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Lütfen
Baba.

Can, Nazlı!
N’oluyor?

Doğru! Bu öykü
dünyanın en önemli
kitabında yazılı. İşte
kitap da bu. Kutsal Kitap,
Tanrı’nın kitabı.
Kutsal
Kitap’ta mı?
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Unuttun mu,
dünyanın en önemli
öyküsünü anlatacağına
söz vermiştin.

Herhangi bir
öykü değil. Kutsal
Kitap’ın tümünün
konusunu
anlatacağım.
Tanrı’nın
insanlık için
planını.

Kutsal
Kitap’ın
Tanrı’nın
kitabı
olduğunu
nereden
biliyoruz?

9/30/21 12:29 PM

Tanrı bunun için 40 değişik kişiyi
kullandı Can. 1500 yıldan uzun sürede
Kutsal Kitap’ı yazdılar. İçindeki 66 bölüm
Bunu
de birbirleriyle kusursuz bir biçimde
Tanrı eliyle uyumludur. Yalnızca Tanrı böyle bir kitabı
yazmadı
oluşturabilir.
değil mi?
Tanrı neye
benziyor?

Tanrı bizimle ilgilenir ve yardımını
istediğimizde bizi yanıtlar. O kutsaldır ve paktır.
O’nu gözle göremezsin, ama Tanrı her şeyi görür ve
bilir. O her şeyi yapabilir. İzin verin babanız öyküyü
bitirsin, anlayacaksınız.
Çok uzun zaman önce Tanrı
dünyayı ve içindekileri yarattı.
Sonra bir bahçe yaptı ve adını Aden
koydu. Orasını çok özel bir yaratığı
için hazırladı.

Bizim için!
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Yaratılış - Adem ve Havva

Kutsal Kitap Bölümleri: Yaratılış 1,2
Tanrı, “İnsanı kendimize benzer yaratalım”
dedi. RAB Tanrı topraktan bir adam bedeni
oluşturdu ve onun burnuna yaşam soluğunu
üfledi. Ve adam yaşayan bir varlık oldu.
“Topraktan mı?”
“Evet, Can. Tanrı her şeyi yapabilir.”
Sonra Tanrı, “Adamın yalnız kalması iyi
değildir. Ona bir yardımcı yaratacağım”
dedi. RAB Tanrı Adem’e derin bir uyku verdi.
Adem’in kaburga kemiklerinden birini aldı ve
kaburga kemiğinden bir kadın yarattı.
Tanrı kadını, yani Havva’yı eş olarak Adem’e
verdi.
Tanrı bahçenin ortasına yaşam ağacıyla
iyiyle kötüyü bilme ağacını yerleştirdi. Ama
RAB Tanrı adamı şöyle uyardı: “Bahçede
istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin. Ama
iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü
ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün.”
Adem ile Havva bahçede mutlu bir biçimde
yaşadılar. Tanrı’ya yakındılar ve O’nunla birlikte
olmaktan mutluydular.
Ama bir gün…
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Adem ve Havva Günah İşledi

Kutsal Kitap bölümleri: Yaratılış 3
Tanrı’nın düşmanı Şeytan bir yılan kılığına girerek
kendini gizledi. Adem ile Havva’nın Tanrı’yla birlikte
olmalarını ve O’na itaat etmelerini istemiyordu.
Yılan kadına, “Tanrı gerçekten, ‘Bahçedeki
ağaçlardan hiçbirinin meyvesini yemeyin’ dedi mi?”
diye sordu.
Kadın, “Bahçedeki ağaçların meyvelerinden
yiyebiliriz” diye yanıtladı, “Ama Tanrı, ‘Bahçenin
ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona
dokunmayın; yoksa ölürsünüz’ dedi.” Yılan, “Kesinlikle
ölmezsiniz” dedi, “Tanrı gibi olacaksınız.”
Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için
uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu
gördü. Meyveyi koparıp…
“Hayır, Havva sakın yeme!” “İyi bir öğüt Can.
Ama yedi, Adem de öyle.” Birdenbire korkuya
kapıldılar. Bahçede yürüdüğü zaman Tanrı’dan
gizlenmeye çalıştılar. Tanrı’nın sözünü dinlememeyi
seçerek günah işlemişlerdi. Tanrı da onları Aden
Bahçesi’nden çıkardı.
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Bahçeden mi
çıkardı? Tanrı artık
onları sevmiyor
muydu?
Ben olsam Şeytan’ı
dinlemezdim.

Bir daha Tanrı’yı
gördüler mi?
Bir dakika! Tanrı onları
yine de seviyordu. Ama Tanrı
günahtan nefret eder. Günah bizi
O’ndan uzaklaştırır.
Peki o zaman,
Tanrı niye o ağacı
oraya koydu?
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Tanrı, Adem ile
Havva’yı sevdi.
Onların bir seçim
yapmasını, Tanrı’yı
sevmeyi ve sözünü
dinlemeyi seçmelerini
istedi. Ama onlar
Tanrı’nın sözünü
dinlememeyi seçtiler.
Tanrı’dan ayrı
olmanın ne denli kötü
olduğunu bilemediler.

Ve onlar günahı
seçtikleri için onlardan
sonra gelen herkes
de günahlı doğdu ve
Tanrı’dan ayrı kaldı.

Onların yüzünden
Tanrı’yla olamayacak
mıyız? Bu hiç de adilce
değil!
Yalnız onların günahı yüzünden
değil Can. Hepimiz yanlış şeyler
yaparak günah işledik. Ama Tanrı
Kendisiyle yaşamamız için harika
bir plan yaptı. Yalnızca bizim
günahlarımız için ölecek kusursuz
bir insana ihtiyacı vardı.
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Her şey hazır
olduğunda Tanrı planını
işletmeye başladı. Her şey
bir bebekle başladı.
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İsa Doğdu

Kutsal Kitap bölümleri: Matta 1; Luka 2
Tanrı Kendi Oğlu’nu Meryem’e bebek olarak verdi. O’na
bakmakta Meryem’e yardım etmesi için Yusuf’u seçti. Bebek
Tanrı’nın Oğlu olduğu için günahsız doğmuştu.
Rab’bin bir meleği Yusuf’a rüyada göründü.
“Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın.
Çünkü halkını günahlarından kurtaran O’dur” dedi.
(“İsa” adı Kurtaran Tanrı anlamına gelir.)
Bebek doğmadan hemen önce Yusuf ile Meryem’in
Beytlehem’e gitmesi gerekiyordu.
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Onlar oradayken Meryem ilk oğlunu doğurdu.
Tanrı insanlara Oğlu’nun doğumunu duyurmaları için
meleklerini gönderdi. Bu olağanüstü olayı görmeye geldiler:
Tanrı’nın Oğlu bir bebek olarak doğdu!
“İsa da sizin gibi büyüdü çocuklar.”
“Okula gitti mi baba? Hiç oyun oynadı mı?”
“Evet Can. Anne babasının sözünü dinledi ve gerçek Babası
olan Tanrı’nın da sözünü dinledi. O hiç günah işlemedi!”
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Öğretmen İsa

Kutsal Kitap bölümleri: Luka 2; Matta 22; Yuhanna 3
İsa on iki yaşına geldiğinde Yeruşalim’deki din
öğretmenlerinin yanına gitti.
Tapınakta onlarla derin konular hakkında
konuşuyordu. O’nu dinleyen herkes zekasına ve
verdiği cevaplara hayran kalıyordu.
İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı’nın ve
insanların beğenisini kazanıyordu.
Otuz yaşına geldiğinde İsa vaaz etmeye ve öğretmeye
başladı. Tanrı’nın insanların düşünceleri ve yaptıklarıyla
ilgilendiğini öğretti. Ve şöyle dedi:
‘Tanrın olan Rab’bi bütün yüreğinle, bütün
canınla ve bütün aklınla sev’. İşte ilk ve en önemli
buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da
şudur: ‘Komşunu kendin gibi sev.’
İsa, Tanrı’nın planından ve bizi Kendisine yaklaştırma
isteğinden söz etti.
Ve şöyle dedi: “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok
sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman
edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama
kavuşsun.”
“Ben İsa’ya iman ediyorum Baba!”
“Bu çok iyi, Nazlı.”»
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İyileştiren İsa

Kutsal Kitap bölümleri: Matta 4, 9
İsa ayrıca insanların Tanrı’nın nasıl
bir varlık olduğunu anlamalarına da
yardım etti. Bunu yaptığı yollardan
biri de her türlü hastalığı ve sakatlığı
iyileştirmek oldu.
Çeşit çeşit hastalıklara
yakalanmış, ıstırap içinde olan,
cine tutsak, saralı, felçli olanların
hepsini O’na getirdiler, O da onları
iyileştirdi.
Bir keresinde bir havra yöneticisi
İsa’nın önünde yere kapandı.
“Kızım az önce öldü. Ama sen
gelip elini onun üzerine koyarsan,
dirilecek” dedi.
İsa gitti ve kızın elinden
tuttu, kız da ayağa
kalktı.
“Vay! İsa gerçekten
insanları iyileştirmiş,
değil mi Baba?”
“Çok doğru Can. Ve
bugün de iyileştirmeye
devam ediyor. O’nun için
hiçbir şey zor değildir.
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Mucizeler Yapan İsa

Kutsal Kitap bölümleri: Matta 14; Yuhanna 6
“İsa daha başka olağanüstü ve harika şeyler de yaptı.
Fırtınaları dindirdi ve suyun üzerinde yürüdü!”
“Bu çok heyecanlı olmalı!”
“Öyleydi Can. Bir başka zaman 5000’den çok kişi İsa’yı
uzak bir yere dek izledi. Öğrencileri O’ndan halkı yakındaki
köylere yiyecek almaya göndermesini istediler, çünkü artık
geç olmuştu.”
İsa, “Gitmelerine gerek yok, onlara siz yiyecek verin”
dedi.
Andreas, “Burada beş arpa ekmeğiyle iki balığı olan
bir çocuk var. Ama bu kadar adam için bunlar nedir ki?”
dedi. İsa ekmekleri aldı, şükrettikten sonra oturanlara
dağıttı. Balıklarla da aynı şeyi yaptı. Ve herkes doyana
kadar yedi!
“Artık toplayın” dedi İsa öğrencilerine, “Hiçbir şey
ziyan olmasın. Beş arpa ekmeğinden yiyenlerin bıraktığı
artıkları topladılar ve bunlarla on iki sepet doldurdular.
“Yemek bittiğinde başlangıçtakinden daha çok artık vardı
öyle mi?”
“Evet, Nazlı. İsa onlara Tanrı’nın bütün
gereksinimlerini karşılayabileceğini öğretiyordu.
Eğer O’ndan istersek bunu bizim için de
yapabilir.”
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İsa ve Çocuklar

Kutsal Kitap bölümleri: Matta 19; Markos 10
“İsa insanlara Tanrı’nın çocukları sevdiğini gösterdi. Onları
iyileştirdi, çocukların O’na yardım etmesini sağladı (ekmek ve
balık veren çocuk gibi) ve onları ölümden de diriltti!”
O sırada bazı küçük çocukları İsa’nın yanına getirdiler
ve dua etmesini istediler. Öğrenciler O’nu rahatsız
etmemelerini istediler.
İsa onları görünce, “Bırakın çocukları.
Bana gelmelerine engel olmayın!” dedi, “Tanrı’nın
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Egemenliği’ni bir çocuk gibi kabul etmeyen, bu
egemenliğe asla giremez.” Çocukları kucağına aldı, ellerini
üzerlerine koyup onları kutsadı.
“İsa’nın beni de kutsamasını istiyorum!”
“Kutsayacaktır Can. İsa bugün de aynıdır ve çocukları yine
çok sever.”
“Yine de İsa’yı herkes sevmedi. Yaptıkları ve öğrettikleri
dinsel önderleri kızdırdı. İnsanlar İsa’yı çok sevdiler diye
kıskandılar. O’ndan kurtulmak için planlar yaptılar.”
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İsa’nın Tutuklanması ve Yargılanması

Kutsal Kitap bölümleri: Luka 22; Yuhanna 19
Bir gece İsa bir bahçede dua ederken dinsel önderler O’nu
tutuklamaları için elleri kılıç ve sopalarla dolu bir kalabalığı
gönderdiler.
Öğrencileri seslendiler: “Rab, kılıçla vuruşalım mı?”
İçlerinden biri bir köleye vurarak sağ kulağını uçurdu.
Ama İsa, “Bırakın, yeter” dedi ve kölenin kulağına
dokunarak onu iyileştirdi.
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“İsa düşmanlarından birini mi iyileştirdi?”
“Evet Nazlı. İsa herkesi sever.”
İsa’yı yakaladılar ve tutukladılar, O’nu bölgenin yöneticisi
olan Pilatus’a götürdüler ve mahkemeye çıkardılar. Askerler
İsa’yı dövdüler, başına dikenlerden bir taç koydular ve alay
ettiler. Daha sonra Pilatus halkla konuştu.
“O’nu sizin karşınıza çıkarıyorum, ama bilmenizi isterim
ki ben O’nda hiçbir suç bulmadım.”
“Yok et bu adamı” diye bağırdılar, “Çarmıha ger!”
Sonra Pilatus çarmıha germeleri için İsa’yı teslim etti.
“Ama O yanlış bir şey yapmadı ki! Bu hiç de adil değil!”
“Haklısın Can. Ama unutma, Tanrı’nın bir planı vardı.”
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İsa Çarmıhta Öldü

Kutsal Kitap bölümleri: Luka 23
İsa’yı çarmıha çivilediler.”
İsa, “Baba onları bağışla, çünkü ne yaptıklarını
bilmiyorlar” dedi.
O’nunla birlikte iki suçluyu da çarmıha germişlerdi.
O’nun yanındaki suçlulardan biri alay ederek, “Sen
Mesih değil misin?” dedi. (Mesih, Tanrı Oğlu’nun bir
başka adıdır.) “Kendini de bizi de kurtararak bunu
kanıtla!”
Ama diğer suçlu onu azarladı: “Sende ölürken bile
Tanrı korkusu yok mu? Biz yaptıklarımızın cezasını
çekiyoruz, ama bu adam hiçbir kötülük yapmamıştır.”
Daha sonra İsa’ya, “Ey İsa, kendi egemenliğine
girdiğinde beni an” dedi.
İsa ona, “Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün
benimle birlikte cennette olacaksın.”
“Öldükten sonra İsa’yla birlikte mi olacaktı?”
“Evet, Nazlı!”
“Sonra İsa, Babası Tanrı’ya seslendi ve öldü.”
“Tanrı’nın planındaki kişi İsa mıydı?”
“Haklısın Can. Tanrı Kendi kusursuz Oğlu İsa’yı yolladı.
Ve İsa ölerek bizim günahlarımızın cezasını üstlendi.”
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İsa Yaşıyor

Kutsal Kitap bölümleri: Matta 28; Luka 24
Arkadaşları İsa’nın cesedini bir mezara koydular.
Haftanın ilk günü erkenden iki kadın mezara gitti.
Ansızın büyük bir deprem oldu. Çünkü Rab’bin
bir meleği gökten inmiş ve mezara gidip taşı bir yana
yuvarlamıştı.
“Korkmayın” dedi melek, “Çarmıha gerilmiş olan İsa’yı
aradığınızı biliyorum. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi
ölümden dirildi. Hemen öğrencilerine gidin ve söyleyin.”

MIS Turkish.indd 24

9/30/21 12:29 PM

“Burası en iyi bölüm.”
“Haklısın Can! Günahlarımızın bedelini ödedikten sonra
Tanrı O’nu ölümden diriltti. Bunların hepsi Tanrı’nın planıydı.”
Daha sonra öğrencileri bu konuda konuşurlarken, ansızın
İsa onların karşısına çıktı. “Selam size!” dedi. Oradakilerin hepsi
korkudan titremeye başladılar, İsa’nın bir hayalet olduğunu
sanmışlardır.
“Neden telaşlanıyorsunuz?” diye sordu. “Ellerime ayaklarıma
bakın; işte Ben’im! Bana dokunun da hayalet olmadığımı görün.”
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İsa Şimdi Nerede?

Kutsal Kitap bölümleri: Yuhanna 16; Elçilerin İşleri 1
“İsa birkaç hafta öğrencileriyle birlikte kaldı.”
“Çok mutlu olmalıydılar.”
“Evet, ama İsa şimdi nerede?”
“Çok iyi bir soru Nazlı.”
İsa şöyle dedi:
“Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin
yararınızadır. Gitmezsem Kutsal Ruh size gelmez. Ama
gidersem, O’nu size gönderirim.”
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İsa öğrencileriyle konuşmayı bitirdiğinde, O’nun göğe
yükseldiğini ve bulutların arasında gözden kaybolduğunu
gördüler. İki melek onlara şöyle dedi:
“Sizden göğe alınan bu İsa, göğe çıktığını nasıl
gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir.”
Bir gün İsa, Tanrı’nın bütün çocukları için geri gelecektir.
Bu kişiler İsa’nın onlar için öldüğünü ve bağışlandıklarını kabul
edenlerdir. Sonsuza dek O’nunla birlikte olacağız. Bizi Tanrı’nın
sevgisinden bir daha hiçbir şey ayıramayacak.
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Ben de Tanrı’nın
çocuğu olmak
istiyorum.

Bu çok iyi Can! Bu senin vereceğin en önemli karardır. Kutsal
Kitap günahın bizi Tanrı’dan ayırdığını yazar. Ve şöyle der,
“İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın
O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen,
kurtulacaksın. İnsan yürekten iman etmekle aklanır,
imanını açıklamakla da kurtulur.”
Bunu söyleyebilirim!
Ben gerçekten İsa’ya
inanıyorum!

Romalılar 10:9-10

Öyleyse bunu Tanrı’ya söyle. O her zaman seni
dinliyor Can. Bizim dualarımızı işitir ve cevaplar.
Benimle birlikte şöyle dua et.
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Sevgili Tanrım, günahkâr olduğumu biliyorum. Yanlış
seçimler yaptım, kötü davranışlarda bulundum.
Üzgünüm. Lütfen beni bağışla. Senin Oğlun İsa’nın
benim günahlarım için
öldüğünü biliyorum ve O’nu
ölümden dirilttiğine de
inanıyorum. İsa’nın benim
Rab’bim olmasını istiyorum.
Beni sevdiğin ve kendi
çocuğun yaptığın için çok
teşekkür ederim. Şimdi lütfen
beni Kutsal Ruhun’la doldur
ki, Senin sözünü dinlemek için
ihtiyacım olan gücü bulayım.
Amin.
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Harika! Şimdi Tanrı’nın
çocuğuyum değil mi?”

Öylesin!
Artık Tanrı’yı daha iyi
tanıyabilmen için dua ederek O’nunla
konuşmayı ve Kutsal Kitap’tan O’nun
hakkındaki bilgileri okumayı
unutma. Tanrı Kutsal Kitap
Ne gibi
aracılığıyla seninle konuşacak ve
şeyler?
yapman için sana önemli şeyler
söyleyecektir.

Tanrı’yı sevmek,
insanlara İsa’dan
söz etmek ve
Tanrı’nın sevgisi
ile gücünü onlara
göstermek.

İsa kendisini izleyenlere şöyle dedi: “Gidin ve
bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin… Size
buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin.”
Matta 28: 19-20
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İsa göğe yükseldikten sonra Kutsal Ruhu’nu
gönderdi. O sana yol gösterecek, seni eğitecek
ve başkalarına anlatabilmen için Tanrı’nın özel
gücünden verecek.

Arkadaşlarıma da
anlatacağım.

Hey!
Hayatımın en güzel
şeyi az önce oldu.
Bu sana da olabilir.
Sen de İsa’ya
inanabilir ve benim
verdiğim kararı
verebilirsin. Dua et,
Tanrı seni işitecektir.
O seni seviyor.
Seni bağışlayacak
ve Kendi çocuğu
yapacaktır.
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“Tanrı’nın Kitabı’na bir göz atın.
Yaşamınızın en büyük macerasına
başlayın!”
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