ölümünü hatırlamalarını söyledi. Ve 
bizler de günümüzde buna Rab’bin Sofrası 
deriz. Rab’bin Sofrasını almak bir kimsenin 
kurtulmasını sağlamaz. Hatta Kutsal Kitap, 
önce günahlarımızdan tövbe etmeden 
Rab'bin Sofrası’nı almamızın bize zarar 
vereceğine karşı bizi uyarır.
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✼

Birçok Kişi
İsa’yı Terk Ediyor

Yuhanna 6:60-71

Öğrencilerinin birçoğu bunu işitince, “Bu söz 
çok çetin, kim kabul edebilir?” dediler.

Öğrencilerinin buna karşı söylendiğini anlayan 
İsa, “Bu sizi şaşırtıyor mu?” dedi. “Ya 
İnsanoğlu'nun önceden bulunduğu yere 
yükseldiğini görürseniz...? Yaşam veren 
Ruh'tur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere 
söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Yine de 
aranızda iman etmeyenler var.” İsa iman 
etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek 
kişinin kim olduğunu baştan beri biliyordu. 
“Sizlere, ‘Baba'nın bana yöneltmediği hiç 
kimse bana gelemez' dememin nedeni budur” 
dedi.
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Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri 
döndüler, artık O'nunla dolaşmaz oldular. İsa o 
zaman Onikiler'e, “Siz de mi ayrılmak 
istiyorsunuz?” diye sordu.

Simun Petrus şu yanıtı verdi: “Rab, biz kime 
gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. 
İman ediyor ve biliyoruz ki, sen Tanrı'nın 
Kutsalı'sın.”

İsa onlara şu karşılığı verdi: “Siz Onikiler'i 
seçen ben değil miyim? Buna karşın içinizden 
biri iblistir.” Simun İskariot'un oğlu Yahuda'dan 
söz ediyordu. Çünkü Yahuda Onikiler'den biri 
olduğu halde İsa'ya ihanet edecekti.

İsa’yı izlemeye başlayan insanların bazıları 
gücenip İsa’ya sırtlarını çevirdiler. İsa, 
öğrencilere onların da Kendisini bırakıp 
bırakmayacaklarını sordu. Petrus, “Rab, biz 
kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri 
şendedir” dedi. Petrus’un söylediklerinin 
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gerçeğini anlamamız çok önemlidir.

Sonsuz yaşama sahip olmak için sadece 
İsa hakkında bir şeyler bilmemiz yetmez, 
İsa’yı şahsen tanımamız gerektir. Ülkenizin 
en yüksek düzeydeki yöneticisi hakkında bir 
şeyler bilebilirsiniz ama onu şahsen tanıyor 
musunuz? Birçok kişi İsa’yı şahsen, kendi 
Kurtarıcıları olarak tanımadan İsa hakkında 
bir şeyler bilirler.

Yuhanna 17:3

Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve 
gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır.

Siz İsa’yı kendi Kurtarıcınız olarak tanıyor 
musunuz? Tanımıyorsanız, günahlarınızı 
itiraf edip İsa’yı yüreğinizin içine davet 
etmeniz gerekmektedir. Kurtuluş umudunuz 
yaptıklarınızda değil, İsa’nın sizin için 
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yapmış olduğu şeyde olmalıdır.


