Çocuklar için Kutsal Kitap
sunar

Bir Tapınak
Görevlisi
úsa’yı Ziyaret
Ediyor

Yazari: Edward Hughes

Tercüme eden: Nurcan Duran

Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus

Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S.
60. Hikayenin 41.si

www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

Lisans: Satmadığınız sürece bu hikayeyi kopya edebilir ya da print edebilirsiniz.
Türkçe

Turkish

Bir gün úsa tapınaùa gitti, insanların
Tanrı’nın evine saygısızlık yaptıùını
gördü. Tapınakta hayvan satıp, para
alıüveriüi yapıyorlardı.
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úpten bir kamçı yapıp, satıcıları oradan kovdu.
“Bunları buradan götürün” diye emretti. “Babamın
evini ticaret yerine çevirmeyin.” úsa Babası’nın
evini sevdi.
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Liderler
úsa’nın
tapınaùı
temizleme
yetkisine sahip
olduùuna dair bir
iüaret istediler.
“Bu tapınaùı yıkın,
üç günde onu yeniden
yapacaùım” dedi.
úmkânsız! Çünkü
Tapınaùın yapımı 46
yıl sürmüütü.

Ama úsa kendi bedeni hakkında
konuütu. O’nun bedeni
Tanrı’nın ikamet ettiùi
bir tapınak gibiydi.
úsa haçta ölse bile,
Tanrı’nın O’nu
üçüncü gün
ölümden
dirilteceùini
biliyordu.
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Bir gece bir
tapınak görevlisi
úsa’yı ziyaret etti.
úsa’nın mucizevî
bir üekilde Tanrı
tarafından
gönderildiùini
biliyordu. Nikodim
Tanrı hakkında
daha çok öùrenmek
için úsa’ya geldi.

úsa Nikodim’e, bir
insanın Tanrı’nın
egemenliùine
girmesi için
yeniden doùması
gerektiùini söyledi.
Nikodim anlamadı.
Yetiükin bir insan
nasıl tekrar bebek
olabilirdi? Üstelik
dindardı. Bu
yeterli deùil
miydi?
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“Ruh’tan doùan
Ruh’tur” diye
açıkladı úsa.
“Tanrı’nın Ruhu
bir rüzgâr
gibidir. únsanlar
rüzgârı ne görür
ne de anlarlar.
Sadece rüzgârın
yaptıklarını
görürler.”
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úsa, Nikodim’e úsrailoùulları’nın yıllar önce
Musa’ya yakınmalarını hatırlattı. “Yiyeceùimiz
yok, suyumuz yok ve Tanrı’nın bize verdiùi
ekmek’ten bıktık”, diye haykırdılar.
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únsanların günahı Tanrı’yı
kızdırdı. Tanrı onların aralarına
kızgın yılanlar gönderdi. Yılanlar
únsanları ısırdı. Birçokları öldü.

“Biz günah iüledik. Tanrı’ya
yılanları uzaklaütırması için dua
et.” Yalvardılar. Musa onlar
için dua etti. Ama Tanrı
yılanları uzaklaütırmadı.
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Tanrı Musa’ya kızgın
bir yılan yapıp bir
sırıùın üzerine
koymasını söyledi.

“Yılanlar tarafından ısırılan
herkes sırık üzerindeki yılana
baktıùında yaüayacak”, diye
söz verdi Tanrı. Musa sarı
bir yılan yaptı ve ona bakan
herkes iyileüti.
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úsa, Nikodim’e
únsanoùlu da sarı
yılan gibi yukarı
kaldırılmalı
dedi.
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úsa günahkârlar
için öleceùi
yer olan
çarmıhtan
söz etti.
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úsa “Tanrı dünya’yı öyle
sevdi ki biricik Oùlu’nu
verdi, öyle ki O’na iman
eden mahvolmasın
ancak sonsuz
yaüamı alsın”
dedi.

Bunun anlamı, her
kim úsa’ya inanırsa
Tanrı’nın
ailesine doùar
demektir.
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Bundan sonra úsa ve öùrencileri Kuzeye gittiler.
Diùer insanların Tanrı’nın Krallıùı hakkında duymaya
ve Tanrı’nın Oùlu Nasıralı úsa’ya inanma
üansına sahip olmaya ihtiyaçları
vardı.

Nikodim belki o gün úsa’nın
öùrencisi olmadı. Ama yıllar
sonra Tanrı Oùlu’nun
gömülmesine yardım
etmesiyle úsa’ya olan
imanını ve sevgisini
gösterdi.
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“Bir tapınak görevlisi úsa’yı ziyaret ediyor”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Yuhanna 2-3 ve Çölde Sayım 21

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.
Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.
Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

