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úsa en büyük öùretmendi.
Kalabalıklar onu dinliyordu. úsa
onlara merhametli, iyi ve
iyiliksever olmalarını söyledi.
1

Bazıları onlardan nefret
edip onları incitebilirlerdi
ama Tanrı onları
koruyacaktı.
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úsa çok üey
öùretti. Bir
kandilin bir evi
aydınlattıùı
üekilde Tanrı’nın
halkının da dünyayı
aydınlatacaùını
söyledi. Karanlık
bir odada bir
kandil ne kadar
çok fark
yaratabilir!

úsa’nın konuütuùu insanlar öç almaya
inanmıülardı, “göze göz, diüe diü.”
Ama úsa onlara düümanlarına
karüı bile iyiliùi,
affetmeyi
ve sevmeyi
öùretmiüti.
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úsa’nın zamanında bazı
insanlar çok kutsalmıü
gibi davranıyorlardı.

Dilencilere para
verdiklerinde, diùer
insanların görmesi için
yanlarında trompet
çalan kiüiler vardı.
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úsa aynı üeyi dua hakkında
da öùretti. Bazı insanlar
herkesin görüp duyabileceùi
kalabalık sokak köüelerinde
dua ederlerdi. Tanrı’yı
önemsemezlerdi.

Baükalarının kendileri
hakkında ne düüündüklerini
önemserlerdi. úsa onlara
ikiyüzlü yalancılar derdi.
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úsa öùretiülerini açıklamak için sık sık doùayı
kullanırdı. Örneùin, kuüları gösterdi. “Göksel
Babanız onları doyurur,” dedi. “Kaygılanma.
Tanrı seni de doyurur.”

“Tarladaki bitkileri bile giydiren Tanrı seni
de giydirmeyecek mi?” úsa insanların tüm
ihtiyaçlarımızı saùlayan Tanrı’ya güvenmemizi
öùretiyordu.

“Zengin Kral Süleyman bile zambaklar gibi giyinmiü
deùildi”, diye devam etti úsa.
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“Kardeüini yargılaman;
kendi gözünde büyük
mertek varken
kardeüinin
gözündeki
çöpü
çıkarmaya
çalıümaya
benzer”,
dedi úsa. Belki
insanlar güldüler.
Ama úsa’nın ne
demek istediùini
düüünmeleri
11 gerekiyordu.
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úsa insanlara yardımı Tanrı’dan
istemeleri gerektiùini söyledi.
Acıktıùı zaman ekmek isteyen
çocuklara, dünyasal babaları taü
verir mi? Hayır! úyi üeyler verirler.
Tanrı da isteyen
herkese iyi
üeyler verir.
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Yüce öùretmen úsa, yalancı
öùretmenler hakkında uyardı.
úsa, “Onlar koyun gibi giyinir”
dedi. “Fakat içlerinde onlar
aslında kurtlardır!” úsa onların
yaüadıkları hayattan
tanınacaklarını söyledi.
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úsa bir hikayesinde; Tanrı’nın Sözleri’ne itaat eden
kiüinin evini kaya üzerine kuran adama benzediùini
öùretti. Güçlü bir fırtına
esti. Fırtına sonunda
ev yıkılmadı.

Ama aptal adam evini kum üzerine kurar. Fırtına
estiùi zaman ev yıkıldı çünkü temeli zayıftı. úsa
halka; Tanrı’nın Sözü’ne itaat etmeyen kiüilerin bu
adama benzediùini söyledi.
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Onlar üimdi Tanrı’nın Sözleri’ni
duymanın yeterli olmadıùını
biliyorlardı. Her gün Tanrı’nın
Sözleri’ne itaat etmeleri
gerekiyordu.

Halk úsa’nın sözlerine çok
üaüırdı. Daha önce hiç böyle
üeyler duymamıülardı.
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17
“Büyük Öùretmen úsa”

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 5-7, Luka 6

“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!

