Çocuklar için Kutsal Kitap
sunar

Miras yiyen Oùul

Yazari: Edward Hughes

Tercüme eden: Nurcan Duran

Resimleyen: Lazarus

Uyarlayan: Ruth Klassen ve Sarah S.
60. Hikayenin 45.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, halka Tanrı’nın
baùıülaması hakkında
konuümayı seviyordu.
Ama dini liderler
Onun günahkârlarla
arkadaülık
etmesinden
üikâyetçiydiler.

Bu nedenle úsa
günahkârlar
günahlarından
tövbe ettiùinde
Tanrı’nın mutlu
olduùunu gösteren
üç hikâye anlattı.

1

2

úlk hikâye
yüz koyunu
olan bir adam
hakkındaydı.

Çoban doksan
dokuz koyunu
bırakıp hemen
kayıp koyunu
aramaya çıktı.

Bir koyun
kayboldu.
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Çoban kayıp koyunu
buluncaya dek
aradı. Sonra onu
omuzlarına koyup
sevinçle eve getirdi.
Arkadaülarına
‘Benimle sevinin,
kayıp koyunumu
buldum!’ dedi.
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úsa, göklerde
tövbe eden
bir günahkâr
için büyük bir
sevinç
olacaùını
anlattı.
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úsa’nın diùer
hikâyesi belki ömür
boyu biriktirdiùi on
madeni parası olan
kadın hakkındaydı.
Korkunç bir üey
oldu. On madeni
paradan biri
kayboldu.

Tövbe etmek; günahlar
için piüman olmak
demektir –
günahları
bırakabilmek
için yeterince
üzülmek!
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Aùladı! Aùladı! Aùladı! Her yere
baktı. Sonunda kayıp parayı buldu.
Çok mutluydu. Ne yaptıùını tahmin
edebiliyor musunuz? Evet, bütün
arkadaülarına
anlattı!

úsa tekrar
‘Tövbe eden
bir günahkâr
için göklerde
Tanrı’nın
meleklerinin
huzurunda
sevinç
olacak’,
dedi.
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úsa’nın anlattıùı
üçüncü hikâye
üzücüydü.
Babasının evini
terk eden oùlu
anlatıyordu.

Bu oùul uzak bir ülkede parasını akılsızca harcadı.
ûimdi ne yapacaktı? úü bulmak daha zorlaümıütı ve
kıtlık gelmiüti. Bu oùul açlıktan ölebilirdi.
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Belki de öyleydi. Sonunda aklı baüına geldi. “Evine
dön, köleler bile daha iyi yemek yiyor”, diye
düüündü.

Açlıktan gözü dönmüü olan oùul domuzları
besleyecek bir iü buldu. Ama onu doyuracak kimse
yoktu. Domuzların yiyeceklerini sevinçle yiyordu.
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“Eve gidip
babama
günahlarımdan
olayı üzgün
olduùumu
söyleyeceùim.
Artık onun oùlu
olmaya layık
deùilim. Umarım
beni köle olarak
kabul eder.”

Evinden daha uzaktayken babası onun geliüini
gördü. Babası sevinçle eve dönen oùluna koütu.
Onu öptü ve ona sarıldı.
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“Baba ben günah
iüledim. Artık senin
oùlun olmaya layık
deùilim.” Oùul
babasından kendisini
köle olarak kabul
etmesini istedi. Ama
baba oùlunun sözünü
kesti. “Oùluma en iyi
kaftanı, çarıùı ve
yüzüùü getirin. Ve
büyük bir kutlama
hazırlayın.”
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Büyük bir kutlama oldu çünkü oùul kayıptı ve
bulundu. úsa bu hikayeyi anlattı çünkü Tanrı’nın
tövbe eden ve O’na
gelen günahlıları
nasıl seve seve
kabul ettiùini
gösterir.
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“Miras yiyen Oùul”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Luka 15

“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!

