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TEST 9

1. ġeytan hakkında bildiğimiz iki Ģey nelerdir?

____________________ve_________________________ dır.

2. ġeytan bizi ayartmaya çalıĢtığında ne yapmalıyız?

_______________________________________________________

3. ġeytan'a karĢı bunu yapmadan önce kendimiz ne yapmalıyız?

_______________________________________________________

4. Bunu yaptığımızda ġeytan ne yapacaktır?

_______________________________________________________

5. Mesih mi daha güçlüdür, ġeytan mı?

_______________________________________________________

6. Bu derste öğrendiğiniz ayeti, ayet numarasıyla birlikte

yazın:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Ayet numarası:  __________________________________





Şeytan'ı Nasıl Yenebiliriz?

31. Ġsa Mesih, ġeytan üzerinde zaferi zaten kazanmıĢtır! Çarmıhta

ölüp üçüncü günde dirildiğinde O'nun üzerinde zaferi kazandı. Siz

Tanrı'nın bir çocuğu olduğunuzdan ve Ġsa, Kutsal Ruhu aracılığıyla

içinizde yaĢadığından kim daha güçlüdür? (Bir tanesini iĢaretleyin)

a. Kötü ruhlar              b. ġeytan               c. Siz

32. Kendi baĢınıza ġeytan'dan daha güçlü olduğunuzu düĢünmek

yanlıĢını yapmayın.

Ġnanlı ġeytan'dan daha güçlüdür çünkü K              R                     ,

Mesih'i kabul edenlerin içinde yaĢamaktadır.

3. Bu nedenle, ona karĢı d                        ġeytan'ın

sizden kaçacağından emin olabilirsiniz.

34. Ama önce            'ya y                . Ancak o zaman

ġeytan'a karĢı d                          . Ve ancak o zaman

ġeytan sizden                          .

35. ġimdi Test 9'u yapın.

Rab'bin bizim içimizdeki gücü

Şeytan'ınkinden çok, çok daha

büyük olduğu için Tanrı'ya

şükredelim. İsa Mesih'e yaklaşın

ve Şeytan'a karşı direnin. O

zaman Şeytan sizden kaçacaktır.

BOL YAŞAM
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Ders 7

Kutsal Kitap'ı

Nasıl Okumalı?
1. Ġlk olarak aĢağıdaki Kutsal Kitap ayetini, ayet numarasıyla
birlikte ezberleyin:

"İnsan yalnız ekmekle değil, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle
yaşar."                                     (Matta 4:4)

AĢağıdaki boĢlukları size yol göstermekte kullanın:
"__________ yalnız ___________ değil,  ____________'nın
çıkan her ____________________ ."
( _______________ _____:______)

2. ġimdi öğrendiğimiz ayet insanın yaĢayabilmesi için ihtiyacı
olan iki tür yiyecekten söz eder: Ekmek ve Tanrı Sözü

Bunlardan hangisi,
a) beden için yiyecektir?____________________________________

b) Ruh için yiyecektir?_____________________________________

Ekmek mi, Tanrı Sözü mü?

3. "Tanrı Sözü" kitapların en önemlisi olan Kutsal Kitap'a verilen
isimdir. Yeni yaĢamımızda ihtiyacımız olan ruhsal yiyeceği nereden
alabiliriz? (Doğru yanıtı iĢaretleyin)

a. Kutsal Kitap'ý rafta býrakarak.

b. Kutsal Kitap'ý okuyarak ya da dinleyerek.

c. Bir somun ekmek yiyerek.

4. Ruhsal yiyeceðimiz nedir? T_______________ S____________ .
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24. ġeytan'a karĢı direnebilmek için yapmamız gereken ilk Ģey nedir?

____________________'ya ________________________    .

25. "Tanrı'ya yaklaĢmak" ne demektir?

Her Ģeyden önce             'nın i              arzulamaktır.

26. Ezberlediğimiz ayete göre (Yakup 4:7), Tanrı'ya yaklaĢıp ġeytan'a

karĢı direndiğimizde ġeytan ne yapacaktır?______________________

27. Bizler Rab Ġsa Mesih'i yaĢamlarımıza kabul edip Kutsal Ruh'la

dolduğumuzdan ġeytan bizden kaçacaktır. Ġsa Rabbimiz'dir. Kutsal

Kitap,

"İçinizdeki Ruh dünyadakinden üstündür" der (1.Yuhanna 4:4).

a) "Ġçimizdeki" kimdir? Ġ

b) "Dünyadaki" kimdir? ġ

c) Hangisinin gücü daha büyüktür?

28. Pavlus Ģöyle yazmıĢtır:

"Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları

çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi"    (Koloseliler 2:15).

ġeytan ve bütün güçleri ne zaman yenilmiĢti?

Mesih                      öldüğünde.

29. Ġsa, çarmıhta öldüğünde ġeytan ve bütün güçlerine ne

olmuĢtu?

Y

30. ġeytan'ın üzerinde bu büyük zaferi kim kazanmıĢtı?



Seytan'ı Nasıl Yenebiliriz?

19. Günümüzde ġeytan'ın birçok insanı kandırmasının yollarından biri

de bilinmeyenin çeĢitli biçimleridir. Tanrı'nın bu konuda ne

düĢündüğünü aĢağıda okuyun:

"Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden, falcı, büyücü,

muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülere danışan kimse olmasın."

(Tesniye 18:10-11)

Tanrı bu ayetlerde ispiritizma, büyü kitapları, falcılık, ruh çağırma

seanslarında kullanılan alfabeleri de içeren bilinmeyenin her türünü

kınamıĢtır.

Tanrı bilinmeyenle ilgili bu uygulamalar hakkında ne demiĢtir?

a. Bunlara izin vermiĢtir.           b. Onları zararsız bulmuĢtur.

c.Ġğrenç olduğunu söylemiĢtir.

20. No. 11'de ezberlediğimiz ayete daha yakından bakalım. Önce

ayetin üzerinden geçin sonra aĢağıdaki soruyu yanıtlayın:

Bu ayete göre, ġeytan'a etkin bir Ģekilde direnebilmeden önce

ne yapmalıyız?____________________________________________

21. Birçok insan önce Tanrı'ya yaklaĢmadan ġeytan'a karĢı

direnme hatasını yapmaktadırlar. Bunda baĢarılı olamayacakları

kesindir.  "Tanrı'ya yaklaĢmak" ne demektir?

a. Her Ģeyden önce Tanrı'nın isteğini yapmayı arzulamaktır.

b. Tanrı'ya ara sıra itaat etmektir.

c. Tanrı'dan korktuğumuzu söyleyip günah iĢlemeye devam
etmektir. 

22. Öyleyse, eğer ġeytan'a karĢı direnmeyi ve ayartılmaya karĢı
durmayı umuyorsak önce Tanrı'ya bu Ģekilde y ________________

23. AĢağıdaki insanlardan hangileri ġeytan'a karĢı direnebileceklerdir?
(Sadece bir tanesini iĢaretleyin.)

a. Kafasına göre hareket eden kiĢi.

b. Hayatının bazı alanlarında Tanrı'ya itaat etmeyi isteyen kiĢi.

c. Her Ģeyde Tanrı'nın isteğini yapmayı isteyen kiĢi.
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5. Bebeği büyüten yiyecektir. Tanrı'nın ailesine doğduğunuzda

ruhsal bakımdan bir bebek haline geldiniz. Yeni doğmuĢ bir bebek

nasıl yemek yer?

a. Çatal bıçakla, kendi kendine.

b. Hiç denecek kadar az yemek yer.

c. BaĢka biri, genellikle annesi onu yedirir.

6. Ama eğer sağlıklıysa, büyüdükçe çocuk ne yapar?

a. Sadece süt içmeye devam eder.

b. Katı yiyeceklerle kendini düzenli bir Ģekilde beslemeyi
sürdürür.
c. Hiç denecek kadar az yemek yer.

7. a) Bu kursta Ģimdiye kadar Kutsal Kitap'tan ezberlemeniz için kısa

ayetler seçtik; bu yeni doğmuĢ bir bebeğe bir biberon__________

vermek gibidir.

b) Ancak, Ģimdi büyüyor ve daha kuvvetli bir Mesih Ġnanlısı

oluyorsunuz, bu yüzden _______________'ın kendisinden her gün

kısa bir parça okuyarak kendinizi beslemeyi öğrenmeye baĢlamanız

önemlidir.

8. Büyük bir ihtimalle bir Kutsal Kitap'ınız ya da Kutsal Kitap'ın bir

parçası olan bir Ġncil'iniz var. Eğer yoksa en kısa zamanda bir Kutsal

Kitap edinmelisiniz. Vaiziniz ya da danıĢmanınızla bu konuyu

mutlaka görüĢün.

Kutsal Kitap'a ihtiyacınız vardır çünkü Kutsal Kitap T ____________

S____________'dür ve bizim r______________ yiyeceğimizdir. 



Kutsal Kitap nasıl Okumalı?

9. Yemeğimizi nasıl yediğimiz hakkında biraz daha düĢünelim.

Örneğin ne sıklıkta yemek yersiniz? (Doğru yanıtı iĢaretleyin)

a. Her hafta b. Her ay                 c. Her gün

10. Öyleyse ruhsal yiyeceğinizi ne sıklıkta yemelisiniz?

a. Her hafta                b. Her ay                c. Her gün

11. Eğer Tanrı Sözü'nü her gün okur ve ona itaat ederseniz, bu

hayatınızda nasıl bir değiĢiklik yaratacaktır? (Doğru yanıtı iĢaretleyin)

a. GeliĢip daha kuvvetli bir Mesih Ġnanlısı olurum.

b. Hiçbir değiĢiklik yaratmaz.

c. Tanrı hakkında gitgide daha az Ģey bilmeye baĢlarım.

12. AĢağıdaki Mesih Ġnanlıları'ndan hangisi ruhsal bakımdan

geliĢecektir? (Birini iĢaretleyin)
A                B

13. Ġsa Kendisini izleyenlere,

"...Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı,
Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size
hatırlatacak" dedi.                          (Yuhanna 14:26)

Öyleyse, Kutsal Kitap'ı okurken size öğretebilecek en iyi kiĢi
kimdir?

a. Bir matematik öğretmeni

b. Bir futbol antrenörü

c. Kutsal Ruh
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12. Bu ayete göre, ġeytan bizi ayarttığında ona _________________.

13. Eğer ġeytan'a karĢı durursak ġeytan ne yapacaktır? (Öğrendiğimiz

ayete göre) bizden ___________________________ .

14. Öyleyse ġeytan'ın bizden                 için O'na

_____________________.

15. ġeytan'ın k             olduğunu gördük, çünkü ruhsal y

elimizden almayı istemektedir.

16. Ġsa aynı zamanda ġeytan'ın yalancı olduğunu ve bizi kandırmayı

istediğini de söylemiĢtir. Ayartıldığımızda kafamızdan birçok değiĢik

düĢünceler geçer. AĢağıdakilerden hangilerinin yalan olduğunu

anlamalıyız? Yanlarına X iĢareti koyun.

a. "Sadece bir kere yaparsam bir zararı olmaz."

b. "Kimse beni görmez."

c. "Tanrı'nın istediğini yapacağım."

d. "Bugünü boĢver, yarın daha iyi biri olacağım."

e. "ġeytan'a karĢı durmalıyım."

17. a) Eğer bunlar yalanlarsa, kimden gelmiĢlerdir?

b) ġeytan bizi ayartmaya çalıĢtığında ne yapmalıyız?

.

18. ġeytan hakkında bildiğimiz iki Ģey nelerdir?

_____________________ve____________________  dır.



Şeytan'ı Nasıl Yenebiliriz?

9. Ancak ayartıldığımızda, Tanrı'yla olan paydaĢlığımız günahla
lekelenir. Ama Tanrı bir çözüm yolu sağlamıĢtır.
Kutsal Kitap'ın,

"Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı,
günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır"
(1.Yuhanna 1:9) dediğini hatırlayın.

Bu yüzden eğer günah iĢlerseniz ne yapmalısınız? (Sadece bir tanesini
iĢaretleyin)

a. Olup bitenleri unutmaya çalıĢmalısınız.

b. BağıĢlanmayı isteyip yarın aynı Ģeyi yine yapmalısınız.

c. Ġçtenlikle itiraf edip bağıĢlanmayı ve ayartılmanın
üstesinden gelmek için Kutsal Ruh'un yardımını istemelisiniz.

d. Örtbas etmeye çalıĢmalısınız.

e. Hiçbir Ģey.

10. Günah iĢlediğinizde Tanrı'yla paydaĢlığınız Rab'be günahınızı

itiraf edip bağıĢlanmayı istediğiniz an eski haline dönebilir.

Günahlarınızı ne zaman itiraf etmelisiniz? (En iyi yanıtı

iĢaretleyin)

a. AkĢam yatana kadar beklemelisiniz.

b. Günah iĢlediğinizin farkına varır varmaz.

c. Bir iki gün sonra.

d. Kendinizi daha iyi hissetmeye baĢladığınızda.

11. Tabii ki, ilk olarak ayartılmaya kapılmamak çok daha iyidir. Bu
yüzden ayartılmaya karĢı durmayı öğrenmek için bu dersin ayetini,
ayet numarasıyla birlikte öğrenin.

"Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. İblis'e karşı direnin,
o da sizden kaçacaktır."                               (Yakup 4:7)

AĢağıdaki boĢlukları kılavuz olarak kullanın:
Bunun için               bağımlı olun.                                       o da
__________________________.   (Y                              :       )
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14. Bu yüzden okumadan önce, dua edip Baba'dan sizi Kutsal
Ruh'la  doldurmasını ve Sözü'nden size öğretmesini isteyin.

Kutsal Kitap'ın bir kısmını okuduktan sonra, Kutsal Ruh'un size
öğretmeyi istediği Ģeyleri aramalısınız.

Kutsal Kitap'ı okurken, önce ne gelmelidir?

a. Kutsal Ruh'un yardımı için dua.

b. Kutsal Kitap'ın bir kısmını okumak.

c. Kutsal Ruh'un size öğretmeyi istediği Ģeyleri aramak.

15. Kutsal Ruh'un size Kutsal Kitap'ınızdan öğretmeyi istediği

Ģeyleri Ģu tür sorular sorarak bulabilirsiniz:

"Bu bölümde en iyi anladığım ve bana özel bir Ģekilde hitap

eden sözler hangileri?"

Bu soruyu, dua edip Kutsal Kitap parçanızı okuduktan önce mi,

sonra mı sormalısınız?_____________________________________

16. Bir örnek alalım. Günlük Kutsal Kitap okumanıza, Yuhanna

Müjdesi'yle baĢladığınızı varsayalım. AĢağıdaki ayetler Ġncil'den

alınmıĢtır. Dikkatle okuyun.

"O (İsa), dünyadaydı, dünya O'nun aracılığıyla var oldu, ama dünya

O'nu tanımadı. Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O'nu kabul

etmedi. Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine

Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi."

(Yuhanna 1:10-12)

Bu ayetlerde iyi anlamanız gereken bazı sözcükler vardır.  Bunlar ilk

dersimizin çok önemli kısımlarını oluĢturuyorlardı.    Bu sözler

hangileridir?

"Ancak, kendisini _______________________adına _____________

hepsine____________________olma hakkını verdi."



Kutsal Kitap'ı Nasıl Okumalı?

17. Öyleyse No. 15'deki sorumuzu Ģöyle yanıtlayabiliriz: Kutsal
Kitap'ın bu parçasında (Yuhanna 1:10-12) yüreğime özel bir Ģekilde
hitap eden sözler Ģunlardır:
"Ancak, ________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________"

18. ġimdi No. 16'da aktarılan parçaya yeniden bakın. Onu yeniden
okuyun ve sonra sadece No. 17'de seçtiğiniz sözlerin altını çizin
(yukarıda No.16'da). Yaptınız mı? ___________________________

19. Kutsal Kitap'ı okurken, bazı sözler yüreğinize özel bir Ģekilde
hitap edecektir. Bunlar Kutsal Ruh'un size Tanrı Sözü'nden
öğretmeyi arzuladığı Ģeylerdir. Bunlar o gün için sizin ruhsal
yiyeceğinizdir.

Kutsal Ruh'un Kutsal Kitap'ı okurken size verdiği özel sözleri
hatırlamanın bir yolu onların altını  ____________________ tir.

20. Not: Yıllardır birçok Mesih Ġnanlısı, Kutsal Kitap'larında
kendilerine belirli zamanlarda hitap eden ayetlerin altını çizmeyi
yararlı bulmuĢlardır. Bir ayetin altını çizmeniz onu aklınız ve
yüreğinize sokabilir ve söyledikleri hakkında bir Ģeyler yapmaya
teĢvik edebilir. Ancak Kutsal Kitap'ınızı iĢaretleme fikrini
beğenmeyebilirsiniz. Bunu yapmanın onu "mahvettiğini"
düĢünebilirsiniz. Bu durumda:

ya -

ya da -

Öyle ya da böyle, Kutsal Kitap'ınızı okurken bu derste verilen
talimatları yerine getirmenizi umarız.

21. Parçanın tamamı çok güzel olsa bile tamamını iĢaretlememenin
daha iyi olduğunu unutmayın. Kutsal Ruh size o gün için yiyeceğiniz
olan belirli özel sözcükleri gösterecektir ve altını çizmeniz gereken
sözcükler bunlardır.

daha sonra silinebilecek bir þekilde, çok hafifçe yumuþak

uçlu bir kurþun kalemle çizin

size hitap eden ayetleri defterinize ya da Kutsal Kitap'ýnýzýn

içinde tuttuðunuz bir kâðýda yazýn. 
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4. ġeytan bazen fiziksel hayatımızı almayı istese de yeni yaĢamımızı

mahvetmekle daha çok ilgilenmektedir. Aden Bahçesi'nde Adem'le

Havva'yı ayartıp Tanrı'yla paydaĢlıkları olan ruhsal yaĢamlarını aldı.

ġeytan baĢlangıçtan beri k              di.

5. Mesih'e ilk iman ettiğimizde, Tanrı'dan yeni bir ruhsal yaĢam alırız.

ġimdi Tanrı'nın çocuklarıyızdır ve O'nunla serbestçe konuĢabiliriz. O

da bizimle Sözü aracılığıyla konuĢur. ġeytan bu ruhsal hayatı bizden

alamaz ama bizi ayartmak ve Tanrı'yla olan paydaĢlığımızı mahvetmek

için elinden geleni yapacaktır.

ġeytan bizi kimden ayırmaya

çalıĢır?  

6. Kim ruhsal yaĢamımızı

elimizden alıp Tanrı'yla

paydaĢlığımızı durdurmaya

çalıĢmaktadır?

7. ġeytan bizi yanlıĢ ya da Tanrı'nın isteğine aykırı olan herhangi bir
Ģeyi yapmak üzere ayartmaya çalıĢır. Eğer ayartılır ve günah iĢlersek
Tanrı bizden uzakmıĢ gibi hissedeceğimizi bilir.
ġeytan'a itaat ettiğimizde Tanrı'yla paydaĢlığımıza ne olur?
(Doğru yanıtı iĢaretleyin)

a. Kendimizi Tanrı'ya daha yakın hissederiz.

b. Kendimizi Tanrı'dan uzaklaĢmıĢ hissederiz.

c. Tanrı'ya karĢı hislerimizde bir değiĢiklik olmaz.

8. Tanrı'nın çocukları oluĢumuz sona ermez ve Tanrı bizden
uzaklaĢmaz.
a) Eğer bir oğul babasına karĢı itaatsizlik ederse onun oğlu
olması son bulur mu? ("Evet" ya da "Hayır" diye yanıt verin)

b) Öyleyse biz de günah iĢlediğimizde Tanrı'nın_________________
oluĢumuz sona ermez. 



Ders 9

Şeytan'ı Nasıl

Yenebiliriz?

Şimdi Tanrı'nın çocuklarından biri

olduğunuzdan ruhsal hayatınıza saldırıda

bulunacak üç ruhsal düşmanla karşı

karşıya gelmek zorundasınız.

1. Şeytan (İblis)

2. Eski alışkanlarınız

3. Etrafınızdaki dünya

1. Şeytan (İblis)

1. Tanrı her Ģeyin yaratıcısıdır ve bütün iyi Ģeyler O'ndan gelir. ġeytan

(Ġblis) Tanrı'nın düĢmanı olmuĢtur. Bu yüzden ġeytan'ın her

iyi Ģeyin                      kötü Ģeyin

kaynağıdır (bir tanesini iĢaretleyin).

2. Rab Ġsa, ġeytan hakkında iki Ģey öğretti:

"O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı...

Çünkü o yalancıdır."                                        (Yuhanna 8:44)

Ġsa, ġeytan'ın k              ve y              olduğunu söyler.

3. Önce ġeytan'ın katil oluĢuna bakacağız.

Bir katil baĢka bir insanın neyini alır?
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Altını çizmeniz gereken sözcükler hangileridir? (Doğru yanıtı

iĢaretleyin.)

a. Parçanın tamamı

b. Size hitap eden sözcükler

c. Hiçbiri

22. Size "hitap eden" sözcüklerin altını çizdikten sonra yeniden dua

etmelisiniz. Dua edilecek en iyi Ģey ne olabilir?

a. Size "hitap eden" sözcüklerle ilgili bir Ģey

b. Bir romanda okuduğunuz bir Ģey

c. Bir arkadaĢınıza söylemiĢ olduğunuz bir Ģey

23. ġimdi yine örneğimize bakalım:

"Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine
Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi."

Bunu temel alarak, duanız Ģunun gibi bir Ģey olabilir:

"Cennetsel Baba, senin çocuğun olduğum için sana teĢekkür
ediyorum. Bugün lütfen bana bak ve yaptığım her Ģeyde itaat
dolu bir çocuk olmama yardım et. Amin."
Kutsal Kitap'ı okuduktan sonra ne hakkında dua etmelisiniz?

Bana h____________ ___________ sözcükler hakkında.

24. Evet, Kutsal Kitap'ı sadece okuyup ayetlerin altını çizmek
yeterli değildir. Kutsal Kitap'ın kendisi bizlere,
"Tanrı sözünü yalnız duymakla kalarak kendinizi aldatmayın, bu
sözün uygulayıcıları da olun" der (Yakup 1:22).

Bize "hitap eden" sözcüklerin altını çizdikten sonra baĢka ne
yapmalıyız?

a. Sadece sözcüklerin güzelliğinin tadını çıkartmalıyız.

b. Dua edip orada yazılı olanları uygulamaya geçirmeliyiz.

c. Öğretiyi eski moda sayarak reddetmeliyiz. 



Kutsal Kitap'ı Nasıl Okumalı?

25. Bu Ģekilde Tanrı bizlere günden güne yol gösterecektir.

Kutsal Kitap'ın kendisi,

"Sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır" der. (Mezmur

119:105)

26.  a) Kutsal Kitap'ınızda size hitap eden sözleri ne

yapmalısınız?__________________________

b) Kutsal Kitap'ı okuduktan sonra duanız ne hakkında

olmalıdır?_____________________________

27. No. 1'de yer alan öğrendiğiniz ayeti, ayet numarasıyla

birlikte tekrarlayın.

Eðer kaybolmak ya da yine

karanlýkta yürümek istemiyorsak,

her gün bize yol göstermesi için ne

okumalýyýz? _________________________

Kutsal Kitap okumak, dua ve

itaatin her zaman birlikte

olması gerektiğini unutmayın.
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TEST 8

1. Kutsal Kitap'ın Tanrı'yla konuĢmamız hakkında kullandığı

sözcük nedir?

2. Cennetsel Babamız'la iletiĢimimizin iki kısmı vardır. Bir

yandan Tanrı                     aracılığıyla bizimle

Diğer yandan biz              da Tanrı'yla

.

3. Dua ve Kutsal Kitap'ı okumak için ne sıklıkta zaman

ayırmalıyız? En az

4. Bu derste gördüğümüz üç tür dua nelerdir?

5. AĢağıya ezberlediğiniz ayeti, ayet numarasıyla birlikte

yazın.

Ayet numarası:





Nasıl Dua Etmeli

Ya Rab, Cavit
Bey'e hakaret

ettim, beni
bağışla.

25. Resimdeki adam

günahını Tanrı'ya

_______________ .

26. a) No. 24'de aktarılan ayeti yeniden okuyun. Biz günahlarımızı

itiraf ettiğimizde Tanrı ne yapar?_____________________________

b) Mesih günahlarımızın bağıĢlanması için ne yapmıĢtır?

Ç ___________________  ö  _________________________

27. AĢağıdaki resimlerde, üç tür duayı görüyoruz. BoĢluklara

uygun sözcükleri yazın.

Ya Rab,
lütfen

vaizimize
bilgelik

ver.

Sevgili
Baba,
John'u

alındırdığım
için beni
bağışla.

Sevgin ne kadar
büyük

ya Rab!

28. Bu dersin baĢında ezberlediğimiz ayetin üzerinden geçin.

Ayet numarasını da yeniden tekrar edin. No. 10'da yer

almaktadır.

29. ġimdi yan sayfadaki Test 8'i yapın.

A)_____________________________________________________

B)_____________________________________________________

C)_____________________________________________________
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TEST 7

1. Ruhsal yiyeceğimiz nedir?________________________________

2. Onu ne sıklıkta okumalıyız? ______________________________

3. Kutsal Kitap'tan bazı sözler bana özel bir Ģekilde hitap

ettiğinde onlara Kutsal Kitap'ımda ne yapmalıyım?

________________________________________________________

4. Kutsal Kitap'ı okuduktan sonra ne hakkında dua etmeliyim?

________________________________________________________

5. Ezberlediğiniz ayeti yazın.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Ayet numarası: _______________________





Ders 8

Nasıl Dua Etmeli?

1. AĢağıdaki resimler bir çocuğun babasıyla iletiĢiminin iki

biçimini göstermektedir.

BABA, LÜTFEN

TOPUMU

AĞAÇTAN

ĠNDĠR.

PEKĠ, AMA

BĠR DAHA

ORAYA

ATMA. 

Babayla oğul birbirleriyle konuĢuyorlar. AĢağıdaki resimlerden
hangisinde (A'da mı, B'de mi?),

a) baba konuĢuyor? _________
b) oğul konuĢuyor? _________

2. ĠletiĢim insanlar birbirleriyle konuĢtuklarında gerçekleĢir.

Aynı Ģekilde, insansal bir babayla oğulun iletiĢim içinde olmaları
mümkün olduğu gibi, bir Tanrı çocuğunun cennetsel Babası'yla
iletiĢim içinde olması mümkündür.

Ġnanlı'nın cennetsel Babası'yla iletiĢiminin iki kısmı nelerdir?

a) Bir Tanrı çocuğu olarak, cennetsel Babamla k________________
b) Cennetsel Babam, Tanrı, benimle k _______________ çünkü ben
O'nun çocuğuyum.

3. Son dersimizde Kutsal Kitap'ın Tanrı Sözü olduğunu öğrendik.

Öyleyse, bir Tanrı çocuğu Tanrı'nın kendisine ne söylediğini
duymak istediğinde, hangi kitabı okumalıdır?____________________
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21. Kutsal Kitap,

"Bu nedenle, İsa'nın aracılığıyla Tanrı'ya sürekli övgü kurbanları,

yani O'nun adını açıkça anan dudakların meyvesini sunalım" der.

(İbraniler 13:15)

a) Bu ayete göre ne zaman Tanrı'ya övgü sunmalıyız?

_______________________________________________________

b) Bazen Tanrı'ya övgü sunmanın bedeli vardır; bu ayette buna

övgü _______________________ denilmiĢtir.

22. Tanrı'ya sevgisine olan minnettarlığımızı göstermek için

ne sunabiliriz?

__________________________________kurbanları.

23. ġimdiye kadar baktığımız iki tür dua nelerdir?

_______________________  ________________________________

Üçüncü tür bir dua ...

GÜNAHLARIMIZI

ĠTĠRAF ETMEK

24. Kutsal Kitap,

"Günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı,

günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır" der

(I.Yuhanna 1:9).

Bu ayete göre, günah iĢlediğimizde ne yapmalıyız?

________________________________________________________



Nasıl Dua Etmeli

İkinci tür bir dua,

TANRI'YA

ġÜKRETME

17. Bazen duamız sadece ihtiyacımız olan Ģeyleri istemeyi içerir ve

sanki hep almak istiyor ve Tanrı'ya bir Ģeyler vermek istemiyor

gibiyizdir.

Her zaman alıp hiçbir zaman vermemek iyi bir Ģey midir?

("Evet" ya da "Hayır" diye yanıtlayın) _________________________

18. Tanrı'dan kurtuluĢumuzu ve daha baĢka bir sürü bereketi alırız.

Bizler Tanrı'ya aĢağıdakilerden hangilerini vermeliyiz? (Birden fazla

iĢaretleyin)

a. Ġçten teĢekkürler.

b. Ara sıra çok zor durumda olduğumuzda dua.

c. ġükran ve övgü.

d. Tanrı'yı düĢünmeden söylenen ilahiler.

19. Gün boyunca boĢ zamanlarımızın yanı sıra dua için ayırdığımız

özel zamanlarda Rab'be Ģükran ve övgülerimizi sunmalıyız.

a) O'na kim olduğundan ötürü, büyüklüğü, sevgisi ve

sadakatinden ötürü Ģ___________________  .

b) Bize vermiĢ olduğu her Ģeyden

ötürü O'na t_________________

20. Resimdeki kiĢi,

Rab'bi ö _______________.

.

Rab ne
kadar

harikasın!
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4. Kutsal Kitap'ı sadece okumamız yeterli değildir. Sadece bunu

yapmak Tanrı'yla iletiĢim kurmamıza yetmez, çünkü iletiĢim iki

kısımdan oluĢur.

Öyleyse eğer Tanrı'yla gerçekten iletiĢim içinde olacaksak,

sadece O'nun bizimle k _________________ izin vermekle

kalmamalı, aynı zamanda biz de O'nunla __________________.

5. Evet, Tanrı çocuğu cennetsel Babası'yla konuĢmalıdır.

Kutsal Kitap bu konuĢmaya "dua" der.

a) Ġnanlı dua ettiğinde konuĢmayı kim yapar?

_______________________________________________________

b) Ġnanlı Kutsal Kitap'ını okuduğunda kim konuĢmaktadır?

_______________________________________________________

6. a) Cennetsel Babanız'ın sizinle konuĢtuğunu iĢitmek istediğinizde

hangi kitabı okumalısınız?  ________________________________

b) Kutsal Kitap, cennetsel Babanız'la konuĢtuğunuzu belirtmek için

hangi sözcüğü kullanır?  __________________________________

7. Dua, Tanrı'yla konuĢmaktır. O'nunla güven içinde ve özgürce

konuĢmaktır çünkü Ģimdi Tanrı'nın bir çocuğusunuz ve çocuklar

__________larıyla doğal ve özgür bir Ģekilde konuĢabilirler.

8. Cennetsel Babanız'la nasıl konuĢabilmelisiniz? (Birden fazla

iĢaretleyin)

a. Güven içinde                          b. Korkarak

c. Çekinerek                              d. Özgürce

9. Mutlu bir ailede çocuklar ilgilendikleri Ģeyleri anne-babalarıyla

paylaĢmak isterler. Onlar kendi çocukları olduğundan baba da onlar

için önemli olan Ģeylerle ilgilenir. 



Dasıl Dua Etmeli

Öyleyse cennetsel Babamız'a dua ederken ne tür Ģeylerden

serbestçe söz edebiliriz? (Doğru yanıtı iĢaretleyin)

a. YaĢamımızdaki her Ģeyden, en küçük ayrıntılardan bile

b. Sadece büyük Ģeylerden

c. Sadece kiliseyle ilgili Ģeylerden

10. Kutsal Kitap,

"Durmadan dua edin" der.             (1.Selanikliler 5:17)

Bu ayeti, ayet numarasıyla birlikte ezberleyin.

11. "Durmadan dua edin," bütün günü hiçbir iĢ yapmadan dizlerimizin

üzerinde geçirmemiz anlamında DEĞĠLDĠR. DüĢüncelerimizi ve

iĢimizi Rab'le paylaĢmak için her fırsatı kullanmamız ve O'nunla

bütün bunlar hakkında konuĢmamız anlamına gelir.

Bunun anlamı, (doğru yanıtı iĢaretleyin)

a. Günün ya da gecenin herhangi bir zamanında dua etmemiz
gerektiğidir.

b. Sadece kilisede dua etmemiz gerektiğidir.

c. Sadece dizlerimizin üzerinde ve yalnızken dua etmemiz
gerektiğidir.

12. Rab'be günün ya da gecenin herhangi bir zamanında dua
edebiliriz. Ancak, her gün dua etmek ve Kutsal Kitap'ı okumak
için belirli bir zaman ayırmamız önemlidir.

a) Bu özel zamanda, bütün dikkatimizi cennetsel ________________
verebilmemiz için baĢka Ģeyler hakkındaki bütün düĢünceleri
kafamızdan çıkarmalıyız.

b) Dua edip Kutsal Kitap'ı okumak için ayırdığımız zaman ne
sıklıkta olmalıdır? En az  ___________________________________

Şimdi üç çeşit duaya bakacağız:

İstemek

Şükran Sunmak

Günahlarımızı İtiraf Etmek
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İSTEMEYE

Önce,

13. Ġsa, cennetsel Babamız'ın kendisinden isteyenlere iyi Ģeyler

vereceğini söyler (Matta 7:11).

a) Tanrı bizlere ne tür Ģeyler vermeyi istemektedir?

________________________________________________________

b) Bunları kime verecektir? _________________________________

c) Bu durumda, bunları Tanrı'dan almak için ne yapmalıyız?

________________________________________________________

14. Tanrı bize ĠSTEMEMĠZĠ söyler ve kendimiz, ailelerimiz ve

__________ insanların gereksinimleri için istemeliyiz.

15.

Rab, Lütfen

Ali'yi iyileştir.

Bu resimdeki adam baĢka birisi için i ________________________.

16. Dua, Tanrı'yla konuĢmaktır ve değiĢik dua çeĢitleri vardır.

Cennetsel Babamız'la ihtiyacımız olan Ģeyler hakkında

konuĢtuğumuzda bu ne tür bir duadır? Ġ ______________________.


