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Ders 4
taat

24

imdiye kadar, Tanr  çocu u olan
birinin atmas  gereken iki ad
rendik 1.  Günahlar ndan TÖVBE
ETMEK   2.  sa'ya NANMAK

Bu dersimizde ise Tanr 'n n
çocuklar n ataca  üçüncü ad

inceleyece iz.  Bu ad m:
3.  sa'ya Rab olarak TAAT

ETMEKT R.

1.  A daki ncil ayetini okuyun.
"Mesih, hem ölülerin hem de ya ayanlar n Rabbi olmak üzere ölüp
dirildi" (Romal lar 14:9)
Bu ayet bize sa'n n hayat n R________________ olmak üzere
ölüp dirildi ini ö retmektedir.

2.  Yukar daki  ayeti ve nerede bulundu unu ezberleyip a daki
bo luklara doldurunuz.
________________________, hem ______________ hem de
______________ ____________ olmak üzere _______________
________________.
(______________ ______:______)

3.  Rab, Efendimiz ya da patronumuz anlam na gelir.  Ba ka bir
deyi le Rab, bir i yerindeki üstümüzün yetkisine sahip olan ve itaat
etmemiz gerekendir. Bu dü ünceye göre:  sa'ya itaat etmemiz
gereken zamanlar  i aretleyin.

a. stedi imiz zaman
b. Her zaman
c. Ara s ra
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TEST
1. Rab sa'n n yeryüzündeki yerini almaya kim geldi?
_____________________  _______________________

2. Tanr 'n n çocuklar ndan kaç tanesi Kutsal Ruh'a sahiptir?
_____________________

3. Ne kadar bir süre için? _________ ___________

4. Tanr 'n n Kutsal Ruh hakk ndaki buyru u nedir?
______________________________________________________

5. Kutsal Ruh, ne tür Mesih nanl lar 'ndan ba kalar na bereket olarak
akar?

6. Kutsal Ruh'la dolu olmak için hangi iki eyler devaml  yapmam z
laz md r?_________________________________________________

8. Bu derste ö rendi iniz ayeti, ayet numaras yla birlikte
yaz n.
______________________________________________________

Ayet numaras :

7. A dakilerden hangileri Kutsal Ruh'la dolu olman n belirtilerini
göstermektedirler?

Saatimi kaybet-
mem Tanr 'n n
hatas .

Bende farketti in
de iklik Mesih nanl

oldu umdan ötürü.
Kusursuz
oldu um
için
Tanr 'ya ükür!

Söyledi im eyden
ötürü lütfen beni

ba la.
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27. Kutsal Ruh'la dolu ya am hakk ndaki iki Kutsal Kitap
ayetini okuyun:

"Ruh'un meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sab r, efkat, iyilik, ba k,
yumu ak huyluluk ve özdenetimdir.              (Galatyal lar 5:22-23)

"Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaks z... dünyan n dört bir
buca nda benim tan klar m olacaks z."       (Elçilerin leri 1:8)

Yukar daki ayetlere göre, Kutsal Ruh'la dolu olan bir nanl :

A. Ruh'un meyvas kendi ya am nda sergileyecektir.

B. Di er insanlara tan kl nda etkin bir hizmet için güçlendirilmi
olacakt r.

Yukar daki cümlelerden hangisi do rudur?
a. Sadece A. b. Sadece B. c. Hem A, hem de B.

Toplant zda bu ayetlere yeniden
dönece iz. Bu arada Rab'den

Kendi yüceli i için, sürekli olarak,
Efesliler 5:18'de yer alan "Kutsal

Ruh'la dolu olun" buyru una itaat
etmenize yard m etmesini isteyin.

28. Sevgili dostum, Rab'den sizi her gün Kutsal Ruhu'yla
doldurmas  istedikçe ya am  sürekli olarak Ruh'un meyvas yla
ve hizmet için Kendi gücüyle dolduraca ndan emin olabilirsiniz.
a) Bu derste ö rendi iniz ayet neydi?
________________________________________________________
b) Ayet numaras  nedir? ____________________________________
c) Kutsal Ruh'la dolu olmak için yapman z gereken iki ey nelerdir?
______________________ve ______________________

d) Kutsal Ruh ne tür bir Mesih nanl 'ndan di erlerine bereket
olarak ta ar?
________________ ______________'la  ______________olanlardan
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4.  sa öyle söyledi:
"Beni seviyorsan z, buyruklar  yerine getirirsiniz."  (Yuhanna
14:15)

er sa Mesih'i Rabbimiz olarak kabul ediyorsak, Onun buyruklar
____________  ________________.

5. sa, "Kimse iki efendiye kulluk edemez" dedi. Bizler sadece
ve sadece Mesih'e hizmet edip O'na itaat etmeliyiz. O'na
hayatlar zda ilk yeri vermeliyiz.

a) nanl 'n n tek Rabbi ve Efendisi kim olmal r?________________

b) Öyleyse sizin tek Rabbiniz ve Efendiniz kim olmal r?
________________________________________________________

sa Mesih'e hayat n üç
alan nda nas l itaat etmemiz

gerekiyor.  imdi bunu
inceleyece iz.  sa Mesih'e
DÜ ÜNCELER ZDE,

SÖZLER ZDE ve
YAPTIKLARIMIZDA itaat

etmeliyiz.

1 SA MES H DÜ ÜNCELER N RABB 'D R

6. Rab sa'ya itaat ve Onu ho nut etmek, insanlara itaat etmek ve
onlar  ho nut etmek gibi de ildir.  nsanlar hayat n sadece d
görünü ünü görüp sizi ona göre de erlendirip yarg larlar.

Rabbimiz ise
"Tanr 'n n görmedi i hiç bir yarat k yoktur.  Kendisine hesap
verece imiz Tanr 'n n gözleri önünde her ey ç plak ve aç kt r."
demektedir.

braniler 4:13)

taat
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Yukar daki resimde, adam n dü ündükleri söylediklerinden çok
farkl r.
Peki bizler dü ündüklerimizi Tanr 'dan neden sakl yam yoruz?
_______________________________________________________

7.  Tanr  içimizde olan her eyi görebiliyor.  Onun için her ey
aç kt r.  Öyleyse a dakilerden hangisi do rudur?

a. Tanr  içimden geçenleri görebiliyor.

b. Tanr  her eyi niçin yapt  biliyor
c. Tanr  gerçek isteklerimi biliyor.
ç. Tanr 'n n yapt m eyleri görecek zaman  yok.  Çünkü
dünyada u ra acak çok eyi var.
d. Dünyadaki her ey Tanr 'ya aç kt r.

8.  Tanr 'n n Ruhu'nun kutsal kitap' n bir kitab  yazmas  için
harekete geçerdi i bir adam da Pavlus'tu.  Elçi Pavlus öyle dedi:

......"her DÜ ÜNCEY  tutsak edip Mesih'e BA IMLI k yoruz."
(2.Korintliler 10:5)

Bu sözlerden, Mesih'e hayat n bütün_______________________
itaat edip O'nu ho nut etmemiz gerekti ini görüyoruz.

Han m effendi
gerçekten çok

güzelsiniz

Ne korkunç
bir kad n

Ne kadar ki-
bar bir adam
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22. Mesih nanl  oldu unuzda Rab sa Mesih'i sadece tövbe
ederek  ve imanla kabul ettiniz. Kutsal Ruh'la da ayn ekilde
dolabilirsiniz. Ya am z günah ve benli inizle dolu oldu unda
Kutsal Ruh'un ya am  dolduramayaca  aç kt r.

a) Bu yüzden Kutsal Ruh'la dolacaksan z bütün _______________'dan
_____________etmeniz kesinlikle gereklidir.

b) Bildi iniz bütün günahlardan döndükten sonra, bütün yapaca z
sadece Rab'den sizi Kutsal Ruhu'yla doldurmas  istemek ve sonra da
O'nun bunu yapaca na dair vermi  oldu u vaade i ____________
etmektir.

23. Öyleyse Kutsal Ruh'la nas l dolabilirsiniz?
a. Yeterince kutsal olmak için y llarca bekleyerek.
b. imdi, sadece bildi iniz bütün günahlardan tövbe edip
Tanr 'dan gelen bu arma an  imanla kabul ederek.
c. Otomatik olarak, bunun için hiçbir ey yapmadan.
d. Hiçbir zaman.

24. Öyleyse e er Kutsal Ruh'la dolacaksak sürekli olarak
yapmam z gereken iki ey vard r. Bunlar nelerdir?

a) Bildi imiz bütün günahlardan t___________ etmek

b) Kutsal Ruh'la dolmay  i____________'yla istemek.

25. Tanr 'n n çocuklar ndan kaç tanesi Kutsal Ruh'a sahiptir?
_____________________________

26. Tanr 'n n bütün çocuklar  hayatlar nda Kutsal Ruh'a sahip
olduklar  halde, bazen itiraf edilmemi  günah ya da imans zl k
ve itaatsizlik Kutsal Ruh'un kendilerini istedi i gibi doldurmas na
engel oldu undan hepsi Kutsal Ruh'la dolu de ildir.

er bir Mesih nanl  günaha dü mü se, Kutsal Ruh'la yeniden
dolmak için yapmas  gereken iki ey nelerdir?
___________________ve ____________________.
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18. Etraf zda tazelenmeye ihtiyac  olan bir sürü insan var!
Bunlardan baz lar  akrabalar z, dostlar z, kom ular z, i
arkada lar z, ö renci arkada lar z vb.d r. Bu ya am veren su nas l
onlara da eri ip onlar  da tazeleyebilir?

_________________  _______________'la dolu olan bir Mesih
nanl 'ndan akarak.

19. Resimde üstteki bardak ta yor ve su:

a. iki barda  daha dolduruyor.

b. di er bardaklar  bo alt yor.

c. ak p ziyan oluyor.

20. Resme yeniden bak n.

a) A daki iki barda  dolduran su nereden geliyor?  ___________
olan bardaktan ta yor.

b) E er yukar daki bardak yar na kadar suyla dolu olsayd ,
di er iki barda a ta abilir miydi?
("Evet" ya da "Hay r" diye yan tlay n) _____________

c) Kutsal Ruh, di er insanlar n ya amlar  tazelemek üzere ne
tür Mesih nanl lar 'ndan ta ar?
_____________ _______________'la ______________lardan

21. Öyleyse bu Rab'bin bize vaat etti i Bol Ya am'd r. Bu Bol
Ya am' n susuzlu unu çekiyor musunuz? Rab sa,

"Bir kimse susam sa bana gelsin, içsin" (Yuhanna 7:37)

dedi inde Kutsal Ruh'tan söz ediyordu. " çmek" burada "kabul etmek,
almak" anlam na gelir.  Öyleyse, Mesih'ten Kutsal Ruh olan suyu
k____________ etmemiz gerekti ini ö renebiliriz.

27taat
9. Pavlus bir ba ka yerde öyle yazm :

"DÜ ÜNCEN N yenilenmesiyle de in" demi ti (Romal lar
12:2).

Nas l de ece iz? Bu ayete göre, ki inin DÜ ÜNME biçimi
de melidir.
________________yenilenmesi gerekiyor derken söylenmek istenen
budur.

10. Pavlus ayr ca a daki sözlerle bizlere, DÜ ÜNME biçimimizi
nas l de tirebilece imizi ve dü üncelerimizi Mesih'e nas l ba ml

labilece imizi de söyler:

"Gerçek, sayg de er, do ru, pak, sevimli ve hayranl k uyand ran ne
varsa, erdemli ve övülmeye de er ne varsa onu dü ünün." diye
yazmaktad r.  (Filipililer 4:8)

er gerçekten zihnimizi bu tür eylerle doldurursak dü üncelerimizin
biçimi da de ecek. Bunu ba arabilirsek a daki fikirlerin hangisi
akl zdan ç kmak zorundad r?

a.Bir arkada  hakk nda gerçek olmayan ve onu incitici dü ünceler.
b. Birini nas l aldataca zla ilgili dü ünceler.

c. Ahlaks z ve temiz olmayan dü ünceler.

ç. Tanr 'n n yüceli i ve sevgisiyle ilgili dü ünceler.
d. Zorluk çeken kom umuza yard n nas l olaca yla ilgili
dü ünceler.

Eski bir deyim vard r:  "Ku lar n uçu lar
durduramay z ama kafam za konup yuva yapmalar

engel olabiliriz."  eytan her zaman akl za kötü
dü ünceleri koyarak bizi ayartmaya çal acakt r.  Ama

Tanr 'n n yard  ald zda bu dü üncelerin
zihnimizde bar nacaklar  yapmas  engelleyebiliriz.

"Ku lar n" yuva yapmas  engellenebilir.
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11.  Kendi çabalar zla dü üncelerinizi de tirebilece inizi
sanmay n.  sa Mesih'in Kutar z oldu unu hat rlay z ve sadece O
sizi günahlar zdan kurtarabilir, günahkar _____________ dahil.

12. a) E er sa Mesih Rabbimizse ne yapmal z? Ona i__________
__________ (Hat rlayamaz iseniz No:4'e bak z)

b) imdiye kadar sa Mesih'e Rabbimiz olarak itaat etmemizin bir
alan  inceledik.  Bu alan___________________________________

Ama sa Mesih ayn
zamanda Sözlerimizinde

Rabbi olmas  gerekmektedir.

2 SA MES H, SÖZLER N RABB R.

13.  Dü ünceler insan n a ndan ç kan sözlerden de etkilenir.

sa: "Çünkü a z yürekten ta an  söyler." demektedir.  (Matta 12:34)

Böylece, sa Mesih'i, dü ündüklerimiz konusunda Rabbimiz olarak
görüp itaat edersek, a zdan ç kan sözlerinde büyük bir
de ikli e u rad  görece iz.  Böylece _____________' z
de ecektir.

14.  sa Mesih'e konu tuklar zla da itaat etmek için kötü
konu malar de il sadece iyi sözler söylemeye dikkat etmeliyiz.  Bazen
yeni inanl lar söylediklerini düzeltmekte zorluk çekiyor.  Ama küfür
etmeden, dedikodu yapmadan, lanetlemeden konu abilmek
önemlidir.  Kutsal kitap bu konuda öyle diyor:
"Övgü ve sövgü ayn  a zdan ç kar.  Karde lerim bu böyle
OLMAMALI."  (Yakup 5:10)

Kutsal Ruh'la Dolmak 45

16. A daki resimlerdeki insanlardan hangileri Kutsal Ruh'la
dolu olman n sonuçlar  göstermektedir?

A B C D E F

17. sa, Kutsal Ruh'la dolu birini tan mlarken öyle demi tir:

çinden diri su rmaklar  akacakt r."
(Yuhanna 7:38)

er bir Mesih nanl  Kutsal Ruh'la doluysa sonuç ne
olacakt r?

a. Kutsal Ruh, onun ya am n içinde kapal  kalacakt r.

b. Kutsal Ruh di er insanlara akacakt r.

c. Kutsal Ruh onu kuru ve tatminsizlik içinde b rakacakt r.

Çok iyi gözüküy-
orum

Baba, sözlerin bana çok aç k
geldi i için sana te ekkür
ediyorum.

Dua Toplan-

Rab, hasta oldu umu
biliyorsun ve sana her
zamanki gibi bak n-
dan ötürü te ekkürler.

sa'y  çok seviy-
orum

Mesih'i izlemeyi istiy-
orum ama içkiye kar
koyam yorum.

A
B

C

D

E
F
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13. Bu gerçekten de harika bir dü üncedir! Tanr  sizin ya am  al p
onu sa Mesih'in Kendisinin Ruhu olan Kutsal Ruh'la doldurmay
ister.

pk  bir bardak so uk _____________ bedeninize can verdi i gibi,
Kutsal Ruh da ruhunuzu tazeleyip yeniler.

14. a) Rab sa'n n yeryüzündeki yerini almak üzere kim
gelmi tir? _______________________________________________

b) Tanr 'n n çocuklar ndan kaç tanesi ya amlar nda Kutsal
Ruh'a sahiptir? ___________________________________________

c) Ruh ne kadar bir süre için verilmi tir?_______________________

d) Ö rendi imiz ayette Tanr 'n n hangi buyru unu gördük?

__________________'la  _______________________             .

15. E er Kutsal Ruh bizi her gün doldurursa, ya am  gerçekten
de tirecek ve bizi git gide Rab sa'ya daha çok benzer bir hale
getirecektir. Kutsal Ruh'la dolu olan bir Mesih nanl 'n n hayat nda

daki de ikliklerden hangileri görülecektir?
a. Tanr 'ya daha çok övgü.

b. Tanr 'n n yapt eylerden ötürü ikayetler.

c. Di er insanlara kar  daha çok sevgi.

d. Di er insanlara sa'dan söz etmek için cesaret.

e. Di er insanlar n Mesih nanl  oldu unuzu ö renmesinden
korkmak.
f. Sorunlar z oldu u zaman bile sevinç.

g. ler iyi gitmedi inde ac k.

h. Ayart lmay  yenmek için yeni ruhsal güç.

i. Kutsal Kitap'  okuyup dua etmekten büyük bir zevk almak.

29taat

Bunlar n nda, Tanr 'n n çocu u oldu unuz için a zdan ç kan
sözler nas l olmal r?

a. Sadece iyi sözler

b. Küfürler
c. yi ve kötü sözler

15.  Sa daki resim, sa Mesih'i
hayat n tek Rabbi olarak görüp
ona itaat etmemiz gereken alan
gösteriyor.
Bu alan: A zdan ç kan
_______________ ilgili aland r.

16.  A daki örneklerde iyi ve kötü konu malar kullan lmaktad r.

a) A dak bo  b rak lan yerlere, yukar daki resimlerin ait olduklar
harfleri yaz z.

1. Ba kalar na moral vermek                    Resim     A
2. Tanr 'y  övmek                                   Resim _______
3. Dedikodu yapmak ve a lamak           Resim _______

Umutsuzlu a dü me arka-
da m.  Tanr 'n n yard  ile
bu s ntadan kurtulacaks n. Duydun mu? Caner'in

bebi i olmu . Oysa daha
2 ay once evlenmi ti.

Ne demek istiyorsun -
kitab  hiç görmedim.

Tanr 'ya ükürler
olsun. Eskiden bir eyi çalmay  sürekli

isterdim.  Ama Rab beni bundan
kurtard .
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4. sa'y  anlatmak                                Resim _____
5. Yalan söylemek                               Resim _____
6. Küfretmek                                      Resim _____

b) Hangi resimlerdeki insanlar n, sözlerini iyi bir ekilde
kulland klar  ve böylece sa'ya Rableri olarak itaat ettiklerini yaz z.
_______  ________ ________

17. a) sa'y  Rabbimiz olarak görüyorsak ne yapmam z gerekmektedir?
Ona i____________ ____________.

b) Hayatlar n Rab sa Mesih'e itaat etmemiz gereken
alanlar ndan ele ald z ikisi hangileridir?
_________________________  ______________________________

3 SA MES H YAPTIKLARIMIZIN  RABB R.

18.  1. ve 2. nolu soruda ezberledi iniz ayeti tekrarlay z.

19.  Evet, sa Mesih, Rabbimiz olabilmek için ölüp dirildi.  sa
Mesih'i Rabbimiz olarak kabul edip bunu söylememiz tek ba na
yeterli gelmiyor.  Çünkü sa öyle diyor.
"Niçin beni Rab Rab diye ça yorsunuz da söylediklerimi
yapm yorsunuz?" (Luka 6:46)

er söylediklerini ______________ sa Mesih'i Rab olarak kabul
etmemizin faydas  yoktur.

20.  sa Mesih'e itaat etmemiz için dü ündüklerimizde ve
söylediklerimizde Onun isteklerini yerine getirmeliyiz ve Onun
söylediklerini YAPMALIYIZ. Rabbimiz bizden ne bekliyor?

a. Sadece iyi sözler b. Sadece temiz dü ünceler

c. Bunlarla birlikte iyi i ler.
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8. a) Su, barda n NDE oldu u gibi, sa da Kutsal Ruh'un
_________________________olaca  söylemi tir.

b) No. 4'deki ayete göre, Kutsal Ruh her Mesih nanl 'n n içinde ne
kadar kalacakt r? _______________ ________________

9. Kutsal Ruh, dünyada sa'n n yerini alm r. Ya amlar nda
Kutsal Ruh'a sahip olanlar kimlerdir?

a. Gerçek bir Tanr  çocu u olan herkes
b. Mesih nanl  olmayanlar dahil, insansal anne-babadan
do an herkes.
c. Kilisedeki adanm  birkaç ki i.

10. Ama Tanr  bizlere bundan fazlas  da verir. u barda a bak n!

a) Resimdeki bardak,
a. bo tur.

b. yar  yar ya doludur.

c. suyla doludur.

b) Tanr 'n n sizin için arzusu, t pk  bu suyun bu barda
doldurdu u gibi Kutsal Ruh'un sizi her gün, her an doldurmas r.

er bardak Mesih'teki yeni ya am  temsil ediyorsa, su da
_____________ _________________'u temsil etmektedir.

11. Tanr ,

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

Öyleyse Kutsal Ruh'la __________________ olman z Tanr 'n n
buyru udur.

12. No. 11'deki buyru u ayet numaras yla birlikte ezberleyin.
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4. Rab, cennete dönmeden önce Kendisini izleyenlere yeni bir
yolda  gönderece ine söz verdi. Onlara,

"Ben de Baba'dan dileyece im ve O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun
diye size ba ka bir Yard mc , Gerçe in Ruhunu verecek" dedi
(Yuhanna 14:16-17)

a) sa'n n bize yollamay  vaat etti i bu yeni Yard mc  kimdir?
Kutsal __________________ 'tur.

b) Kutsal Ruh, her Mesih nanl 'yla ne kadar birlikte olacakt r?
_________________ dek.

5. Rab sa Mesih, cennete, Babas 'na dönmek üzereydi. Bu dünyay
fiziksel olarak terkediyordu. Ama buradaki yerini alacak birini
yollamay  vaat etti.

imdi sa'n n bedeni cennete dönmü  oldu undan O'nun bu dünyadaki
yerini kim alm r? ________________________________

6. sa havarileriyle 3 y l ya ad  ve imdi onlardan ayr lmak üzereydi.
Yine de onlara aç k bir ekilde,

"Sizi öksüz b rakmayaca m, size geri dönece im" dedi
(Yuhanna 14:18).

sa havarilerine hangi biçimde geldi?
_________________  _______________'un ki ili inde.

7. sa havarilerine ayr ca,
"Gerçe in Ruhu... aran zda ya yor ve içinizde olacakt r" dedi
(Yuhanna 14:17)

u bardak suya bak n.
Su nerededir?

a. Barda n d ndad r.
b. Barda n içindedir.
c. Barda a yak n bile de ildir.

3taat

21.  Günahlar zdan tövbe etme konusundaki dersimizde, gerçek
tövbenin de tirilmi  bir hayat anlam na geldi ini ö rendik.  Ba ka
bir deyi le, Rabbimizin söylediklerini YAPMAYA ba lar z.

Böylece sa Mesih'e hem dü üncelerimizde hem sözlerimizde, hem de
itaat etmemiz gerekti ini anl yoruz.

22.  Cem, ya  kom usunun bahçesini temizlemeye yard m etmesini,
Rab sa'n n istedi ini hissediyor.

a) Cem hangi resimde kom usuna yard m etmeyi dü ünmeye
ba lad ?
b) Hangi resimde bunun hakk nda konu maya ba lad ?_______
c) Hangi resimde i ini gerçekten yap yor?________

23.  Tabii ki zaman zaman dü ündükleriniz, söyledikleriniz yada
leriniz sa'n n istedi i gibi olmayabilir.  Bu olunca sa'ya hemen

tövbe edip ba lamas na istemelisiniz.  O zaman günahlar n
_____________________'dan emin olabilirsiniz.

24. Ya am zda Mesih'e Rab olarak itaat etmemiz gereken üç
alan vard r. Bunlar nelerdir?
________________ ____________________

Rab'den O'na dü üncelerinizde, sözlerinizde ve davran lar zda
itaat etmenize yard m etmesini isteyin. Gerçekten Rabbiniz ve

Efendiniz olabilmesi için kendinizi imdi O'na yeniden aday n.

Ona zor geliyor
olmal .  Yard m

etmem iyi olacak. Önümüzdeki
Cumartesi günü ba-
hçenizin temizli ine

yard m edebilir miyim?

Bana yard m etti in için
çok te ekkür ederim
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TEST 4
1. sa Mesih gerçekten Rabbiniz ise yapman z gerekeni yaz z.

2. Hayat n hangi üç alan nda bunu yapmal z?

3. Bu derste ezberledi iniz ayetin sözlerini yaz z.

_________, ____ __________________ ______
__________________ _________________ ______ _______
___________ _________________

Ayet numaras   (______________ ______:______)

41

Ders 6
Kutsal Ruh'la

Dolmak
1. imdi Tanr 'n n bir çocu u ve Tanr 'n n ailesinin bir üyesisiniz.
Do du unuz zaman insansal bir aileye girdi iniz gibi, y___________
do umunuzla Tanr 'n n ailesine girdiniz.

2. sa,

"Bedenden do an bedendir, Ruh'tan do an ruhtur" demi tir
(Yuhanna 3:6).
Tanr  çocu una bu yeni do u kim verir?

a. nsansal anne-babas

b. eytan

c. Kutsal Ruh

3. Tanr 'n n her çocu unun yeniden do unun Kutsal Ruh'tan
oldu unu anlaman z çok önemlidir.
a) Öyleyse kimde Kutsal Ruh vard r?

________________________'n n bütün çocuklar nda.

b) Ki inin Kutsal Ruh'tan yeniden do madan Tanr  çocu u olmas
mümkün müdür? ("Evet" ya da "Hay r" diye yan tlay n) ___________

Ama belki de, "Kim bu Kutsal Ruh?" diye
dü ünüyorsunuzdur.

imdi görece iz...
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TEST 5
1. E er Tanr 'n n çocuklar ysak endi e etmememiz için iki iyi
neden nelerdir?

a) ______________________________________________________

b) ______________________________________________________

2. Bu derste ö rendi iniz ayeti, ayet numaras yla birlikte yaz n.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Ayet numaras : ___________________________________________

3. Tanr 'n n ailesindeki yeni karde lerimiz kimlerdir?
________________________________________________________

4. Onlara kar  tutumumuz nas l olmal r?
________________________________________________________

5. Bu konudaki büyük örne imiz kimdir?
________________________________________________________

Ders 5
Tanr 'n n Ailesi
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1. a) sa'y  Kurtar z ve Rabbiniz olarak kabul etti inizde
ne oldunuz?                           ______________________________

b) imdi hangi ailenin bir üyesisiniz?
_______________________________'n n ailesinin

c) Bu yeni ailede Baban z kim?         _________________________

2. nsansal bir baba çok kötü biri olmad kça çocuklar  sever
ve onlarla ilgilenir. Eminim siz de böyle dü ünüyorsunuzdur.

daki resimlerden hangisi normal bir babay
göstermektedir? A m , B mi, C mi?                    Resim __________

Cennetsel Babam z

3. Bu üç örnek, bizlere Rabbimiz sa Mesih taraf ndan, Kendisi
bizlere cennetsel Babam z' n sevgisi ve ilgisinden söz ederken

verilmi ti.
Yukar daki resimlerden hangisi cennetsel Babam z'a en
benzeyenidir?                                            Resim______________

Ona u ta
atay m.

Bu y lan  alabilir. Gel sana biraz
bal k ekmek

vereyim.
Baba, bana biraz
ekmek verir misin? Biraz da bal k

istiyorum.

Baba, çok
ac kt m.
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4. sa,
"Sizler kötü yürekli oldu unuz halde çocuklar za güzel arma anlar
vermeyi biliyorsan z, göklerde olan Baban n, kendisinden
dileyenlere güzel eyler verece i çok daha kesin de il mi?" dedi.
(Matta 7:11)

3. Cennetsel Babam z' n bizi sevdi ini ve bizimle ilgilendi ini
bildi imizden endi e etmemiz GEREKMEZ. sa,

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

Bu ayette, sa endi elenmemiz gereken üç eyden söz eder.
Bunlar nelerdir?
a) Ne _________________________________

b) Ne _________________________________

c) Ne _________________________________

6. Belki bu eyler hakk nda endi e etmemenin çok zor oldu unu
dü ünüyorsunuzdur. sa bunu neden söyledi ini belirtiyor:

"Kayg lanmay n... göksel Baban z tüm bunlara gereksindi inizi
bilir."  (Matta 6:31 ve 32)

er Tanr  göksel Babam z'sa bu tür eyler için neden endi e
etmemeliyiz?
Çünkü O bütün g ___________ b________________ .

7. imdi No. 6'da yer alan ayeti ezberleyin.

" ____________________... ________________________________
________________________________________________________
___________________."

(_______________ ______:___ve____ )

sa'n n sözlerine göre, cennetsel Babam z,
insansal bir babadan daha m  az sevgi
doludur, daha m  çok sevgi doludur? ________________________

39Tanr 'n n Ailesi
Di er insanlarla Mesih'in sevgisinde payla abilece imiz yollar
gösteren eyleri i aretleyin.

a. Birisi parasal bir gereksinim içindeyken yard m etmek.

b. Birisinin moralini bozmak için kötü bir haberi iletmek.

c. Birisine cesaret vermek için iyi bir haberi iletmek.

d. Birisinin bir eyi yap  biçiminden ötürü ikayet etmek.

e. Size zararlar  dokunmu  olsa bile insanlar  ba lamak.
f. Bütün sabah  i i ba ndan a n bir annenin çocuklar na
bakarak geçirmek.
g. Bir ailenin reisinin i  bulmas na yard m etmek.

27. Kutsal Kitap,

"Sevginin ne oldu unu, Mesih'in bizim u rumuza can
vermesinden anl yoruz" der (1. Yuhanna 3:16).

sa'n n bize olan sevgisini göstermek için verdi i çok de erli
ey neydi? _______________________________________________

28. Sevgi konusunda büyük örnek olan ki i kimdir?______________

29. E er Tanr  cennetteki Babam z'sa, endi e etmememiz için
iki iyi neden nelerdir? Çünkü cennetsel Babam z olan Tanr ,

a) ______________________________________________________

b) ______________________________________________________

Bu ekilde, Tanr 'n n ailesinin halinden ho nut ve yararl  bir üyesi
olman n sevincini tadabilirsiniz.

30. imdi bir sonraki sayfada yer alan Test 5'i yap n.
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21. Yeni karde lerimiz kimlerdir?
________________________________________________________

22. Sayfay  çevirip No. 19'da yer alan sa'n n buyru unu bir kez daha
okuyun. Bu buyru a göre Mesih nanl  karde lerimizi nas l
sevmeliyiz?

pk   ___________________________________________________

23. sa, Kendisinin sevdi i gibi sevmemiz gerekti ini söylemi tir.
sa'n n sadece görünü ü güzel olan birlikte olman n ho  oldu u

insanlar  sevmedi ini biliyoruz. sa BÜTÜN insanlar  sever.

Öyleyse, a daki insanlardan hangisini sevmeliyiz?
a. Zor olanlar  de il, sadece ho  olanlar .

b. Sadece bize iyi davranan ve bize zarar  dokunmayanlar .
c. Ho lanmas  zor olan insanlar dahil, herkesi.

24. a) Yeni karde lerimiz kimlerdir?
________________________________________________________
b) Bu ki ilere kar  nas l bir tutum içinde olmal z?
________________________________________________________

25. Sevgi birçok yollarla gösterilebilir. K na iyi eyler sa layan
baba örne imizi yeniden dü ünün. K na do um gününde tatl  bir
eyler verdi ini dü ünün. O zaman k  küçük karde ine olan

sevgisini nas l gösterebilir?
a. Tatl lar n hepsini kendine saklayarak.

b. Onlar  karde iyle payla arak.

c. Payla acak kadar yokmu  gibi yaparak.

26. Cennetsel Babam z bize o kadar çok ey vermi tir ki bunlar
ba kalar yla payla abiliriz. A daki listede Mesih'teki
karde lerimizle payla abilece imiz maddesel ve ruhsal eylere
örnekler göreceksiniz.

Tanr 'n n Ailesi
8. E er bir Tanr  çocu u yeterince yiyecek ve giyece i nereden
bulaca  bilmedi i bir konumdaysa ne yapmal r?

a. Bunlar  sa lamas  için göksel Babas 'na güvenmelidir.

b. Endi e edip kayg lanmaya ba lamal r.

c. htiyac  olan eyleri gidip bir yerden çalmal r.

9. Tabii ki, bir önceki derste gördü ümüz gibi, biz de kendimize
dü eni yapmal z. sa ayn  zamanda,

"Siz önce O'nun egemenli inin ve O'ndaki do rulu un ard ndan
gidin, o zaman size tüm bunlar da verilecektir"        (Matta
6:33) de demi tir.

Cennetteki Babam z Kendisine dü ünü sadakatle yerine getirmeyi
ve gerçekten ihtiyac z olan her eyi sa lamay  vaat etmi tir. Ama
biz, O'nun çocuklar  olarak, kendimize dü en ey olan, her eyden
önce O'nun ____________________________ilgilenmeliyiz.

10. Bir Tanr  çocu unun büyük avantaj sa'n n söylediklerine
inanmas r.

sa, cennetsel Babam z' n bütün bu eylere______________________
oldu unu bildi ini söylemi tir.

11. Ama Kutsal Kitap bizlere cennetsel Babam z hakk nda bir
ey daha söylemektedir:

"Sahip olduklar zla yetinin. Çünkü Tanr öyle dedi: «Seni asla terk
etmem, seni asla b rakmam"  ( braniler 13:5)

Bazen insanlar çocuklar  terkederler. Tabii ki cennetsel Babam z
böyle de ildir. Bu, sizin bir Tanr  çocu u olarak endi e etmemeniz
gerekti ine ikinci bir neden olu turur. Bu neden nedir?

Çünkü cennetteki Baban z sizi asla ________________söz vermi tir.

35
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12. Bir Tanr  çocu unun endi e etmesine gerek olmad n iki
iyi nedeni nelerdir?

a) Çünkü _____________________ neye ______________________
oldu unu bilir.

b) Çünkü______________________ onu asla ___________________
.
13. A dakilerden hangileri cennetsel Babalar 'na güvenmenin
ne demek oldu unu ö renmi tir?

A B

14. Bir Tanr  çocu unun endi e etmemesi için iki iyi nedenin
neler oldu unu bir kez daha söyleyin. Çünkü cennetsel Babas ,

a) _________________________________________ bilir.

b) _________________________________________ .

15. Bu dersteki No. 7'yi k lavuz olarak kullanarak ezberledi iniz
ayetin üzerinden geçin. Ayet numaras  da tekrarlay n.

C

Kiliseye bu eski elbi-
seyle gidemem. Bir i  bulamazsam

ne yapaca
bilmiyorum.

Hasta çocu umuz için
elimizden geleni yapt k.
imdi onun için dua edelim.

37Tanr 'n n Ailesi

Yeni Karde ler
16. imdi evrenin yarat yla harika bir ili kimiz var, öyle
de il mi? O'nun yüzüne bak p O'na "Baba" diyebilirsiniz (t pk
bir çocu un "babac m" dedi i gibi) ve O da size "çocu um"
diye hitap etmeye bay r.

Ancak, Tanr 'n n ailesine ait olmak, cennetsel Baba'n n yan nda ayn
zamanda karde lerimiz de olmas  demektir. Bunlar kimlerdir?

a. Ülkemizde ya ayan herkes.

b. Ayn  baban n çocuklar  olan herkes.

c. sa'y  Kurtar  ve Rableri olarak kabul etmi  olan herkes.

17. Neden bu ki iler bizim karde lerimizdir?

Çünkü, Mesih'e imana eden herkes t pk  bizim gibi Tanr 'n n
________________olmu tur. Bu yüzden hepimiz ayn  cennetsel
_________________'ya sahibiz.

18. Yeni karde lerimiz kimlerdir?

Mesih'e   ___________________  herkes.

19. sa, Kendisini izleyenlere a daki buyru u verdi. Bu,
Mesih'teki yeni karde lerimize kar  tutumumuzun nas l olmas
gerekti ini göstermektedir.

"Benim buyru um udur: sizi sevdi im gibi birbirinizi
sevin." (Yuhanna 15:12)

Bu buyru a göre, Mesih'te karde lerimiz olan ki ilere kar
tutumumuz nas l olmal r?__________________________________

20. Tabii ki, Tanr  çocu u sadece di er Mesih nanl lar 'n  de il
BÜTÜN insanlar  sevmelidir. Ancak bu derste özellikle Tanr 'n n
ailesinde olanlara kar  sevgimizi dü ünüyoruz.

Bu, Mesih nanl  ____________________sevmemiz anlam na gelir.


