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YUHANNA
KİTABI bölüm 11

7. MUCİZE
Lazar’ın 

Ölümü ve Dirilişi
Yuhanna 11:1-16

Meryem ile kızkardeşi Marta'nın köyü olan 
Beytanya'dan Lazar adında bir adam 
hastalanmıştı. Meryem, Rab'be güzel kokulu 
yağ sürüp saçlarıyla O'nun ayaklarını silen 
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kadındı. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeşiydi. 
İki kızkardeş İsa'ya, “Rab, sevdiğin kişi hasta” 
diye haber gönderdiler.

İsa bunu işitince, “Bu hastalık ölümle 
sonuçlanmayacak; Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı 
Oğlu'nun yüceltilmesine hizmet edecek” dedi.

İsa Marta'yı, kızkardeşini ve Lazar'ı severdi. Bu 
nedenle, Lazar'ın hasta olduğunu duyunca 
bulunduğu yerde iki gün daha kaldıktan sonra 
öğrencilere, “Yahudiye'ye dönelim” dedi.

Öğrenciler, “Rabbî” dediler, “Yahudi yetkililer 
demin seni taşlamaya kalkıştılar. Yine oraya 
mı gidiyorsun?”

İsa şu karşılığı verdi: “Günün on iki saati yok 
mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu 
dünyanın ışığını görür. Oysa gece yürüyen 
sendeler. Çünkü kendisinde ışık yoktur.” Bu 
sözleri söyledikten sonra, “Dostumuz Lazar 
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uyudu” diye ekledi, “Onu uyandırmaya 
gidiyorum.”

Öğrenciler, “Ya Rab” dediler, “Uyuduysa 
iyileşecektir.”

İsa Lazar'ın ölümünden söz ediyordu, ama 
onlar olağan uykudan söz ettiğini sanmışlardı. 
Bunun üzerine İsa açıkça, “Lazar öldü” dedi. 
“İman edesiniz diye, orada bulunmadığıma 
sizin için seviniyorum. Şimdi onun yanına 
gidelim.”

“İkiz” diye anılan Tomas öbür öğrencilere, “Biz 
de gidelim, O'nunla birlikte ölelim!” dedi.

Önceki bölümlerde İsa’nın hastalıklar 
üzerinde iyileştirme gücü olduğunu 
öğrendik. Şimdi O’nun ölüm üzerinde de 
yetkili olduğunu, ölüleri diriltme gücü 
olduğunu görüyoruz. Günümüzde 
doktorların hasta insanlara ilaç vererek 
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onları iyileştirmek üzere eğitilmiş 
olduklarını biliyoruz. Ama hiç kimse hiçbir 
zaman üç gün ölmüş bir insanı hayata 
döndürmeyi başarmamış. İsa’nın içinde bu 
güç vardır çünkü İsa, yaşamın tümünü 
veren Tanrı’dır.

Meryem, Marta ve Lazar, Yeruşalim’den 3 
Km uzakta olan Beytanya’da oturuyorlardı. 
Lazar hastalandığında kız kardeşleri İsa’ya 
bir mesaj gönderdiler. İsa, mesajı alır almaz 
onların yanına gitmedi. Bunun nedeni 
Lazar’ı sevmeyişi değildi. Bunu ne 
yapacağını çok iyi bildiği için yapmıştı.  

Meryem, Marta ve Lazar, Yeruşalim’den 3 
Km uzakta olan Beytanya’da oturuyorlardı. 
Lazar hastalandığında kız kardeşleri İsa’ya 
bir mesaj gönderdiler. Ama İsa, mesajı alır 
almaz onların yanına gitmedi.  Bunun 
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nedeni çok basitti. Sonuçlardan hangisi 
Baba’ya daha cok övgü getirecekti? Lazar’ın 
yanına koşup onun hastalığını iyileştirmek 
mi, yoksa oraya üç gün sonra yetişerek onu 
ölümden diriltmek mi?

İsa, Beytanya’ya gideceğini söylediğinde 
öğrencileri O’nu durdurmaya çalıştılar. 
İsa’nın hayatı Yeruşalim’de birkaç kez 
tehlikeye düşmüştü ve öğrenciler Efendileri 
için endişe ediyorlardı.

İsa, O’nu izleyenlerin karanlıkta 
tökezlemeyeceklerini söyleyerek 
Kendisinden de dünyanın Işığı olarak söz 
ediyordu. 

“Diriliş ve yaşam Ben'im”
Yuhanna 11:17–27

İsa Beytanya'ya yaklaşınca Lazar'ın dört 
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gündür mezarda olduğunu öğrendi. Beytanya, 
Yeruşalim'e on beş ok atımı kadar 
uzaklıktaydı. Birçok Yahudi, kardeşlerini 
yitiren Marta'yla Meryem'i avutmaya gelmişti. 
Marta İsa'nın geldiğini duyunca O'nu 
karşılamaya çıktı, Meryem ise evde kaldı.

Marta İsa'ya, “Ya Rab” dedi, “Burada olsaydın, 
kardeşim ölmezdi. Şimdi bile, Tanrı'dan ne 
dilersen Tanrı'nın onu sana vereceğini 
biliyorum.”

İsa, “Kardeşin dirilecektir” dedi.

Marta, “Son gün, diriliş günü onun dirileceğini 
biliyorum” dedi.

İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben'im” dedi. “Bana 
iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan 
ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna 
iman ediyor musun?”

Marta, “Evet, ya Rab” dedi. “Senin, dünyaya 
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gelecek olan Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna 
iman ettim.”

İsa, Beytanya’ya gittiğinde Lazar dört gün 
önce ölmüş ve gömülmüştü. Marta, 
koşarak O’nun yanına gelip, “Rab” dedi, 
“burada olsaydın, kardeşim ölmezdi.” Ayrıca 
İsa’nın Tanrı’dan her ne dilerse Tanrı’nın 
O’na onu vereceğini bildiğini de söyledi.

İsa, Marta’nın Kendisine olan imanını nasıl 
geliştirdi? Ona önce kardeşinin dirileceğini 
söyledi. Marta bunu biliyordu ama o bunun 
bütün ölülerin dirildiği Yargı Günü’nde 
gerçekleşeceğini sanmıştı.

Yuhanna 11:25

Diriliş ve yaşam Ben’im. Bana iman eden kişi 
ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman 
eden asla ölmeyecek.
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İsa’ya iman edenler ruhsal bakımdan hiçbir 
zaman ölmeyeceklerdir. Bedenleri ölse bile 
diriliş zamanı geldiğinde yeniden 
yaşayacaklardır.

Marta, İsa’nın Tanrı Oğlu olduğuna 
inandığını söylemişti. İsa bundan sonra 
Marta ve diğerleriyle birlikte Lazar’ın 
mezarına gitti. O zamanlarda ölüler genelde 
mağaralara ya da taşlık tepelerin kenar 
taraflarındaki deliklere gömülürdü. Ölü 
beden içeri konur ve mağaranın girişi büyük 
bir taşla kapatılırdı.

İsa 
Ağlıyor

Yuhanna 11:28–37

Bunu söyledikten sonra gidip kızkardeşi 
Meryem'i gizlice çağırdı. “Öğretmen burada, 
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seni çağırıyor” dedi.

Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa'nın 
yanına gitti. İsa henüz köye varmamıştı, hâlâ 
Marta'nın kendisini karşıladığı yerdeydi. 
Meryem'le birlikte evde bulunan ve kendisini 
teselli eden Yahudiler, onun hızla kalkıp dışarı 
çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara 
gittiğini sanarak onu izlediler.

Meryem İsa'nın bulunduğu yere vardı. O'nu 
görünce ayaklarına kapanarak, “Ya Rab” dedi, 
“Burada olsaydın, kardeşim ölmezdi.”

Meryem'in ve onunla gelen Yahudiler'in 
ağladığını gören İsa'nın içini hüzün kapladı, 
yüreği sızladı. “Onu nereye koydunuz?” diye 
sordu.

O'na, “Ya Rab, gel gör” dediler.

İsa ağladı. Yahudiler, “Bakın, onu ne kadar 
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seviyormuş!” dediler.

Ama içlerinden bazıları, “Körün gözlerini açan 
bu kişi, Lazar'ın ölümünü de önleyemez 
miydi?” dediler.

İsa, sorunlarımız ve üzüntülerimiz 
olduğunda bizimle gerçekten ilgilenen 
gerçek bir dosttur. Marta, Meryem ve 
arkadaşlarıyla birlikte ağladı ama daha 
sonra onların üzüntülerini sevince 
dönüştürdü. Bizim de üzüntülerimizi O’na 
getirip teselli bulabiliriz.

İsa Lazar'ı 
Yaşama Döndürüyor

Yuhanna 11:38-44

İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. 
Mezar bir mağaraydı, girişinde de bir taş 
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duruyordu. İsa, “Taşı çekin!” dedi.

Ölenin kızkardeşi Marta, “Rab, o artık 
kokmuştur, öleli dört gün oldu” dedi.

İsa ona, “Ben sana, ‘İman edersen Tanrı’nın 
yüceliğini göreceksin' demedim mi?” dedi.

Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini 
gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi: “Baba, beni 
işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her 
zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu, 
çevrede duran halk için, beni senin 
gönderdiğine iman etsinler diye söyledim.” 
Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, 
“Lazar, dışarı çık!” diye bağırdı.

Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü 
peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa 
oradakilere, “Onu çözün, bırakın gitsin” dedi.

İsa ne yapacaktı? Etrafta durup bakanlar 
bunu merak etmiş olmalıydılar. İlk olarak 
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İsa, Kendisini işittiğinden ötürü Tanrı’ya 
teşekkür ederek dua etti. Bundan sonra, 
“Lazar, dışarı çık” diye buyurdu. Ölü adam 
İsa’nın sesini işitti ve ölümden dirildi.

Bu, İsa’nın bütün ölüleri mezarlarından 
çağıracağı zamanın küçük bir resmidir. 
Diriliş iki kısımda gerçekleşecektir. Önce 
kurtulmuş olanlar dirilecekler. Çok daha 
sonraki bir zamanda kurtulmamış olanlar 
dirilecek ve günahlarından ötürü 
yargılanacaklar.

Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin 
O’nun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar 
mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar 
yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak 
üzere dirilecekler (Yuhanna 5:28-29).

Herkes nasıl Âdem’de ölüyorsa, herkes 
Mesih’te yaşama kavuşacak. Her biri sırası 
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gelince dirilecek: ilk örnek olarak Mesih, sonra 
Mesih’in gelişinde Mesih’e ait olanlar 
(1.Korintliler 15:22-23).

İlk diriliş budur. Ölülerin geri kalanı, bin yıl 
tamamlanmadan dirilmedi (Vahiy 20:5).

Yuhanna’nın kaydettiği bu yedinci 
mucizenin baş konusu, bütün insanlığın 
eninde sonunda karşılaşacağı ÖLÜM 
cezasıdır. Elçi Pavlus Romalılara 
Mektubu’nda yazdığı gibi, “Günah bir insan 
aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla 
dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara 
yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi (Romalılar 
5:12).”

Ama herkes Lazar’ın ölümden dirildiğine 
inanmadı, üstelikte o dirilişin öz anlamını 
kabul etmediler. Yahudi liderlerin İsa’yı 
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şiddetli kınaması, artık O’nun Tanrı Oğlu 
olduğunu kanıtlayan bu yedi belirtiden 
ötürü iyice nefrete dönüştü. Birkaç hafta 
sonra İsa’yı çarmıha gererek kendisini ve 
mucizelerini yok edebileceklerini 
sanacaklardı. Lazar’ı ölümün pençesinden 
kurtarabilen İsa ise, kendi Tanrısal gücüyle 
Kendisini de ölümden dirilterek, insanlığın 
en büyük düşmanı olan ÖLÜM üzerindeki 
RAB’liğini kesin bir zaferle kanıtladı.

✼

İsa’ya Karşı 
Tuzak

Yuhanna 11:45–57

O zaman, Meryem'e gelen ve İsa'nın 
yaptıklarını gören Yahudiler'in birçoğu İsa'ya 
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iman etti. Ama içlerinden bazıları Ferisiler’e 
giderek İsa'nın yaptıklarını onlara bildirdiler.

İsa'yı Öldürme Tasarısı 

Bunun üzerine başkâhinler ve Ferisiler, Yüksek 
Kurul'u toplayıp dediler ki, “Ne yapacağız? Bu 
adam birçok doğaüstü belirti gerçekleştiriyor. 
Böyle devam etmesine izin verirsek, herkes 
O'na iman edecek. Romalılar da gelip kutsal 
yerimizi ve ulusumuzu ortadan kaldıracaklar.”

İçlerinden biri, o yıl başkâhin olan Kayafa, 
“Hiçbir şey bilmiyorsunuz” dedi. “Bütün ulus 
yok olacağına, halk uğruna bir tek adamın 
ölmesi sizin için daha uygun. Bunu anlamıyor 
musunuz?”

Bunu kendiliğinden söylemiyordu. O yılın 
başkâhini olarak İsa'nın, ulusun uğruna, ve 
yalnız ulusun uğruna değil, Tanrı'nın dağılmış 
çocuklarını toplayıp birleştirmek için de 
öleceğine ilişkin peygamberlikte bulunuyordu. 
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Böylece o günden itibaren İsa'yı öldürmek için 
düzen kurmaya başladılar.

Bu yüzden İsa artık Yahudiler arasında açıkça 
dolaşmaz oldu. Oradan ayrılarak çöle yakın bir 
yere, Efrayim denilen kente gitti. Öğrencileriyle 
birlikte orada kaldı. Yahudiler'in Fısıh Bayramı 
yakındı. Taşradakilerin birçoğu bayramdan 
önce arınmak için Yeruşalim'e gitti. Orada 
İsa'yı arayıp durdular. Tapınaktayken 
birbirlerine, “Ne dersiniz, bayrama hiç 
gelmeyecek mi?” diye soruyorlardı.

Başkâhinlerle Ferisiler O'nu yakalayabilmek 
için, yerini bilenlerin haber vermesini 
buyurmuşlardı.

Lazar’ın mucize sonucu ölümden dirilişi 
dinsel önderlere bildirilmişti. Liderlerin 
bazıları diriliş olacağına bile inanmıyorlardı. 
Bütün liderler Roma hükümetiyle başlarının 
derde girmesinden korkuyorlardı ve İsa’yı 
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öldürme konusunda anlaştılar. Başkâhin 
Kayafa, bütün ulusun yok olmasındansa bir 
tek kişinin ölmesinin daha iyi olduğunu 
söyledi.


