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YUHANNA
KİTABI bölüm 2

1. MUCİZE
İsa Suyu Şaraba Dönüştürüyor

Kana’daki Düğün
Yuhanna 2:1-11
Üçüncü gün Celile'nin Kana Köyü'nde bir 
düğün vardı. İsa'nın annesi de oradaydı. İsa'yla 
öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. Şarap 
tükenince annesi İsa'ya, “Şarapları kalmadı” 
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dedi.

İsa, “Anne, benden ne istiyorsun? Benim 
saatim daha gelmedi” dedi.

Annesi hizmet edenlere, “Size ne derse onu 
yapın” dedi.

Yahudiler'in geleneksel temizliği için oraya 
konmuş, her biri seksenle yüz yirmi litre alan 
altı taş küp vardı. İsa hizmet edenlere, “Küpleri 
suyla doldurun” dedi. Küpleri ağızlarına kadar 
doldurdular. Sonra hizmet edenlere, “Şimdi 
biraz alıp şölen başkanına götürün” dedi.

Onlar da götürdüler. Şölen başkanı, şaraba 
dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini 
bilmiyordu, oysa suyu küpten alan 
hizmetkârlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi 
çağırıp, “Herkes önce iyi şarabı, çok içildikten 
sonra da kötüsünü sunar” dedi, “Ama sen iyi 
şarabı şimdiye dek saklamışsın.”
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İsa bu ilk doğaüstü belirtisini Celile'nin Kana 
Köyü'nde gerçekleştirdi ve yüceliğini gösterdi. 
Öğrencileri de O'na iman ettiler.

İsa, annesi ve öğrencileri bir düğüne gittiler. 
Adet üzere düğün yemeğinde şarap vardı. 
Yemek bitmeden şarabın hepsi bitmişti.

İsa her zaman insanlara yardım etmeye 
hazırdı. Annesi Meryem, evlenen çiftin 
düğünlerinde mahcup olmamaları için 
O’ndan bir şeyler yapmasını istedi. Bu 
gereksinimi karşılamak için Tanrı’nın 
gücüne, bir mucizeye ihtiyaç vardı. 
Meryem’in İsa’ya bir mucize yapmasını 
söylemeye bir hakkı yoktu. Sadece Babası 
Tanrı böyle bir hakka sahipti. İsa, mucizeler 
yapma zamanının daha gelmediğini 
söylemesine karşın suyu şaraba çevirerek 
gereksimini karşıladı.
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Yuhanna’nın kaydettiği bu ilk mucizede, İsa 
kendi Tanrısal kimliğini bildirme zamanının 
daha gelmemiş olmasına karşın köy 
kuyusundan çekilmiş içme suyunu şaraba 
çevirdi. 

İsa Mesih FİZİKSEL EVRENİN ÖZÜ üzerinde 
RAB’dir.

✼

İsa, Satıcıları
Tapınaktan Kovuyor

Yuhanna 2:12-22

Bundan sonra İsa, annesi, kardeşleri ve 
öğrencileri Kefarnahum [kentine] gidip orada 
birkaç gün kaldılar.

Yahudiler'in Fısıh Bayramı yakındı. İsa da 
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Yeruşalim'e gitti. Tapınağın avlusunda sığır, 
koyun ve güvercin satanları, orada oturmuş 
para bozanları gördü. İpten bir kamçı yaparak 
hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte 
tapınaktan kovdu, para bozanların paralarını 
döküp masalarını devirdi. Güvercin satanlara, 
“Bunları buradan kaldırın, Babam’ın evini 
pazar yerine çevirmeyin!” dedi.

Öğrencileri, “Evin için gösterdiğim gayret beni 
yiyip bitirecek” diye yazılmış olan sözü 
hatırladılar.

Yahudi yetkililer İsa'ya, “Bunları yaptığına göre, 
bize nasıl bir belirti göstereceksin?” diye 
sordular.

İsa şu yanıtı verdi: “Bu tapınağı yıkın, üç 
günde onu yeniden kuracağım.”

Yahudi yetkililer, “Bu tapınak kırk altı yılda 
yapıldı, sen onu üç günde mi kuracaksın?” 
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dediler.

Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi 
bedeniydi. İsa ölümden dirilince öğrencileri bu 
sözü söylediğini hatırladılar, Kutsal Yazı'ya ve 
İsa'nın söylediği bu söze iman ettiler.

Tanrı halkı, her yıl Fısıh Bayramı'nı kutlamak 
için Tanrı’nın Yeruşalim’deki tapınağına 
gittiler. Uzun yıllar evvel – Yahudilerin 
Mısır’dan çıkışlarının önceki gecesinde – O 
gece olacakları anmak için Yahudi halkının 
ilk doğanlarını ölümden kurtaran Fısıh 
kuzusunun anısına kuzular kurban ettiler. 
Ölüm meleği diyardan geçeceği zaman 
Tanrı, halkına ne yapmaları gerektiğini 
bildirmişti. Her aile bir kuzu kesmiş ve 
kanını kapılarının yan ve üst süvelerine 
sürmüşlerdi. Ölüm meleği, kapısında 
kuzunun kanı olan her evin üzerinden 
geçmişti. Kuzunun kanı bulunmayan diğer 
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evlerde ise ailenin en büyük oğlu ölmüştü.

Bunların hepsi, Tanrı Kuzusu olan İsa’nın 
insanları sonsuz ölümden kurtaracağının 
bir resmiydi. Fısıh kutlaması da Tanrı’ya çok 
önemli türde bir tapınmaydı. Tanrı’nın 
evinde herkesin çok saygılı ve tapınma dolu 
bir tutum içinde olması gerekti.

Ticaret işleri ile uğraşan kurbanlık 
hayvanları satanlar ve yabancı parayı 
bozanlar, Yahudi olmayanlara mahsus tek 
avluyu – Tapınağın Dış Avlusu'nu – hayvan 
pisliği ve pazarlık gürültüleriyle 
dolduruyorlardı.

Bunun asıl nedeni Yahudi olmayan ama bir 
Yahudi gibi Tanrıya tapınmak isteyen 
insanları aşağılamak ve Yahudilerin 
gözünde ne kadar değersiz olduklarını 
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göstermekti. Yahudi olanlar bu yabancıların 
–Yahudi olmayanların– ibadet ve 
tapınmalarını kasten bilerek murdar etmeğe 
çalışıyorlardı. 

İsa’nın bu satıcıları kovmasının asıl nedeni, 
Tanrı’nın sadece Yahudilere değil, tüm 
uluslara da Kendi huzurunda durmaya 
uygun bir yer sağlamak istemesini 
kanıtlamaktaydı. Zaten bu avlunu 
yapılışının asıl amacı buydu. 

İsa, sadece insanlara kim olduğunu 
göstermek için bir mucize yapmayı 
reddetmişti. Bütün mucizeleri Tanrı’nın 
yüceliğini göstermek için gerçekleştirmişti. 
Ama en büyük mucizenin Kendisinin Tanrı 
Oğlu olduğunu kanıtlamasıydı. İnsanlar 
daha sonra Yeruşalim’de O’nun bedenini 
öldürecekler ama O üç gün sonra ölümden 



42

dirilecekti. Ancak, insanlar O’nun ne demek 
istediğini anlamadılar.

✼

İsa
Bütün İnsanları Biliyor

Yuhanna 2:23-25

Fısıh Bayramı'nda İsa'nın Yeruşalim'de 
bulunduğu sırada gerçekleştirdiği belirtileri 
gören birçokları O'nun adına iman ettiler. Ama 
İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara 
güvenmiyordu. İnsan hakkında kimsenin O'na 
bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü 
kendisi insanın içinden geçenleri biliyordu.

Bu kitabı okumanızın nedenlerinden biri, 
İsa’nın gerçekten kim olduğunu ve bizler 
için ne yapabileceğini anlamaktır. 
Yeruşalim’de birçok kişi, İsa’nın mucizelerini 
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gördükten sonra O’na iman etti. Biz de 
Kutsal Kitap’ın İsa hakkında öğrettiklerine 
iman etmeye davetliyiz.

Birçok insan İsa’ya iman ettiklerini söyler 
ama davranışları sözlerini yalanlar. Eğer 
İsa’nın Tanrısal Söz olduğuna inanıyorsak, 
O’nun öğrettiklerine iman etmeliyiz. O’nun 
yaşamının bizim ışığımız olduğuna 
inanıyorsak O’nun gösterdiği yolu 
izlemeliyiz. İsa’nın Tanrı’nın sağladığı 
Kurbanlık Kuzusu olduğuna inanıyorsak, 
O’nu günahlarımız için sunulan kurban 
olarak kabul etmeliyiz.


