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İsa, Tanrı’nın
Tasarımını
Biliyor muydu?

... İsa Tanrı’nın Oğlu’ydu.
Marangozun dükkanının kapısında “Açık” levhası vardı. Usta olan babayla çırak olan oğul çalışıyorlardı. Dürüstlükleriyle tanınıyorlardı, çünkü
marangoz ve oğlu, müşterinin seçmiş olduğu tasarıma uyma konusunda titizlik gösterirlerdi.
Çırak özel bir kişiydi ve büyük bir gelecek vaat
ediyordu. Tek problemi işinde daha toy olmasıydı.
Yaptığı her şeyi doğru yapardı, ama öğrenecek çok
şeyi vardı. Bu çırağın bu kadar göze çarpmasının
nedeni, bütün enerjisini işine dökme yeteneğiydi.
Diğerleri günah içinde görünürlerken, marangozun
oğlu bunun tam tersine içindeki arzudan ötürü,
doğru olanı yaparken görünüyordu.
Bu tanım, Mesih’in çocukken nasıl olduğunu
tanımlayabilir mi? Tabii ki, bunu ben yazdım, çünkü Mesih’in çocukluğu hakkında çok az şey yazılmıştır. Bildiğimiz bir şey varsa o da, O’nun çocukluğunun gerçek olduğudur.
Mesih bedence geliştiğinde doğal hayatın sınırlarına teslim oldu. Bebekken, hayatı tehlikeye girdiğinde anne-babasının O’nu korumak için kaçmaları gerekmişti. Sonsuz Tanrı Oğlu olduğu halde,
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Hirodes O’nu öldürebilirdi. Oğul Tanrı olarak, Mesih kesinlikle sonsuzluk planını biliyordu. Ama insan olmakla, öğrenmeyi ve Tanrı’yla dua aracılığıyla iletişim kurmanın insansal deneyimini paylaşmayı seçti.
O’nun hayatını incelediğimizde, Tanrı’nın tasarımını keşfetmenin ve izlemenin ne demek olduğu
hakkında daha çok şeyler öğreneceğiz.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz...
Mesih Sınırlar Aracılığıyla Öğrendi
Mesih Büyürken Öğrendi
Mesih Dua Ederken Öğrendi
Mesih Deneyimleriyle Öğrendi
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır...
 Mesih’in Tanrı’nın Kendisi için olan tasarımını
nasıl öğrenip izlediğini açıklamak.
 O’nun örneğini izleyebileceğiniz yolları bildirmek.
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MESİH SINIRLAR ARACILIĞIYLA
ÖĞRENDİ
Hedef 1.

Mesih’in yaşadığı sınırlar aracılığıyla
öğrendiklerini tanımlamak.

Mesih dünyaya geldiğinde Kendisini sınırlayan
şeylerle de tanışmış oldu. Yaratılışın Tanrısı (Yuhanna 1:3) Kendisini, Kendi yaratmış olduğu bedenle sınırladı! Tanrısal bilgisini, varlığını ve gücünü gönüllü olarak sınırladı. Birçok şeyi deneme
yoluyla öğrendi.
Anne babasına boyun eğerek çocukluktaki sınırlamaları ve sıkıntıları öğrendi. Çocukluğu normaldi; başka türlü düşünmek için hiçbir neden
yoktur. Kuşkusuz küçük yaşta disipline alışmıştı.
Büyürken bile sınırlar yavaş yavaş kalkıyordu.
Baba’yla eşit olduğu halde O’nun sözünü dinleyerek Kendini sınırlayan konuma razı oldu (Filipililer 2:6-8). Kendi isteğini değil, sadece Tanrı’nın isteğini yerine getirdi (Yuhanna 5:19, 30).
İnsanın çeşitli baskılara tabi olduğunu gerçek deneyimlerle öğrendi. Doğal arzularımız bizden bir
şey isterken, Tanrı bizden bambaşka bir şey isteyebilir.
Denenmesi sırasında insansal yaşam özünün zayıfladığını hissediyordu, ama buna karşın seçimi
nedeniyle taşları ekmek yapmaması gerektiğini de
biliyordu (Luka 4:1-4). Yaşamın Yaratıcısı’nın yaşadığı ne ilginç bir deneyim!
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Yapmanız İçin
1 Mesih, hangi deneyimimizi paylaşabilmek için
Kendini gönüllü olarak sınırladı?
a) Günah.
b) Başarısızlık.
c) İnsanlık.

MESİH BÜYÜRKEN ÖĞRENDİ
Hedef 2.

Kutsal Kitap’ta Mesih’in çocukluğuyla ilgili tanımlardan Tanrı’nın isteğiyle ilgili sonuçları çıkarabilmek.

Mesih bilgi ve anlayışta gelişti. Kutsal Kitap,
O’nun hayatında bunun gerçekleştiği birkaç alanı
kaydeder.
Luka 2:40’ta Mesih’in çocukluk yılları tanımlanmıştır. Tanrı’nın lütfunun O’nun üzerinde olduğu belli olmalıydı, çünkü Kutsal Kitap O’nun
küçük yaşlarda bile bilgelikle dolu olduğunu söyler. Buna karşın hizmetine başlamadan önce hiçbir
mucize gerçekleştirmedi (Yuhanna 2:11).
On iki yaşındayken anne babası tarafından Fısıh
Bayramı için tapınağa götürüldü (Luka 2:41-42).
Yahudi toplumunda dinsel konularda yetişkin sayılacağı yaşa erişiyordu. Buna karşın hâlâ anne babasına boyun eğmesi gerekiyordu.
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Belki bu sırada İsa, bizlerin de büyürken hissettiğimiz bir tür sınanmayı hissediyordu. Şu soruyla sık sık karşılaşırız: “Kişi kendi hayatına yön
vermeye ve kendi kararlarının sorumluluğunu kabul etmeye ne zaman başlar?”
Mesih’in, Tanrı’nın varlığına ilişkin bilinci günden güne artıyordu, bu bilinç belki de yaşına göre
çok ileri düzeylerdeydi. Bu durumun O’nun hayatında gerginlik yarattığı açıktır. Tapınakta kalmakla anne babasının isteği arasında kalmıştı (Luka
2:43-51).

Yapmanız İçin
2 Luka 2:41-51’i okuyun. İsa o zamanki davranışlarıyla neyi tanımlamıştı?
a) Kendi üzerinde yetki sahibi kimse olmadığı için
Kendi kararlarını Kendisinin verebileceğini.
b) Anne babasının yetkisinden ötürü sınırlı olduğunu, buna karşın Tanrı’ya kusursuz bir biçimde hizmet edebileceğini.
c) Anne babasının öğütlerini ve gösterdikleri yolu
izlemeye ihtiyaç duymadığını.
Luka 2:40’ta, Mesih’in bilgelikte yetkinleştiğini, Luka 2:52’de de bilgelikte geliştiğini
okumamız ilginçtir. Bundan, bilgeliğin bile
kişinin olgunluk ve büyüme aşamasıyla bağlantılı
bir armağan olduğu görülmektedir. Çocukken
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Mesih’i dolduran bilgeliğin akılsal ve ruhsal
büyümeyle birlikte gelişmesi gerekiyordu.
Mesih kuşkusuz bu sırada Tanrı’nın Kendisi
için olan tasarımı ve isteğiyle ilgili bir şeyler öğrenmişti. Oğulluğunu anlamaya başladığında tapınaktaki doğru yerini bulacaktı. Ancak Tanrı’nın
Kendisi için olan isteği, Meryem’le Yusuf’u ve
onların disiplin ve öğretisi altında geçecek yılları
da içeriyordu. On iki yaşındayken resmin tamamını
görmemiş, ama bildiklerini temel alarak on iki yaşında biri gibi karşılık vermişti. Gerçek şuydu ki,
Tanrı henüz Mesih’in eğitimini tamamlamamıştı
ve Mesih de hizmet için hazır değildi.
Mesih, gerçekleri anlamakta bizlerin ilerlediği
gibi büyümüştü. Hizmetini erkenden görmüştü; onu
anlamakta büyümüştü.
Yapmanız İçin
3 Luka 2:39-52’deki İsa’nın çocukluğu hakkındaki tanımından varılabilecek sonuçların önündeki
harfi daire içine alın.
a) Tanrı’nın kendisi için olan isteğini gören bir kişinin, yine de onu anlama konusunda kendini
geliştirmesi gerekebilir.
b) Kişi hem Tanrı’nın isteğini izleyip hem de sınırlara boyun eğemez.
c) Tanrı’nın Kendi isteği konusunda verdiği bilgeliğin büyümek ve olgunlukla bir bağlantısı yoktur.
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MESİH DUA EDERKEN ÖĞRENDİ
Hedef 3.

Dua aracılığıyla öğrendiğiniz, Mesihin öğrendiklerine benzeyen dersleri
tanımlamak.

Mesih yalnızca büyürken öğrenmekle kalmadı,
dua ederken de öğrendi. Dua, bizlerin Tanrı’yla
kurduğu bağlantı olduğu gibi, Mesih’in de Babası’yla kurduğu bilinçli bağlantıdır. Kutsal Kitap,
O’nun delikanlılığındaki (30 yaşına kadar) dua
alışkanlığı hakkında hiçbir şey söylemediği halde,
üç yıllık hizmeti boyunca bunun, O’nun erken yaşta geliştirmiş olduğu bir alışkanlık olduğu görülür.
Dua aracılığıyla Tanrı’nın tasarımı hakkında ne öğrenmiş olabilirdi?
Disiplin
Mesih, dua disiplinine Kendini teslim etti. Her
zaman dua etmek o kadar kolay değildir; benliğin
arzusu tarafından ender olarak desteklenir. Hatta,
Ruh’ta ıstırap aracılığıyla ulaşılan ruhsal zaferler,
sık sık bedende çekilen acıların bedeliyle elde edilmiştir. Bedenimiz bu tür bir mücadelede yer almaktan uzak durmaya yatkındır.
Bu ilke, Mesih’in Getsemani’deki duasında çok
açık bir şekilde gösterilmiştir. Burada O’nu, ruhsal
anlayışına karşın, Baba’nın değiştirilemez isteğine
teslim olurken görüyoruz. “Baba, mümkünse bu
kâse benden uzaklaştırılsın” dedi (Matta 26:39). Bu,
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Tanrı’nın yollarını öğrenmekte olan gerçek bir insanın yakarışıydı. O gerginliğin ve ıstırabın ortasında insansal bedeni tükeniş noktasına erişti ve
bedeninden terler kan damlaları gibi akmaya başladı (Luka 22:44).
Yapmanız İçin
4 Matta 26:40-41’i okuyun. Öğrenciler dua etmiyorlardı, çünkü
a) nasıl dua edeceklerinden emin değildiler.
b) o sırada dua etme isteğini duymuyorlardı.
c) bedensel arzularının kendilerini yönetmesine izin
vermişlerdi.
İnsan bedeni her zaman fiziksel rahatlık arar.
Kişiyi duaya ve duada yakarışa götürmeyi arzulamaz. Mesih, Adem’in günahı aracılığıyla gelen lanetten lekelenmemiş, kusursuz bir insansal doğaya
sahip olduğu halde bu gerçeği iyi öğrenmişti.
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Bağımlılık
Mesih dua ederken Babası’na nasıl bağımlı olması gerektiğini de öğrendi. Yeni bir işe başlamadan önce uzun uzun dua ederdi. On iki öğrencisini
seçerken bütün geceyi dua ederek geçirmişti. Bu
duanın sözleri kaydedilmemiş olduğu halde, seçmiş olduğu on iki kişiyi çağırırken Kendine güveni
olduğunu görüyoruz (Luka 6:12-16).

Elem çekmesi ve ölümünün zamanı yaklaşırken
ettiği duayı duymamıza izin verilmiştir (Yuhanna
17). Burada Baba’yla olan ilişkisinin derecesini
görüyoruz. Duası o kadar doğal, o kadar kişiseldi
ki, burada neredeyse Baba’yı görebiliriz. Mesih,
Baba’ya ilişkilerini ve Baba tarafından Kendisine
verilenlere nasıl güvendiğini hatırlattı. Bu tam bir
bağımlılık duasıydı.
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Etkin İletişim
Mesih, duanın Tanrı’yla iletişimde tamamıyla
etkin ve yeterli bir yol olduğunu da öğrendi. Dua
ettiğinde bir şeyler oluyordu. Suda vaftiz olurken
dua etti ve Kutsal Ruh O’nun üzerine bir güvercin
biçiminde indi (Luka 3:21-22).
Öğrencileri, bir cinin kendisine baskı yaptığı bir
çocuğu kurtaramadıklarında imansızlıklarından ötürü onları azarladı (Markos 9:19, 28-29). Zaferin
duayla kazanılabileceğini söyledi. Gücü, dualarına
tanıklık ediyordu.
Lazar’ı diriltirken dua etti (Yuhanna 11:38-44).
Dua aracılığıyla sürekli olarak Baba’nın gücünü ve
gösterdiği yolu aradı. Duanın, Baba’yla iletişimde
yeterli ve etkin bir aracı olduğunu öğrendi.

Yapmanız İçin
5 Mesih’in dua aracılığıyla öğrendiği üç şeyi inceledik. Dua aracılığıyla neler öğrendiğinizi bir
düşünün. Defterinize, aşağıdaki alanlarda yaşadığınız deneyimleri ya da öğrenmeniz gereken dersleri yazın:
a Disiplin
b Bağımlılık
c Etkin iletişim
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MESİH DENEYİMLERİYLE ÖĞRENDİ
Hedef 4.

Mesih’in deneyimleri aracılığıyla öğrendiklerini tanımlamak.

Mesih deneyimleri aracılığıyla öğrendi. Kişi bir
şeyi yaşadığında, bir şeyi bilip de ondan tamamen
ayrıldığında, önceden sahip olduğundan farklı bir
bilgiye sahip olur.
Tanrı’nın kutsallığı ayrılıkla nitelenir. Mesih,
Tanrı’nın Oğlu olarak Kendisini günahla değil, günahkârla özdeşleştirmeye geldi. Hedefi insanların
deneyimlerini paylaşmak, ama bu arada kutsallığını da korumaktı.
Mesih insan olma deneyimiyle bilmediği neyi
öğrendi?
Ayartılma/Denenme Üzerinde Zafer
Mesih denenme aracılığıyla öğrendi. Denenme
gözlemlediği bir şey değildi. Denenmenin O’nu
yanlış yapmaya zorlamaktan başka her şeyi yapma
gücüne sahip bir güç olduğunu düşündü. İsa’nın
çölde denenirken neler yaşadığına bir bakın (Luka
4:1-13).
Kutsal Ruh tarafından çöle götürüldü ve kırk
gün boyunca hiç yemek yemedi. Kırk gün süresince İblis tarafından çeşitli şekillerde denendi. Kutsal
Kitap’ta kaydedilen üç denenmeyle karşılaştığında
aç, yorgun ve fiziksel bakımdan zayıftı. İnsan ol-
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masından kaynaklanan bedensel sınırları hissediyordu.
Yapmaya, ayartılmaya çalışıldığı etkinliklerin
bazıları, özellikle de Şeytan’ın O’ndan taşları ekmeğe dönüştürmesini istemesi, o anda hiç de yanlış
görünmüyordu.
Dünyanın bütün umudu Mesih’in açlık, yorgunluk, bitkinlik ve her türlü duruma karşın Baba’nın isteğini izlemesine bağlıydı. Bu tür bir çatışma, denenmeyi yaşamaktır.
Mesih’in zaferini diğer kişilerin başarısızlıklarıyla kıyaslayın. Esav birkaç saatlik bir avdan geri
dönmüştü ve Yakup’un çorbasının kokusu kendisine dayanılmaz derecede çekici gelmişti (Yaratılış
25:27-34). İsrailliler’in istedikleri türde yemekleri
yiyebilecekleri Mısır’a dönmeyi istemeleri için birkaç gün yetmişti (Mısır’dan Çıkış 16:1-3).
İsa yaşadığı deneyimler aracılığıyla öğrendi.
Bedenin ve aklın zayıflığını öğrendi. Ayrıca ayartılmalarla/denenmelerle mücadele etmek için Sözün gücünün yeterliliğini de öğrendi. İsa, bizim zayıflıklarımızı anlar, ama günaha karşı sabrı yoktur
(İbraniler 4:15).
Yapmanız İçin
6 Mesih’in denenmesi bize neyi gösterir?
a) Denenmeler, onları yenmek için çok zayıf olduğumuz bir zamanda gelir.
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b) O, denenmelerle gerçekten bizim karşılaştığımız
şekilde karşılaşmadı.
c) Denenmeyi Tanrı’nın Sözü’nü kullanarak yenebiliriz.
d) Zayıf ve bitkin olduğumuzda bile denenmeden
zafer kazanarak çıkmak mümkündür.
İtaat
Mesih, çektiği acılar aracılığıyla söz dinlemeyi
öğrendi. Oğul’un gökte Babası’na boyun eğmesi
doğaldır, zaten nasıl başka türlü olabilir ki? Ama
insanın yeryüzünde itaatkâr olması, başka bir şeydir. Dünyanın, düşmüş yaratılışın ve Şeytan’ın bütün gücü buna karşı olduğunda insanın itaati, Tanrı’ya boyun eğiştir.
Bu tür bir söz dinleme acı çekme aracılığıyla
öğrenilir (İbraniler 5:8). Bunun başka bir yolu yoktur. Mesih’in bizim bildiğimiz gibi bilmesi, bizim
itaat etmemiz gerektiği gibi itaat etmesi için insan
olması gerektiğini söylediğimizde, Kutsal Kitap’ı
yanlış yorumlamıyoruz.
Çünkü muhalefet Her Şeye Gücü Yeten için ne
anlama gelebilir ki? Yaşam’ın Kendisi için ölüm
ne anlama gelebilir? İyileştirici Yahve için acı ne
anlama gelebilir? Sınırsız Kaynak için herhangi bir
ihtiyaç ne anlama gelebilir? Okyanustan alınan bir
bardak suyun okyanus üzerindeki etkisi ölçülebilir
mi?
Ama beden alan Mesih için insan olmak sınırlı
yaşamak anlamındaydı. İnsan olarak Tanrı’nın isteğine itaat etmeyi ancak bu şekilde öğrenebilirdi.
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Yapmanız İçin
7 Mesih acı çekerek söz dinlemeyi öğrendi, çünkü
a) daha önce acı çekmekle ilgili hiçbir bilgiye sahip değildi.
b) Tanrı’nın isteğini gökteki Oğul olarak değil, insan olarak yerine getirdi.
c) beden almadan önce Baba’nın isteğine tabi değildi.
8 Mesih’in, Tanrı’nın Kendisi için olan tasarımını
öğrenip izleyişinin birkaç yolunu inceledik. Aşağıdaki cümleler bu yollardan birini tanımlamaktadır.
Bunları okuduktan sonra, O’nun örneğini kendi hayatınızda nasıl izleyebileceğinizi tanımlayın. Yanıtlarınızı defterinize yazın.
a Mesih, insansal deneyiminin sınırları içinde
Tanrı’nın isteğini kusursuz bir şekilde yerine
getirdi. Ben de, kendi deneyimimin bir parçası
olan bu sınırların içinde Tanrı’nın isteğini yerine getirebilirim: .................................................
(Bu sınırları defterinize listeleyin).
b Mesih, Tanrı’nın isteğini disiplinli bir şekilde
dua ederek öğrendi. Ben de, Tanrı’nın isteğini
disiplinli bir şekilde dua ...................... öğrenebilirim (bu cümleyi defterinizde tamamlayın).
c Mesih, Tanrı’nın isteğini denenme, açlık, yorgunluk, ağrı ve acılara karşın öğrendi. Ben de
Tanrı’nın isteğini aşağıdaki türde denenme, açlık, yorgunluk, ağrı ya da acı çekmeye karşın
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öğrenebilirim: ..................................... (Kendi
deneyiminizi yazın).
Mesih, Tanrı Oğlu’ydu. Dünyaya gelmeden önce
her türlü bilgiye sahipti, ama Başkâhinimiz olmak
ve bizleri Baba’nın önünde temsil etmek için göğe
döndüğünde (İbraniler 12:2) Kendisiyle birlikte götürdüğü farklı bir bilgiydi.
Bu cesaret verici bir olay ve çok büyük bir örnektir. Mesih bizim önümüzden gidip bize yol göstermiştir. Tanrı’nın Kendisi için olan tasarımını öğrenmiş, izlemiş ve zafer kazanmıştır.
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Yanıtlarınızı Kontrol Edin
5 Kendi yanıtınızı yazın. Mesih’in dua yaşamında
Tanrı’nın tasarımını öğrenip izlemenize
yardım-cı olabilecek ve kendi hayatınıza
uyarlayabile-ceğiniz bazı ilkeler görüyor musunuz?
1 c) İnsanlık.
6 c) Denenmeyi Tanrı’nın Sözü’nü kullanarak yenebiliriz.
d) Zayıf ve bitkin olduğumuzda bile denenmeden zafer kazanarak çıkmak mümkündür.
2 b) Anne babasının yetkisinden ötürü sınırlı olduğunu, buna karşın Tanrı’ya kusursuz bir
biçimde hizmet edebileceğini.
7 b) Tanrı’nın isteğini gökteki Oğul olarak değil,
insan olarak yerine getirdi.
3 a) Tanrı’nın kendisi için olan isteğini gören bir
kişinin, yine de onu anlama konusunda kendini geliştirmesi gerekebilir.
8 Kendi yanıtınızı yazın. Umarım, hayatınızda
Mesih’in örneğini izleyebileceğiniz birkaç yol
görebilirsiniz.
4 c) bedensel arzularının kendilerini yönetmesine

izin vermişlerdi.

