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Bir gün İsa tapınağa gitti, 
insanların Tanrı’nın evine 
saygısızlık yaptığını gördü.



Tapınakta hayvan satıp, para 
alışverişi yapıyorlardı.



İpten bir kamçı yapıp, satıcıları 
oradan kovdu.  “Bunları buradan 
götürün” diye emretti.



“Babamın evini ticaret yerine 
çevirmeyin.”  İsa Babası’nın 
evini sevdi.



Liderler
İsa’nın

tapınağı
temizleme
yetkisine

sahip olduğuna 
dair bir işaret 

istediler.



“Bu tapınağı 
yıkın, üç

günde onu 
yeniden 

yapacağım”
dedi.  İmkânsız!  
Çünkü Tapınağın 

yapımı 46 yıl 
sürmüştü.



Ama İsa kendi bedeni 
hakkında konuştu.  
O’nun bedeni 
Tanrı’nın ikamet 
ettiği bir tapınak 
gibiydi.



İsa haçta ölse bile, 
Tanrı’nın O’nu 
üçüncü gün 
ölümden 
dirilteceğini 
biliyordu.



Bir gece
bir tapınak 

görevlisi
İsa’yı

ziyaret
etti.



İsa’nın 
mucizevî

bir şekilde 
Tanrı 

tarafından 
gönderildiğini 

biliyordu.



Nikodim
Tanrı 

hakkında
daha çok 

öğrenmek
için İsa’ya 

geldi. 



İsa Nikodim’e, bir 
insanın Tanrı’nın 

egemenliğine
girmesi için
yeniden
doğması
gerektiğini
söyledi.

Nikodim
anlamadı.



Yetişkin bir
insan nasıl

tekrar bebek
olabilirdi?

Üstelik
dindardı.

Bu yeterli
değil miydi?



“Ruh’tan doğan 
Ruh’tur” diye 
açıkladı İsa.



“Tanrı’nın Ruhu bir
rüzgâr gibidir.

İnsanlar
rüzgârı ne

görür ne
de anlarlar.  

Sadece
rüzgârın 

yaptıklarını 
görürler.” 



İsa, Nikodim’e 
İsrailoğulları’nın yıllar önce 
Musa’ya yakınmalarını hatırlattı.



“Yiyeceğimiz yok, suyumuz yok 
ve Tanrı’nın bize verdiği ekmek’ten 
bıktık”, diye haykırdılar.



İnsanların günahı 
Tanrı’yı kızdırdı.  Tanrı 

onların aralarına kızgın yılanlar 
gönderdi.



Yılanlar İnsanları 
ısırdı.  Birçokları öldü.



“Biz günah 
işledik.  Tanrı’ya yılanları 

uzaklaştırması için dua 
et.”  Yalvardılar.  Musa 
onlar için dua etti.  
Ama Tanrı yılanları 

uzaklaştırmadı.



Tanrı Musa’ya
kızgın bir yılan yapıp

bir sırığın üzerine 
koymasını söyledi.



“Yılanlar tarafından 
ısırılan herkes sırık

üzerindeki yılana
baktığında yaşayacak”,

diye söz verdi Tanrı.



Musa sarı bir yılan 
yaptı ve ona bakan 

herkes iyileşti.



İsa, Nikodim’e 
İnsanoğlu da sarı  

yılan gibi yukarı  
kaldırılmalı 

dedi.



İsa günahkârlar 
için öleceği yer 
olan çarmıhtan 

söz etti.



İsa “Tanrı dünya’yı 
öyle sevdi 
ki biricik 
Oğlu’nu 
verdi, …



… öyle ki O’na iman 
eden mahvolmasın 

ancak sonsuz 
yaşamı alsın” 

dedi. 



Bunun anlamı, her 
kim İsa’ya inanırsa 

Tanrı’nın 
ailesine doğar 

demektir.



Nikodim belki 
o gün İsa’nın 
öğrencisi 
olmadı.



Ama yıllar sonra Tanrı Oğlu’nun 
gömülmesine yardım 
etmesiyle İsa’ya olan 
imanını ve sevgisini 

gösterdi.



Bundan sonra İsa ve 
öğrencileri Kuzeye 
gittiler.



Diğer insanların Tanrı’nın Krallığı 
hakkında duymaya ve Tanrı’nın 
Oğlu Nasıralı …



… İsa’ya inanma şansına sahip 
olmaya ihtiyaçları vardı. 



“Bir tapınak görevlisi İsa’yı ziyaret ediyor”

Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir 
hikaye

Yuhanna 2-3 ve Çölde Sayım 21

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.” 
Mezmur 119:130



Son



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan 
ve O’nu tanımanı isteyen harika Tanrımız 

hakkında anlatır.

Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, 
kötü şeyleri yaptığımızı bilir.  Günahın 

cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh 

üzerinde ölmesi ve günahlarınız için cezayı 
çekmesi için gönderdi.



Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, 
Tanrı’ya şunları söyleyin: Sevgili İsa, Senin 

Tanrı olduğuna ve benim günahlarım için 
ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 

yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen 
yaşamıma gel ve günahlarımı affet, öyle ki 

şimdi yeni yaşama sahip olabileyim ve bir gün 
sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat 
edebilmem ve Senin için yaşayabilmem için 

bana yardım et.  Amin. 

Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla 
konuşun!  Yuhanna 3:16


