
TANRI'NIN EGEMEN LÜTFU, İSA MESIH ARACILIĞIYLA, KENDILERINI 

KURTARAMAYANLARI KURTARMAK IÇIN ÇALIŞIYOR! 
CH3:1-10 

 
RESİM 
Nepal'i Katmandu Havaalanı'ndan terk ederseniz ve Uçağın sağ tarafında oturursanız ve gökyüzü 

açıksa, bir dağın canavarını, Everest Dağı'nı, Dünya'nın en yüksek dağını görürsünüz!  Ne kadar 

büyük?  8848 metre yüksekliğinde, adını Galli bir adamdan alıyor, George Everest, yüksekliğini 

çözebildi! 
 
Ama Nepalliyseniz, ona Everest demezsiniz, hayır, ona "SAGARMATHA" diyorsunuz, bunun ne 

anlama geldiğini biliyor musunuz?  "Kutsal Anne", neden buna böyle diyorsunuz?  Onu tüm 

yeryüzünde yükselen "Tüm Doğanın Anası" olarak görüyorlar! 
 
Bakın, eğer bakış açınız farklıysa, farklı şeyler görürsünüz!  Galliler, dünyanın en yüksek dağının 

bir Galli'nin adını almasından gurur duyuyor!  Ancak Nepalliler, "Tüm Doğanın Anası" nı her şeyin 

üzerinde yükselen dağ olarak görüyorlar! 
 
TAPINAĞA GIDEN IKI YOL!  V1-2 
Dr. Luka bizim için Kilise'nin Ch2:41 sayısında büyüdüğünü, şimdi 3120'ye kadar çıktığını 

kaydediyor!  Aynı zamanda, Tanrı'nın halkı düzenli olarak toplandığı ve birbirleriyle ilgilendiği için 

kutsallaştırmada (Mesih için yaşayan kutsallık) büyüyordu Ch2: 42-47 ve hala sayıları büyüyordu!  

Ama neden İsa Ch1:8'in buyurduğu gibi tanıklık etmeye başlamamışlardı?  Bir göz atalım. 
 
Tapınağa giden kaç tane "yol" görüyorsunuz?  Everest'i nasıl gördüğünüze nasıl benzediğini 

görüyor musunuz?  Luke, o öğleden sonra iki "yol" olduğunu kaydeder: Peter ve John'un yolu ve 

"doğuştan topal olan adamın" yolu. 
 
Petrus ve Yuhanna dua etmek için Tapınağa gidiyorlardı ve öğleden sonra saat 15:00 civarında yola 

çıkarak akşam kurbanından hemen önce varıyorlardı (Daniel Ch9:20-21), süslü doğası ve güzelliği 

nedeniyle "Güzel" (ayet 2 + v10) olarak bilinen kapıdan Tapınağa giriyorlardı.  "Topal adam" 

(doğuştan topal ve şimdi 40 yaşında Ch4:22) da aynı kapıdan Tapınağa gidiyordu, ama mutlaka 

Tapınak Mahkemelerinde dua etmek için değil, yalvarmak için (ayet 2 + v3). 
 
"Topal adamın" bir takım sorunları vardır, özürlüydü, doğuştan gelmişti, başkaları tarafından 

taşınmak zorundaydı (v2), Başkent'te iyi biliniyordu (v9 + 10) ve hayatta kalmak için yalvarmak 

zorunda kaldı (v2). 
 
İsa'ya giden iki farklı "yol", O'nun İradesini gerçekten arayanlar ve O'nu gerçekten hiç aramayanlar, 

sadece bu yaşamda tabiri caizse "kendilerine verilen el" ile hayatta kalmak isteyenler. 
 
TAPINAĞIN DIŞINDAKI IKI ISTEK!  V3-4 
Devam etmeden önce, NIV'deki metin hakkında bir şeyler söylemek istiyorum.  İlk olarak, NIV 

çevirisini seviyorum, gerçekten bildiğim tek şey bu!  Onu seviyorum, orijinal İncil'im buna tanıklık 

edecek!  ESV'ye (İngilizce Standart Sürüm) geçmekte zorlanıyorum, bu yüzden basit bir örnek 

vereyim.  Niv'de, bu 10 ayette "Sadaka"dan söz edilmemektedir.  Ancak ESV'de 2, 3 ve 10. 

ayetlerde "sadaka"dan bahsedilmektedir.  "Sadaka" anlamı - (tarihsel bağlamlarda) fakir insanlara verilen 

para veya yiyecek!  Bu nasıl olabilir? 

 
Bu yüzden, sevgili NIV'den büyüyen sevgi ESV'sine geçerken lütfen Ian'a haber vermeleri için 

"dürtülenleri" tekrar teşvik ediyoruz! 

 



Kaç istek görüyorsunuz?  V3'te bir tane ve v4'te bir tane var!  Bir istek, para isteyen "topal 

adamdan" geliyor, çünkü hayatta kalmak için yalvarıyordu!  Peter'ın v4'teki ikinci isteği adamın 

dikkatini çekmek, çünkü Peter'ın sunacak bir şeyi var! 
 
TAPINAĞA GIDERKEN VE TAPINAĞIN IÇINDE IKI DEĞIL, ÜÇÜ!  V5-10 
"Tapınak"tan 10 ayette (ayet 1, 2x2, 3, 8 + 10) 6 defa bahsedilir!  Sakatlığından dolayı topal adam 

Tapınaktan dışlanır, sadece dışarıda oturup dilenebilir! 

Luka dört kez "v6 + v8 yürümek ve v8 + v9 yürümek" kelimelerinden bahseder. 

 
İnsan sadece iyileşmekle kalmaz, aynı zamanda affedilir.  Luka bu formül olarak "olay, açıklama ve 

sonsuz yaşamı alan insanlar! 

 
İsa Mesih'e iman, O'nun Emrine yanıt vermekle gelir!   
Luka Ch4:36 – İsa kötü ruhu kovuyor ve kalabalıklar hayrete düşüyor!   
 
Luka Ch5:9 Simun'un Petrus'u balık yakaladı ve yoldaşlar şaşkına döndü! 
 
Luka Ch5:26 – İsa felçli adamı iyileştirip bağışlar ve kalabalık Tanrı'yı överken hayrete düşer.   
 
Luka Ch7:16 – İsa dul kadınların ölü oğlunu diriltir ve kalabalık "Aramızda büyük bir peygamber 

ortaya çıktı" diye ilan ederler, Tanrı'yı övdüler ve "Tanrı halkına yardım etmeye geldi" dediler. 
 
Ch35:16 – Topal sevinç için sıçrayacak! 
 
3 Yanıtlar!  Onları görebiliyor musun?  Adam v7, kalabalık v9 + 10, ama başka kim??  Cevap veren 

İsa'dır!!!!  İyileşme vaadi, inanma zorluğunun verildiği ve restorasyonun tam olarak 

deneyimlendiği temeldir!  Mucize güçlü, ani ve eksiksizdir!  Bir gün, İsa geri döndüğünde evrensel 

bir restorasyon olacak ve bu mucize şimdilik olabileceğini ortaya koyuyor Ch3:21!! 

 
UYGULAMA 
İsa'nın günahların bağışlanması sunusu en iyisi, İYİ HABERDİR! 
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