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DERS 3 

 
BABANIZ SİZİNLE KONUŞUYOR 

Bir koyun ne zaman otlakta otlayacağını, ne zaman 
ağıla döneceğini nasıl bilir? Bir yabancının 
peşinden gitmesi nasıl engellenir? Çoban, koyuna 
küçük bir kuzuyken de baktığı için koyun onun 
sesini tanır. Başka kimseyi izlemez. 

Bazı bakımlardan, Tanrı’yla olan ilişkiniz bir 
koyunun çobanıyla olan ilişkisi gibidir. Tanrı size 
yol göstermek ve size bakmak istemektedir. Size 
yol göstermek ve sizi tehlikeden korumak için 
sizinle her gün konuşur. O’nun sesini dinlemeye 
devam ettikçe O’nu daha iyi tanıyacaksınız. Ne 
yapmanız gerektiğini bileceksiniz ve kafanızı 
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karıştırmak isteyen kişilerce yanlış yollara 
yöneltilmeyeceksiniz. 

Bu ders, Tanrı'nın sizinle nasıl konuştuğunu 
anlamanıza yardım edecektir. Tanrı sizinle bazen 
aracısız, bazen sözü olan Kutsal Kitap aracılığıyla, 
bazen de bir Mesih inanlısı aracılığıyla konuşur. 

Bu dersi çalıştıkça, hangi yöntemi seçerse seçsin 
Babanız’ın sesini nasıl tanıyacağınızı 
keşfedeceksiniz. 

Bu derste şunları inceleyeceksiniz... 

Tanrı Sizinle Konuşmak İstiyor  
Tanrı Birçok Yoldan Konuşur  
Tanrı Size Bir Kitap Vermiştir  
Tanrı'nın Sesini Nasıl Duyabiliriz? 

Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır... 

• Tanrı’nın sizinle konuşmayı beklemesinin 
nedenini anlamak. 

• Tanrı’nın sizinle hangi yollarla konuştuğunu 
söylemek. 

• Tanrı’nın size vermiş olduğu kitabı 
tanımlamak. 
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• Tanrı’nın sesini her gün nasıl duyabileceğinizi 
bilmek. 

 
TANRI SİZİNLE KONUŞMAK 

İSTİYOR 

Hedef 1. Tanrı'nın, neden sizinle konuşmayı 
seçtiğini bilmek. 

Hangi baba çocukları bebekken ve yanıt olarak ona 
sadece gülümseyebilirken bile çocuklarıyla 
konuşmaktan zevk almaz? Göksel Babanız da, 
çocuklarıyla konuşmaktan, onlara olan sevgisini 
göstermekten, onlara öğretmekten ve sorunlarında 
onlara yardımcı olmaktan zevk alır. O'nun sesini 
duymak ister misiniz? 

Yapmanız İçin 

1 Tanrı’nın sizinle konuşmasını bekleyebilirsiniz, 
çünkü 

a) göksel Babanız olarak sizi sever. 
b) var olan her şeyi O yaratmıştır. 
c) yapmaya karar verdiği her şeyi yapma 

gücüne sahiptir 
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TANRI BİRÇOK YOLDAN 

KONUŞUR 

Hedef 2. Tanrı’nın sizinle konuştuğu altı yolu 
tanımak. 

İbraniler 1:1–2. ‘Tanrı eski zamanlarda 
peygamberler aracılığıyla birçok kez 
çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu 
son çağda da her şeye mirasçısı kıldığı ve 
aracılığıyla evreni yarattığı kendi 
Oğlu’yla bize seslenmiştir.” 

Şimdi Tanrı’nın sizinle konuşmak için kullandığı 
yollarından bazılarını göreceksiniz. 

Yüreğinize Seslenir 
Kutsal Ruh, İsa’nın varlığını sizin için gerçek kılar. 
Size ne yapmanız gerektiğini hissettirerek ya da bir 
şeyi yapmamanız gerektiği konusunda uyararak 
vicdanınıza seslenebilir. Ruhsal bir gerçeği sizin 
için açıklığa kavuşturabilir. Ya da Tanrı'nın bir şeyi 
yapmanızı istediğine dair güçlü bir his 
duyabilirsiniz. Dua ettiğinizde Tanrı'dan sizinle 
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konuşmasını isteyin ve sesini yüreğinizde duymayı 
bekleyin. 

Yapmanız İçin 

2 Tanrı yüreğinize nasıl seslenir? 
(İki cümle doğrudur) 

a) Her zaman, birisi sizinle konuşuyormuş 
gibi bir ses duyarsınız,  

b) Bir şeyi yapma konusunda güçlü bir his 
duyabilirsiniz. 

c) Tanrı’nın sesi bir rüya ya da bir görüm 
aracılığıyla duyulmalıdır,  

d) Ruhsal bir gerçek, sizin için aniden bir 
gerçeklik ve açıklık kazanır. 

O’nun Bereketleri Aracılığıyla 
Birçok Mesih inanlısı, yeniden doğduklarından beri 
bütün dünyanın gözlerine farklı göründüğünü 
soyler. Siz de çevrenize baktıkça, Tanrı’nın 
bereketlerini yeni bir şekilde algılamaya 
başlayabilirsiniz. Doğanın harikalarında O'nun 
varlığını hissedebilirsiniz. Tanrı sizinle müzik ve 
sanat aracılığıyla konuşur. Diğer Mesih 
inanlıları'yla sıcak bir dostluk içinde O'nun 
yakınlığını hissedebilirsiniz. Çevrenizdeki binlerce 
bereket size Tanrı'nın iyiliğinden söz eder. Tanrı, 
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dualarınıza verdiği yanıtlarla konuşur. İmanlı 
gözler Tanrı'nın gülümseyişini görebilir, 
ruhunuzun kulakları O'nun, “Çocuğum, seni 
seviyorum” dediğini duyabilir. 

3 Tanrı’nın sizi sevdiğini görebildiğiniz 
bereketlerden birini söyleyin. 

Diğer Mesih İnanlıları Aracılığıyla 

Bazen bir ailedeki büyük çocuklar, küçük 
çocuklara, "Hayır, hayır! Babamız böyle 
yapmamızdan hoşlanmaz!" ya da. "Bak, Babamız'ın 
istediği şey bu" der. 

Tanrı da, çocuklarıyla Rab’deki ağabeyleri ve 
ablaları aracılığıyla konuşur. Onları bize cesaret 
vermek, yol göstermek ve yardım etmekte 
kullanabilmek için diğer Mesih inanlılıarı’yla sık 
sık bir araya gelmemizi ister. 

Efesliler 5:21. "Mesih’e duyduğunuz 
saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun.” 

Yapmanız İçin 
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4 Tanrı'nın, ne yapmanızı istediğini anlamanız 
konusunda diğer Mesih inanlıları yardımcı oldular 
mı? 

5 Başka birisi sizi daha iyi bir Mesih inanlısı olma 
yolunda teşvik etti mi? Kim?  . . . . . . . . . . 

6 Şimdi Tanrı'ya diğer Mesih inanlıları aracılığıyla 
sizinle konuşmasından ötürü teşekkür edin. 
O’ndan diğer insanların kurtuluş bulmasına ya da 
onlara Rab’bi izleme konusunda cesaret vermenize 
yardımcı olmak için sizinle konuşmasını isteyin. 

Ruhsal Armağanlar ve Hizmetler Aracılığıyla 
Kutsal Ruh, tüm imanlılar topluluklarına birçok 
ruhsal armağan vaat etmiştir. Bizlerle bunlar 
aracılığıyla konuşur. O, Tanrı'nın inanlılar 
topluluğuna olan mesajını vaizler, öğretmenler, 
müjdeciler ve yazarlara verir. Bütün Mesih 
inanlılarını insanlara Tanrı’dan söz etmekte 
kullanmak ister. Mesih inanlıları toplantılarına 
mümkün olduğu kadar sık katılmanız çok 
önemlidir. Her gittiğinizde, göksel Babanız'ın size 
söylemek istediği şeyleri duymaya çalışın. 
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Matta 18:20. “Nerede iki ya da üç kişi 
benim adımla toplanırsa, ben de orada 
aralarındayım.” 

Yapmanız İçin 

7 Aşağıdaki listeden, Tanrı'nın, mesajını halkına 
iletmekte kullandığı yollardan üçünün neler 
olduğunu söyleyin. 

a) Müjdecinin bildirisi  
b) Medyumlar  
c) Büyücülük  
d) Hıristiyan vaizler 
e) Hıristiyan yazarlar tarafından yazılmış 

kitaplar 

8 İnanlılar topluluğunda, Tanrı’nın yüreğinize 
seslenmesini bekliyor musunuz? 

9 Tanrı bu kitap aracılığıyla size seslendi mi? 

O’ndan işlediğiniz her derste sizinle konuşmasını 
isteyin. 

İlahiler Aracılığıyla 
Tanrı sık sık size Müjde’yle ilgili bir şarkı ya da 
ilahi aracılığıyla hitap eder. Tanrı’nın bir ilahinin 
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sözlerini, O'nun mesajına çok ihtiyacınız olduğu bir 
sırada aklınıza getirişinin sıklığına şaşıracaksınız.  

Efesliler 5:19 "Birbirinize mezmurlar, 
ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; yürekten 
Rab’be ezgiler, mezmurlar okuyun.” 

Yapmanız İçin 

10 Rab'den, kilisenizde söylenen ilahileri çabuk 
öğrenmenize yardım etmesini isteyin. Bunları 
evinizde mümkün olduğu kadar sık söyleyin. 

11 Söylediğiniz ilahinin sözleri üzerinde 
düşünmeyi alışkanlık haline getirin. Yaşamınızın 
bir parçası olmasını istediğiniz içerikte bir ilahi var 
mı? Bu içeriği aşağıdaki boşluğa yazın ve Tanrı’dan 
onu yaşamınıza uygulama konusunda size yardım 
etmesini isteyin.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kutsal Kitap Aracılığıyla 
Tanrı sizinle Kutsal Kitap aracılığıyla konuşur. Bu, 
Tanrı'nın mesajını bilmenin en güvenli yoludur. 
Vaiz her zaman Tanrı'nın sizin için isteğinin ne 
olduğunu bilmeyebilir. Mesih’teki kardeşleriniz 
size yanlış öğütte bulunabilirler. Rüyalar, hatta 
görümler bile her zaman Rab'den değildir. 
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Üzerinde düşündüğünüz şeylerden ya da 
bilinçaltınızdan kaynaklanabilirler. İstediğiniz şey 
sadece kendi arzunuz olduğu halde bunu Tanrı'nın 
yapmanızı istediğini düşünebilirsiniz. Peki öyleyse, 
Tanrı’nın sesini nasıl duyabilirsiniz? 

Tanrı’nın mesajı Kutsal Kitap’ta yazılı olduğu için 
O’na teşekkür edin. Başka her şeyi, Tanrı’nın 
Kutsal Kitap'ta size söyledikleriyle karşılaştırarak 
sınamalısınız. Bu yüzden şimdi yaptığınız gibi, 
Tanrı'nın sözünü çalışmak çok önemlidir. Bu temel 
çalışmalar aracılığıyla Kutsal Kitap’ı daha iyi 
anlayabiliriz. Kutsal Kitap’ın öğretilerini 
yaşamınızda uygulamaya koymayı öğreneceksiniz. 

Mezmur 119:18, 105, 130, 160. 
“Gözlerimi aç, yasandaki harikaları 
göreyim. Sözün adımlarım için çıra, 
yolum için ışıktır. Sözlerinin açıklanışı 
aydınlık saçar, saf insanlara akıl verir. 
Sözlerinin temeli gerçektir, doğru 
hükümlerinin tümü sonsuza dek 
sürecektir.” 

Yapmanız İçin 
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12 Tanrı’nın sizin için mesajının ne olduğunu 
bilmenin en güvenli yolu hangisidir?  

a) Tanrı’nın Kutsal Kitap’ta söylediklerini 
çalışmak,  

b) Dostlarınızın öğütlerim dinlemek,  
c) Ne yapmanız gerektiği hakkındaki 

hislerinize kulak vermek. 

 
TANRI SİZE KUTSAL KİTABI'NI 

VERMİŞTİR 

Hedef 3. Kutsal Kitap hakkındaki gerçekleri 
öğrenmek. 

Tanrı’nın Kitabı Nasıl Yazılmıştır? 
Kutsal Kitap (yani Tevrat, Zebur, Peygamberlikler, 
ve İncil), daha kücük altmış altı kitaptan oluşur. Bu 
kitaplar 1600 yıldan uzun bir sürede yaklaşık 40 
kişi tarafından yazılmıştır. Bunlar Tanrı’nın seçmiş 
olduğu adamlardı ve Tanrı onların ne yazmaları 
gerektiğini bilmelerine yardımcı olmak için Kutsal 
Ruhu'nu gönderdi. Bunun sonucu olarak Tanrı'nın 
mesajına sahibiz. Bu altmış altı kitabın tümüne. 
Kutsal Kitap adı verilir. Bu kitapların hepsi 
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birbiriyle kusursuz bir uyum içindedir. Aynı 
konuyu öylesine bir birlik içinde ele alırlar ki, 
bunların bir tek Yazar’dan –Tanrı’dan– geldiğini 
anlarız. 

Yapmanız İçin 

13 Aşağıdaki cümlelerden hangileri DOĞRU'dur?  
a) Kutsal Kitap'ta altmış altı kitap olduğu 

halde sadece bir tek konu vardır,  
b) Kutsal Ruh, Kutsal Kitap’ı kaleme alanlara 

yazacakları konusunda yol göstermiştir,  
c) Kutsal Kitap'ın altmış altı kitabının hepsi 

aynı zamanda yazılmıştır,  
d) Kutsal Kitap'ın kırk kitabı aynı kişi 

tarafından yazılmıştır. 

Tanrı yolunda yürüyen kişiler, Tanrı tarafından 
esinlenen altmış altı kitabın özel niteliklerini görüp 
kabul ettiler. İsa doğduktan yaklaşık iki yüz yıl 
sonra kitapların hepsini Kutsal Kitap adı altında bir 
tek kitapta topladılar. İlk otuz dokuz kitap 
Rabbimiz İsa'nın doğumundan önce yazılmıştı. 
Bunlara Eski Antlaşma adı verilir. Yeni 
Antlaşma'da, İsa'nın Tanrı’yla insan arasında yeni 
bir antlaşma yapmasından sonra yazılan yirmi yedi 
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kitap bulunur. Bu kitaplar bize antlaşmanın 
şartlarını bildirirler. 

Eski Antlaşma'nın büyük çoğunluğu İbranice, Yeni 
Antlaşma ise Grekçe olarak kaleme alınmıştır (Eski 
Antlaşma’nın kısa bir bölümü Aramice olarak 
yazılmıştır). Tanrı, kitabını bütün insanlık için 
vermiştir ve herkesin onu okumasını istemektedir. 
Bu yüzden çocuklarının onu birçok dile 
çevirmesine yardımcı olmuştur. Bugün Kutsal 
Kitap’ın 1300’den fazla çevirisi vardır. 

Yapmanız İçin 

14 Kutsal Kitap'in üste yer alan ana bölüm adları, 
daha altta onları tanımlayan cümleler ile eşleştirin. 
1) Eski Antlaşma 
2) Yeni Antlaşma  
...a) Yeni Antlaşma'yı tanımlar. 
...b) Büyük çoğunluğu İbranice olarak yazılmıştır. 
...c) 27 kitap 
...d) 39 kitap 
...e) Eski Yunanca’yla yazılmıştır. 
...f ) İsa doğmadan önce yazılmıştır. 

15 Kutsal Kitap  



 

 
 

58 

a) sadece İbranice, Aramice ve Grekçe bilen, 
iyi eğitim almış kişiler içindir. 

b) herkes içindir. 
c) sadece rahipler ve vaizler içindir. 

Kutsal Kitap’tan Referanslar 
Kutsal Kitap’ın her kitabı bölümlere ayrılmıştır. Bu 
bölümler, adına ayetler denilen küçük paragraflara 
ayrılmışlardır. Ayetler, Kutsal Kitap’ta tam olarak 
aradığımız şeyi bulabilmemiz için 
numaralandırılmışlardır. Kutsal Kitap’ta bir ayetin 
yerini belirtmek için önce kitabın ismi, sonra 
bölüm numarasını yazılıp ardından iki nokta üst 
üste koyulur ve ayetin numarası yazılır. Yuhanna 
3:16’nın açılımı, Yuhanna Kitabı, 3. bölüm, 16. 
ayettir. 

Birbirini takip etmeyen iki ya da daha çok ayet 
olduğunda bunlar virgüllerle ayrılır. Yuhanna 3:16, 
18, 20’nin açılımı, Yuhanna Kitabı, 3. bölüm, 16, 
18 ve 20’nci ayetlerdir. Bu bir Kutsal Kitap 
referansıdır. 

İki sayı arasındaki çizgi, iki sayının arasında yer 
alan bütün ayetler anlamına gelir. Yuhanna 3:16–
22'nın anlamı, Yuhanna Kitabı, 3. bölüm, 16’dan 
22’nin sonuna kadar olan ayetler demektir. 
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Yuhanna 3:16–17’nin anlamı, Yuhanna Kitabı, 3. 
bölüm, 16 ve 17’nci ayetlerdir. 

Farklı bölümlerdeki ayetlerden söz ederken, 
referansları birbirinden ayırmak için noktalı virgül 
kullanılır. Yuhanna 3:16; 6:24’ün açılımı, Yuhanna 
Kitabı, 3. bölüm, 16. ayet; ve Yuhanna Kitabı, 6. 
bölüm, 24. ayettir. 

Yapmanız İçin 

16 Matta Kitabı, 6. bölüm, 31, 32 ve 33’üncü 
ayetlerin Kutsal Kitap referansı nasıl yazılmalıdır? 

a) Matta 31–32, ve 33 
b) Matta 6:31,32, ve 33.  
c) Matta 6:31 – 33 

17 Luka 13:18–19; 20:25–26 şeklindeki referansın 
açılımı nedir? 

a) Luka Kitabı'nın 13’üncü bölümü, 
18,19,20,25 ve 26'ncı ayetler. 

b) Luka, 13. bölüm, 18 ve 19’ncu ayetler ve 
Luka, 20. bölüm, 25 ve 26'ncı ayetler. 
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TANRI’NIN SESİNİ NASIL 
DUYABİLİRİZ? 

Hedef 4. Tanrı'nın sesini her gün duyabilmenize 
yardımcı olacak adımları atmak. 

Radyoda bir kanalı dinlemeden önce, radyonuzu o 
kanala ayarlamalısınız. Ruhunuzu Tanrı’nın sesini 
duymaya nasıl ayarlayabilirsiniz? Aşağıda bunu 
yapabilmenin birkaç yolunu bulacaksınız.  

• Kutsal Kitap’ı her gün okuyun. 

• Kutsal Kitap’ta okuduklarınız üzerinde 
düşünmeye devam edin. Tanrı sözü üzerinde 
derin düşünün. 

• Özellikle sevdiğiniz Kutsal Kitap ayetlerini 
tekrar tekrar okumayı ve ezberlemeyi bir 
alışkanlık haline getirin. 

2.Timoteos 3:16–17. “Kutsal Yazılar’ın 
tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, 
azarlamak, yola getirmek, doğruluk 
konusunda eğitmek için yararlıdır. 
Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş 
için donatılmış olarak yetkin olur.” 
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Eğer Kutsal Kitap’ı okumaya daha yeni 
başlıyorsanız, Luka Kitabı’yla başlayın. Tanrı, 
İsa’nın hayatı ve öğretileri aracılığıyla sizinle çok 
açık bir biçimde konuşacaktır. Eski Antlaşma’yı 
çalışmadan önce Rab’bin bizimle yapmış olduğu 
yeni antlaşma hakkında daha çok bilgi 
edineceksiniz. 

İbraniler 1:1–2. “Tanrı eski zamanlarda 
peygamberler aracılığıyla birçok kez 
çeşitli yollardan atalanmıza seslendi. Bu 
son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve 
aracılığıyla evreni yarattığı kendi 
Oğlu’yla bize seslenmiştir.” 

• Tanrı’dan bir şey duymayı bekleyerek sık sık 
inanlılar topluluğunun toplantılarına gidin. 

• Her gün dua edin. Tanrı’dan sizinle 
konuşmasını isteyin. Dua ettiğinizde 
etrafınızdaki şeyleri unutmak için gözlerinizi 
kapamak isteyebilirsiniz. Bütün zamanı 
Tanrı’yla konuşarak geçirmeyin. O’nun 
yüreğinize seslenmesi için sessizce bekleyin. 

• Müjde’yle ilgili ilahiler söyleyin ve bu ilahilerin 
sözleri üzerinde düşünün. 
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• Etrafınızda Tanrı’nın iyiliği, gücü ve sevgisini 
görme alıştırmaları yapın 

• Mümkün oldukça Mesih inanlısı yazarların 
yazmış olduğu eserleri okuyun ve Müjde'yle 
ilgili yayın yapan radyo/TV istasyonlarını takip 
edin. 

• Diğer Mesih inanlılarıca Tanrı ve O’nun sözü 
hakkında konuşun. 

• Tanrı’nın size yapmanızı söylediği şeyi yapın. 
O’nun size yol göstermesini istiyorsanız, O’nu 
izlemeye razı olmanız gerektiğini hatırlayın. 

• Bu kitaptaki ve diğer Kutsal Kitap 
çalışmalarınızdaki derslerinizi düzenli olarak 
yapın ve Tanrı’dan bunlar aracılığıyla sizinle 
konuşmasını isteyin. 

Yapmanız İçin 

18 Tanrı'nın sesini duymak için yapabileceğiniz 
şeylerin listesinin üzerinden geçin. Şu anda zaten 
yapmakta olduğunuz şeylerin yanına bir işaret 
koyun. Henüz yapmadığınız ya da düzenli olarak 
yapmadığınız şeyler hakkında dua edin. Yapmaya 
başlamayı planladıklarınızın her birinin altını çizin.  



 

 
 

63 

Yanıtlarınızı Kontrol Edin 

14 a 2) Yeni Antlaşma  

b 1) Eski Antlaşma  

c 2) Yeni Antlaşma  

d 1) Eski Antlaşma  

e 2) Yeni Antlaşma  

f 1) Eski Antlaşma 

1 a) göksel Babanız olarak sizi sever. 

15 b) herkes içindir. 

2 b ve d cümleleri doğrudur. 

16 c) Matta 6:31–33. 

12 a Tanrı'nın Kutsal Kitap'ta söylediklerini 
çalışmak. 

17 b) Luka, 13. bölüm, 18 ve 19'ncu ayetler ve 
Luka, 20. bölüm, 25 ve 26'ncı ayetler. 
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13 a ve b yanıtları doğru cümlelerdir. 

7 a Müjdecinin bildirisi,  

d Mesih inanlısı vaizler. 

e Mesih inanlısı yazarlar tarafından yazılmış 
kitaplar. 


