Çocuklar için Kutsal Kitap
sunar

úsa On úki
Yardımcısını
Seçiyor

Yazari: Edward Hughes

Tercüme eden: Nurcan Duran

Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus

Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S.
60. Hikayenin 39.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

úsa harika bir üey yaptı. Hastalıkları iyileütirdi,
zor durumda olan insanların yüreklerine ve
düüüncelerine esenlik verdi ve Tanrı’nın
sözünü öùretti.

Kalabalıklar yardım ve üifa için úsa’ya geldiler.
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úsa kendisini izleyen birçok kiüi arasından kendisine
Tanrı’nın iüinde yardım edecek on iki kiüiyi seçmeye
karar verdi.

Önemli bir
seçim yapmanız
gerekirken,
Tanrı’ya bu
konuda dua
ediyor
musunuz? úsa
öyle yaptı.
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Daùın sessiz
bir yerinde,
Göksel
Babası’yla
konuütu. úsa
güneü
batıncaya
kadar dua etti.
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Uzun ve
karanlık gece
boyunca dua
etti.
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úsa’nın seçtiùi ilk iki kiüi, Simun Petrus ve Andreas
kardeütiler. úsa onları seçtiùinde, balıkçılık iülerini
bırakıp úsa’yı takip ettiler.

úsa, sabah kendisine itaat eden, hizmet eden
bütün izleyicilerini çaùırdı. Aralarından
özel on iki elçisini seçti.
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úsa ayrıca Filipus, Bartalmay, Matta, Tomas,
Yurtsever Simun, Alfay oùlu Yakup, Yakup’un
kardeüi Taday ve sonradan úsa’nın
düümanı olacak Yahuda
úskariot’u seçti.

Zebedi’nin oùulları Yakup ve
Yuhanna da balık aùlarını
terk ettiler.
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úsa sözüne boyun
eùmenin, saùlam temel
üzerine kurulan eve
benzetildiùini öùretti,
üiddetli rüzgârlar evi
yıkamaz.
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úsa’nın buyruklarından bazıları kolay deùildi. úsa
“Bir yanaùınıza vurana öbür yanaùınızı çevirin”,
diye öùretti. “Düümanlarınızı
sevin.” únsanların úsa gibi
yaüaması için Tanrı’nın
yardımına ihtiyaçları
vardır.
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Ama úsa’nın sözlerine boyun eùmemek kum üzerinde
temeli olan ev gibidir, fırtına geldiùinde ev yıkılır.
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úsa insanlara ayrıca, bazı
din önderlerinin baükalarının
önünde gösteriü için yaptıùı
gibi deùil de gizli bir üekilde
dua etmelerini söyledi.
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Mademki Tanrı kuüları
doyuruyorsa, çiçek ve
çalıları harika renklerle
donatıyorsa, Kendi halkı
da her ihtiyaçları için
ona güvenebilirler.

úsa, Tanrı’nın kendisine
güvenen herkese yiyecek
ve giyecek vereceùini
söyledi.
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úsa, o gün yeni
öùrencilerine bir çok
üey öùretti. Bitirdiùi
zaman yanına bir
cüzamlı geldi, úsa’ya
kendisini iyileütirmesi
için yalvardı.
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úsa cüzamlıya “seni iyileütireceùim. Temiz ol”, dedi.
Öùrencileri onları izlerken cüzamlı cüzamdan
temizlendi. úyileüti!
Bunu yalnızca Tanrı’nın
Oùlu yapabilirdi.
Öùrenciler mükemmel
bir Efendileri’nin
olduùunu biliyorlardı.
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“úsa On úki Yardımcısını Seçiyor”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Matta 4-7, Markos 1, Luka 6

“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!

