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İsa en büyük 
öğretmendi.  

Kalabalıklar onu dinliyordu.   
İsa onlara merhametli, iyi ve iyiliksever 
olmalarını söyledi.  Bazıları onlardan 
nefret edip onları incitebilirlerdi 
ama Tanrı onları koruyacaktı.



İsa çok şey 
öğretti.  Bir 
kandilin bir evi 
aydınlattığı 
şekilde Tanrı’nın 
halkının da dünyayı 
aydınlatacağını 
söyledi.  Karanlık 
bir odada bir 
kandil ne kadar 
çok fark 
yaratabilir! 



İsa’nın konuştuğu insanlar öç almaya 
inanmışlardı, “göze göz, dişe diş.”  
Ama İsa onlara düşmanlarına 
karşı bile iyiliği, 
affetmeyi 
ve sevmeyi 
öğretmişti.



İsa’nın zamanında bazı
insanlar çok kutsalmış gibi

davranıyorlardı.  Dilencilere para 
verdiklerinde, diğer insanların 

görmesi için yanlarında trompet 
çalan kişiler vardı.



İsa aynı şeyi dua hakkında da öğretti.  Bazı insanlar 
herkesin görüp duyabileceği kalabalık sokak 

köşelerinde dua ederlerdi.  Tanrı’yı 
önemsemezlerdi.  Başkalarının

kendileri hakkında ne
düşündüklerini önemserlerdi.

İsa onlara ikiyüzlü
yalancılar 
derdi.



İsa öğretişlerini açıklamak için sık sık doğayı 
kullanırdı.  Örneğin, kuşları gösterdi.  “Göksel 

Babanız onları doyurur,” dedi.  “Kaygılanma.
Tanrı seni de doyurur.”



“Zengin Kral Süleyman bile zambaklar gibi giyinmiş 
değildi”, diye devam etti İsa.  “Tarladaki bitkileri 
bile giydiren Tanrı seni de giydirmeyecek mi?”  İsa 
insanların tüm ihtiyaçlarımızı sağlayan Tanrı’ya 
güvenmemizi                 öğretiyordu.



“Kardeşini yargılaman; 
kendi gözünde büyük 
mertek varken 
kardeşinin 
gözündeki 
çöpü 
çıkarmaya 
çalışmaya 
benzer”, 
dedi İsa.  Belki 
insanlar güldüler.  
Ama İsa’nın ne 
demek istediğini 
düşünmeleri 
gerekiyordu.



İsa insanlara yardımı Tanrı’dan 
istemeleri gerektiğini söyledi.  
Acıktığı zaman ekmek isteyen 

çocuklara, dünyasal babaları taş 
verir mi?  Hayır!  İyi şeyler 

verirler.  Tanrı da
isteyen herkese
iyi şeyler verir.



Yüce öğretmen İsa, yalancı öğretmenler hakkında 
uyardı.  İsa, “Onlar koyun gibi giyinir”

dedi.  “Fakat içlerinde onlar aslında
kurtlardır!”  İsa onların yaşadıkları

hayattan tanınacaklarını söyledi.



İsa bir hikayesinde; Tanrı’nın Sözleri’ne itaat eden 
kişinin evini kaya üzerine kuran adama benzediğini 

öğretti.  Güçlü bir fırtına
esti.  Fırtına sonunda

ev yıkılmadı.



Ama aptal adam evini kum üzerine kurar.  Fırtına 
estiği zaman ev yıkıldı çünkü temeli zayıftı.  İsa 
halka; Tanrı’nın Sözü’ne itaat etmeyen kişilerin bu 
adama benzediğini söyledi.



Halk İsa’nın sözlerine çok şaşırdı.  Daha önce hiç 
böyle şeyler duymamışlardı.  Onlar şimdi 
Tanrı’nın Sözleri’ni duymanın yeterli 
olmadığını biliyorlardı.  Her gün 
Tanrı’nın Sözleri’ne itaat etmeleri 
gerekiyordu.



“Büyük Öğretmen İsa”

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

Matta 5-7, Luka 6

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.” 
Mezmur 119:130
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Son



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanımanı 
isteyen harika Tanrımız hakkında anlatır.

Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, kötü şeyleri 
yaptığımızı bilir.  Günahın cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 

sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh üzerinde ölmesi ve 
günahlarınız için cezayı çekmesi için gönderdi.

Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, Tanrı’ya şunları 
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrı olduğuna ve benim 

günahlarım için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 
yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen yaşamıma gel ve 

günahlarımı affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim 
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve 
Senin için yaşayabilmem için bana yardım et.  Amin. 

Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla konuşun! 
Yuhanna 3:16


