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Türkçe

Turkish

“Öùretmenim sonsuz
yaüamı almak için ne
yapmalıyım?”

Soruyu soran bir Kutsal
yasa uzmanıydı, úsa’yı
denemeye çalıüıyordu.
Tanrı’nın Yasası
ne diyor?”
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úsa adamın sorusunu yanıtlamak için Yeruüalim’den
Eriha’ya giden bir adamın hikâyesini
anlattı. Adam
hırsızların
saldırısına
uùradı.

“Tanrı’yı sev
ve komüunu sev”
dedi adam. “Ama
komüum kim?”
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Hırsızlar buldukları her üeyi, hatta yolcunun
giysilerini bile çaldılar. Hem de onu çok
kötü yaraladılar, yolun kenarında yarı
ölü bir üekilde bıraktılar.

4
ûans eseri yakınından bir kâhin
geçti. Kesinlikle yaralı
adama yardım
edecekti.
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Kısa bir süre sonra ayak sesleri baüka
birinin yaklaütıùını bildirdi.

Hayır! Kanayan adamı görünce
yolun diùer tarafına geçti.
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Sonunda bir Samiriyeli geldi. Yahudiler
Samiriyelilerden nefret ederlerdi.

Bu adam tapınakta kâhinlere yardım eden
bir Leviliydi. Gidip yaralı adama baktı,
sonra yardım etmeden gitti.
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Samiriyeli yaralı adamı önemsedi
ve yardım etmek için durdu.

Halk Samiriyelinin bir kahraman olmasını
ümit etmeden úsa’yı dinliyordu. Fakat
o kahraman oldu.
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Samiriyeli diz
çöktü ve yavaüça
yabancı adamın
yarasına ilaç sürüp
baùladı. Sonra
yaralı adamı
eüeùine bindirdi.

Yol kenarındaki handa, Samiriyeli
bütün gece yaralı
adama baktı.
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Hikâye bitti. úsa “Yaralı adamın
komüusu kimdi?” diye sordu.

Sabah hancıya yaralı adama
iyileüinceye kadar bakması
için para verdi.
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Kutsal yasa uzmanı
“Onun komüusu ona
merhamet eden
Samiriyelidir”,
diye cevap verdi.
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“Gidin ve öyle yapın”
dedi úsa. Komüu ihtiyaç
içinde olan herhangi
biridir. úhtiyacı
olan insanlara
yardım ederek
sevgimizi
gösterebiliriz.
Bu Tanrı’yı
hoünut eder.

18

17
úyi Samiriyeli

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.

Luka 10

“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!

