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DERS 1 

 
YENİ BİR HAYATA BAŞLADINIZ 

Bir tırtıl kelebeğe dönüştüğünde ne olur? Bir 
tohum nasıl büyük bir ağaç haline gelir? İkisinin 
içinde de doğal bir güç vardır ve bu güç hayret 
verici bir değişime neden olur. Artık yeni bir 
yaşama geçtiğinize göre, içinizde ruhsal yaşam 
etkin olmaktadır. Sizde gerçekleşecek olan değişim, 
bir tırtıl ya da tohumun değişiminden çok daha 
büyük olacaktır. Tanrı sizi değiştirip sizde Oğlu İsa 
Mesih’in karakterini yaratacaktır. 

Kelebek gibi, kanatlar takıp yükseleceksiniz. Bütün 
bunlar Tanrı’nın ailesine doğmuş olduğunuz için 
gerçekleşecek. Artık çok özel bir şekilde O’nun 
çocuğusunuz. 
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Bu ilk derste, Kutsal Kitap’ın sizde gerçekleşen bu 
değişim hakkında neler söylediğini 
inceleyeceksiniz. Yeni ayrıcalıklarınızın ve 
sorumluluklarınızın neler olduğunu 
öğreneceksiniz. Doğmuş olduğunuz yeni aileyi 
tanıyacaksınız. Tanrı’nın, kardeşlerinizle 
geliştirmenizi istediği yeni ilişkiler hakkında bilgi 
edineceksiniz. 

Bu derste şunları inceleyeceksiniz... 

Ne Oldu? 
Bu Konuda Ne Yapmalısınız? 
Yeni Aileniz 

Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır... 

• Kutsal Kitap'ın sizde gerçekleşen değişim 
hakkında söylediklerini keşfetmenize yardımcı 
olacak. 

• Bir Mesih inanlısı olarak kuvvetlenip 
gelişmeniz için neler yapmanız gerektiğini 
açıklayacak. 

• Tanrı’nın bir çocuğu olarak yeni ilişkilerinizin 
neler olduğunu tanımlayacak. 
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NE OLDU? 

Hedef 1. Tanrı'nın bir çocuğu olarak sahip 
olduğunuz yeni yaşamı tanımlamak. 

İsa Mesih'i Kurtarıcınız olarak kabul ettiğiniz an, 
yeni bir hayata başladınız. İsa Mesih, yaşam 
Veren'dir. Olağanüstü ve hiç bitmeyen sevinç dolu 
bir yaşam. Siz O'na, bütün günahları ve 
başarısızlıklarıyla birlikte yaşamınızı verdiniz, O da 
size günah üzerinde zafer dolu bir yaşam verdi. 
Tanrı’nın bir çocuğu olarak görkemli ayrıcalıklarla 
dolu bir yaşama başladınız. 

Yapmanız İçin 

Yapmanız İçin adlı bölümlerin her birinde, sorular 
ya da alıştırmalar öğrendiğiniz şeyleri gözden 
geçirmenize ya da yaşama geçirmenize yardımcı 
olacaktır. Lütfen, doğru yanıtların hangileri 
olduğuna bakmadan önce soruları kendiniz 
yanıtlayın. 

1 Doğru cümlenin önündeki harfi daire içine alın. 
Yeni yaşamınız . . . 

1) Mesih inanlısı olmaya çalışmaktan gelir. 
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2) Yaşam veren İsa Mesih’ten gelir. 
3) Bir kiliseye katılmakla gelir. 

2 Yeni yaşama, 
1) İsa Mesih’i Kurtarıcınız olarak kabul 

ettiğinizde başladınız. 
2) Mesih inanlısı olmanın ne demek olduğu 

hakkındaki her şeyi anladıktan sonra 
başladınız. 

3) daha iyi biri olmaya karar verdiğinizde 
başladınız. 

İsa sizde yaşadığı için bu yeni yaşama sahipsiniz. 
Tanrı sözü olan Kutsal Kitap size bu konuda birçok 
bilgi verir. 

Koloseliler 1:27. “Mesih içinizdedir. Bu 
da size yüceliğe kavuşma umudunu 
veriyor.” 

Yapmanız İçin 

3 İsa Mesih’in içinizde yaşamasından ötürü gelen 
yaşam hakkındaki bilgileri, 

1) bilim ve felsefeden öğrenebilirsiniz. 
2) diğer dinlerden öğrenebilirsiniz. 
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3) Tanrı sözü olan Kutsal Kitap’tan 
öğrenebilirsiniz. 

Sizi İsa Mesih inanlısı yapan, Mesih’in içinizde 
yaşamasıdır. Bazı insanlar, Mesih inanlısı 
yaşamının sıkıcı, hapishane hayatı gibi bir deneyim 
olduğunu düşünürler. Bu hayatın, uzun bir 
listedeki kuralları yerine getirmek olduğunu 
sanırlar. Ama bu çok yanlış bir düşüncedir! 
Mesih’teki yeni yaşamınız hayal edebileceğinizden 
çok daha zengin, dolu dolu ve mutlu bir yaşam 
olacaktır. 

Yuhanna 10:10. “Bense insanlar yaşama, 
bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.” 

Yapmanız İçin 

4 İsa’nın Yuhanna 10:10’da yer alan sözlerini 
ezbere söyleyebilene dek birkaç kez okuyun. 

5 İsa, 
a) sizleri günahlarınızdan ötürü cezalandırmak 

için geldi. 
b) sizlere bütün doluluğuyla yaşam vermek 

için geldi. 
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İsa'nın size vermiş olduğu bu yeni yaşamda hayata 
yeni bir bakış açısı, yaşam için yeni Hedefler ve 
amaçlar bulacaksınız. 

Suçluluğun yükü kalkmıştır; günahlarınız 
bağışlanmıştır. Tanrı ve diğer insanlar için 
duyacağınız sevgi, size huzur ve sevinç getirerek 
yüreğinizi doldurur. İyi ve güzel olan her şeyi 
takdir etmeye başlarsınız. Tanrı’nın yanınızdaki 
varlığını, gücünü ve iyiliğini daha iyi ve farklı 
şekilde hissedersiniz. İçinizde Tanrı’yı hoşnut 
etmek ve başka insanlara yardım etmek için 
uyanan yeni arzular, bütün davranışlarınıza yeni bir 
yön vermeye başlamaktadır. 

Bir tırtıl, kelebek olduğunda, daha önce hiç 
yapmamış olduğu şeyleri yapabilir. Bir zamanlar 
süründüğü yerlerin üzerinden uçabilir. Aynı şey 
sizin için de geçerlidir. Kutsal Ruh’un içinizde 
gerçekleştirdiği değişim her şeyi etkiler. Gerçekten 
de ölümden yaşama geçtiniz! Artık suçlu bir 
günahlı değilsiniz. 

Tanrı’nın bağışlamasını kazandınız, artık O’nun 
çocuğusunuz. Şimdi gerçek özgürlük ve sevinç dolu 
bir yaşama sahip olabilirsiniz. 
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Yapmanız İçin 

6 İsa Mesih’ten Kurtarıcınız olmasını 
istediğinizden beri, yaşamınızın değişen bir 
yönünü kendi sözcüklerinizle tanımlayın. 

7 Tanrı’nın ailesine doğduğunuzda, 
a) bütün sorunlardan kaçan bir yaşama 

başladınız. 
b) istediğiniz şekilde davranma özgürlüğüne 

sahip bir yaşama başladınız. 
c) Tanrı ve başka insanlar için sevgi dolu bir 

yaşama başladınız. 

 

BU KONUDA NE YAPMALISINIZ? 

Hedef 2. Tanrı’nın size vermiş olduğu yeni yaşamı 
yaşamaya nasıl devam edebileceğinizi bildirin. 

Tanrı’nın ailesinde yeni doğmuş bir bebek olarak, 
Tanrı’nın sevgi dolu bakımının tadını 
çıkaracaksınız. Tanrı’nın, sizin sağlıklı ve güçlü 
olmanız için sağladığı şeyleri de kabul etmeniz 
gerekiyor. Tanrı size yeni bir doğa vermiştir ve 
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şimdi siz de bunu geliştirmek için kendinize düşeni 
yapmalısınız. 

Bu kitap, yeni doğanızı geliştirmenize yardımcı 
olacaktır. Bu dersleri çalıştıkça bir Tanrı çocuğu 
olarak yeni ayrıcalıklarınız ve sorumluluklarınız 
hakkında yeni şeyler öğreneceksiniz. Yeryüzündeki 
yaşamınız boyunca bunların tadını doya doya 
çıkarın. Sonra bir gün, İsa sizi, göksel evinde 
kendisiyle yaşamak üzere bu dünyadan alacaktır. 
Bu göksel ev, bu dünyadaki her şeyden güzeldir. 

Yapmanız gereken asıl şey, Mesih’le birlik içinde 
kalmak ve O’nun verdiği yaşamda güçlü bir şekilde 
gelişmektir. 

Yuhanna 15:4–5. “Bende kalın, ben de 
sizde kalayım... Bensiz hiçbir şey 
yapamazsınız.” 

Koloseliler 2:6–7. “Bu nedenle Rab 
Mesih İsa’yı nasıl kabul ettinizse, O'nda 
öylece yaşayın. Şükranla dolup taşarak 
O’nda köklenin ve gelişin, size öğretildiği 
gibi imanda güçlenin.” 

Yapmanız İçin 
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8 Bu kursun amacı, 
a) birbirinizle din konusunda tartışmanıza 

yardımcı olmaktır. 
b) bir İsa Mesih inanlısı’nın yerine getirmesi 

gereken kuralları öğrenmenize yardımcı 
olmaktır. 

c) imanlılar topluluğunda nasıl 
davranacağınızı bilmenize yardımcı 
olmaktır. 

d) Tanrı’nın bir çocuğu olarak bütün 
ayrıcalıklarınızın tadını çıkartmanıza 
yardımcı olmaktır. 

9 Bir Mesih inanlısı olarak yeni doğanızı nasıl 
geliştiriyorsunuz? 

a) Mesih'le birlik içinde kalarak. 
b) İsa gibi olmak için çaba göstererek. 
c) Diğer Mesih inanlıları gibi davranarak. 

 
YENİ AİLENİZ 

Hedef 3. Tanrı’nın çocuğu olduğunuzda sahip 
olduğunuz yeni aileyi tanımlamak. 

Babanız Tanrı 
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Evreni yaratan Yüce Tanrı, sizi seven Babanızdır. 
O'nu sert ve ulaşılamaz bir Tanrı olarak 
düşünmeyin. Şimdi sizin yanı başınızdadır ve 
bütün sorunlarınızda size yardım etmeye hazırdır. 

Artık Tanrı’nın bir çocuğu olduğunuza göre, 
Babanız, tıpkı bir çocuğun şefkatli ve anlayışlı bir 
babayla olduğu gibi, kendisiyle de açıkça konuşup 
O'na bütün sırlarınızı, içinizdeki her şeyi 
anlatmanızı istiyor. Her gün, günün herhangi bir 
saatinde, her şeyi dua ettiğinizde O’nunla 
konuşun. O’na bütün sorunlarınızı anlatın. 
Bereketleri için kendisine teşekkür edin. Tanrı 
sizinle ve sizi etkileyen her şeyle ilgilenmektedir. 
Güzel sözcükler ya da ezberlenmiş dualar 
kullanmanız gerekmez; sadece O’na 
yüreğinizdekileri anlatın. 

Yapmanız İçin 

10 Yeni yaşamınızda. Tanrı sizin için 
a) uzak bir varlıktır. 
b) sevgi dolu bir Baba’dır. 

11 Artık Mesih’te yeni yaşama sahip olduğunuza 
göre, nasıl dua edeceğinizi tanımlayan her 
cümlenin önündeki harfi daire içine alın 
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a) Yürekten düşünceler,  
b) Ezberlenmiş, dikkatle seçilmiş sözcükler,  
c) “Göksel Baba, sana, senin çocuğun olarak 

geliyorum.”  
d) Günün herhangi bir saatinde,  
e) O’nun sizi sevdiğini bilerek,  
f) Sadece bir kilise binasındayken. 

Ağabeyiniz İsa Mesih 
İsa Mesih, Tanrı’nın ailesinde ağabeyinizdir. Sizi o 
kadar çok sever ki, sizi kurtarmak için ölmüştür. 
Şimdi günah üzerinde zafer dolu sevinçli bir hayat 
sürmenize yardımcı olmak istemektedir. İnsan olup 
yeryüzünde yaşadığı için sorunlarınızı bilir. Şimdi, 
sizi kurtardığı ve her gün size vereceği yardım için 
O’na teşekkür edin. 

Yapmanız İçin 

12 Aşağıdaki cümleyi kendi sözcüklerinizle 
tamamlayın. İsa Mesih, beni anlayan ağabeyimdir, 
çünkü . . . . . . . . . . 

Yardımcınız Kutsal Ruh 
Üçlü Birlik'in üçüncü kişisi olan Kutsal Ruh, sizin 
içinizde yeniden doğuşun gizemli mucizesini 
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gerçekleştirendir. Günahlı doğanızı değiştirip sizi 
Tanrı'nın çocuğu yaptı. 

Zaman zaman eski doğanızla savaşmanız 
gerekecektir, ama Kutsal Ruh yüreğinizde yaşamak 
ve size yardım etmek için gelmiştir. İman ve 
itaatle, O'nunla işbirliği yaptıkça size ne yapmanız 
gerektiğini öğretecek ve bunu yapmanız için sizi 
güçlendirecektir. 

Yapmanız İçin 

13 İçinizdeki yeni yaşam mucizesini kim 
oluşturdu? 

a) Kutsal Ruh 
b) Müjdeci 
c) Vaiz 

14 Kutsal Ruh’un amacı, 
a) her hata yaptığınızda sizi cezalandırmaktır. 
b) sizi Tanrı’nın yapmanızı istediği şeyi 

yapmaya zorlamaktır. 
c) içinizde yaşayıp doğru olanı yapmanıza 

yardım etmektir. 

Kız ve Erkek Kardeşleriniz Olan Diğer Mesih 
İnanlıları 
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Yeniden doğmuş olan her gerçek Mesih inanlısı, 
Tanrı'nın çocuğudur. Tanrı Babamız olduğuna 
göre, hepimiz Mesih’te kız ve erkek kardeşleriz. 

Sizden önce Mesih inanlısı olan kişilerin hepsi, 
yeni kardeşleri olan sizi, Tanrı’nın ailesinde 
sevinçle karşılıyorlar. Ruhsal bakımdan 
büyümeniz, güçlü ve sağlıklı bir Mesih inanlısı 
olmanızda size yardımcı olmak için ellerinden 
gelen her şeyi yapmak istiyorlar. 

Bir sorununuz olduğunda bunu önderinizle ve 
imanlılar topluluğundaki kardeşlerinizle görüşün. 
Sorununuz konusunda sizinle dua edecekler ve size 
yardım etmek için ellerinden geleni yapacaklardır. 

Yapmanız İçin 

15 Yeni yaşamınızda, diğer Mesih inanlıları sizin 
erkek ve kız kardeşlerinizdir, çünkü, 

a) imanlılar toplantılarına giderler. 
b) dinin iyi bir şey olduğuna inanırlar. 
c) sizinle aynı göksel Baba’ya sahiptirler. 
d) aynı yaşam tarzına sahiptirler. 

16 Yeni ailenizdeki yeni kişi ya da kişilerin 
numarasını (aşağıda), O’nunla ya da onlarla olan 
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özel ilişkinizi tanımlayan her cümlenin (daha 
aşağıda) önüne yazın. 

1) Tanrı 
2) İsa Mesih 
3) Kutsal Ruh 
4) Diğer Mesih inanlıları 

a) ...Tanrı’nın isteğini yapmanıza yardım 
etmek için içinizde yaşar 

b) ...Sorunlarınızı paylaşıp sizinle dua 
edebilirler 

c) ...Sizi anlayan ağabeyinizdir. 
d) ...Sizi sever ve Babanız’dır. 
e) ...Sizi kurtarmak için ölmüştür. 

Yanıtlarınızı Kontrol Edin 

Dersinizdeki alıştırmalara verilen yanıtlar, bir 
sonraki sorunuzun yanıtını önceden görmememiz 
için normal sıralamalarıyla verilmemişlerdir. Size 
gereken sayıyı arayın ve ilerideki cevaplara 
bakmamaya çalışın. 

10 b) sevgi dolu bir Baba'dır. 

1 b) Yaşam veren İsa Mesih’ten gelir. 
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11 a Yürekten düşünceler. 

c “Göksel Baba, sana, senin çocuğun olarak 
geliyorum.”  

d Günün herhangi bir saatinde,  

e O'nun sizi sevdiğini bilerek. 

2 a) İsa Mesih’i Kurtarıcınız olarak kabul 
ettiğinizde başladınız. 

12 Yanıtınız aşağıdakine benzer olmalıdır; 
Yeryüzünde bir insan olarak yaşadı ve benim 
karşılaştığım sorunların aynısıyla karşılaştı 

3 c) Tanrı sözü olan Kutsal Kitap’tan 
öğrenebilirsiniz. 

13 a) Kutsal Ruh. 

5 b) sizlere bütün doluluğuyla yaşam vermek için 
geldi. 

14 c) içinizde yaşayıp doğru olanı yapmanıza 
yardım etmektir. 
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7 c) Tanrı ve başka insanlar için sevgi dolu bir 
yaşama başladınız. 

15 c) sizinle aynı göksel Baba’ya sahiptirler. 

8 d) Tanrı’nın bir çocuğu olarak bütün 
ayrıcalıklarınızın tadını çıkartmanıza yardımcı 
olmaktır. 

16 a 3) Kutsal Ruh. 

b 4) Diğer Mesih inanlıları. 

c 2) İsa Mesih,  

d 1) Tanrı,  

e 2) İsa Mesih. 

9 a) Mesih’le birlik içinde kalarak. 


