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Geleceği Nasıl 
Öğrenebilirim?

 
 ...Ne yapmam gerektiğini bilmek istiyorum. 
 

 Rıfat beyin işyeri büyük zarara uğradı; yıllardır 
ilk kez para kaybediyordu. Sorun, gerçekte bunun 
nasıl olduğunu bilmeyişinden kaynaklanıyordu. Fir-
masını satın almak için kendisine bir teklif getir-
diler. Eline hemen para geçmesi için onu satması 
mı daha doğru olurdu, yoksa gelecekte kâr edece-
ğini umut ederek elinde mi tutmalıydı? Keşke gele-
ceği bilebilseydi! 
 

 Rıfat bey birçok insanın yaptığını yaparak bir 
falcıya gitti. Eğer geleceği öğrenebilirse nasıl ha-
reket etmesi gerektiğini de bilecekti. Falcı, onun  
yanında çalışan, güvendiği birisinin dürüst olmadı-
ğını ve yakında iş yerinin başına geçmeyi planladı-
ğını “gördüğünü” iddia etti. Hatta falcı, bu kişinin 
işin geçici olarak zarar etmesinden sorumlu oldu-
ğunu da söyledi. 
 

 Rıfat bey hemen harekete geçti. Yanında çalı-
şan Cemil beyi işten çıkarttı. Cemil beye yıllardır 
güvenmişti, ama falcının hata yapmayacağını düşü-
nüyordu. 
 

 O gece Rıfat bey kiliseye gitti. Orada Kutsal 
Ruh ona bu konuda hatalı davrandığını gösterdi. 
Falcıya gitmiş olduğu için tövbe etti ve kendisini 
bağışlaması için Cemil beyi aradı. Ancak, Cemil 
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beyin intihar etmiş olduğunu irkilerek öğrendi! Da-
ha sonra, Cemil beyin tamamen masum olduğu ka-
nıtlandı. 
 

 Her zaman geleceğini bilmek isteyen kişi hangi 
bakımdan hatalıdır? Böyle bir şey yanlış mıdır? Bu 
derste, Tanrı’nın gelecek konusuna nasıl bakmanızı 
istediğini ve Kendisinin bu konuda neler bildirmiş 
olduğunu keşfedeceksiniz. 
 
Bu derste şunları inceleyeceksiniz... 
 

Tanrı’nın Gelecek İçin Olan Tasarımı 
Tanrı Vahyini Neden Sınırlar? 
Tanrı’nın Bugün İçin Tasarımı 
 
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır... 
 

 Geleceğe doğru bir tutumla bakmak. 
 Tanrı’nın neden bizlere gelecek hakkındaki bazı 

şeyleri gösterip bazı şeyleri göstermediğini açık-
lamak. 

 Tanrı’nın sizin yaşamınız için olan planını iz-
lemek. 
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TANRI’NIN GELECEK İÇİN OLAN 
TASARIMI 
 
Hedef 1. Tanrı’nın gelecek için olan vahyinin 

amacı ve içeriğini bildirmek. 
 

 İnsanoğlu gelecek hakkında düşünebilen tek ya-
ratıktır. Hayvanlar gelecek için yiyecek toplama 
konusunda içgüdüleriyle hareket ederler, ama insan 
geleceği düşünür ve hatta onu kendi amaçları için 
kontrol altına almaya bile çalışır. İnsan gelecek 
hakkında düşünme yeteneğini kendisi geliştirmemiş, 
bu yetenek ona Tanrı tarafından verilmiştir. Bu, 
onun Tanrı’nın benzerliğinde yaratılan bir yaratık 
olarak karakterinin bir parçasıdır. 
 

 Tehlike, insanın geleceği bilme arzusundan kay-
naklanmaz. Tehlikenin nedeni, insanın gelecekle 
ilgili bilgisinin onu bilgece davranışlar yerine bil-
gece olmayan davranışlara yöneltebilmesidir. 
 

 Geleceği bilmek için dua etmekle, Tanrı’nın 
isteğini bilmek için dua etmek arasında fark vardır. 
Normalde ne yapabileceğimize karar vermek için 
geleceği bilmek isteriz. Ama Tanrı’nın bizden bek-
lediğini yerine getirmek için Tanrı’nın isteğini bil-
mek isteriz. 
 
 

Yapmanız İçin 

 
1 Aşağıdaki cümlelerden hangisi gelecek hak-
kında doğru bir tutumu bildirmektedir? 
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a) Ne yapılması gerektiğine karar vermek için ge-
leceği bilmek istiyorum. 

b) Tanrı’nın yapmamı istediği şeyi yapabilmem 
için Tanrı’nın planını bilmek istiyorum. 

 
Tanrı Bize Neyi Gösterdi? 
 

 Tanrı bize geleceğin bir kısmını göstermeyi 
seç-miştir. Gelecekteki olayların bir kısmı, Kutsal 
Ki-tap’ın son kitapçığı olan  Vahiy’de 
gösterilmiştir. 
 

 Yuhanna birçok kez gördüklerini ayrıntılı bir 
biçimde tanımlamıştır. Ama bütün bunları yazmış 
olmasına karşın Kutsal Kitap bilginleri tam olarak 
neler olacağı konusunda görüş birliğine varmakta 
zorlanırlar. Belki de Tanrı geleceği gösterdiğinde 
onu kabul etmek zor gelir. 
 

 İsa’nın yeryüzüne gerçek, kişisel bir şekilde ge-
leceğini ya da bin yıl boyunca doğruluk içinde hü-
kümranlık süreceğini nasıl hayal edebiliriz (Vahiy 
1:7, 20:1-6)? Yuhanna’nın tanımlarının birçoğunun 
gerçek dışı görünmesi bizi şaşırtmamalı. Bilinme-
yen bir ortamda gerçekleşen olayları görmeye alış-
madığımız için, onun mesajını doğru bir şekilde 
yorumlamak bize zor gelir. 
 

 Yuhanna’nın mesajını yorumlama konusunda 
bazı sorunlar olduğu halde, gelecekle ilgili açık 
olan birkaç şey vardır. Tanrı’nın zamanı geldiğinde 
dünya değişecektir. İnsanlar tarafından yaratılan 
uygarlıklar yok edilecekler, ancak insanlar sağ ka-
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lacaktır. Mesih olaylara el atacak ve bir egemenlik 
kuracaktır. 
 Kötülük yargılanacak ve geride bırakmış oldu-
ğu yaralar yeryüzünden silinecektir. Kötülüğün kay-
nağı olan İblis, sonsuza dek dış karanlığa atılacak 
ve cezalandırılacaktır. 
 

 Değişeceğiz! Bedenlerimiz yüceltilecek, bilgi-
miz kusursuzlaşacak. Kurtuluş tamamlanacak. Bi-
rey olarak kusursuz olacaksınız. Ayrıca Tanrı’nın 
isteğini yerine getirmekte kusursuz olacaksınız. 
Mesih, baş yapıcı olarak sizdeki işini bitirmiş ola-
cak; egemenliği tamamlanacak. 
 

 Tanrı’nın bize neden daha fazlasını söylemedi-
ğini anlamak kolaydır. Çünkü bize söylemiş olduk-
larını bile anlamakta zorluk çekiyoruz. 
 
 

Yapmanız İçin 

 
2 Her DOĞRU cümlenin önündeki harfi daire 
içine alın. 
a Yuhanna’nın gelecekle ilgili tanımları gerçek 

olmadığından bizler için bildik değildir. 
b Vahiy kitabı İsa Mesih’in yeryüzüne döneceğini 

söyler. 
c Gelecek hakkındaki bilgiyi kötüye kullanabile-

ceğimiz için Tanrı bizlere ondan söz etmemeyi 
seçmiştir. 

d Tanrı’nın bizler için olan planı kusursuzdur. 
 
Tanrı’nın Vahiy Vermekteki Amacı 
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 Gelecek hakkındaki kıt bilgimizle yine de Tan-
rı’ya “yardım etmeye” çalışırız. Bu konuyla ilgili 
Yaratılış 16’da geçen İbrahim ve Hacer’in öyküsü-
nü okuyabilirsiniz. Tanrı’nın vaadini gerçekleştir-
me çabalarımız sık sık bereket yerine üzüntü geti-
rir. Tanrı gelecekle ilgili bazı şeyleri gelecekteki 
olayları gerçekleştirmeye çalışmamız için değil, 
umudumuz olsun diye göstermiştir. 
 

 İsa, Tanrı’nın Kendisi için olan planında nihai 
sevinci gördü. O’nun önüne konulan bu sevinç, 
çarmıha katlanmasına ve utancı hiçe saymasına 
neden oldu (İbraniler 12:2). Şeytan’ın planı şuydu: 
Gelecekte Mesih’in dünyanın bütün krallıklarına 
sahip olacağını biliyordu. Şeytan, Mesih’in bunları 
elde etmesi için kolay yolu kullanmasını sağlama-
ya çalıştı. Mesih’in kendi önünde eğilip kendisine 
tapınmasını istiyordu (Luka 4:5-8). Ama Mesih, 
Şeytan’ın teklifini reddetti ve Tanrı’nın Kendisi 
için çizmiş olduğu yolu izledi. 
 

 Tanrı bizlere geleceği, şu anda yaşadığımız zor-
luklarla başa çıkabilmemiz için göstermiştir. Tan-
rı’nın bizler için belirlemiş olduğu hedefe erişme-
nin imkânsızlığı (doğal halimizle) –yani kusursuz 
olmak– her gün bize yardım etmesi için O’na bak-
mamızı sağlamalıdır. Tanrı yapmamızı söylediği 
şeye itaat etmemiz için Kendi kuvveti ve lütfundan 
almamızı ister. 
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Yapmanız İçin 

 
3 Aşağıdaki soruyu yanıtlayın. Tanrı niçin bizlere 
gerçeği gösterir? 

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

.................................................................................. 
 
 
TANRI VAHYİNİ NEDEN SINIRLAR? 
 
Hedef 2. Tanrı’nın gelecekle ilgili vahyini sı-

nırlamasının nedenini açıklamak. 
 
 Tanrı neden bize her şeyi önceden göstermez? 
Bize güvenemez mi? Önemli olan O’nun bize gü-
venmesi değil, bizim O’na güvenmemizdir. 
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 Gelecekteki bir hedefe varmak için atılması ge-
reken bütün adımları görseydik, bunların bazılarını 
atmak için acele eder, diğerlerinden uzak dururduk. 
Bunlardan uzak durmamız da Tanrı’nın bizim için 
olan planına uymazdı. Bu acele ya da uzak durma 
kalıbını, Kutsal Kitap’ta adı geçen bazı insanların 
hayatlarında görüyoruz. 
 

 Yeşu, Eriha’nın fethini tamamlamıştı. Ay Ken-
ti’nin ise fethedilmesi gereken bir sonraki yer ol-
duğu açıktı. Yeşu, işi bitirmeye istekliydi (zaferler 
kazanmaktan kim hoşlanmaz ki!). Bu konuda acele 
etti ve Rab’bin yol gösterimini beklemedi. Sonuç 
ise tam bir felaketti (Yeşu 7:2-5). 
 

 Davut, Tanrı’nın sandığını (Tanrı’nın İsrail’le 
yaptığı antlaşmayı taşıyan kutsal sandık) Yeruşa-
lem’e geri getirmekte acele etti. Bu  hedef çok da-
vet edici gözüküyordu. Daha iyi olsun diye, Tan-
rı’nın sandığını tasarlanmış olduğu üzere onu taşıt-
mak yerine onu bir arabaya koydurttu (Mısır’dan 
Çıkış 25:12-14; Yeşu 3:2-4). Yine sonuç Tanrı’nın 
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egemenliğinin daha çabuk ilerlemesi değil, bir fe-
laket oldu (2.Samuel 6:6-8). 
 

 Petrus, İsa’nın çarmıhta sunacağı kurbanı kabul 
edilemeyecek bir adım olarak gördü (Matta 16:22). 
Bu deneyimi Mesih’le birlikte yaşamak yerine kı-
lıçla savaşmak istedi (Yuhanna 18:10-11). 
 

 Tanrı’nın benim için olan planını bilmek istiyo-
rum denildiğinde gerçekten söylenmek istenilen 
şey şudur: Tanrı’nın planını bilmek istiyorum ki, ne 
yapılması gerektiğine karar verebileyim. Tanrı’nın 
vahyettiklerinin sınırlarını kabul etmeli ve O’nun 
isteğini bilme motivasyonumuzun doğru olduğun-
dan emin olmalıyız. 

 

 
Yapmanız İçin 

 
4 Tanrı’nın gelecekle ilgili vahyini sınırlamasının 
en önemli nedeni nedir? 
a) Gelecekle ilgili bilgi sahibi olmamız geleceği 

değiştirmez. 
b) Sık sık acele eder ve aradaki adımları atmaktan 

uzak dururuz. 
c) Bazen neler olacağını anlamak bizim için zordur.  
 

5 2.Petrus 3:10-11’i okuyun. Defterinize, ayetin 
gökler ve yerin yok olacağı bilgisine nasıl karşılık 
vermemiz gerektiğini söylediğini yazın. 
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TANRI’NIN BUGÜN İÇİN TASARIMI 
 
Hedef 3. Tanrı’nın tasarımını her gün izleye-

bilmenizin yollarını tanımlamak. 
 
 Tanrı’nın sizin hayatınızda bugünkü isteği ne-
dir? Tanrı sizin ne yapmanızı istiyor? 
 

 Farklı ruhsal deneyimler vardır. Mesih’le olan 
belirli deneyimler, hayatımızda bir kez ve her za-
man için geçerli olacak şekilde tasarlanmıştır. Ye-
niden doğuş bunlardan biridir, çünkü Tanrı sonsuz 
kurtuluş sunar. 
 Diğer deneyimler bir süre için gibi görünürler. 
Doğal yaratılışta belirli döngüler olduğu gibi, bu 
deneyimler de ruhsal yaşamlarımızın belirli za-
manlarında ya da dönemlerinde yeniden gerçekle-
şirler. Uyanış –ruhsal yenilenmenin gerçekleştiği 
özel bir zaman– bunlardan biridir. Bizler sürekli 
uyanışı yaşayamayız. Yağmur mevsiminde, “yağ-
mur”un yağmasını –ruhsal uyanışı– bekleriz. Tan-
rı, bu mevsimlerin doğasını Sözü’nün ve Ruhu’nun 
hizmeti aracılığıyla açıklığa kavuşturur. Doğada, 
yaklaşmakta olan mevsimlerin belirtileri nasıl gö-
rülüyorsa, genelde hem bir uyanışa olan gereksini-
mi hem de Tanrı’nın bir uyanış gerçekleştirme is-
teğini gösteren belirtiler vardır. 
 
 

Yapmanız İçin 
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6 Mevsimsel olan ruhsal uyanış, 
a) belirli zamanlarda gerçekleşir. 
b) sadece bir kez gerçekleşir. 
c) sürekli olarak gerçekleşir. 
 

 Ama yalnızca bir kez ya da mevsimsel gerçekle-
şen deneyimlerin yanı sıra, her gün gerçekleşmesi 
tasarlanan deneyimler de vardır. Tanrı bizleri, gün-
lük bir döngüyle yaratmış olduğu bir dünyaya koy-
muştur. Gündelik yaşadığımız için, Tanrı’nın her 
gün izlememizi tasarlamış olduğu belirli ruhsal il-
keler vardır. Tanrı’nın isteğini en basit biçimiyle 
yerine getirmek, her gün Tanrı’nın o gün için iste-
diği olan şeyleri yapmaktır. 

 
 
 Tanrı’nın her gün yapmamızı istediklerine ba-
kalım ve O’nun  vaadini görelim. 
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 Eski Antlaşma döneminde, Buluşma Çadırı 
(Rab’bin varlığının çadırı) tapınmanın merkeziy-
ken, adına kâhinler ve Levililer denilen bazı adam-
lara verilmiş görevler vardı. Bu görevlerin her gün 
yerine getirilmesi gerekiyordu. Günlük itaat ger-
çekleşmeden yıllık bayramların kutlanması saçma 
olurdu. 
 

 Cebrail, Zekeriya’ya Tanrı’nın halkını Rab’bin 
gelişine hazırlayacak bir oğlu olacağını, günlük kâ-
hinlik görevlerini yerine getirirken söylemişti (Lu-
ka 1:8-17). Yaşlı kadın peygamber Anna, günlük 
dualarını ederken kendisine büyük bir ayrıcalık 
verilmişti. Dünyanın kurtarıcısı olan Mesih’in Rab-
be adanmasına tanık oldu (Luka 2:36-38). 
 

 Her gün yapmamız gerekenler nelerdir? 
 

 Pentikost Günü’nden sonra kilise büyük bir ba-
şarı yaşadı (Elçilerin İşleri 2:40-41). İnanlıların dav-
ranışları, Tanrı’nın bereketinin onlar için açık ol-
masına neden olan günlük etkinlikleriyle belirlen-
mişti. Günlük tapınmalarıyla Eski Antlaşma döne-
minde kâhinlerin yerine getirdiği tapınmayı sürdü-
rüyor gibi görünüyorlardı. Kalıpları neydi? Elçile-
rin İşleri 2:44-47’yi inceleyelim. 
 

 İlk olarak, kardeşleriyle olan ilişkilerini koru-
dular. Yakın bir paydaşlık içindeydiler (44, 46. 
ayetler). 
 

 Tanrı’nın halkından biriyle ilişkilerinizin doğru 
olmaması, Tanrı’nın sesini duymanızı engeller. 
Acılık, içerleme, kıskançlık ya da diğer yanlış 
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duygular Tanrı’ya özgürce karşılık verme yetene-
ğinizi azaltırlar. İlişkilerinizi her gün gözden ge-
çirmek en iyisidir. Kutsal Kitap “Öfkenizin üzerine 
güneş batmasın” der (Efesliler 4:26). 
 
 

Yapmanız İçin 
 
 
7 Defterinize, günlük hayatınızda önemli bir yeri 
olan insanların bir listesini yapın. Bu kişilerle olan 
ilişkiniz doğru mu? Bu ilişkileri sürekli gözden ge-
çirmeyi ve ilişkilerinizi doğru bir şekilde sürdür-
mek için gereken her şeyi yapmayı bir alışkanlık 
haline getirin. 
 

 Elçilerin İşleri 2:46’da tanımlanan birlikten teş-
vik/cesaret ve öğüdün aktığına kuşku yoktur. İbra-
niler 3:13, birbirimizi yüreklendirmemizi söyler. 
 

 Öyleyse Tanrı Sözü, ilke olarak bizlere, günlük 
ilişkilerimizin doğru bir eksende olduğundan emin 
olmamızı söyler. Ancak bundan sonra birbirimize 
hizmet ve yardım edebiliriz. Romalılar 12:1-2’ye 
göre, düşüncemizin yenilenmesiyle bunları yapma 
fırsatını elde edebiliriz. 
 

 İkinci olarak, her gün Tanrı’ya şükrettiler (46-
47. ayetler). Tanrı çocuğu şükran ve övgüsünü her 
gün dile getirmelidir. Bu, itaat kurbanı olarak baş-
layabilir, ama sonra Tanrı’nın iyiliğinden ötürü du-
yulan mutluluğun dile getirimiyle devam edecektir. 
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 Üçüncü olarak, adanmışlıklarını her gün yeni-
lediler. Elçilerin İşleri 2’de verilen örnek, inanlıla-
rın adanmışlıklarını davranışlarıyla nasıl ortaya koy-
duklarını göstermektedir. Mesih,  Kendisini izlemek 
isteyen herkesin, “Her gün çarmıhını yüklenmesi” 
gerektiğini söylemişti (Luka 9:23). Mesih bu söz-
lerle, her gün kendi kendimize Mesih’e ait olduğu-
muzu hatırlatmamız gerektiğini dile getiriyordu. 
Bu tutum ya da düşünceyle, her şey Tanrı’nın yü-
celiği için yapılacaktır. 
 

 Davut, adanmanın, yapmayı vaat ettiğimiz şey-
leri Tanrı’ya her gün sunmak olduğunu söylemişti 
(Mezmur 61:8). 
 

 Dördüncü olarak, gereksinimlerinin karşılan-
ması için her gün Tanrı’ya baktıklarına kuşku yok-
tur. Bizim kalıbımız da bu olmalıdır. Bizlere, “Bu-
gün bize gündelik ekmeğimizi ver” diye dua etme-
miz söylenmiştir (Matta 6:11). 
 

 
 
 

 
Yapmanız İçin 

 
8 Günlük itaat döngüsünün bir parçası olan bir 
hareketin her tanımının önündeki harfi daire içine 
alın. 
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a) Uzun bir süre oruç tutmak. 
b) Tanrı’ya övgü ve şükran sunmak. 
c) Kendimizi Tanrı’ya adamak. 
d) Başka insanlarla olan ilişkilerimizi doğru bir 

yörüngede tutmak. 
e) Yeniden doğuşu yaşamak. 
f) Gündelik ihtiyaçlarımız için Tanrı’ya güvenmek. 
 

 Öyleyse, Tanrı’nın isteği zor değildir. İşin içine 
başka konuları karıştırdığımızda, karmaşayla kar-
şılaşırız. Her gün itaat ettikçe, Tanrı, hayatımızı 
değiştirecek kararlarda bize yol gösterecektir. 
 

 Tanrı ne vaat etmiştir? Lütuf ve yardımını her 
gün yenileyeceğini söylemiştir (Mezmur 68:19). 
Tanrı’nın bugün sağladıklarının tadını çıkararak 
yarın için olan sağlayışından bir şey eksiltmeyiz. 
 Günlük döngü budur... Bunu Tanrı belirlemiştir. 
Bu günlük döngü, ilk insan olan Adem’in zama-
nında, İsrail ulusunun tapınma törenlerinde ve ilk 
kilisede de vardı. Ve bu günlük döngüde, Tanrı 
bizlere yol gösterir. 
 

 
 

Yapmanız İçin 
 
 
9 Belki siz de, dersin bu kısmında tanımlanan bir 
ya da daha çok biçimde Tanrı’ya her gün itaat etme 
gereksiniminizin farkına vardınız. Aşağıda yer alan 
itaat alanlarıyla ilgili cümleleri defterinize tamam-
layın. 
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a (7 numaralı soruya bakın). Şu kişilerle olan iliş-
kimi her gün gözden geçirmem gerekiyor: 

b Tanrı’yı övmek için zaman ayırabilmemin yol-
larından biri de şudur: 

c Tanrı’ya olan adanmışlığımı her gün yenile-
mem, şunu yapmam gerektiği anlamına gelir: 

d Tanrı’nın gündelik ........................ ihtiyaçlarımı 
sağlamasına güvenmem gerekiyor. 

 

 Tanrı’nın Tasarımı – Sizin Seçiminiz adlı kitabı 
incelemeyi bitirdiniz. Bu derslerin, Tanrı’nın  ya-
şamınız için olan isteği ve tasarımını anlamanıza 
yardım etmiş olduğunu umut ediyorum. O’nun pla-
nını izleme ve O’nun hakkında öğrendiğiniz şeyleri 
uygulama konusunda Tanrı sizi bereketlesin. 
 
 
 Şimdi öğrenci raporunuzda ÜNİTE İKİ için verilen 
soruları yanıtlamaya hazırsınız. Ünite ikideki derslerin 
üzerinden geçin ve sonra öğrenci raporunuzdaki talimat-
ları yerine getirin. Yanıt kâğıdınızı gönderdiğinizde, etüt 
edecek başka bir kurs isteyebilirsiniz. 
 
 
 

 
Yanıtlarınızı Kontrol Edin 

 
 5 Rab’be adanmış kutsal yaşamlar yaşamalıyız. 

(yanıtınız buna benzer olmalıdır). 
 

 1 b) Tanrı’nın yapmamı istediği şeyi yapabilmem 
için Tanrı’nın planını bilmek istiyorum. 
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 6 a) belirli zamanlarda gerçekleşir. 
 

 2 a  Yanlış. 
     b  Doğru. 
     c  Yanlış. 
     d  Doğru. 
 

 7 Kendi yanıtınızı yazın. Bağışlamanız gereken 
biri var mı? Birisinden sizi bağışlamasını iste-
meniz gerekiyor mu? Bozulmuş olan ilişkileri-
niz varsa Rab’den ne yapılması gerektiğini gör-
menize yardım etmesini isteyin. 

 

 3 Kendi yanıtınızı yazın. Ben, sevincimiz olaca-
ğını ve olaylara nasıl karşılık vermemiz gerek-
tiğini bileceğimizi söyleyebilirim. 

 

 8  b)  Tanrı’ya övgü ve şükranlar sunmak. 
    c)  Kendimizi Tanrı’ya adamak. 
    d)  Başka insanlarla olan ilişkilerimizi doğru bir 

yörüngede tutmak. 
     f) Gündelik ihtiyaçlarımız için Tanrı’ya güven-

mek. 
 

 4  b) Sık sık acele eder ve aradaki adımları at-
maktan uzak dururuz. 

 

 9  Kendi yanıtınızı yazın. Hayatınızda ilkelerin 
her birini yerine getirebileceğiniz pratik yolları 
tanımladığınızı umuyorum. 
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