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Tanrı Bana Bir
Sonraki Adımda
Ne Yapacağımı
Söyleyecek mi?

Tanrı’nın benim için olan tasarımından emin
değilim...
Mesih’i Kurtarıcınız olarak kabul etmiş olduğunuza kuşku yok ve şimdiye kadar Tanrı’nın yaşamınız için gerçekten de bir tasarımı olduğunu öğrendiniz. O’nun sizin için olan isteğini izlemeyi arzuladığınızdan da eminim.
Ama belki de şu anda Tanrı’nın tasarımıyla olan
ilişkinizin ne olduğunu merak ediyorsunuzdur.
Onun bir parçası olup olmadığınızdan ve Tanrı’nın
sizinle bu konuyu konuşmayı isteyip istemediğinden emin olmayabilirsiniz.
Bu derste, Tanrı’nın tasarımında şu anki konumunuzun ne olduğunu keşfedeceksiniz. Tanrı’nın
sizinle konuşmak istediğinden nasıl emin olacağınızı size gösterecek birkaç gerçeği öğreneceksiniz.
Ve aynı zamanda Kendisinin sizin için olan tasarımını yerine getirmekte size yol göstermek için
vermiş olduğu vaatler ve sağlayış hakkında da bilgi
edineceksiniz.
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Bu derste şunları inceleyeceksiniz...
Tanrı’nın Tasarımı Sizin İçin Geçerlidir
Tanrı Kendi Tasarımını İzlemenizi İstemektedir
Tanrı Kendi Tasarımını Göstermek İstemektedir
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır...
 Tanrı’nın tasarımıyla şu anki ilişkiniz konusunda güven duymak.
 Tanrı’nın tasarımını izlemenizi istemesinin nedenini açıklamak.
 Tanrı’nın, kendi tasarımını size göstermek istediğinden emin olabileceğinize dair nedenleri
açıklamak.

30

Tanrı’nın Tasarımı – Sizin Seçiminiz

TANRI’NIN TASARIMI SİZİN İÇİN
GEÇERLİDİR
Hedef 1.

Tanrı’nın tasarımıyla şimdiki ilişkinizi
ve bunun nasıl gerçekleştiğini tanımlamak.

Bir inanlı olarak Tanrı’nın çocuğu olduğunuza dair güvenceniz vardır. Tanrı’nın sizin için
olan isteği ve tasarımının size açılmasında da aynı
güvene sahip olmalısınız. Bu güveni bina etmeye
yardım etmek için Mesih’i kabul ediş deneyiminizi
gözden geçirelim. Deneyiminiz eşsiz ve kişisel olduğu halde, Mesih’i kabul eden herkes tarafından
paylaşılması gereken birkaç temel nokta da vardır.
Mesih’e İman Ettiniz
Mesih’i kabul etme deneyiminiz bir rastlantı
eseri ya da kaderin bir cilvesi olarak gerçekleşmedi. Bu harikulade ilişkiye tesadüfen girmediniz;
bu şekilde kimse kurtulmamıştır. Tanrı bir şekilde
tasarısını size iletmiştir. Bundan da ötesi, size hayatınız için olan kesin kalıbını söylemiştir. Sadece
Tanrı’nın bizlerle iletişimi sağlamasıyla kurtulmuyoruz. O’nun sözünü dinlediğimizde kurtuluruz.
Gerekli olan öğe etkinlik değil, söz dinlemedir.
Kutsal Kitap’ın kurtuluş için verdiği buyruklar arasında ortak bir öğe vardır: O da inançtır (iman).
Önce itaat ve bundan sonra da her zaman talep edilen şey, inanmamız, yani iman etmemizdir.
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Örneğin Pavlus ve Silas’ın, “Kurtulmak için ne
yapmam gerekir?” diyen Filipili zindancıya nasıl
yanıt verdiklerine dikkat edin (Elçilerin İşleri
16:30). Yanıtları kurtuluş için geçerli olan en basit
buyruktu: “Rab İsa’ya iman et, sen de ev halkın da
kurtulursunuz” (Elçilerin İşleri 16:31). Zindancının,
Mesih’e iman etme buyruğuna itaat etmesi gerekmişti.
Aynı şekilde Mesih yüreğinize O’nun sözünü
dinlemenize karşılık olarak gelmiştir.
Yapmanız İçin
1 Aşağıda referans verilen ayetleri okuyun. Mesih’e iman ederek O’nun sözünü dinleyen kişilerden söz eden referansın önündeki harfi daire içine
alın.
a) Markos 15:13
b) Luka 1:45
c) Yuhanna 17:8
d) Elçilerin İşleri 18:8
2 Kurtuluşun söz dinlemenin sonucu oluşu hangi
bakımdan doğrudur?
..................................................................................
Tanrı’nın Sözünü Dinlediniz
Mesih’e iman etmekle, Tanrı Sözü olan Kutsal
Kitap’a itaat ettiniz. Kutsal Kitap’tan, Tanrı’nın kişiliği, kutsallığı ve Oğlu olan İsa Mesih hakkında
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bilgi ediniriz. Bizlere Mesih’in dünyaya geldiğini,
ölüp dirildiğini ve günahları bağışlayacağını söyleyen Kutsal Kitap’tır. Yani Mesih’i kabul ettiğinizde, Kutsal Kitap’ta vahyedildiği gibi Tanrı’nın sözünü dinlemiş oldunuz.
Kutsal Ruh’a İtaat Ettiniz
Tanrı Sözü’nün öğrettiği gerçeklerle karşılaştığınızda içsel olarak ikna edildiniz. Örneğin, Mesih’in dirilişi gerçeğini sadece öğrenmediniz. Mesih’in dirildiğine ve bugün de diri olduğuna gerçekten ikna oldunuz. Bu ikna oluş, Kutsal Ruh’un
sizi gerçeğe yöneltmesi nedeniyledir. O’nun ikna
edişine olumlu yanıt vererek O’na itaat ettiniz.
Hem Tanrı Sözü’ne, hem de Tanrı’nın Ruhu’na
itaat ettiniz. Bunun sonucu olarak da Tanrı’nın çocuğu oldunuz. Tanrı’nın sizin için olan tasarımı gelecekte başlamıyor. Tanrı, sizi Kendi çocuğu yaptığında başladı. Siz O’ndan ayrı olduğunuz zaman
bile tasarımını size aktarabilmişti. O’nun çocuğu
olarak, O’nun sizinle konuşmayı sürdüreceğinden
emin olabilirsiniz.

Yapmanız İçin

3 Defterinize, Tanrı’nın tasarımıyla bu noktaya
nasıl geldiğinizi ve şu anda O’nunla olan ilişkinizi
yazın. Bunu birkaç cümlede özetleyin.
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TANRI KENDİ TASARIMINI İZLEMENİZİ
İSTEMEKTEDİR
Hedef 2.

Tanrı’nın Kendi tasarımını izlemenizi
istemesinin üç nedenini bildirmek.

Tanrı, O’nun çocukları olduğumuz için, Kendisine itaat etmemizi ister. Tanrı’nın tasarımını bu
şekilde izleriz. Kutsal Kitap’ta birçok kez bu belirtilmiştir (bkz. Yasa’nın Tekrarı 27:10; 1.Samuel
12:14 ve Matta 19:17). 119. Mezmur’un ana fikri,
Tanrı’nın yasası ve Sözü’ne duyulan sevgi ve itaat
arasındaki yakın ilişkidir (bkz. 47, 97 ve 167’nci
ayetler). Ayrıca İsa Mesih sevginin en önemli göstergesinin itaat olduğunu söyledi (Yuhanna 14:15).

İtaatiniz Bereket Getirir
Tanrı’nın Kendisine itaat etmemizi isteyişinin
en büyük nedenlerinden biri, bunun bizim yaşamlarımıza O’nun bereketini getirmesidir.
İsrail halkı, Mısır’da köleyken büyük zorluklar
çektiler, ama Tanrı onları oradan çıkarttı. Bütün bir
nesil boyunca çölde yaşayacaklardı.
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Yapmanız İçin
4 Mısır’dan Çıkış 15:26’da, Tanrı’nın halkına vermiş olduğu şaşırtıcı vaadi okuyun ve daha sonra
aşağıdaki soruların yanıtını defterinize yazın.
a Tanrı, halka ne yapmalarını söyledi?
b Tanrı’nın yapmalarını söylediği şeyi yapsalardı
ne olurdu?
1.Mezmur bizlere, “Tanrı’nın Yasası’na itaat
etmekten zevk alan” adamdan söz eder (2.ayet). Bu
kişi bereketlenir. Hayatı, dört mevsim meyve veren
bir ağaç gibidir ve başarının tadını çıkarır.
Başka ayetler de, Tanrı’nın isteğini yaptığımızda gelen bereketleri tanımlar. Dağdaki Vaaz’da
(Matta 5–7) Mesih, karakteri Kendisininki gibi
olanlara –yüreği temiz, merhametli ve barışı sağlayanlara– mutluluk vaat eder. Romalılar 2:7’de,
doğru olanı yapmaya devam edenlerin sonsuz yaşamı alacaklarını okuyoruz.
İtaatiniz Tanrı’nın Egemenliği’ni Bina Eder
Tanrı’nın Egemenliği’nin büyümesi genellikle
bizim itaatimize bağlıdır. İsa’nın öğrencilerine öğrettiği duanın sözlerini düşündüğümüzde bu gerçeğin hemen farkına varırız.
“Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun” (Matta 6:10). İtaatimiz, Tanrı’nın Egemenliği için gereklidir.
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Kutsal Kitap’ta, Tanrı’nın planının izlendiği ve
O’nun egemenliğinin bina edildiği dönemleri okuruz. Ayrıca Tanrı’nın çocuklarının itaatsizliğinin,
Tanrı’nın planını engelliyor gibi göründüğü dönemleri de görürüz.
Örneğin Adem, Aden bahçesinde, iyiyle kötüyü
bilme ağacının meyvesinden yemişti (Yaratılış 3:6).
Yaratılış, Adem’in davranışından ötürü bereketlenmiş mi, yoksa lanetlenmiş miydi? Adem meyveyi
yemeden önce her yer barış içindeydi. Hayvanların
bile birbirini öldürdüğü hakkında hiçbir kayıt yoktur. Hatta yeryüzünde dikenler bile yoktu. Adem,
barış dolu bir dünyayı soyuyla doldurma fırsatına
sahipti. Ama itaatsizlik ettiğinde neler olduğuna bir
bakın.
Tanrı’nın Adem’deki yansıması sönükleşti. Karısını suçlamaya ve Tanrı’dan kaçmaya başladı. Bu
olaydan sonra Tanrı’nın yarattığı yeryüzü lanetlendi. Yeryüzündeki bütün yaratılış, yer, hayvanlar
ve insan bu laneti paylaştı. İtaatsizlik, Tanrı’nın
yarattığı egemenliği etkiledi (Yaratılış 3:8-19).
Adem’in itaatsizliği Tanrı’nın Egemenliği’ni
nasıl olumsuz bir şekilde etkilediyse, Mesih’in kusursuz itaati de o derece olumlu bir şekilde etkiledi. Onların yaptıkları en uç noktadaki sonuçlara
yol açtı. Adem’de yaratılışın tümü de lanetlendi;
Mesih’te ise yaratılışın tümü kurtarıldı.
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Yapmanız İçin
5 Romalılar 5:15-21’i okuyun. Listelenen her sonucu, davranışıyla buna yol açan kişinin altına yazın.
a
b
c
d
e

Herkesin bağışlanması için yol açıldı.
Ölüm hüküm sürmeye başladı.
İnsanlık özgür kılındı.
Yaşam verildi.
Herkesin üzerine yargı geldi.

1) Mesih’in itaati

2) Adem’in itaatsizliği

.............................

.....................................

.............................

.....................................

.............................

.....................................

Başka insanlar da Tanrı’nın Egemenliği’ni etkilediler. Kutsal Kitap’ta, İbrahim, Musa, Yeşu,
Davut ve İlyas’la ilgili bölümleri okuyoruz. Hepsi
de itaatleriyle Tanrı’nın Egemenliği’ni etkilediler.
İtaat Etmeniz Tanrı’yı Hoşnut Eder
Tanrı, çocuklarının bereketlenmesi ve Kendi
egemenliğinin iyi tanınması için itaat etmelerini ister. Yani Tanrı onların itaatlerinden hoşnut olur.
Mesih Kendi isteğini değil, Babası’nın isteğini
yerine getirmek için geldi. Sadece Baba’yı hoşnut
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eden şeyleri yaptığına tanıklık etti (Yuhanna 8:29).
İtaati, Baba-Oğul ilişkisinin doluluğunu gösterdi.
Baba, biricik Oğlu’nun böylesine kusursuz bir
biçimde söz dinlediğini görünce ne kadar büyük bir
hoşnutluk duymuş olmalı! Matta 3:17 ve 17:5’te
Tanrı’nın, İsa’nın itaatle dolu yaşamına nasıl karşılık verdiğine dikkat edin. Göklerden gelen bir ses
O’ndan hoşnut olduğunu söyledi. Siz de O’nun çocuğu olarak itaatinizle O’nun hoşnutluğunu kazanabilirsiniz.

Yapmanız İçin

6 Defterinize, Tanrı’nın, Kendi tasarımını izlemeye (O’nun sözünü dinlemeye) devam etmenizi istemesinin üç nedenini yazın.

TANRI KENDİ TASARIMINI GÖSTERMEK
İSTEMEKTEDİR
Hedef 3.

Tanrı’nın Kendi tasarımını size vahyetme istediğine ilişkin kanıt göstermek.

Eğer Tanrı, O’nun çocukları olmadan önce bize
isteğini söyleyebiliyorsa ve çocuklarının söz dinlemesinden hoşnutsa, O’na itaat edebilmemiz için
de isteğini bize söylemeyecek midir?
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Bazıları Tanrı’ya, isteğini vahyetmesi için sanki
O’nu ikna etmeleri gerekiyormuş gibi yaklaşırlar.
Duada çabalarlar ve “Tanrı’nın isteğini bulma”ya
çalışırken bazı şeyleri yapmayı imkânsız bulurlar.
Kutsal Kitap’ın bize gösterdiği yol gerçekten de bu
mudur?
Mesih’in, insanın sorumluluğuyla ilgili anlattığı,
Matta 25:14-30 ve Luka 12:42-48’de kaydedilmiş
olan benzetmeleri düşünün. İsa, Tanrı’nın isteklerini bilme konusunda insanın sorun yaşayacağını
söylememişti. Tanrı planını vahyetmek istiyor! Tanrı’nın bunu yapma konusundaki isteği hangi gerçekler yoluyla anlaşılıyor?

Tanrı Size Yol Göstermeye Söz Vermiştir
Tanrı’nın planını vahyetmeyi istediğini biliyoruz, çünkü Tanrı bize yol göstereceğine dair söz
vermiştir. O, bizleri yalnız bırakmaz. Gerçeklerini
bizlere mutlaka gösterecektir.

Tanrı Bana Bir Sonraki Adımda Ne Yapacağımı Söyleyecek mi?
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Mesih yeryüzündeyken öğrencileri O’nun isteğinin ne olduğunu öğrenme konusunda hiçbir sorun yaşamadılar. İsa isteğinin ne olduğunu onlara
her zaman açıkça bildirirdi. Öğrencilerden tanıklık
etmelerini istediğinde onları gerekli yerlere yollardı. Beş bin kişiyi, beş somun ekmek ve iki balıkla
doyurduğunda, onlara halka nasıl hizmet edeceklerini göstermişti (Luka 9:14).
Onlar yalnızca Mesih’in sözlerinden değil, aynı
zamanda O’nun davranışlarından da ders aldılar.
Öğrencilerin gittikleri her yerde O’nun hizmetinin
birer parçası olmalarına şaşmamalı. Onlar, Tanrının isteğini böyle öğrendiler.
Ama Mesih onlarla her zaman birlikte olamayacağını biliyordu. Babası’nın yanına döndüğünde
öğrenciler ne yapmaları gerektiğini nasıl bileceklerdi? Kafaları karışacak mıydı? Kendi isteğini onlara nasıl söyleyecekti?
Mesih, Yuhanna 14-16’da öğrencilerine, onlarla
birlikte olamayacağı dönemle ilgili bilgi verir. İsa,
onlar için bir yer hazırlayacaktı. Ayrıca onlara Kendisi gittiğinde üzülmemeleri gerektiğini söyledi.
Hatta, Kendisinin göğe alınışının onların yararına
olacağını söyledi. Tanrı’nın isteğini anlamanın
anahtarı olan Kutsal Ruh, ancak Kendisi giderse
gelecekti (Yuhanna 16:7).
Bu üç bölümde, Mesih’in Kendisini izleyenlere
tek başlarına bırakılmayacaklarına dair verdiği birçok güvence bulunmaktadır. Bir sonraki alıştırmada, bunlardan bazılarını göreceksiniz.
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Yapmanız İçin
7 İsa, Kutsal Ruh’un işini ve kişiliğini, aşağıda
referansları verilen ayetlerde tanımladı. Her tanımı
(solda) bulunduğu ayetin referansıyla (sağda) eşleştirin.
.... a Onlara öğretecek.
1) Yu.14:16
.... b Yüceliği Mesih’e verecek. 2) Yu.14:17
.... c Sonsuza dek onlarla
3) Yu.14:26
birlikte kalacak.
4) Yu.16:13
.... d Mesih’in kendilerine
5) Yu.16:14
söylediği her şeyi
hatırlamalarını sağlayacak.
.... e Onlara gelecek şeyleri bildirecek.
.... f Mesih’in söylediklerini onlara
bildirecek.
.... g Onların içinde kalacak.
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Bu ayetleri ve ne kadar açık olduklarını düşünün. Tanrı isteğini göstermeyi arzulamaktadır.
Tanrı Size Yol Gösterecek Her Şeyi Sağlamıştır
Tanrı size yol göstermek için ne sağlamıştır?
İncelediğimiz vaatler sadece gelecekle mi ilgilidir,
yoksa şimdiden yerine gelmiş midir?
Elçilerin İşleri 2’de, Kutsal Ruh’un Mesih’in
vaat ettiği gibi verilmiş olduğunu okuyoruz. Mesih
göğe alındı; Baba’dan Kutsal Ruh’u göndermesini
istedi; ve kilise vaat edileni aldı.
Ama Elçilerin İşleri kitabı, sadece Mesih’in
Kutsal Ruh’u Kendisini izleyenlere verme vaadinin
yerine gelişini değil, aynı zamanda yaptığı hizmetler için de bu sağlayışın yeterli olduğunu kaydeder.
Öğrenciler Kutsal Ruh’u aldıktan sonra, Mesih’in
yeryüzünde yaptıklarından çok daha fazlasını yaptılar. O’nun gitmesi, tıpkı vaat etmiş olduğu gibi,
kendilerinin yararına olmuştu.
Böylece Kutsal Kitap, Kutsal Ruh’un bizlere
Tanrı’nın isteğinin bilgisinde yol göstermek için
Mesih’in sağlayışı olduğunu söyler. Ayrıca Kutsal
Ruh’un nasıl etkin olduğu ve O’nun işiyle nasıl işbirliği yapabileceğimiz hakkında da kesin örnekler
verir.
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Ruh Dua Eder
‘Tanrı bana bundan sonra ne yapmam gerektiğini söyleyecek mi?’ sorusunu sorarken, ‘Nasıl ve
ne için dua etmeliyim?’ sorusuyla da karşılaşırız.
Tanrı bu sorun için bir çözüm bulmuştur: Kutsal
Ruh sizin için aracılık edebilir ve bunu Baba’nın
kusursuz isteğinde yapacaktır. Sizin duanız, Baba’nın isteğinin kusursuz bir dışavurumu olabilir
(Romalılar 8:26-27).

Yapmanız İçin

8 Romalılar 8:26-27’yi okuyun. Bu ayetlere göre,
dualarımız Tanrı’nın isteğinin kusursuz dışavurumları olabilirler, çünkü
a) Ruh bize söylememiz gerekenleri hatırlatır.
b) Kutsal Ruh bizim için aracılık eder.
c) Bizler ne söylememiz gerektiğini biliyoruz.
Ruh Armağanlar Verir
Kutsal Ruh’un bizlere Tanrı’nın isteğiyle ilgili
bilgi verdiği bir başka yol da ruhsal armağanlardır.
Bu armağanlar 1.Korintliler 12 ve 14’te tanımlanırlar. Bunlar, İsa’yı yücelterek kiliseyi ve kişiyi
bina ederler. Bilgelik ya da bilgi sözüyle Tanrı’nın
kişiliği ve düşüncesi konusunda özel anlayışlar ediniriz. Bu anlayış, akıl yoluyla öğrenebileceğimizin
çok ötesindedir.
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Ruh İçimizde Yaşar
Kutsal Ruh, sizin içinizde gerçekten yaşar. Siz,
Tanrı’nın kendisi aracılığıyla konuştuğu bir kanalsınız.
Mesih, Ruh aracılığıyla çöle götürülmüştü (Matta 4:1). Filipus, Ruh tarafından Etiyopyalı yetkiliye
tanıklık etmesi için yöneltilmişti (Elçilerin İşleri
8:29). Pavlus, Asya’ya gitmek istiyordu, ama Ruh
tarafından Avrupa’ya yöneltildi (Elçilerin İşleri
16:6-10). Aynı şekilde, sizin içinizde yaşayan Kutsal Ruh da, Tanrı’nın sizi Kendi isteğine yöneltmesini sağlar.
Ruh, Söz’ü Vermiştir
Kutsal Ruh’un bize birçok yol gösterme yöntemleri vardır. Bunlardan biri de Kutsal Kitap’tır.
Bir başka derste, Tanrı’nın bizimle konuşmak için
Sözü nasıl kullandığını öğreneceğiz. Ancak şu anda, Tanrı’nın Sözü’nün Ruh’un ürünü olduğunu
anlamanız önemlidir (2.Petrus 1:21). Tanrı Sözü,
günümüzde Kutsal Ruh’un kendisi aracılığıyla
konuştuğu kanaldır. Diğer bütün mesajları O’nun
standardıyla değerlendiririz.
Yapmanız İçin
9 Bir arkadaşınızın size, Tanrı’nın tasarımını bana
bildirmeyi istediğini nasıl bilebilirim? sorusunu
sorduğunu düşünelim. Önce bu bölümü yeniden in-
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celeyin. Daha sonra ise şu talimatları izleyerek yanıtınızı yazın: a) Mesih’in Kendi isteğinin bilgisinde bizlere nasıl yol gösterileceği hakkındaki
vaadini tanımlayın; b) Mesih’in vaadinin nasıl gerçekleştiğini bildirin; ve c) Kutsal Ruh’un Tanrı’nın
tasarımını bize bildirdiği dört yolun neler olduğunu
söyleyin.
Siz Tanrı’nın çocuğusunuz. Tanrı size bundan
sonra ne yapacağınızı söyleyecek mi? Evet! Tanrı’nın Kendi isteğini bilmenizi istediğinden ve sizinle konuşmak için her şeyi sağladığından emin
olabilirsiniz.
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Yanıtlarınızı Kontrol Edin
5 1) Mesih’in itaati’nin altına şunları yazmalıydınız:
a Herkesin bağışlanması için yol açıldı.
c İnsanlık özgür kılındı.
d Yaşam verildi.
2) Adem’in itaatsizliği’nin altına şunları yazmalıydınız:
b Ölüm hüküm sürmeye başladı.
e Herkesin üzerine yargı geldi.
1 c) Yuhanna 17:8
d) Elçilerin İşleri 18:8
6 Tanrı, Kendi tasarımını izlemeye devam etmenizi istiyor, çünkü itaatiniz size bereket getirir,
O’nun egemenliğini bina eder ve O’nu hoşnut
eder.
2 Kurtuluş, kişi “Mesih’e iman et” buyruğuna
itaat ettiğinde gelir (Yanıtınız buna benzer olmalıdır).
7 a 3) Yuhanna 14:26.
b 5) Yuhanna 16:14.
c 1) Yuhanna 14:16.
d 3) Yuhanna 14:26
e 4) Yuhanna 16:13.
f 5) Yuhanna 16:14.
g 2) Yuhanna 14:17.
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3 Kendi yanıtınızı yazın. Eğer Mesih’e iman ettiyseniz itaat aracılığıyla Tanrı’nın tasarımına
zaten girmiş olduğunuzu söyleyebilirim. Mesih’e iman ederek, O’nun Sözü’nün ve Ruhunun tanıklığına iman ederek Tanrı’ya itaat ettiniz.
8 b) Kutsal Ruh bizim için aracılık eder.
(Sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık
eder)
4a
b

Onlara buyruklarının hepsine itaat etmelerini
söyledi.
Mısırlılar’ın üzerine gelen hastalıkların hiçbirini görmeyeceklerdi.
(Yanıtınız buna benzer olmalıdır).

9 Yanıtınız aşağıdakine benzer olmalıdır:
a) Mesih, Kutsal Ruh’un Kendisini izleyenlerin
üzerine ineceğini söyledi.
b) Mesih’in vaadi Pentikost Günü’nde Kutsal
Ruh’un imanlıların üzerine inmesiyle gerçekleşti.
c) Kutsal Ruh bizim için aracılık eder, bize bilgi ve bilgelik armağanları verir, içimizde yaşar ve bizlere Tanrı’nın Sözü olan Kutsal Kitap’ı vermiştir.
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Notlarınız İçin
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