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23sa'ya nanmak ve  Tanr 'yla Bar rmak

21.  E er günahlar n hepsi ba land ysa hangi iki duygu
hissediyor olursunuz?
________________________ ve  __________________________

22. Hayat zda gerçek huzur ve sevinç bulunuyor mu?  E er bu
dersteki ö reti i kavrayabildiyseniz Tanr  size huzur ve sevinç
verecektir.  imdi a daki testi yap n.

Test 3
1.  sa günahlar n ba lanmas  için ne yapm r?
________________________________________________________

2.  Siz günahlar n ba lanmas  için neler yapt z?
K_______________olarak ______'ya i_______ ettim.

3. Günahlar n hangileri ba land ?

4.  Bütün günahlar z ba land ktan sonra kalbinizde gittikçe artan
hangi duygular  hissetmektesiniz? ___________________
ve_____________________

5.  imdi, ezberledi iniz ayetin sözlerini ve nerede bulundu unu
ya yaz z.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Ayet numaras                     ___________________________
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17.  sa Mesih'in çarm hta ölmesinden do an, Tanr 'ya
ba lanman n, harika ve mükemmel bir olay oldu unu anlaman z
çok önemlidir. sa'n n çarm htaki ölümüyle sizin için sa lad
ba lanma bütündür.

u harika gerçek üzerinde dü ünün:

sa, kendisine inanan birinin günahlar n hepsini ba lamaktad r.

er birisi sa Mesih'i Rabbi ve kurtarc  olarak görüp buna
inan yorsa a da s ralanan günahlardan hangileri ba lanacakt r.

a. verilen sözlerin yerine getirilmemesini

b. i yerindeki küfür ve geçimsiz tav rlar

c. cinayet vb.

d. zina ve cinsel ahlaks zl k suçlar
18.  a) Bu derece ba lanman z için sa'n n yapt
nedir?________________________
b) Günahlar n ba lanmas  için yapt klar
yaz z.K____________olarak____________'ya ________________
c) Hangi günahlar z ba lanmas
olmaktad r?________________________________

19.  Bunlar n nda duygular  a ya i aretleyin.  ( ki tane
aretleyebilisiniz)

a. Gönül rahatl

b. Suçluluk

c. Günahlar n ba lan p ba lanmad  konusunda
endi e ve üphe
d. Derin bir sevinç

20.  Bu dersimizde ezberledi iniz ayeti tekrarlay z.  (E er
hat rlayamaz iseniz No.8'e bak n) B
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Ancak, kendisini kabul edip
ad na iman edenlerin hepsine
Tanr 'n n çocuklar  olma
hakk  verdi.(Yuhanna 1:12)

Tövbe edin! Göklerin
Egemenli i yakla .(Matta
4:17)

O'na inanan herkesin
günahlar  O'nun ad yla
ba lan r.(Elçilerin leri
10:43)

Mesih...Rab olmak üzere
ölüp dirildi.(Romal lar 14:9)

Öyleyse, `Ne yiyece iz?' `Ne
içece iz?' ya da `Ne
giyece iz? 'diyerek
kayg lanmay n.(Matta 6:31)

Ruh'la dolu olun.(Efesliler
5:18)

nsan yaln z ekmekle de il,
Tanr 'n n a ndan ç kan her
sözle ya ar.(Matta 4:4)

Durmadan dua
edin.(I.Selanikliler 5:17)

Bunun için Tanr 'ya ba ml
olun. blis'e kar  direnin, o da
sizden kaçacakt r.(Yakup 4:7)

Art k ben ya am yorum. Mesih
bende ya yor.(Galatyal lar 2:20)

Dünyay  ve dünyaya ait eyleri
sevmeyin.(I.Yuhanna 2:15)

Bu ekme i her yedi inizde ve bu
kâseden her içti inizde,Rab'bin
geli ine dek Rab'bin ölümünü
ilan etmi  olursunuz.
(I.Korintliler 11:26)

Baz lar n al  gibi, bir araya
gelmekten vazgeçmeyelim;o
günün yakla  gördükçe
birbirimizi daha da çok
yüreklendirelim.( braniler 10:25)

itece im seni, gidece in yolu
gösterece im, ö üt verece im
sana.(Mezmur 32:8)
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13. Yeniden resme bak n.
a) Adam yükünü hala ta amakta m r? ________________
(evet ya da Hay r yaz z)
b)  Bu günahlar n nas l ba land  göstermenin basit bir
yoludur.  Bu resme göre bu adam n günahlar n ne kadar
ba lanm r?

sa'ya nanmak ve Tanr 'yla Bar mak

a. Baz  günahlar

b. Hepsi

c. Hiç biri

14. a) E er sa Mesih günahlar n (suçlar n) hepsine gerçekten
af getirdi ise affedilmemi  baz  günahlar n olmas  mümkün
müdür? ____________ (Evet yada Hay r yaz z)

b)  sa, günahlar n tümünü ba lanmas  için ne yapm r?
____________________'ta __________________.

15. Kutsal Kitap öyle der:

"(Tanr z) Çi neyeceksin suçlar  ayak alt nda (denizin
derinliklerine atacaks n)"          (Mika 7:19).

Bu do ru oldu una göre günahlar zdan kaç tanesi ba lanm r?
Onlar n h______________.

16.  Bir süre hayat zdaki günahlar n türleri hakk nda iyice
dü ününüz.  Örne in:
* Çocuklu undaki itaatsizlikleriniz
* Gençli inizdeki asili iniz
* ve halen sizi hiç rahats z etmeyen ve al kanl k haline getirdi iniz
yaln  tav r ve hareketlerinizi

Kurtar z olarak sa'ya iman etti inizde Tanr  bu günahlar zdan
kaç tanesini ba lad ?

a. Hiç birini

b. Hepsini

c. Baz lar
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9. Günahlar n ba lanmas  için Rab sa'ya inanmal z.
Yani, Kurtar z olarak sa'ya _________________ etmelisiniz.

10.  ncil öyle ö retmektedir.

"Ba ka hiç kimsede kurtulu  yoktur.  Bu gö ün alt nda insanlara
ba lanm , bizi kurtarabilecek ba ka hiç bir ad yoktur."  (Elçilerin

leri 4:12)

sa'ya inanmak, bizi günahlar zdan kurtarabilen tek ki inin sadece O
oldu unu güvenmek demektir.  Yukar daki ayete göre, kurtulu  ve
günahlar n ba lanmas  nereden al yoruz?

a.  Tam güvenemeden de olsa vaftiz olmam zdan

b.  yi i lerimizden dolay

c.  K smen kiliseye, k smen sa'ya güvenerek

d.  Yaln zca sa'ya güvenerek
11. a)  Günahlar n ba lanmas  için  ne yapt z?K____________
olarak __________'ya ___________d m.

b)  sa Mesih, günahlar n ba lanmas  için ne yapt ?  Çahm hta
____________.

12. Evet, sa bütün günahlar n
ba lanmas  için ölmü tür.

Günah

Günah
a)  Adam hangi yük alt nda
bulunuyor?   ______________

b)  Adam ne yapm r?  Ta
yükünü ___________ b rakm r.

c)  Hangi adam (A ya da B)
yükünden kurtar lm r?
____________________

BOL YA AM
ÇALI MA KILAVUZU

NDEK LER

Ders No:        sim:                                              Sayfa
1.             Yeniden Do                                      3.
2.             Günahlar zdan Dönmek                      11.
3.             sa'ya nanmak ve Tanr 'yla Bar rmak    18.
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Merhaba!

Ben ö retmeniniz ve arkada m.
kursta size yol göstere-
Yapman z gerekenler

1. Bu Çal ma K lavuzunu çok dik-
okuyun ve bütün talimatlar
olarak yerine

2. Sorular n yan tlar  veri-
bo luklara yaz n ya da
oldu unda do ru yan  i -

3. Yan  yazd ktan sonra,
Çal ma K lavuzu'nun
sayfas ndan ba layan yan t sayfa-
bakarak yan n do ru
olmad  kontrol

4. Herhangi bir zorlukla kar la -
konuyu dan man zla

Haydi ba la-

19

4.  " sa" bir isim olarak ne anlam na gelmektedir?  Mele in
mesaj ndaki alt  çizgili olan yer size ipucu olacakt r.

a. Marangoz b. Kurtar c. Melek

5.  Mele in verdi i mesaj  yeniden okuyunuz.

Meryem'deki bebe e sa (yani Kurtar ) denilecekti.
Çünkü bizi günahlar zdan k_____________ o____________ odur.

6. Kutsal Kitap öyle diyor:

..."Mesih, günahlar za kar k öldü."  (1 Korintliler 15:3)

Günahlar za ba lama sa lamak için sa'n n ne yapmas
gerekti? (Do ru yan  i aretleyin)

a. Günahlar z için çarm hta ölerek onlar n cezas  Kendi
üzerine ald .
b. Annesiyle bizim hakk zda konu tu.

c. Günahlar  önemsemedi.

7.  Kutsal Kitap bunu öyle aç klamaktad r.
......"O'na ( sa'ya) inanan herkesin günahlar  O'nun ad yla
ba lan r."  (Elçilerin leri 10:43)

Günahlar zdan tövbe etti inizde onlar n ba lanmas  için
kime iman ettiniz? ________________________________________

8.  imdi a daki ayeti, ayet numaras yla birlikte ezberleyiniz.

sa'ya inanan herkesin günahlar  O'nun ad yla ba lan r."
(Elçilerin leri 10:43)

Ayeti ezberledikten sonra a daki bo luklar  doldurunuz.

_______  ________  ________  _____________ O'nun ad yla
___________."
(E__________ ________ ___:____)

sa'ya nanmak ve  Tanr 'yla Bar rmak
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DERS 3
SA'YA NANMAK VE

TANRI'YLA BARI TIRMAK
1.  Kutsal Kitap insanlar :
"tövbe edip Tanr 'ya dönmeye ve Rabbimiz Isa'ya inanmaya" ça r.
(Elçilerin leri 20:21)

Bu ayet bize Tanr 'n n gerçek çocuklar  hakk nda iki eyi ö retir.
öyleki ki i;

a)______________edip Tanr 'ya________________, ve
b)Rabbimimiz __________'ya  i_______________.

2. Öyleyse, bir Tanr  çocu u sa'y  tövbe ve imanla kabul eden
ki idir. Tövbeyle çünkü k___________ d_____________ ve imanla
çünkü ____________________ 'ya inanm r.

Bir önceki derste:
1. günahlar zdan TÖVBE etmemiz
gerekti ini ö rendik.
Bu derste de:
2.  Rabbimiz sa'ya dönüp Ona
MAN etmemiz gerekti ini görece iz.

3.  Yakla k 2000 y l önce Tanr 'n n bir mele i Yusuf'a görünüp
ni anl , bakire Meryem'in bir bebek do uraca  haber verdi.
Melek Yusuf'a
"Meryem bir o ul do uracak. Ad sa koyacaks n.  Çünkü halk
günahlar ndan kurtaracak olan odur." demi tir . (Matta 1:21)

Mele e göre Kurtar z kim olacakt r?_________________

3

Ders 1
Yeniden Do

1  Kutsal Kitap'tan u güzel sözleri okuyun:

"Ancak, ( sa Mesih) kendisini kabul edip ad na iman edenlerin hepsine
Tanr 'n n çocuklar  olma hakk  verdi."  (Yuhanna 1:12)

adaki ayette bo  b rak lan yerleri doldurunuz.

"Ancak, ( sa Mesih) kendisini k_____________________  ad na
i___________________hepsine ______________________olma
hakk  verdi."

2. Yukar da yer alan 1 Numaran n yan nda parantez içinde bu
sözlerin Kutsal Kitap' n hangi sm nda al nd  belirtilmi tir. Bu
sözler Kutsal Kitap' n hangi sm ndan al nm r?

__________________ k sm ndan.

3.  sa Mesih'in, kendisini kabul edip, ad na iman edenlerin hepsine
_____________________olma hakk  verdi i görüyoruz.

4. a)Yuhanna'dan okudu unuz bu sözlerin nda kimler Tanr 'n n
çocuklar olabilir?

Mesih'i k_______________ onun ad na ______________ edenler.

b) Bize bunu Kutsal Kitap' n hangi k sm  ö retir?________________

5. Baz  insanlar sa Mesih'e iman ettiklerini söylerler. Ama ya am
biçimleri ve tav rlar  Tanr 'n n çocuklar  olmad klar  gösterir.

Tanr 'n n çocu u olabilmek için sadece sa'n n ad na iman ettti imizi
söylemenin yeterli olmad  bilmeliyiz.  Yapmam z gereken ey
sa'y  hayat zda Rabbimiz ve Kurtar z olarak k_____________.



Yeniden Do

Yukar daki A,B,C resimlerindeki hastalardan iyile me ans
belirleyiniz.

7. Kabul etmeksizin iman etmenin Tanr 'n n çocu u ol-
yetmedi ini bildi imize göre imdi  a daki ki ilerin hangisi-
Tanr 'n n çocu u oldu unu bilirbilirsiniz.  (Do ru olan  i -

6. Kabul etmeksizin iman etmenin yarars z oldu unu anl -
olmal z.  Bir sonraki soruyu yan tlamadan önce üç tane has-
doktorlar na verdikleri yan tlar na göre iyile me anslar  belirley-

a. "Sana iman ediyorum Rab, ama dostlar n tepkisin-
korktu um için seni Kurtar m olarak kabul edemem"
ki

b. "Sana inan yorum Rab, hayat ma gir.  Seni Rabbim
Kurtar m olarak kabul ediyorum" diyen

c. " sa'ya iman edemem" diyen

8. sa Mesih'i kabul edip ad na iman edenlerde ne gibi bir
olmakta-
____________'n n____________________olmu -

4 17

TEST 2
1. E er, Tanr  çocu u olarak günahhlar zdan tövbe ederseniz:

a) Günahlar z hakk nda  hissettikleriniz nelerdir?
________________________________________________________

b) Hayat zda neler olacakt r?
________________________________________________________

2. Bu insanlar n hangisi gerçekten günahlar ndan tövbe etti ini
gösteriyor?

a. " Ay e'ye yalan söylemek zorunda kald m için pi man
oldum ama bu  benim için gerekliydi," diye dü ünen.

b. "Ay e, önceki gün sana do ruyu söylemedi im için çok
üzülüyorum."  diyen ve sa'n n yard  ile yapt klar
düzeltmeye çal an ki i.
c. "Ay e'yi kand rmaktan gerçekten zevk ald m," diye
dü ünen birisi.

3. Günahlar zdan tövbe etmek konusunda ezberledi iniz ayeti ve
Kutsal kitab n neresinde bulundu unu tekrar yaz n.

________________________________________________________

________________________________________________________

(________________________)

Günahlar zdan dönmek
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20. Öyleyse günahlar z için sadece üzülmek gerçek tövbe
DE LD R. E er gerçekten tövbe ederseniz:

a) günahlar z hakk nda neler hissedersiniz?____________________

b) ya am z nas l olmal r?_________________________________

21.  A daki eçene in hangisi günahlar zdan tövbe etmemiz
konusunda bize YALNI  bir fikir veriyor?  yaln  buldu unuz
seçene in yan na "YALNI " yaz z.

a.  Sadece günahlar zdan üzüntü duymak.

b.  Günahlar zdan üzüntü duyarak de tirilmi  bir hayat
ya maya ba lamak
c.  sa'y   Rabbimiz ve Kurtar z olarak kabul etmek.

22.  Gerçekten günahlar zdan tövbe ederseniz:
a)  günahlar zdan memnun olmaya devam eder misiniz?  ("Evet" ya
da "hay r" olarak cevaplayan z.)______________
b)  günahlar  tekrarlay p eskisi gibi ya amaya devam eder
misiniz?________________

23.  Günahlar ndan samimiyetle  tövbe eden bir Tanr  çocu unun
hayat nda hangi iki ad m at lm  oluyor?

1.ad m  ___________'dan ü____________
2.ad m ____________ bir _________________

24.  imdi bu derste ö rendi iniz ayeti tekrarlay z.  E er
hat rlam yacak olursan z  No.13'e bak n.

Rab sa Mesih'e gerçekten inan yorsunuz, de il
mi?  Öyleyse mutlaka  baz  de iklikler
meydana gelmi tir. Ne gibi de iklikler

oldu unu bir müddet dü ününüz.  Ayr ca
hayat zda yaln  bir ey var ise bunu a mak

için Rab sa'n n yard  isteyin.
retmeninizle olan bir sonraki görü menizde

Tanr'n n  hayat zda gerçekle tirdi i
de iklikler ile ilgili konu abilirsiniz ve

ya am z dostlar z için bir tan kl k olur.
25. imdi Test 2'yi yap n.

Lütfen Doktor O
ilac  bana verin .

5
9.  sa Mesih'i kabul etmemiz çok önemli bir ad md r.  Böylece
yaln  oldu unu bildi imiz eylere  s rt  döneriz ve sa Mesih'i,
Kurtar z ve Efendimiz olarak hayat za girmesi için davet
ederiz.  Bu ad m att z m ?  (Sadece bir tane i aretleyin.)

Evet Hay r Bilmiyorum

er önceden bu ad
atmam san z yada tam olarak ne

oldu unu anlam yorsan z  bu
derslere devam etmeden önce
retmeninizle bu konu hakk nda

konu unuz.  E er henüz sa'y
ya am za kabul etmediyseniz bu
derslerin hiçbirinin size fazla bir

yarar  olmayacakt r.

10. Yuhanna ncil'inde bulunan u sözleri tekrar okuyunuz.

"Ancak, ( sa Mesih) kendisini kabul edip ad na iman edenlerin
hepsine Tanr 'n n çocuklar  olma hakk  verdi."  (Yuhanna 1:12)

imdi, a daki bo lukara bakarak yüksek sesle bu sözleri
tekrarlay n. (Bir ey yazmay n). Sadece bir eyi unuttu unuzda
yukar daki sözlere bak n. Yukar  bakmadan hepsini söyleyebilene dek
tekrar etmeyi sürdürün.
"Ancak, _________  kendisini k___________  a_______
i______________hepsini T__________ ç__________   olma
h_______ v_______."  (Y_________1:12)

11.  Siz  Mesih'i kabul edip ad na iman etmi  bulunuyorsunuz.
Böylece sizin için ne gerçekle mi  olmaktad r?

Tanr 'n n __________________.

Yeniden Do



12.  Tanr 'n n çocu u olarak art k Tanr 'n n ailesinin bir üyesi oldunuz.
Bu ne harika bir dü üncedir.  A daki aras nda en ayr kl  olan

aretleyin.
a. Dünyasal bir kralin ailesi'nin bir üyesi
.b. Cumhurba kan' n ailesinin bir üyesi

c.  Tanr 'n n ailesinin bir üyesi

13.  Rab sa'y  kabul etti imizde Tanr 'n n ailesinin bir üyesi oluruz.
Tanr 'n n Kendisi de bizim Babam z olur.
O zaman sa'n n çocuklar  de il, T__________ çocuklar  ve
_______________ailesine ait oldu umuzu söyleriz.

14.  sa Mesih'i kabul etti inizde Tanr 'n n ailesine bir üye olarak
do mu  oldunuz. Kütsal Kitap, bu olay , ailesine yeni do an bir
bireyin durumu gibi oldu unu belirtiyor.

Ba ka bir deyi le, yeni bir _______________ ya ad z.

15.  Bu yeni do  sadece yeni bir ailenin üyesi olman zla kalm yor.
Ayn  zamanda size yeni bir hayat verildi.  Bu hayat sa Mesih'in
kendisinin hayat r.  Bu ya am  bu kursta inceleyece imiz bol
ya am z'd r.

Bu ya am nas l ba lam r?   Y_______ bir do la.

16.  imdi Yuhanna'n n Müjdesinden bir sonraki ayeti okuyal m.

"Onlar ne kandan, ne bedenin iste inden, ne de insan n iste inden
du dular, tersine, Tanr 'dan do dular"  (Yuhanna 1:13)

Bundan ötürü yeni do umuzun do al annemiz ve babam z ile ilgili
olmad  görüyoruz.  imdi, kimin arac yla yeniden do duk?

a.  Tanr 'dan

b.  Do al anne ve babam zdan

c.  sa Mesih hakk nda ö rendi imiz ki iden.

6 1
17.   Mehmet ve Ayd n örne ini hat rlay n (bak z bu dersteki No

11). Her ikisi de günahlar ndan ötürü üzgündüler ama sadece
bir tanesi tövbe etti.
a) Ayd n' n gerçekten tövbe etti ini nereden biliyoruz?

Çünkü günahlar ndan ötürü üzülmenin yan  s ra, eski yoluna
devam etmedi ama d__________ bir y___________

b) Ama Mehmet'in tövbe etmedi ini biliyoruz çünkü üzülmesine
kar n d_____________ bir y______________ göstermedi.

18.  sa'ya itaat etmeye ba lad zda ve günahlar zdan tövbe
etti imizde hangi iki ad m atar z?

1.ad m  ___________'dan
2.ad m ____________ bir

19.  A daki resimlerde günahlar ndan tövbe ederek Tanr 'n n
çocu u oldu unu gösteren kimdir?

A B C

Günahlar zdan Dön-

Kar ma yalan
söylemekten ne-

fret ediyorum ama
gerçe i

ona anlatamam.

Rabbim, yalan söyle-
di im için kalpten özür

dilerim.  Senin yard m ile
her eyi düzeltmeye

çal aca m.

Ama sevgilim, bir iki
zarars z yalan n ne
zarar  var ( - e er hiç
kimse ö renmezse...)?
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AYDIN' n ise kom ular yla aras  her zaman bozuk oldu u halde, sa'ya
iman ettikten sonra yapt klar na üzülerek dua etmeye ba lam  ve
onlarla  uyum içinde ya amaya çaba göstermi tir.

Hem Mehmet ve Ayd n günahlar ndan pi mand lar ama hangisi
gerçecten onlardan tövbe etmi ?_______________________________

12. Öyleyse de en bir kafan n kan  nedir? De en bir y_________

13. imdi Matta 3:8'i ezberleyin.

"Bundan böyle tövbeye yara r meyveler verin." (Matta 3:8)

Daha önce de yapt z gibi, a daki bo luklar  k lavuz
olarak kullanarak bu ayeti ezberleyin. B________ b____________
t___________ y_____________ m______________ v_______
(__________________3:8).

14. a) Tövbe etmek bir k______________ de ikli i demektir.
b) Bunun kan  de mi  bir y_______________ d r.

15. Birçok insan tövbenin sadece yapt klar  günahlara üzülmek
oldu unu dü ünme yan lg  içindedir. De mi  bir ya am
sürmenin önemini anlamazlar.

Ama gerçek tövbe nedir? (Do ru yan  i aretleyin.)
a. Günahlar za üzülmek ama onlar  terk etmemek.

b. Günahlar z için hiç üzülmemek.

c. Günahlar za üzülmek ve de mi  bir ya am ya amaya
ba lamak.

16.  Günahlar zdan tövbe etmemizin iki ayr  ad  vard r:  Onlar
olmadan gerçek bir tövbe olmaz.  Bu iki ey unlard r:
1. Günahlar zdan üzüntü düymak
2.  Eskisinden farkl  bir ya am sürmek
Bunlar n ikisini ezberleyin.

17.  sa Mesih'i kabul edip ad na iman edenlerin hepsini
_______________ _______________ olma hakk  verildi.

18.  A daki ki ilerden hangisi Tanr 'n n çocu udur?  Do ru olan
aretleyiniz.

7

A B C D

19.  imdi önceden ezberledi iniz ayeti tekrarlay z.  E er ayetteki
sözleri an msayam yorsan z 1. sorunuzda bakabilirsiniz.  ( imdi

daki bo luklara doldurun.)

"A______, ( sa Mesih) k_________ _______ ______ad na _______
_________hepsine __________ ___________ olma ________ verdi."
(__________ 1:12)

20.  Bilmelisinizki bahsedilen bu yeni do  insandan de il, içinizde
______________ taraf ndan gerçekle tirilen bir eydir.

Yeniden Do

Ben Tanr 'n n çocu uyum
çünkü her zaman kiliseye
gidiyorum.

Ben Tanr 'n n çocu uyum
çünkü vaftiz oldum.

Ben Tanr 'n n
çocu uyum çünkü

ona iman edip
Rabbim ve Kur-

tar m olarak Ka-
bul ettim

Ben Tanr 'n n
çocu uyum çünkü
hiç kimseye zarar
vermem.



21.   sa, kendisini izleyenler hakk nda öyle demi ti:

" Onlara sonsuz ya am veririm; asla mahvolmayacaklar.  Onlar hiç
kimse elimden kapamaz."  (Yuhanna 10:28)

Tanr 'n n ailesine do mak sonsuza dek devam edecek bir eyin
ba lang r. Tanr 'n n ailesinin bir üyesi olman z ne zaman
sona erer?

a. Bir kaç ay sonra
b. Bedeniniz öldü ünde
c. Hiç bir zaman
d. Yaln  bir ey yapt zda

22.  Evet, sonsuza kadar Tanr 'n n çocu usunuz.  Tanr  sizi kabul etti
ve H ÇB R ZAMAN ailesinden kovmaz.  Bu yüzden öldü ünüzde,

a. yok olaca zdan

b. hemen Tanr 'yla birlikte olaca zdan

c. eytan'la birlikte olaca zdan

emin olabilirsiniz.
23.  Öldükten sonra kiminle birlikte olacaks z?__________________

24.  Tanr 'n n çocu u oldu unuza emin olman z konusunda kime
güvenmelisiniz?  (Sadece bir seçene i i aretleyin.)

a.  Kendi çabalar za

b.  Çoban nza yada Ö retmeninize

c.  Sizi kendi çocu u yapm  olan Tanr 'ya

25.  Sizi kim Tanr 'n n çocu u haline getirdi?  ___________________
kendisi.

26.  Tanr  sözüne gerçekten güvenebilece inize inanabilir misiniz?
("Evet" yada "hay r" olarak cevaplay n.) _________________
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c.  Aç k saç k f kralar  dinlemek ve anlatmak

d.  Kavga etmek

e.  Tanr 'ya her konuda itaat etmek

f.  Zarars z sand z  yalanlar söylemek

8.   Öyleyse tövbe etmek, günah n ciddi bir ey oldu unu kabul
edip ondan Tanr 'ya dönmek demektir. Tamamen ters yöne
dönmektir. Bu nas l bir de ikliktir?

a. Giysi de imidir

b. Politik görü lerinizi de tirmenizdir

c. Günah ve Tanr  konusunda kafan n tamamen de mesidir.
9. Gördü ümüz gibi, Kutsal Kitap'ta bu kafa de imine "tövbe
etmek" denir. Bu çok duyulan bir sözcük oldu u halde, tövbe
etmenin gerçek anlam  günümüzde çok iyi anla lmaz. Bu nedenle, bu
derste gerçek anlam  derinlemesine inceleyece iz.

lk olarak, tövbenin k ___________  bu konuda de mesi
oldu unu biliyoruz.

10. Kutsal Kitap, tövbe hakk nda do ru olan bir ey daha
retir:

"Bundan böyle tövbeye yara r meyveler verin."
(Matta 3:8)

Bu ö retiye göre, bir insan n kafas nda gerçek bir de iklik
olmas n kan  nedir? (Bir tanesini i aretleyin)

a. De en bir hayat

b. Günah n önemli bir ey olmad  dü ünmeye devam etmek

c. Fazla bir de iklik olmamas

11.  A daki örnekleri bak z
MEHMET çal  fabrikada çe itli maddeleri çalmaktad r.  Bu arada
sa'ya inand  söylemekte ve çalman n yaln  oldu u bilmektedir.

Bundan ötürü pi manl k duymakta ama yapt klar na devam edmektedir.

Günahlar zdan Dönmek



4.  Peki, günah nedir?  Kutsal Kitab z öyle diyor:
"Herkes günah i ledi ve Tanr 'n n yüceli inden yoksun kald ."
(Romal lar 3:23)

Bu yüzden günah, Tanr 'n n bizim için koymu  oldu u kusursuz
standardlar ndan _____________  olan her eydir.

5.  Örne in, bir sporcunun (atlet) bir yar a kat labilmesi için
1.50m.'den yüksek atlamas n gerekti ini dü ünün. Buna göre

daki sporculardan hangisi yar a kat lmaz.   (Birden fazla
cevaplar do ru olabilir.)

a. 1.20 metre'yi bile a amayan atlayac

b. Hiç denemeden vazgeçen yar mac

c.  1.49 metre'yi atlayan ama bir türlü 1.50 metre'yi a amayan
sporcu

6.  Gördü ünüz gibi önemli olan 1.50 metre'ye yakla mak de il  onu
makt r.    E er  günah Tanr 'n n yüceli inden yoksun kalmak

anlam na geliyorsa, sizce a dakilerden hangisi günahkar olmu
oluyor?  (Birden fazla cevaplar do ru olabilir.)

a.  Bir katil

b.  Bir h rs z

c.  Aras ra bencilce davranan normal bir insan

7.  Günah bula  bir hastal k gibidir:  Küçücük bir mikrobun bile
çok zararl  olabilece ini bilirsiniz.  Bunun için Rabbimiz
günahlar zdan dönüp tövbe etmememizi istemektedir.  Bize sadece
öldürmek veya h rs zl k gibi günahlardan de il, her türlü  kötülükten
tövbe etmemiz için sesleniyor.  Günahlar insanl zda leke

rakmakta ve Tanr 'n n yüceli inden yoksun kalmam za sebep
olmaktad r.  Bunlar n nda a daki  seçeneklerin hangilerinden
tövbe etmemiz gerekmektedir? (Birden fazla i aretleyebilirsiniz)

a.  Tanr 'y  sevmek ve O'nun yolunda yürümek

b.  Bencillik
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27.  Bunun nda Tanr 'n n çocu u oldu unuzdan emin olabilir
misiniz?  ("Evet" ya da "hay r" olarak cevaplay n.)

28. Tanr  tamamiyle güvenilirdir; söylediklerini her zaman
gerçekle tirir. E er her ey kendinize ya da ba ka birisine
Tanr 'ya ba ysa, a dakilerden hangi eyi hissetmelisiniz?

a. Ku kular
b. Güvenlik

c. Rahatl k

d. Belirsizlik

Yeniden Do

Bir müddet Yuhanna 1:12'nin üz-
erinde kavramaya çal arak

dü ününüz ( No 1 'de bulursunuz).
Ayr ca Tanr 'ya bizleri kendi

çocu u olarak  yaratt  için te ek-
kür edin. Sonra bir sonraki say-
fada yer alan testin sorular

yan tlay n.
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1.  sa Mesih'i  Rabbiniz ve Kurtar z olarak kabul etti inizde ne
olmu tunuz?____________________________

2.  Böylece hangi ailenin üyesi oldunuz?

3.  Sizi kim Tanr 'n n çocu u haline getirdi?

4.  Hayat zda ne gibi bir do   meydana geldi?

5.  Bu yeni hayat n, Tanr 'n n çocu u olman z ne zamana kadar
sürmektedir?

6.  E er gerçekten sa'y  kabul edip ad na inand  iseniz, yeni
durumunuzun nas l olmas  gerekmektedir?  (Do ru cevab

aretleyin.)

a.  "Gerçekten Tanr 'n n çocu u olup olmad
bilemiyorum."

b.  "Gerçekten Tanr'n n çocu u oldu umdan eminim."

c.  " Henüz Tanr 'n n çocu u olmad m."

7.  Derste ö rendi imiz ncil ayetinin bo  b rak lan yerlerini
doldurunuz.

"Ancak, ( sa Mesih) kendisini _____________ad na
_______________hepsine Tanr 'n n __________ olma hakk  verdi."

8. Bu ayeti ncil'in  hangi kitab nda bulabilirsiniz?
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DERS 2
GÜNAHLARIMIZDAN

DÖNMEK

1.  Birinci Derste Rab sa Mesih'i kabul edip ad na iman etti iniz için
_____________ _____________  oldu unuzu gördünüz.

2.  sa'n n insanlara ilk söyledi i eylerden biri -
"Tövbe edin! Göklerin Egemenli i yakla " idi. (Matta 4:17)

"Tövbe etme"nin temel anlam , insan n kafa ve yönünün tamamiyle
de mesidir.  Ba ka bir deyi le, Tanr 'n n çocu u olmak, hayat za
müdahale edip tamamen de tirmek demektir.

daki gösterilen insanlar n hangisi (A ya da B) Tanr 'n n gerçek
çocu u olmu  oluyor?               ___________

3.  Yukar daki resimlerde, sa Mesih'i kabul edip ad na iman etmenin
_______ zdan_________'ya döndü ümüzün anlam nda  geldi ini
görüyoruz.




