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YUHANNA
KİTABI bölüm 9

6. MUCİZE
İsa Kör Bir Adamı 

İyileştiriyor
Yuhanna 9:1-12

İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam 
gördü. Öğrencileri İsa'ya, “Rabbî, kim günah 
işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi, 
yoksa annesi babası mı?” diye sordular.
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İsa şu yanıtı verdi: “Ne kendisi, ne de annesi 
babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun 
yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni 
gönderenin işlerini vakit daha gündüzken 
yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse 
çalışamaz. Dünyada olduğum sürece 
dünyanın ışığı Ben'im.”

Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü, 
tükürükle çamur yaptı ve çamuru adamın 
gözlerine sürdü. Adama, “Git, Şiloah 
Havuzu'nda yıkan” dedi. Şiloah, gönderilmiş 
anlamına gelir.

Adam gidip yıkandı, gözleri açılmış olarak 
döndü. Komşuları ve onu daha önce dilenirken 
görenler, “Oturup dilenen adam değil mi bu?” 
dediler.

Kimi, “Evet, odur” dedi, kimi de “Hayır, ama ona 
benziyor” dedi.
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Kendisi ise, “Ben oyum” dedi.

“Öyleyse, gözlerin nasıl açıldı?” diye sordular.

O da şöyle yanıt verdi: “İsa adındaki adam 
çamur yapıp gözlerime sürdü ve bana, 
‘Şiloah'a git, yıkan' dedi. Ben de gidip yıkandım 
ve gözlerim açıldı.”

Ona, “Nerede O?” diye sordular.

“Bilmiyorum” dedi.

Tıpkı nesilleri inandığı gibi İsa’nın öğrenciler 
de bütün hastalıkların günahın 
cezalandırılışı olduğuna inanıyorlardı. Ama 
bir adam doğmadan nasıl günah işleyebilir 
ki? Doğuştan kördü işte! Bu durum onun 
kendi günahından ötürü olamazdı. Herhangi 
kötü bir şey yapamadan önce kör olarak 
doğmuştu. Bu durum anne-babasının 
günahından kaynaklanıyor olabilir miydi?
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İsa onlara hastalık ve çekilen acıların her 
zaman bir kişinin günahından ötürü 
kaynaklanmaycağını bildirdi. Birçok 
hastalıklar doğal nedenlerden 
kaynaklanırlar ve günah ve cezayla hiçbir 
alakaları yoktur. Bu adamın körlüğü ona İsa 
tarafından iyileştirilmesi ve günahlarından 
kurtulması için bir fırsat verecekti. Başka 
insanlar Tanrı’nın gücünü görecek ve İsa’ya 
iman edeceklerdi. Bu yüzden, her şeyi o 
olaylar olup bitmeden öncesinden bilen 
Tanrı, bu adamın kör olarak doğmasına izin 
vermişti.

Bazen, neden acı çektiğimizi anlayamayız. 
Hastalığın bütün doğal nedenlerini 
düzeltmeye ve sağlığımızla ilgilenmeye 
çalışırız ama yine de bizler ve çocuklarımız 
çeşitli hastalıklardan ötürü acı çekeriz. Ve, 
“Ya Rab, neden benim başıma böyle bir şey 
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geldi?” diye sorarız.

Tanrı acı çekmemizi bazen bizi düzeltmek 
için bir araç olarak kullanır. Yüreğimizi ve 
yaşamımızı araştırıp söylemiş ya da yapmış 
olduğumuz şeylerden ya da yanlış tutumlar 
ve günahlı düşüncelerden ötürü Tanrı’dan 
bağışlama dilemeliyiz. Tanrı’nın bizi 
iyileştirmesi için dua etmeliyiz. Her şeyden 
önemlisi, insanların bizim çektiğimiz acılar 
aracılığıyla Tanrı’nın gücü ve sevgisini 
görüp O’nu övmesi için dua edelim. 
Yaşamımızdaki her şeyin Tanrı’ya yücelik 
getirmesini istiyoruz.

Yuhanna’nın kaydettiği bu altıncı mucizede, 
talihsizlik söz konusudur. Doğuştan kör olan 
adamın iyileşmek için hiç bir çaresi yoktu. 
Bugün bile en yetenekli doktorun ya da en iyi 
donanımlı hasthanenin böyle bir hastanın 
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görme yeteneğini geri verme imkanı azdır. İsa 
ise bir buyrukla tüm TALİHSİZLİK üzerindeki 
RAB’liğini kanıtlamaktadır.

✼

Ferisiler’in
Soruştuması

Yuhanna 9:13-34

Eskiden kör olan adamı Ferisiler'in yanına 
götürdüler. İsa'nın çamur yapıp adamın 
gözlerini açtığı gün Şabat Günü'ydü. Bu 
nedenle Ferisiler de adama gözlerinin nasıl 
açıldığını sordular. O da, “İsa gözlerime çamur 
sürdü, yıkandım ve şimdi görüyorum” dedi.

Bunun üzerine Ferisiler'in bazıları, “Bu adam 
Tanrı'dan değildir” dediler. “Çünkü Şabat 
Günü'nü tutmuyor.”
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Ama başkaları, “Günahkâr bir adam nasıl bu 
tür belirtiler gerçekleştirebilir?” dediler.

Böylece aralarında ayrılık doğdu. Eskiden kör 
olan adama yine sordular: “Senin gözlerini 
açtığına göre, O'nun hakkında sen ne 
diyorsun?”

Adam, “O bir peygamberdir” dedi.

Yahudi yetkililer, gözleri açılan adamın 
annesiyle babasını çağırmadan onun daha 
önce kör olduğuna ve gözlerinin açıldığına 
inanmadılar. Onlara, “Kör doğdu dediğiniz 
oğlunuz bu mu? Peki, şimdi nasıl görüyor?” 
diye sordular.

Adamın annesiyle babası şu karşılığı verdiler: 
“Bunun bizim oğlumuz olduğunu ve kör 
doğduğunu biliyoruz. Ama şimdi nasıl 
gördüğünü, gözlerini kimin açtığını bilmiyoruz, 
ona sorun. Ergin yaştadır, kendisi için kendisi 
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konuşsun.”

Yahudi yetkililerden korktukları için böyle 
konuştular. Çünkü yetkililer, İsa'nın Mesih 
olduğunu açıkça söyleyeni havra dışı etmek 
için aralarında sözbirliği etmişlerdi. Bundan 
dolayı adamın annesiyle babası, “Ergin 
yaştadır, ona sorun” dediler.

Eskiden kör olan adamı ikinci kez çağırıp, 
“Tanrı hakkı için doğruyu söyle” dediler, “Biz 
bu adamın günahkâr olduğunu biliyoruz.”

O da şöyle yanıt verdi: “O'nun günahkâr olup 
olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var, 
kördüm, şimdi görüyorum.”

O zaman ona, “Sana ne yaptı? Gözlerini nasıl 
açtı?” dediler.

Onlara, “Size demin söyledim, ama 
dinlemediniz” dedi. “Niçin yeniden işitmek 
istiyorsunuz? Yoksa siz de mi O'nun 
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öğrencileri olmak niyetindesiniz?”

Adama söverek, “O'nun öğrencisi sensin!” 
dediler. “Biz Musa'nın öğrencileriyiz. Tanrı'nın 
Musa'yla konuştuğunu biliyoruz. Ama bu 
adamın nereden geldiğini bilmiyoruz.”

Adam onlara şu karşılığı verdi: “Şaşılacak şey! 
O'nun nereden geldiğini bilmiyorsunuz, ama 
gözlerimi O açtı. Tanrı’nın, günahkârları 
dinlemediğini biliriz. Ama Tanrı, kendisine 
tapan ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler. 
Dünya var olalı, bir kimsenin doğuştan kör 
olan birinin gözlerini açtığı duyulmamıştır. Bu 
adam Tanrı'dan olmasaydı, hiçbir şey 
yapamazdı.”

Onlar buna karşılık, “Tamamen günah içinde 
doğdun, sen mi bize ders vereceksin?” diyerek 
onu dışarı attılar.

İsa kör adamı Sept gününde iyileştirdiği için 
düşmanları kızgındı. Kör adamın iyileşmiş 
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olduğundan ötürü mutlu değildiler. Adamı 
İsa'nın bir günahkâr olduğuna ikna etmeye 
çalışıyorlardı ve sonunda iyileşen adamı 
havralarından attılar.

İyileşen adam bizler için iyi bir örnek 
oluşturmaktadır. Söyledikleri bu dinsel 
liderleri İsa’nın Tanrı’dan geldiğine ikna 
edememişti ama İsa’nın kendisi için neler 
yaptığını anlatabilirdi. Bizler de aynı şeyi 
yapabiliriz.

Yuhanna 9:25

Bildiğim bir şey var, kördüm, şimdi görüyorum.

✼
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Ruhsal Körlük
Yuhanna 9:35-41

İsa adamı kovduklarını duydu. Onu bularak, 
“Sen İnsanoğlu’na iman ediyor musun?” diye 
sordu.

Adam şu yanıtı verdi: “Efendim, O kimdir? 
Söyle de kendisine iman edeyim.”

İsa, “O'nu gördün. Şimdi seninle konuşan 
O'dur” dedi.

Adam, “Rab, iman ediyorum!” diyerek İsa'ya 
tapındı.

İsa, “Görmeyenler görsün, görenler kör olsun 
diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim” 
dedi.

O'nun yanında bulunan bazı Ferisiler bu 
sözleri işitince, “Yoksa biz de mi körüz?” diye 
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sordular.

İsa, “Kör olsaydınız günahınız olmazdı” dedi, 
“Ama şimdi, ‘Görüyoruz’ dediğiniz için 
günahınız duruyor.”

Havradan atılmak, tıpkı bir insana ölü 
olduğunun bildirilmesi kadar ciddi bir 
durumdu. İsa adama moral vermek için onu 
bulmaya gitti. Adama Kendisinin Kurtarıcı 
olduğunu bildirdi. Adam iman etti ve İsa'ya 
tapındı.

İsa ruhsal körlükten sık sık söz etti. Ferisiler 
gerçeği kabul etmeyi istemedikleri için 
kendi ruhsal körlüklerinden sorumluydular. 
Ama kör dilenci İsa’ya hem iman etti ve 
hem iyileştirildi ve hem de günahlarından 
kurtarıldı.

Eğer ruhsal bakımdan kör olmayı 
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istemiyorsak İsa’yı kişisel Kurtarıcımız 
olarak kabul etmeliyiz. Bizler Kutsal Kitap’ı 
okuyup dua ettikçe İsa ruhsal bakımdan 
yanımıza gelip gözlerimizi açar. Gözlerimi 
aç, yasandaki harikaları göreyim (Mezmur 
119:18).


