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DERS 2 

 
YÜRÜMEYİ ÖĞRENİYORSUNUZ 

Hiç yürümeyi öğrenen bir çocuğu seyrettiniz mi? 
Ayakta zor duran küçük çocuk, erişebileceği her 
şeye tutunarak sallana sallana titrek adımlarla 
yürür. Ama çok büyük bir heyecan yaşamaktadır! 
Gözlerinde tıpkı bütün dünyayı fethetmiş gibi bir 
ifade vardır! Ve böylece, bazen ilerleyerek, bazen 
durarak, bazen düşerek –ama her zaman yoluna 
devam ederek– yürümeyi öğrenir. Başarma arzusu 
güçlüdür. Bütün bunlar olup biterken anne babası, 
her adımda yardım etmek ve her adımını teşvik 
etmek için yakınındadırlar. 

Siz de bazı konularda o çocuk gibisiniz. Tanrı’dan 
yeni bir yaşam aldınız. Ama yaşamayı öğrenmek, 
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yürümeyi öğrenmek gibidir. Başarmayı güçlü bir 
şekilde arzulamalısınız. Göksel Babanız size 
yardımcı olmak için yakınlardadır. Ama sizin de 
denemeniz gerekir. Elinizi O’nun eline koymalı ve 
denemeye devam etmelisiniz. Eğer böyle 
yaparsanız, durumunuz her gün daha iyiye 
gidecektir. Adımlarınız daha sağlam ve emin 
olacaktır. Daha az tökezleyeceksiniz. Yeteneğiniz 
gelişecek ve Tanrı’nın yaşamınız için olan 
olağanüstü planını yerine getireceksiniz. 

Bu derste şunları inceleyeceksiniz... 

Tanrı'nın Eline Sarılın 
Sorunlarla Tanrı'nın Yardımıyla Yüz Yüze Gelin 
Tanrı'nın Sizden İstediği Şeyi Yapın 

Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır... 

• Tanrı'ya daha çok güvenmenize. 

• Size karşı çıkanlarla başa çıkabilmenize. 

• Cesaret kırıklığını ve kuşkuları yenmenize. 

• Kurtuluşunuzdan emin olmanıza. 

 
TANRI’NIN ELİNE SARILIN 
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Hedef 1. Mesih inanlısının yaşamını tanımlamak. 

Bebekleri ilk adımlarını attığında anne babalar ne 
kadar mutlu olurlar! Mesih inanlısının  yaşamında 
O’nunla yürümeye başlayınca, göksel Babanız da 
büyük mutluluk duyar! Düşeceğinizden 
korkmayın; Tanrı’nın eline sımsıkı sarılın; O size 
yardım edecektir. Sabah uyanır uyanmaz, O’ndan 
bütün işlerinizde size yardım etmesini isteyin. 

Yapmanız İçin 

1 Yeni yaşamınızda yürümeyi öğrenmenizin yolu, 
a) kendinize ve yeteneklerinize güvenmektir. 
b) elinizi Tanrı’nın eline bırakıp size yardım 

etmesi için O'na güvenmektir  
c) yapmanız gerekeni bilene dek beklemektir. 

 
SORUNLARLA TANRI’NIN 

YARDIMIYLA  
YÜZ YÜZE GELİN 

Hedef 2. Cesaret kırıklığı, muhalefet ve kuşkuyu 
nasıl yenebileceğinizi keşfedin. 
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Şeytan Sizi Düşürmeye Çalıştı mı? 
Şeytan, Tanrı’nın ve Mesih inanlısının düşmanıdır. 
Sizin tökezleyip düşmenize neden olmaya çalışır. 
Bunun için de zulüm, alay, cesaret kırıklığı ya da 
ayartmayı kullanabilir. Kurtuluşunuz konusunda 
kuşku duymanızı sağlamaya çalışır. Şeytan her 
zaman Mesih inanlılarına karşı savaşır ve onları 
Tanrı’dan uzaklaştırmak ister. Kuşkular ve 
zorluklarla özellikle yeni Mesih inanlılarının 
kafasını karıştırmaya çalışır. Tanrı’yla yürümenizi 
ve öğrenmenizi istemez. 

Bu yüzden, yürümeyi öğrenirken oraya buraya 
çarparsanız şaşırmayın. Bir çocuk, bir sandalyeye 
çarpıp canını acıtabilir, ya da dengesini kaybedip 
düşebilir. Ama bu, onun yeniden yürümeyi 
denemeyi reddetmesi için bir neden değildir. 

Yapmanız İçin 

2 Her DOĞRU cümlenin önündeki harfi daire 
içine alın. 

a) Şeytan sık sık, yeni Mesih imanlılarının 
kurtulup kurtulamadıkları hakkında kuşku 
duymalarını sağlamaya çalışır,  

b) Cesaretinizin kırılması, Tanrı’nın size 
kızgın olduğunun belirtisidir,  
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c) Mesih inanlısı olduktan sonra, artık hiçbir 
sorununuz olmayacaktır,  

d) Yeni bir Mesih inanlısı olarak, Şeytan’ın 
sizinle savaşmasını bekleyebilirsiniz. 

Göksel Babanız’ın Şeytan’dan çok daha güçlü 
olduğunu ve elinizi tutacağını unutmayın. 

Yuhanna 10:28. “Onlara sonsuz yaşam 
veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları 
hiç kimse elimden kapamaz.” 

Yapmanız İçin 

3 İsa’nın Yuhanna 10:28’deki sözlerini ezberleyin. 

Mesih’in Uğruna Acı Çekiyor musunuz? 
Aileniz ya da arkadaşlarınızdan bazıları, Mesih’i 
kabul ettiğinizden ötürü size karşı koyarlarsa 
şaşırmayın. Size zulmetme olasılıkları bile vardır. 
Bizler için çarmıhta Ölen’in uğruna acı çekmek bir 
onur ve ayrıcalıktır. “Çarmıhımızı taşıyıp” O’nu 
izleyerek bizlerin uğruna çektiklerini takdir 
ettiğimizi O’na bildirebiliriz. 

Bunun yanı sıra, Rab kendisi uğruna acı çekenleri 
ödüllendirmeyi vaat eder. 
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Luka 9:23. “Ardımdan gelmek isteyen 
kendini inkâr etsin, her gün çarmıhını 
yüklenip beni izlesin.” 

Matta 5:10–12 “Ne mutlu doğruluk 
uğruna zulüm görenlere! Çünkü Göklerin 
Egemenliği onlarındır. Benim yüzümden 
insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan 
yere size karşı her türlü kötü sözü 
söyledikleri zaman ne mutlu size! 
Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki 
ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan 
peygamberlere de böyle zulmettiler.” 

Yapmanız İçin 

4 İsa, O'nu izlediğinizden ötürü zulüm 
gördüğünüzde, 

a) üzgün olup cesaretinizin kırılması 
gerektiğini söyledi. 

b) kızıp onlara karşı savaşmaya hazır olmanız 
gerektiğini söyledi. 

c) sizi ödüllendireceği için mutlu olmanız 
gerektiğini söyledi. 

Cesaretiniz Kırılıyor mu, ya da Kuşkular Sizi 
Rahatsız Ediyor mu? 
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Doğru olanı yapmakta zorlanıyorsanız, cesaretiniz 
kırılmamalı. Birisi yeniden doğduğunda Tanrı'nın 
çocuğu olur, ama hâlâ yürümeyi öğrenmesi 
gerekmektedir. Yeni bir inanlı, bir hata yaptığında 
Şeytan onun, “Şimdi yaptığım şeye bak. Ben 
herhalde Tanrı'nın çocuğu değilim, olsaydım farklı 
davranırdım” diye düşünmesini sağlar. 

Bazı yeni inanlıların kafası karışır ve kuşkulara 
kapılırlar. “Ben Mesih inanlısı hayatını yaşayamam; 
bu hayat benim için çok zor. En iyisi eski 
yaşamıma döneyim ve Tanrı’ya hizmet etmeye 
çalışmayayım. Hem nasıl olsa, kendimde Mesih 
inanlılarının sözünü ettiği büyük bir değişiklik 
görmüyorum. Kurtuluşun sevincini 
hissetmiyorum. Herhalde ben aslında bir Mesih 
inanlısı değilim” diye düşünürler. 

Siz de bu kuşkulardan bazılarıyla mücadele ettiniz 
mi? Bunların sizin cesaretinizi kırıp düşmenizi 
isteyen düşmanlarınızdan geldiğini hatırlayın. Bazı 
insanlar kurtulduklarında diğerlerinden daha çok 
sevinç hissederler; bu yüzden hissettiklerinizden 
ötürü endişelenmeyin. Tanrı’nın çocuğu 
olduğunuzda O'nun neler yaptığı hakkında daha 
çok bilgi edindiğinizde, daha çok sevinç 
duyacaksınız. Bereketlerinden ötürü O'na teşekkür 
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ettikçe sevinciniz artacaktır. Kurtuluşunuzun neler 
hissettiğinize değil, yaşamınızı ve ruhunuzu 
verdiğiniz Tanrı’nın sadakatine bağlı olduğunu 
hatırlayın. 

Eğer tökezleyip düştüyseniz, bu sizin yürümeyi 
öğrenemeyeceğiniz ya da Tanrı’nın çocuğu 
olmadığınız anlamına gelmez. 
Başarısızlıklarınızdan ötürü O'ndan bağışlama 
dileyin ve ayağa kalkıp yeniden deneyin. 

Tanrı’yı hoşnut etme arzunuz ve 
başarısızlıklarınızdan ötürü endişelenmeniz, yeni 
bir doğanın kanıtlarıdır. Bu yüzden cesaretiniz 
kırılmasın. Bazı çocukların yürümeyi öğrenmekte 
diğerlerinden daha çok zorluk çektiğini hatırlayın. 

Yapmanız İçin 

5 Her DOĞRU cümlenin önündeki harfi daire 
içine alın. 

a) Gerçek Mesih inanlılar kendilerini her 
zaman mutlu hissederler. 

b) Tanrı kendilerini kurtardığında bütün 
Mesih inanlıları aynı ölçüde sevinç 
hissederler,  
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c) Bereketlerinden ötürü Tanrı’ya teşekkür 
etmeniz, sevincinizin artmasını 
sağlayacaktır. 

6 Kurtuluşunuz  
a) duygularınıza bağlıdır. 
b) Tanrı’nın size olan sadakatine bağlıdır. 
c) yapmış olduğunuz iyi şeylerin sayısına 

bağlıdır. 

Babanız Sizi Seviyor 
Çocuklarını seven anne babaların bebeklerini yere 
düştüğü için azarladıklarını ya da canını acıttığı 
zaman onu terk ettiklerini mi düşünüyorsunuz? 
Tabii ki böyle bir şey olmaz. Çocuğu kollarına alıp 
onu teselli eder ve iyi yürümeyi öğrenene dek 
denemeye devam etmesi için ona cesaret verirler. 
Tanrı'nın öğrenmeye yeni başlayan çocuğu için 
bundan daha azını mı yapacağını sanıyorsunuz? 
Böyle bir şey imkânsızdır! Dua ederek, “Elimi 
tutup bana yürümeyi öğrettiğin için sana teşekkür 
ediyorum, Baba. Ben zayıfim, ama yapmam 
gerekenlerde bana yardım edeceğini biliyorum” 
deyin. 

Tanrı'nın Mesih inanlısı hayatınızda size Kutsal 
Ruh’u ve sözü olan Kutsal Kitap ile yol gösterdiğini 
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bilmelisiniz. Her gün Kutsal Kitap’ınızı okuyup 
dua edin. Bu, sizin kuşkularınızdan kurtulup 
tökezlemeden yürümenize yardım edecektir. 

Yapmanız İçin 

7 Yapmamanız gereken bir şey yaptıysanız, göksel 
Babanız'in 

a) sizi bağışlayıp daha iyisini yapmanıza 
yardım etmesini bekleyebilirsiniz. 

b) size kızıp sizi evlatlıktan reddetmesini 
bekleyebilirsiniz. 

c) sizi suçluluk duygunuzla baş başa, 
yapayalnız bırakmasını bekleyebilirsiniz. 

8 Tanrı’nın size yol göstermesi için her gün ne 
yapmalısınız? 

 
TANRI’NIN SİZDEN İSTEDİĞİ ŞEYİ 

YAPIN 

Hedef 3. Kurtuluşunuzdan emin olmak için bazı 
adımlar atmak. 
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Belki kurtulmak için Tanrı'nın sizden beklediği her 
şeyi yapıp yapmadığınızı merak ediyorsunuzdur. 
Mesih bizlere, insanın kurtulmak için ne yapması 
gerektiğini açıkça söyler; bu yüzden şimdi sizin 
kendinize düşeni yapıp yapmadığınıza bir bakalım. 
Henüz yapmamış olduğunuz bir şey varsa, onu 
şimdi yapabilir ve kurtuluşunuzdan emin 
olabilirsiniz. 

Tanrı kurtulmanız için sizden iki şey ister: 
Günahlarınızdan tövbe etmenizi ve Müjde’ye 
inanmanızı. 

Tövbe Edin 
Markos 1:15. "Tövbe edin, Müjde’ye 
inanın.” 

Tövbe etmek, günahlarınızdan ötürü pişman olmak 
ve onlardan dönmeniz anlamına gelir. 

Tanrı’ya günah ettiğiniz için pişman mısınız? 
Yaşamınızdaki günahtan kurtulmaya gayret ediyor 
musunuz, yoksa terk etmek istemediğiniz günah 
var mı? Kendi seçtiğiniz yollarınızdan vazgeçip 
bundan böyle sadece Tanrı’yı hoşnut eden yolda 
yürümeye razı mısınız? 

Yapmanız İçin 
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9 Aşağıda bazı cümleler var. Tanrı'nın kurtulmanız 
için sizden istediği şeyleri bildiren iki cümlenin 
önündeki harfi daire içine alın,  

a) Günahlarınızın kefareti olarak ceza çekmek  
b) İmanlılar topluluğuna üye olmak  
c) Müjde'ye inanmak  
d) Birkaç gün oruç tutmak  
e) Günahlarınızdan tövbe etmek  
f) İyi işler (sevaplar) yapmak  
g) İmanlılar topluluğuna para vermek 

10 İsa'nın Markos 1:15'teki sözlerini ezberleyin. 

11 Tövbe etmek ne anlama gelir? 
a) Günahlarınızdan ötürü pişman olup onları 

terk etmeniz. 
b) Bütün günahlarınızı bir papaza itiraf 

etmeniz. 
c) Başka insanlara değişmeyi istediğinizi 

söylemeniz. 

Birisi size, onu bağışlamayı istemediğiniz derecede 
kötü davrandı mı? Nefret ve içerleme öylesine 
korkunç günahlardır ki, birçok kişinin cennete 
girmesine engel olurlar. Tanrı sevgidir; nefret ve 
önyargı dolu bir yürekte yaşayamaz. Birisine karşı 
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içinizde böyle hisler varsa onu şimdi bağışlayın. 
Tanrı’dan, size çok kötü davranan bu insanları 
sevmeniz için yardım etmesini isteyin. 

Matta 6:15. “Ama siz başkalarının 
suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da 
sizin suçlarınızı bağışlamaz;" 

Eğer hâlâ içtenlikle tövbe edip etmediğinizi merak 
ediyorsanız, bundan böyle Tanrı’nın hayatınızda 
Kendi yolunu etkin kılabilmesi için bütün 
günahlarınızdan dönüp kendi yollarınızdan 
vazgeçerek bunu hemen halledebilirsiniz. 

Yapmanız İçin 

12 Eğer birisi size yanlış bir şey yaptıysa, 
a) herkese onun ne kadar kötü olduğunu 

söylemelisiniz. 
b) kişiyi hemen bağışlamalısınız. 
c) onu nasıl cezalandırabileceğinizi 

planlamaksınız. 

İsa Mesih’in Müjdesine İnanın 
Müjde sözcüğü iyi haber anlamına gelir. İsa 
Mesih’teki kurtuluş hakkındaki iyi haber demektir. 
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Aşağıdaki Müjde öğretileri Kutsal Kitap’tandır. 
İnandıklarınızın altına “evet” yazın. 

• Tanrı sizi o kadar çok sevdi ki, günahlarınızın 
cezasını üzerine alması için Oğlu İsa’yı gönderdi. 

• İsa sizin günahlarınız için öldü. Eğer O’nu 
Kurtarıcı ve Rab olarak kabul ederseniz sizi 
günahlarınızdan özgür kılacaktır. 

• İsa ölümden dirildi ve cennete geri döndü. İsa 
sizin için dua eder ve sizin için göksel bir ev 
hazırlamaktadır. 

• İsa’yı Kurtarıcınız olarak kabul ettiğinizde 
Tanrı’nın çocuğu olursunuz. O’nda yeni yaşama 
kavuşursunuz. 

• İsa kendisine ait olanlar için gelecek ve onları 
yanına alıp cennetteki sonsuz evlerine götürecektir. 

• İsa Mesih hakkındaki bütün bu şeylere inanıyor 
musunuz? 

• O’nu, kişisel kurtarıcınız olarak kabul ettiniz mi? 
O zaman O'na güvenin. O'nun vaatlerine inanın. 
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Elçilerin İşleri 16:31. "Rab İsa’ya iman 
et, sen de ev halkın da kurtulursunuz.” 

1.Yuhanna 5:11–12. "Tanıklık da 
şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu 
yaşam O’nun Oğlu'ndadır. Kendisinde 
Tanrı Oğlu bulunanda yaşam vardır, 
kendisinde Tanrı Oğlu bulunmayanda 
yaşam yoktur. 

Yapmanız İçin 

13 Sizce İsa Mesih hakkındaki iyi habere neden 
"müjde” adı verilmiştir? 

14 Yuhanna 5:11–12’yi ezberleyin. 

İsa’ya inanmak, takip etmekte olduğunuz herhangi 
başka mürşidi reddetiğiniz ve O’na güvendiğiniz 
anlamına gelir. İsa sizi anlar ve sever. Baba’ya sizin 
için dua eder. Tanrı’nın bunun için seçmiş olduğu 
kişi, İsadır. 

1.Timoteos 2:5. "Çünkü tek Tanrı ve 
Tanrı’yla insanlar arasında tek aracı 
vardır.” 
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Elçilerin İşleri 4:12. “Başka hiç 
kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün 
altında insanlara bağışlanmış, bizi 
kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.” 

İsa, “Yol... benim” dedi (Yu.l4:6) Tanrı’ya giden 
başka hiçbir yol yoktur. Aynı anda iki yolda birden 
yürüyemezsiniz. Tek gerçek yol olan İsa’yı izlemek 
için sizi Tanrı’ya götürdüğünü iddia eden bütün 
başka yolları bırakmanız gerekecektir. Bütün 
kalbinizle O’na iman etmelisiniz. 

Eğer Tanrı’nın vaatlerine inanıp Mesih’e güvenerek 
gerçekten tövbe ettiyseniz, kurtulmuşsunuzdur. 

Yapmanız İçin 

15 Aşağıda İsa Mesih hakkında bazı gerçekler yer 
almaktadır. Bu gerçeklerden hangileri O’nu 
Tanrı’ya giden tek yol kılar? O cümlenin yanındaki 
harfi daire içine alın,  

a) İyi Öğretmen 
b) Bencillikten uzak ve sevgi dolu  
c) Alçakgönüllü, ama buna karşın güçlü  
d) Tek Tanrı Oğlu  
e) Mucizevi iyileştirici 
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İsa’nın Kurtarıcınız olduğundan emin olmak istiyor 
musunuz? Hayatınızı yeniden Tanrı’ya adamak ve 
O’nunla birlikte yürüdüğünüzden emin olmak 
istiyor musunuz? Bunu O'na şu duayla iletin: 

 

Dua 

Bana olan sevgin ve tek Oğlun İsa Mesih'i benim yerime 
ölmesi için yolladığından ötürü sana teşekkür ediyorum, 
Tanrım. Hayatımda bağlandığım her felsefeyi, kültürsel 
inancı, dini ya da dinsel lideri takip etmekten 
vazgeçiyorum. Sadece İsa Mesih'i Kurtarıcım ve 
Efendim olarak kabul ediyorum. Günahlarımı 
bağışladığın ve beni çocuğun olarak kabul ettiğin için 
sana teşekkür ediyorum. İyi ve itaatkâr olmama ve her 
şeyde seni hoşnut etmeme yardım et. Kendimi sana 
veriyorum. Yaşamımın geri kalan kısmı boyunca seninle 
yürümeme yardım et. Amin. 

 

Yanıtlarınızı Kontrol Edin 

8 Kutsal Kitap'ı okuyup dua etmek. 
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1 b) elinizi Tanrı'nın eline bırakıp size yardım 
etmesi için O'na güvenmektir. 

9 c Müjde'ye inanmak. 

e Günahlarınızdan tövbe etmek. 

2 a ve d cümleleri doğrudur. 

11 a) Günahlarınızdan ötürü pişman olup onları 
terk etmeniz. 

4 c) O sizi ödüllendireceği için mutlu olmanız 
gerektiğini söyledi. 

12 b) o kişiyi hemen bağışlamalısınız. 

5 c seçeneği doğrudur. 

13 Kendi yanıtınız. Müjde "iyi haber”dir, çünkü 
bizlere kurtuluşumuz için çalışmamız (sevap 
işlememiz) gerekmediğini söyler. Günahlarımızdan 
tövbe edip O’na inandığımızda, İsa Mesih onu bize 
bedava olarak, bir armağan olarak verir. 

6 b) Tanrı’nın size olan sadakatine bağlıdır. 
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15 d Tek Tanrı Oğlu. 

7 a) sizi bağışlayıp daha iyisini yapmanıza yardım 
etmesini bekleyebilirsiniz. 


