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24. Arkadaşınız Mesih'i nasıl kabul edebileceğini anlamıyor

ama bu konuda daha çok bilgi edinmek istiyorsa, bu konuda

konuşabilmeleri için onu vaizinizle ya da daha deneyimli Mesih

İnanlı bir arkadaşla tanıştırın.

TEST 12

Broşürdeki resimleri arkadaşınıza gösterirken neler söyleyeceğinizi

aşağıya yazın.

Resim A ________________________________________________

________________________________________________________

Resim B ________________________________________________

________________________________________________________

Resim C  ________________________________________________

________________________________________________________

Resim D  ________________________________________________

________________________________________________________
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DERS 10

Eski Yaradılışınızı

Nasıl Yenebilirsiniz?

Son dersimizde ilk

düşmanımız olan Şeytan'ı

inceledik. Bugünün

dersinde içeriden saldıran

bir düşmana bakacağız.

2. Eski Yaradılışınız
1. Pavlus, Şeytan ve günahla mücadelesinden söz ederken şöyle
yazmıştı:

"İstediğim iyi şeyi yapmıyorum, istemediğim kötü şeyi yapıyorum."
(Romalılar 7:19)

Birçok Mesih İnanlısı, Pavlus'un hissettiklerini hisseder.  Yapmayı
bırakamadıkları şey nedir?________________________________.

2. Bu ruhsal mücadele, şimdi Tanrı'nın çocukları olduğumuzdan
ve İKİ yaradılışa sahip olduğumuzdan gerçekleşir. Bunların ilki olan
ESKİ yaradılış, bu dünyaya geldiğimizde anne-babamızdan aldığımız
yaradılıştır.

Eski yaradılışınız ne zamandan beri sizinle beraberdir? (Doğru
yanıtı işaretleyin)

a. Annenizden doğduğunuzdan beri

b. Yeniden doğduğunuzdan beri

c. Mesih'i kabul ettiğinizden beri
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19. Arkadaşınız Tanrı çocuğu olmak için ne yapmalıdır?

__________________________ ve ___________________________

20. Öyleyse, ona Resim D'yi gösterip Yuhanna 1:12'yi okurken,

"Görüyorsun ya, eğer ______________________________________

Tanrı'nın _____________ olabilirsin" diyebilirsiniz.

21. Broşürdeki resimleri ve ayetleri kullanarak arkadaşınıza şunları

anlatabilirsiniz:

Resim A  ________________________________________________

Resim B  ________________________________________________

Resim C  ________________________________________________

Resim D  ________________________________________________

22. 1) Dört resmi arkadaşınıza açıklamadan önce ya da sonra

KENDİNİZİN nasıl Tanrı çocuğu olduğunuzu ve bunun ne kadar

harika bir deneyim olduğunu anlatabilirsiniz.

2) Ayrıca arkadaşınıza bu dört resimden hangisinin kendi hayatını

temsil ettiğini sormak yararlı olur.

3) Eğer B ya da C derse, "D Resmindeki adamın ve benim attığımız

adımı atmak istemez misin?" diye sorun.

4) Yine, eğer "evet" derse broşürün F bölümünde yer alan duayı

onunla birlikte edin.

23. Arkadaşınız gerçekten Mesih'i kabul ederse atmanız gereken

üç önemli adım daha olacaktır.

1) Broşürdeki G, H ve I bölümlerini açıklayın.

2) Arkadaşınızı vaizinizle tanıştırın (ya da bunu yapmanın kendisi için

ne zaman uygun olacağını öğrenin).

3) Bu, "Bol Hayat" kursundan (ve onun yardımcı kitabı olan

Danışman'ın El Kitabı'ndan) bir kopya isteyin ve o bu kitabı çalışırken

ona yol göstermekte size yardımcı olması için birini bulun.
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14. Bu yüzden Mesih bize yardım edebilir çünkü O sizi Tanrı'ya

götürebilir.

Mesih bizi Tanrı'ya götürmek için ne yaptı? ____________________

15. Arkadaşınıza I. Petrus 3:18'le birlikte Resim C'yi gösterdiğinizde

ona ne söyleyebilirsiniz?

"Bak, Mesih senin için______________ , seni ______________'ya

_______________için.

16. Şimdi arkadaşınıza, İsa'nın bağışlamasını basit ve kolay bir şekilde

göstermek için broşürünüzü kullanabilirsiniz. Alıştırmamıza devam

edelim.

a) Yuhanna 3:16'yla birlikte Resim A'yı gösterdiğinizde,

"Bak, bu ayet bizlere Tanrı'nın seni _________________ söylüyor"

diyebilirsiniz.

b) Yeşaya 59'la birlikte Resim B'yi gösterdiğinizde;

"Ama gördüğün gibi _______________  seni  ______________'dan

__________________" diyebilirsiniz.

c) I.Petrus 3:18'le birlikte Resim C'yi gösterdiğinizde,

"Ama iyi haber şu ki Mesih sizi  _____________________________

için sizin için_________________ " diyebilirsiniz.

Resim D--"Siz de Tanrı'nın Çocuğu Olabilirsiniz"

17. Resim D'ye bakın ve broşürünüzün arkasından Yuhanna 1:12'yi

okuyun.

a) Bu ayete göre, bazıları ne yapmıştır?  Kendisini _______________

adına ______________________________

b) Ve böylece, _________________________________ olmuşlardır.

18. Eğer arkadaşınız Mesih'i kabul edip O'na iman ederse ne

olacaktır?  _______________________________________________

75Eski Yaradılışınızı Nasıl Yenebilirsiniz?

3. Kutsal Kitap'ın bazı çevirilerinde "benlik" ya da "günahlı doğa"

sözcükleri kullanılır. Ancak buradaki etütlerimizde, anne-babamızdan

aldığımız yaradılışa _____________________yaradılış diyeceğiz.

4. Mesih'e iman ettiğinizde, Tanrı'nın bir çocuğu olarak yeniden

doğdunuz ve yeni bir yaradılış aldınız. Yeni yaradılışınızı yeni

_______________________aracılığıyla aldınız.

5. a) Eski yaradılışınız ne zamandan beri sizinle beraber?

A ________________ d________________ beri.

b) Yeni yaradılışınıza ne zamandan beri sahipsiniz?

Y ____________ d _________________ beri

6. Mesih İnanlıları olarak Tanrı'dan yeni bir yaradılış aldığımız halde,

eski yaradılışımızı kaybetmeyiz.

Öyleyse şimdi kaç yaradılışınız var? __________________

7. Eski yaradılışınıza doğduğunuzdan beri sahipsiniz. Ama şimdi bir

başka yaradılışınız, Mesih'e iman ettiğinizde aldığınız yeni bir

yaradılışınız var. Yeni yaradılışınızı ne zaman aldınız?

______________________doğduğumda.

8. Pavlus,

"Aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp atın"

der                                                          (Efesliler 4:22).

Bu ayete göre eski yaradılışınız iyi midir, kötü müdür? ___________

9. Eski yaradılışınız her zaman neyi yapmaya yatkındır? (Doğru

yanıtı işaretleyin)

a. Tanrı'yı hoşnut edecek şeyleri

b. Doğru olanı

c. Yanlış olanı

Ders 12
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10. Yani, eski yaradılışınız sürekli olarak  ___________ yatkındır.

11. İnanlı'nın eski ve yeni olmak üzere iki yaradılışından hangisi,

a) sürekli olarak kendi arzularını tatmin etmeye çalışır?___________

b) bize Tanrı'yı hoşnut eden şeyler yapmayı istetir? ______________

12. Aşağıdaki resimdeki insanların her ikisi de Mesih İnanlısı'dır ama

bir resimde baskın olan eski yaradılış, diğerinde ise yeni yaradılıştır.

Her resmin altına hangi yaradılışın baskın olduğunu yazın.

BU ĠġÇĠ SĠNĠRĠME

DOKUNUYOR. BÜTÜN

GÜN AYNI

GÜRÜLTÜYÜ YAPIP

DURDU.

ÜġÜMÜġ

GÖRÜNÜYOR

-SUNUZ.

ĠÇMENĠZ ĠÇĠN

SĠZE SICAK

BĠR ġEYLER

GETĠRDĠM.

a)_______________ yaradılış       b)_________________yaradılış

13. a) Eski yaradılış ne yapmayı ister?________________________

b) "Evet" ya da "Hayır" diye yanıt verin. Mesih İnanlısı, hâlâ

eski yaradılışına sahip midir? ______________________________

14. Mesih İnanlısı, günah işlemeyi isteyen eski bir yaradılışa ve

Tanrı'yı hoşnut etmek isteyen yeni bir yaradılışa sahiptir. Bu ikisi her

zaman birbirlerine karşı çıkarlar. Bunun sonucu şudur: (Doğru yanıtı

işaretleyin)

a. İçimizde sürekli bir ruhsal çatışma

b. Bütün ruhsal çatışmalardan uzak bir yaşam

c. Yeni yaradılışımız her zaman egemendir, bu yüzden artık hiç
günah işlemeyiz. 
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9. Bu gerçekten de iyi bir haberdir! Herkes bunu duymalıdır.  Bir

arkadaşınıza Resim A'yı ve Yuhanna 3:16'daki ayeti göstererek ona ne

söyleyebiliyorsunuz?

"Tanrı herkesi s _______________. Bunun anlamı Tanrı'nın beni

sevdiği ve______________  de sevdiğidir.

Resim B- "Günahlarınız sizi Tanrı'nızdan ayırdı."

10. Broşürünüzdeki Resim B'ye bakın ve broşürünüzün arkasında
yer alan onunla ilgili ayet olan Yeşaya 59:2'yi okuyun.

a) Günahımız bize ne yapar? Bizi ___________ 'dan _____________.

b) Bu durumda arkadaşınız Tanrı'nın sevgisinin tadına tamamiyle
varabilir mi? ("Evet" ya da "Hayır" diye yanıtlayın.)______________

11. Resim B'yi ve Yeşaya 59:2'yi kullanarak, __________________
yüzünden Tanrı'dan________________ olduğu sürece Tanrı'nın
sevgisinin tadına tamamiyle varamayacağını gösterebilirsiniz.

12. a) Arkadaşınıza Resim A'yı gösterdiğinizde, ona ne diyeceksiniz?
"Bak, Tanrı seni __________________ ."

b) Yeşaya 59:2'yle beraber Resim B'yi gösterdiğinizde ona ne
diyeceksiniz?

"Burada Kutsal Kitap bizlere,  _____________ seni____________'dan
______________________müddetçe Tanrı'nın sevgisinin tadına
tamamen varamayacağını söylüyor.

Resim C- "Mesih Bizleri Tanrı'ya Döndürmek İçin Öldü"

13. Günah insanları Tanrı'dan ayırdığından, bizi yeniden Tanrı'ya

döndürecek birine ihtiyacımız vardır. Resim C'ye bakın ve

broşürünüzün arkasında yer alan I.Petrus 3:18'i okuyun.

a) Kim günahlarımız için öldü? ______________________________

b) Neden öldü? Bizleri___________'ya  ____________________için. 
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4. İsa hakkındaki müjdeyi kaç kişiye bildirmeliyiz?

_________________________

5. Önemli Alıştırma:

Bu kitabın sonunda yer alan, "Tanrı'yı Nasıl Tanıyabilirim?" adlı

Müjdeci broşürü çıkarın. Resim öne, Kutsal Kitap ayetleri arkaya

gelecek şekilde kıvırın. Bu ders size kurtuluş müjdesini

arkadaşlarınıza açıklamak için o broşürü nasıl kullanabileceğinizi

öğretecek.

6. Bu derste, İsa'nın müjdesini başkalarıyla paylaşmayı öğrenmek için

Müjdeci Broşür'e ihtiyacınız olacak. Bu yüzden onu yanınızdan

ayırmayın. Önce broşürün,

Resim A- "Tanrı Sizi Seviyor"

kısmını açın. A Resmi, Yuhanna 3:16'yı canlandırıyor. Şimdi broşürün

arkasında yer alan Yuhanna 3:16'yı okuyun.

Bu ayete göre, Tanrı kimi seviyor?  __________________________

7. Burada yer alan "dünya" sözcüğü, sadece Mesih İnanlıları'ndan

değil, dünyadaki bütün insanlardan söz etmektedir.

Bu durumda, Tanrı Kendi çocuğu olmayan kişiler hakkında ne

düşünüyor? Onları seviyor mu, onlardan nefret mi ediyor?

______________________________

8.Tanrı'nın sizi sevdiğini bilmekten ötürü mutlusunuz ve tatmin

oldunuz, öyle değil mi? Tanrı'nın çocuğu olarak O'nunla yeni

ilişkinizin sevinç dolu olacağından kuşkum yok.

Şimdi arkadaşlarınıza ve komşularınıza, Tanrı'nın onları da

__________________, onların da Tanrı'nın ____________________

olabileceğini söyleyebilirsiniz.
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15. Sadece düşmanımız Şeytan'a karşı savaşmakla kalmayıp aynı

zamanda içimizdeki düşman olan________________ doğamızla da

savaşmamız gerektiğini görüyoruz.

16. Tanrı bizlere, eski yaradılışımızla O'nu hoşnut edemediğimizi

öğretir. Ama yeniden doğduğumuzda, İsa Mesih'in Kendisinin

yaradılışı olan bir başka yaradılış alırız.

Bu yaradılışa__________________ yaradılış adı verilir.

17. Yeni yaradılış nedir? _______________ 'in yaradılışıdır.

18. Bu, "Bol Yaşam" kursunun alt başlığı, "İsa'nın Sizin İçinizdeki

Hayatı"dır. Tanrı bize Mesih'in Kendisinin yaşamını ve yaradılışını

vermiştir. O'nun içimizdeki hayatı, eski günahlı yaradılışımızın

kötülüğünü yenebilir. Bu yüzden şiddetle ayartıldığımızı

hissettiğimizde ne yapmalıyız? (Doğru yanıtı işaretleyin)

a. Mesih'teki yeni yaşamımız konusunda düş kırıklığına
uğramalıyız

b. Mesih'in yaşamının bizde gösterilmesi için O'na güvenmeliyiz.

c. Yeniden doğmadan önce yaşadığımız yaşama dönmeliyiz.

19. Yeni yaradılış nedir? ____________  içimizdeki ______________.

20. Örneğin, diyelim ki çok öfkeleniyorsunuz ve daha sabırlı olmanız

gerektiğini biliyorsunuz. Her zaman sabırlı Olan'ın yaradılışına sahip

olduğunuzu hatırlamalısınız.

Tanrı'dan sizin içinizde_______________ yaradılışını göstermesini

istemelisiniz.

21. Eğer birisini sevmekte zorlanıyorsanız, Mesih'in onu sevdiğini

hatırlayın ve Tanrı'dan ______________'in s___________________

sizin içinizden göstermesini isteyin.
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22. Pavlus bu gerçeği öğrenmişti, bu yüzden,

"Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor" demişti

(Galatyalılar 2:20).

Aşağıdaki boşlukları kılavuz olarak kullanarak bu ayeti, ayet

numarasıyla birlikte ezberleyin:

" _____________ ben__________________ , _________ ______de

____________________."       (G ________________ :_____)

23. a) Öğrendiğiniz bu ayete göre, Pavlus'te kim yaşıyordu?

_______________________________________________

b) Mesih bizim içimizde de yaşamaktadır ve bizler O'nun yaşamı ve

______________içimizden gözükmesine izin vermeliyiz.

24. Aşağıdaki insanlardan hangileri Mesih'in yaradılışı ve yaşamının

yaşamlarını yönetmesine izin veriyorlar?

A                            B                           C

Ya Rab, ne kadar sinirli
olduğumu biliyorsun, ama sen

bana kendi huzurunu
verebilirsin.

Olmuyor,

bırakamam.

Ben O kadar ruhsal bir

insanım ki, bütün bu

ayartılmalara karĢı

durabilirim.

25. Tanrı'yı hoşnut eden bir biçimde yaşamamızı mümkün kılan

yeni yaradılış içimizdeki _________________  yaradılışı ve

yaşamıdır.
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Ders 12

Müjde'yi Diğer

İnsanlarla Paylaşmak

Son dersimizde dünyadaki insanlara

Tanrı'nın sevgisini göstermemiz

gerektiğini gördük. Bunu yapmanın bir

yolu Mesih'in müjdesini O'nu henüz

tanımayanlarla paylaşmaktır.

1. Tanrı'nın sevgisini diğer insanlara sözlerimizden başka neyle

gösterebiliriz?  _______________________

2. Ama İsa hakkında da konuşmalıyız. İsa, bizlere müjdeyi

başkalarına bildirmemizi buyurmuştur.

Eğer İsa Rabbimiz'se O'nun buyruklarına ne yapmalıyız?

_______________________________________________________

3. İsa'nın Kendisini izleyenlere verdiği son buyruklardan biri

şuydu:

"Dünyanın her yanına gidin, Müjde'yi bütün yaratılışa duyurun"

(Markos 16:15).

Bu sözlere göre, ne yapmalısınız: (Doğru olanı işaretleyin)

a. O'nun kurtuluş armağanını kendimiz kabul edip başkalarına
hiçbir şey söylememek.

b. İsa hakkındaki müjdeyi herkese bildirmek.

c. Müjdeyi sadece hoşlandığımız insanlara bildirmek, bize
zulmedenlere bildirmemek. 
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TEST 11

1. Şimdiki dünyayı kim yönetmektedir?

________________________________________________________

2. Hangi insanlar dünyaya ait değildirler?

________________________________________________________

3. İnanlı'nın gerçek evi neresidir?

________________________________________________________

4. Bu dünyaya ait olan kişilerin bize nasıl davranmalarını

bekleyebiliriz?____________________________________________

5. Dünyadaki insanlara Tanrı'nın sevgisini nasıl

gösterebiliriz?____________________________________________

6. Aşağıdaki insanlardan hangileri yaşayışlarıyla dünyaya Tanrı'nın

sevgisini göstermektedir? (Doğru yanıtları işaretleyin.)

a. Sıkı ve dürüstçe çalışan kişi

b. Başka bir sevgilisi olan evli adam

c. Çocuklarını iyi ve adil bir şekilde disiplin eden anne babalar.

ç. Kocası hakkında sürekli şikayette bulunan kadın.

d. Sınavda kopya çeken çocuk.

e. Sorunları olan birisine yardım eden kişi.

7. Aşağıya bu derste öğrendiğiniz ayeti yazın.

________________________________________________________

________________________________________________________

Ayet Numarası: __________________________
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26. Öyleyse Tanrı'yı hoşnut etmemiz ve eski günahlı yaradılışımıza

karşı mücadelemizi kazanmamız nasıl mümkündür? (Doğru yanıtı

işaretleyin)

a. Elimizden geleni yapmak ve elimizden gelen bir işe
yaramıyorsa, Tanrı'dan bize yardım etmesini istemek.

b. Tanrı'dan birazcık yardımla kendi kuvvetimizle
başarabileceğimizi düşünmek.

c. Başlangıçtan itibaren kendimize hiç güvenmemek. Dua edip
sadece Mesih'e ve O'nun bizim içimizdeki yaradılışına
güvenmek.

27. Mesih'e ne kadar güvenmeliyiz? (Doğru yanıtı işaretleyin)

a. Birazcık

b. Hiçbir şey alıkoymadan tamamen

c. Kendimize olan güvenimizle karışık bir güven

28. No. 22'de yer alan ezberlediğiniz ayetin üzerinden ayet

numarasıyla birlikte geçin.

Tamamen İsa Mesih'e ve

O'nun sizin içinizdeki

hayatına güvenin. O

zaman eski yaradılışınızı

yenebileceksiniz. O'na ne

kadar güvenirseniz, yeni

yaradılışınız o denli

kuvvetli olacaktır.
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TEST 10

1. İnanlı'nın kaç yaradılışı vardır?___________________________

2. Bu iki yaradılış nelerdir?

_________________ve ____________________

3. a) Bu yaradılışlardan ilki ne zamandandır sizinle beraber?

________________________________________________________

b) Diğer yaradılışınız ne zamandır sizinle beraber?

________________________________________________________

4. Eski yaradılışımızın günahla arzularını yenmemizi mümkün

kılan yeni yaradılış hangisidir?

________________________________________________________

5. Ezberlediğiniz ayeti, ayet numarasıyla birlikte yazın:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Ayet numarası: __________________________________
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30. Yukarıda listelenen dünyanın şeyleri, eski yaradılışından ötürü bir

Tanrı çocuğu için de kuvvetli bir ayartılma oluşturabilir.

Ama, Ders 9'da öğrendiklerimize göre, ayartıldığımızda Tanrı'ya

___________________ve Şeytan'a ________________________

ve o da bizden ________________________ .

31. Bu derste öğrendiğiniz ayetin üzerinden ayet numarasıyla

birlikte geçin. Bu dünyanın şeylerini sevmek yerine, çarmıhtaki

ölümüyle bizi bu dünyanın ve Şeytan'ın yönetiminden özgür kılanı

sevebiliriz.

Kimi sevmeliyiz? _________________________________________.

32. Şimdi bir sonraki sayfada yer alan testi yapın.
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26. Aşağıdakilerden hangileri dünyadaki diğer insanlara

Tanrı'nın sevgisini gösteren davranışlara örnektirler? (Birden

fazla işaretleyeceksiniz)

a. "Bulaşıkları yıkamana yardım edeyim, anne."

b. "Karımın yorgun olması beni ilgilendirmez. Onun vazifesi ev
işlerini yapmak."

c. "Kocam İsa'yı izlediğim için bana kötü davranıyor. Ama ona
cevap vermeyeceğim ve içimde acılık taşımayacağım."

d. "O hasta kadına biraz yemek götürmeliyiz."

e. "Hile yapmak zorunda kalsak bile oyunu kazanmalıyız."

f. "Patron gitti, öğleden sonra artık biraz gevşeyebiliriz."

g. "Yanımda çalışanlara anlayış göstermem gerekiyor."

27. Evde, işte ya da oyun oynarken, nerede olursak olalım, sözlerimiz

ve_________________ diğer insanlara Tanrı'nın sevgisini

göstermeliyiz.

28. a) Dünyadaki insanlara Tanrı'nın sevgisini gösterdiğimiz halde,

İsa'yı izlediğimiz için bize yine de z ______________ insanlar

olacaktır.

b) Gerçek evimiz nerededir? ____________________________

29. Yuhanna şöyle yazmıştır:

"Çünkü dünyaya ait olan her şey... Baba'dan değil, dünyadandır"

(1.Yuhanna 2:16).

Aynı ayette, dünyanın sunduğu şeyleri listeler:

"Doğal benliğin tutkuları, gözün tutkuları ve maddi yaşamın verdiği

gurur."

Bu, dünyayı yönetenin _________________ olduğunu bir kez daha

gösteriyor. 
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DERS 11

Dünyayı Nasıl

Yenebiliriz?

Mesih İnanlısı'nın üçüncü düşmanı:

3. Dünya'dır.

1. İsa,

"Ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller"

dediğinde öğrencilerinden söz ediyordu  (Yuhanna 17:14).

Burada, "dünya"nın özel bir anlamı vardır. Güzelliği, dağları,

nehirleri ve hayvanlarıyla, içinde yaşadığımız dünya anlamına

gelmez. Burada, dünyanın, hırs, nefret, bencillik ve nefret gibi

yollarının Tanrı'ya karşı olduğu anlamına gelir.

İsa'nın sözlerine göre, bu anlamda dünyaya ait OLMAYANLAR

kimlerdir?

O'nun ____________________  hepsi

2. Yukarıdaki Kutsal Kitap ayetinde "dünya" ne anlama gelir?

Dünyanın _____________________ olan yolları.
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3. İsa, öğrencilerinin bu dünyadan olmadığını söylediğinde,Tanrı'ya
karşı olan şeylerin bir parçası olmadıklarını demek istemişti. Kutsal
Kitap ayrıca,

"Biliyoruz ki, biz Tanrı'danız, bütün dünya ise kötü olanın
denetimindedir" der                             (I.Yuhanna 5:19).

Bu dünya kimin denetimindedir?

Sizin Büyük bankacıların

4. İsa'yı kabul etmiş kişilere Kutsal Kitap şöyle buyurur:

"Dünyayı ve dünyaya ait şeyleri sevmeyin"

(1.Yuhanna 2:15).

Tanrı'nın çocuklarının hâlâ dünyada yaşadıkları doğrudur. Ancak

Kutsal Kitap, bir Tanrı çocuğunun _________ sevmemesi gerektiğini;

yani bu dünyaya ait şeylerin __________________olduğunu söyler.

5. No.4'de yer alan ayeti, ayet numarasıyla birlikte ezberleyin.

Aşağıdaki boşlukları kılavuz olarak kullanın:

"______________ ve ______________ ______ _____________

__________________."          (I. _______________:______)

6.  a) Hangi insanlar dünyaya ait değildir?

T ________________ _______________ hepsi.

b) Bu dünyayı kim yönetmektedir?  Ş______________                   .

7. Bir başka deyişle, Tanrı'nın çocukları OLMAYAN insanların

Ş__________'ın egemenliği altında olduklarını söyleyebiliriz.

Yaşam biçimleri ve tutumları bu _________________ şeyleri

tarafından yönetilir.

8. Eğer Şeytan dünyayı yönetiyorsa, dünyaya ait olanlar Tanrı'ya ve

çocuklarının tarafını mı tutacak, yoksa onlara karşı mı olacaktır?

_____________________________________
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Eğer çocuksanız, ne yapmalısınız?

Anne babamın____________________________________________

c) Anne-babalar:  "çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları

Rab'bin terbiye ve öğüdüyle büyütün"            (Efesliler 6:4).

Eğer anne ya da babaysanız, çocuklarınızı nasıl büyütmelisiniz?

Onları Rab'bin t ____________ ve ö______________ büyütmeliyim.

23. Dünyada olan kişilere sözlerimizden başka hangi şekilde

Tanrı'nın sevgisini gösterebiliriz?

____________________________________

24. İşimizde davranışlarımız da önemlidir. Aşağıda Pavlus'un

çalışanlara talimatlarını görüyorsunuz:

"Dünyadaki efendilerinizin sözünü Mesih'in sözünü dinler gibi, saygı

ve korkuyla, saf yürekle dinleyin...İnsanlara değil, Rab'be hizmet

eder gibi gayretle hizmet edin"                            (Efesliler 6:5, 7).

İşinizi yaparken gerçekte kime hizmet ediyorsunuz?

İnsansal bir patrona değil,_________________________________

25. Pavlus, sözlerine işverenlere şöyle diyerek devam ediyor:

"Siz de kölelerinize aynı şekilde davranın. Artık onları tehdit

etmeyin. Onların ve sizin Efendiniz'in göklerde olduğunu ve insanlar

arasında ayrım yapmadığını biliyorsunuz"              (Efesliler 6:9).

İşverenseniz, sizin için çalışan kişilere nasıl davranmalısınız? (Doğru

yanıtları işaretleyin.)

a. Adil bir şekilde

b. Katı taleplerle

c. Sabırla
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19. Tanrı'nın sevgisini sadece sözlerimizle değil, yaptıklarımızla da
bütün insanlara göstermeliyiz.

Gerçek evimiz _____________te olduğu halde, bu _____________da
yaşayan insanlar için durumu düzeltmeye çalışarak diğer insanlara
Tanrı'nın sevgisini göstermeliyiz.

20. Dünyadaki diğer insanlara Tanrı'nın sevgisini göstermeye
başlamak için en iyi yer, evimizdir.

Örneğin, aşağıdaki ayette Petrus, kocaları İsa Mesih'i kabul etmediği
için hâlâ dünyada olan kadınlara şöyle diyor:

"Ey kadınlar, aynı şekilde siz de kocalarınıza bağımlı olun. Öyle ki,
bazıları Tanrı sözüne inanmasa bile, Tanrı korkusuna dayanan temiz
yaşayışınızı görerek kendilerine hiçbir söz söylenmeden siz kadınların
yaşayışıyla kazanılsınlar"
(1. Petrus 3:1).

Kocalarına Tanrı'nın sevgisini göstermelidirler. Bunu sözleriyle değil,
y ______________ yapmalıdırlar.

21. a) Dünyadaki bazı insanlardan ne tür hoş olmayan davranışlar
bekleyebiliriz? Z____________________

b) Buna karşın, onlara sözlerimizle olduğu kadar y_____________
da Tanrı'nın sevgisini göstermeliyiz.

22. Yukarıda No. 20'de, Petrus, kocaları henüz Mesih İnanlısı olmayan
kadınlara hitap ediyor. Şimdi Pavlus'un ev içindeki ilişkilerimiz ve
Mesih İnanlıları olarak nasıl davranmamız gerektiği hakkında neler
söylediğini görelim.

a) Kocalar: "karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir...Hiç kimse
hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine, onu besler
ve kayırır"                                               (Efesliler 5:28, 29).

Eğer evli bir erkekseniz, karınızı nasıl sevip onunla nasıl
ilgilenmelisiniz?  Kendi b______________ besleyip baktığım gibi.

b) Çocuklar: "Rab yolunda anne babalarınızın sözünü dinleyin.
Çünkü böylesi doğrudur"                                (Efesliler 6:1).
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9. Mesih, öğrencileri için şöyle de demiştir:

"Dünya ise onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım

gibi, onlar da dünyadan değiller"                   (Yuhanna 17:14)

Bizi eleştirip bize zor anlar yaşatan insanlar olmasının nedeni budur,

bunu bize İsa'ya olan sevgimizden ötürü yaparlar. Aile üyelerimiz

bile bunu yapabilirler.

Dünyaya ait olan kişilerden ne gibi hoş olmayan davranışlar

bekleyebiliriz?

Övgü                              Zulüm                     Sevgi

10. Zulmün birçok değişik biçimi vardır. Bazen sadece hoş olmayan

sözlerle ve kızdırarak ortaya konur. Diğer zamanlarda tehdit ya da

fiziksel olarak zarar vererek, bazı yerlerde ise hapis ve hatta

öldürerek gerçekleştirilir. Aşağıdaki resimlerden hangisi zulmü

örnekler?

A                                B                              C

ARTIK HIRĠSTĠYAN OLDUĞUN

ĠÇĠN BENĠM

EVĠME GELME.

DELĠRMĠġ--HIRĠSTĠYAN

OLMUġ.

MESĠH ĠNANLISI OLMAN

ÇOK HARĠKA BĠR ġEY.  
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11. İsa havarilerine şöyle demişti:

"Dünya sizden nefret ederse, sizden önce benden nefret etmiş olduğunu
bilin"                                  (Yuhanna 15:18)

ve ayrıca,

"Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Göklerin Egemenliği
onlarındır" demiştir (Matta 5:10).

Bu dünyadan olan insanlar size kötü davrandıklarında aşağıdaki
düşüncelerden hangileri size kuvvet verebilir? (İşaretleyin)

a. Akrabalarım bana böyle davranmamalı.

b. İsa da zulüm gördü, O'ndan da nefret edildi.

c. Eğer böyle devam ederse Mesih'i izlemekten vazgeçeceğim.

12. Dünyaya ait olanların bize nasıl davranmalarını bekleyebiliriz?

Zu__________________                                               .

13. a) Bu dünyayı yöneten kimdir?___________________________

b) Bu dünyaya ait OLMAYANLAR kimlerdir?_________________

14. İsa'nın zulme dayandığını bilmek bizlere kuvvet verir. Ayrıca

Kutsal Kitap'ın bu dünyanın bizim kalıcı evimiz olmadığını söylemesi

de bize kuvvet verir. Zulmün sonu gelecektir.

Pavlus, "Bizim vatanımız göklerdedir" demiştir (Filipililer 3:20).

Şimdilik dünyada yaşasak da, burasının kalıcı evimiz olduğunu

düşünmemeliyiz çünkü sonsuza dek ______________'te  yaşamayı

bekliyoruz.

15. Gerçek evimiz neresidir? ____________________________
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16. Kutsal Kitap şöyle der:

"Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi"

(Yuhanna 3:16).

Not: Bu ayette de, "dünya" sözü farklı kullanılmıştır. Burada her yerdeki insanlar

anlamına gelir.

Tanrı kimi sever? (Bir tanesini işaretleyin.)

a. Dünyada olan herkesi.

b. Sadece Kendi ailesine ait olanlarý.

c. Sadece cennete gitmiþ olanlarý.

17. Mesih'ten ve O'nu izleyenlerden nefret edip onlara eza

etmelerine karşın Tanrı dünyadaki herkesi sever.

Tanrı onları bu d______________nın gücünden ve Ş__________ın

yönetiminden özgür kılmayı ister.

18. Eğer Tanrı herkesi seviyorsa, ne yapmalıyız?

a. Sadece Mesih İnanlı kardeşlerimizle görüşmeli ve imanlı
olmayan arkadaşlarımızla görüşmemeliyiz.

b. Tanrı'ya inanmayanları eleştirir bir şekilde konuşmalıyız.

c. Yaşam biçimimizle herkese Tanrı'nın sevgisini
göstermeliyiz.

Bundan sonraki dersimizde kurtuluş

mesajını henüz Mesih İnanlısı olmayan

kişilere nasıl verebileceğimizi

öğreneceğiz.


