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Türkçe

Turkish

úsa vaftiz
olduùu zaman
Tanrı konuütu.
“Sevgili Oùlum
budur. O’ndan
hoünudum.”
Tanrı’nın Kutsal
Ruh’u bir
güvercin gibi
úsa’nın üzerine
indi.

Kısa bir süre sonra,
Tanrı’nın Kutsal Ruh’u
úsa’yı ıssız bir yere
götürdü. úsa
yalnızdı.
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úncil orada vahüi hayvanların
da olduùunu söyler.

úsa kırk gün oruç tuttu. Yani úsa
hiçbir üey yiyip içmedi. Çok acıktı.
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ûeytan, Tanrı’nın
Oùlu úsa’yı bile
denemeye
çalıüabilirdi.

ûeytan, úsa’yı denemek için geldi.
Uzun zaman önce Adem ve
Havva’yı da Aden Bahçesi’nde
Tanrı’ya itaat etmemeleri için
denemiüti. ûimdi úsa
denenecekti.
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ûeytan, “Eùer Sen Tanrı’nın
Oùluysan, bu taüları ekmeùe
çevir”, dedi. ûeytan, úsa’nın
aç olduùunu biliyordu.

Tanrı Oùlu’nun taüları ekmeùe
çevirebileceùini de biliyordu.
úsa, ûeytan’a boyun eùecek
miydi?
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Hayır! úsa ûeytan’a boyun eùmedi. Bunun yerine O
Tanrı’nın Sözü’yle karüılık verdi.

“únsan yalnız ekmekle yaüamaz ama Tanrı’nın
aùzından çıkan her bir sözle yaüar.”
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Sonra ûeytan úsa’yı Yeruüalim’e, insanların Tanrı’ya
tapındıùı kutsal tapınaùın tepesine çıkardı. Bundan
sonra ûeytan ne yapacaktı?

“Eùer Sen Tanrı’nın
Oùlu’ysan, Kendini buradan
aüaùı at”, dedi. “Tanrı’nın
sözünde meleklerin seni
koruyacaùı söylenir”.
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úsa, “Hayır” diye cevap verdi. “Ayrıca... ‘Tanrın
Rab’bi denemeyeceksin’ diye yazar.”
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ûeytan tekrar denedi. úsa’yı üehrin
en yüksek tepesine çıkardı.
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Bütün görkemiyle dünya
ülkelerini göstererek, “Yere
kapanıp bana taparsan bütün
bunları sana vereceùim”, dedi.

úsa, “Çekil git, ûeytan!” dedi. “‘Tanrın Rab’be
tapacak yalnız O’na kulluk edeceksin’ diye
yazılmıütır.”
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Tanrı úblis’e itaat
etmeyen Oùlu
úsa’yı teselli
etmek ve
korumak için
meleklerini
gönderdi.

úblis úsa’yı
bırakıp gitti.
Sonra harika
bir üey oldu.
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17
“úsa úçin Kötü Bir Zaman”

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.

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

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.

Matta 4, Luka 4

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

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!

