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Önce Biraz 
Konuşalım 

 
Ders Kitabınızın Yazarından Birkaç Söz 
 

 Tanrı’nın sizinle ilgili tasarımının ne olduğunu 
hiç merak ettiniz mi? Belki yeni bir inanlısınızdır. 
Belki de birkaç yıl önce Rab’be iman ettiniz. Ama 
Rab’bi izlemeye devam ettikçe kafanızda şu tür 
soruların oluştuğunu görmüş olabilirsiniz: 
 

Artık Hıristiyan olduğuma göre, Tanrı bundan 
sonra ne yapmamı istemektedir? Bunu bana na-
sıl bildirecek? Tanrı’nın ne yapmamı istediğini 
öğrendiğimde, onu yapmaya nasıl başlayabili-
rim? Zorluklar ve sıkıntılar geldiğinde, bu be-
nim Tanrı’nın tasarımını kaçırmış olduğum an-
lamına mı gelir? Ya gelecek? Tanrı bana gele-
cek hakkında bir şey gösterecek mi? Tanrı’nın 
vahyettiklerine nasıl bir karşılık vermeliyim? 

 

 Bu kurs, bu soruların yanıtları bulmanıza yar-
dımcı olmak için tasarlanmıştır. Her derste Tan-
rı’nın sizin için olan tasarımı ve onu izlemeyi nasıl 
seçebileceğiniz hakkında daha çok şey öğrenecek-
siniz. Tanrı’nın tasarımının zaten bir parçası oldu-
ğunuzu keşfedecek, size ne yapmanızı istediğini 
göstermeyi arzuladığını göreceksiniz. Öğrendiğiniz 
gerçekleri, gündelik Hıristiyan yaşamınıza uyarla-
yabileceksiniz. 
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 Bu kurs, ilkeleri kolayca öğrenmenize ve onları 
derhal uygulamaya koymanıza yardım edecek mo-
dern bir öğretim yöntemi kullanmaktadır. 

 
Çalışma Kılavuzunuz 
 

Tanrı’nın Tasarımı – Sizin Seçiminiz, yanı-
nıza alıp zamanınız oldukça çalışabileceğiniz cep 
boyu bir kitaptır. Onu çalışmak için her gün biraz 
zaman ayırmaya çalışın. 

 

Her dersin başında hedefler verilmiş olduğunu 
göreceksiniz. Hedef sözcüğü bu kitapta çalışmala-
rınızdan ne beklemeniz gerektiğini bilmenize yar-
dımcı olmak için kullanılmıştır. Hedeflerinizin ne-
ler olduğunu bilirseniz daha iyi çalışabilirsiniz. 

 

Her dersin ilk iki sayfasını dikkatle çalışın. Bu, 
sizi daha sonra yapacağınız şeyler için hazırlar. 
Bundan sonra, dersi bölüm bölüm çalışın ve Yap-
manız İçin başlığı altındaki talimatları yerine ge-
tirin. Çalışma sorularının yanıtlarını çalışma kıla-
vuzunuza yazmak için kitapta yeterince yer yoksa, 
yanıtları defterinize yazın ki daha sonra dersi tek-
rar çalışırken onları kolayca bulabilesiniz. Eğer bu 
kursu bir grupla birlikte yapıyorsanız, grup önderi-
nizin talimatlarını yerine getirin. 

 
Çalışma Sorularını Nasıl Yanıtlayacaksınız? 
 

Bu çalışma kılavuzunda farklı türlerde çalışma 
soruları bulunmaktadır. Aşağıda bunların nasıl ya-
nıtlandırılacağına dair örnekler göreceksiniz. 



Önce Biraz Konuşalım 7

ÇOK SEÇENEKLİ soru, verilenlerden bir yanıt 
seçmenizi istemektedir. 
Çok Seçenekli Soruya Örnek 
 

1  Haftada kaç gün vardır? 
a) 10 gün 
b) 7 gün 
c) 5 gün 
Doğru yanıt, b) 7 gündür. Çalışma kılavuzunuz-

da aşağıda gösterildiği şekilde b)yi daire içine alın. 

1  Haftada kaç gün vardır? 
a) 10 gün 
b) 7 gün 
c) 5 gün 

 

(Çok seçenekli soruların bazıları için, birden 
fazla doğru yanıt olabilir. Bu durumda, her doğru 
yanıtın önündeki harfi daire içine alacaksınız). 
 

DOĞRU MU, YANLIŞ MI? sorusu, verilen bir-
kaç cümleden hangisinin DOĞRU olduğunu bildir-
menizi istiyor. 
 

Doğru mu, Yanlış mı Sorusuna Örnek 
 

2 Aşağıdaki cümlelerden hangileri DOĞRU? 
a) Kutsal Kitap’ta toplam 120 kitap vardır. 
b) Kutsal Kitap’ta günümüzdeki inanlılar için 

bir mesaj vardır. 
c) Kutsal Kitap’ın bütün yazarları İbranice 

yazdılar. 
d) Kutsal Ruh, Kutsal Kitap yazarlarını esin-

lendirdi. 
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b ve d cümleleri doğrudur. Yukarıda görüldüğü 
gibi bu harfleri daire içine alacaksınız. 

EŞLEŞTİRME sorusu, isimle tanım ya da Kutsal 
Kitap’taki kısım isimleriyle yazarları gibi öğelerin 
eşleştirilmesini istemektedir. 
 

Eşleştirme Sorularına Örnek 
 

3 Yaptığı şeyi tanımlayan cümlenin önüne önderin 
isminin sayısını yazın. 
 

...1... a  Kendisine Sina Dağı’nda 1) Musa 
           Tanrı’nın Yasası verildi.  2) Yeşu 
 

...2... b  İsrailliler’i Ürdün Nehri’nin 
           diğer tarafına geçirdi. 
 

...2... c  Eriha’nın etrafında yürüdü. 
 

...1... d  Firavun’un sarayında yaşadı. 
 

a ve d cümleleri Musa’dan, b ve c cümleleri 
Yeşu’dan söz etmektedir. Yukarıda gördüğünüz 
gibi, a ve d’nin yanına 1, ve b ve c’nin yanına 2 
yazmanız gerekmektedir. 
 
Öğrenci Raporunuz 
 

Eğer bir sertifika almak için çalışıyorsanız, kita-
bın sonunda yer alan Öğrenci Raporu ve Yanıt Ka-
ğıtlarına ihtiyacınız olacaktır. Bu kursta iki ünite 
vardır. Öğrenci Raporu’nda her üniteyle ilgili so-
rular bulunmaktadır. İki ünitenin her biri için ay-
rıca bir de yanıt kağıdı bulunmaktadır. Öğrenci kı-
lavuzunuz ünite sorularını ne zaman yanıtlamanız 
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gerektiğini ve hangi yanıt kağıdını ne zaman kul-
lanmanız gerektiğini size bildirecektir. 

Öğrenci raporunuzda yer alan, yanıt kağıtları-
nızı bulunduğunuz yerdeki ICI bürosuna gönderme 
konusundaki talimatları izleyin. Adres, öğrenci ra-
porunun ilk sayfasında bulunmaktadır. Bunu yap-
tığınızda, güzel bir sertifika kazanacaksınız. Ya da 
daha önce bu ünite hakkında başka bir kurs tamam-
layarak sertifika almışsanız bir mühür alacaksınız. 
 
Yazar Hakkında 
 

 Rev. J. Lowell Harrup, Kansas City, Missouri-
deki Northland Katedrali’nin pastörüdür. Bundan 
önce 1979-1989 yıllarında Belçika’nın Brüksel 
kentinde Hıristiyan Merkezi’nde pastörlük yapmış-
tır. Brüksel’e gitmeden önce 13 yıl boyunca Was-
hington D.C. yakınlarında Alexandria, Virginia’da 
on üç yıl boyunca pastörlük yaptı. 
 Rev. Harrup, aile kampları, vaiz toplantıları ve 
önderlik seminerlerinde vaizlik hizmeti yapmıştır. 
Lise ve üniversitelerde gençlere hizmet vermiştir. 
Uzun yıllardır Tanrı Sözü’nü etüt etmekten  ve çe-
şitli yaşlarda olan ve geçmişlerden gelen kişilere 
verdiği danışmanlık hizmetinden edindiği anlayış-
ları bu kursun yazılmasında kullanmıştır. 
 

 Şimdi 1’inci derse başlamaya hazırsınız. Tanrı 
çalışmalarınızı bereketlesin! 
 
 



 

Ders 
 

1 
 

Tanrı’nın Gerçekten 
Bir  Tasarımı Var 

mı?
 

 Birçok şey sanki bir rastlantı sonucu gerçek-
leşmiş gibi görünür... Mısır’da, piramit denilen bü-
yük abideler vardır. Bu yapılar çok büyüktürler ve 
binlerce yıldır sağlam bir şekilde yerlerinde dur-
muşlardır. Yapıları meydana getiren taşlar birbirle-
rine öylesine kusursuz bir şekilde uyar ki, onları 
yerlerinde tutmak için harç kullanmaya gereksinim 
duyulmamıştı. Bu piramitler sadece taşları üst üste 
yığarak yapılabilirler miydi? Hayır, piramitlerin 
böyle yapılmadığını biliyoruz. 
 

 Abideler daha yapılmaya başlanmadan önce bit-
tiğinde nasıl gözükeceğini bilen bir ustabaşı vardı. 
Abideyi o tasarlamıştı. Onu planlamış, malzemele-
rin orada bulunmasını sağlamış, daha sonra ise bin-
lerce adamı, her birinin kendi üzerine düşeni yap-
masını sağlayarak abidenin yapımında yönetmişti. 
Birlikte çalışırlarken birçok sorunun çıktığına kuş-
ku yoktur. Bazıları çalışmayı bırakmış, bazıları da 
kendi üzerlerine düşeni yapmamışlardı. Ama usta-
başı piramit bitene kadar çalışmayı sürdürmüştü. 
 

 Önlerinde taşlardan oluşan dev yığınlar olan 
binlerce adamı düşünebiliyor musunuz? Ortada bir 
tasarım olmasaydı ne olurdu? Bu derslerde Tanrı-
nın tasarımı hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Da-
hası, Tanrı’nın sizin için bir tasarımı olduğunu öğ-
reneceksiniz. 
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Bu derste şunları inceleyeceksiniz... 
 

Tanrı Her Şeyi Tasarlamıştır 
Tanrı’nın İnsanlar İçin Bir Tasarımı Vardır 
Tanrı’nın Tasarımını Yaşayan Diğer İnsanlar 
Tanrı’nın Tasarımını Yaşayabilirsiniz 

 
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır... 
 

 “Tanrı’nın tasarımı” düşüncesiyle ne denilmek 
istendiğini açıklamak. 

 Tanrı’nın insanlar için olan tasarımının özellik-
lerini tanımlamak. 

 Kutsal Kitap’taki kişilerin yaşantılarından Tan-
rı’nın tasarımını görebilmek. 
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TANRI HER ŞEYİ TASARLAMIŞTIR 
 
Hedef 1. Tanrı’nın tasarımının örneklerini ta-

nımlamak. 
 

 Tanrı’nın her şey için bir tasarımı vardır. Eyüp’e 
okyanusların ne kadar derin olacağını, güneşin ne 
zaman doğacağını ve yeryüzünün ne kadar büyük 
olacağını tasarladığını söylemişti. Tanrı yıldızları 
tasarlamış ve şimşeği yaratmıştır. Tanrı hayvan-
ların nasıl doğuracağını bile tasarlamıştır! Öküze 
kuvvet, ata görkem vermiştir. Kartalı en yüksek 
dağlara yükselebilecek şekilde yaratmıştır (Eyüp 
38-39). 
 

 Tanrı her şeyi tasarlamıştır. İnsanlık, Tanrı’nın 
tasarımının en ince ve en güzel kısmıydı. Tanrı 
insanlar için olan tasarımında özellikle dikkatliydi, 
çünkü insanlar için özel bir amacı vardı. 
 

 Tanrı insanları Kendisine benzer ve hayvanlar-
dan farklı özelliklerde yarattı. Tanrı paydaşlık is-
ter; bizleri Kendisiyle paydaşlığın tadını çıkarabi-
leceğimiz şekilde yarattı. Tanrı düşünür ve planlar; 
Tanrı bizleri düşünüp planlar yapabileceğimiz şe-
kilde yaratmıştır. Tanrı sever; Tanrı bizleri seve-
bileceğimiz şekilde yaratmıştır. Tanrı seçim yapa-
bilir; Tanrı bizleri de seçim yapabileceğimiz biçim-
de yaratmıştır. 
 

 Tanrı’nın insanlık için bir tasarımı vardır, ama 
herkes Tanrı’nın tasarlamış olduğu şeyi yapmayı 
seçmemiştir. Aslında Kutsal Kitap, herkesin kendi 
istediği şeyi yapmayı seçtiğini söyler (Romalılar 
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3:23). Ama bu bile Tanrı’nın tasarısını değiştir-
memiştir! Tanrı’nın size ve bütün insanlara, kur-
tuluş planı aracılığıyla büyük tasarımının parçası 
olma fırsatını verdiğini kendi deneyiminizden öğ-
rendiniz. Bizler Tanrı’yla işbirliği yapabiliriz ve 
işbirliği yaptıkça bir gün O’na daha çok benzeyeceğiz. 
 
 

Yapmanız İçin 
 
  
 Yapmanız İçin bölümlerinin her birindeki soru-
lar ya da alıştırmalar, çalışmış olduğunuz konuları 
tekrar etmenize ve öğrenmiş olduklarınızı hayata 
geçirmenize yardımcı olacaktır. Bu alıştırmaların 
tamamlanması için verilen talimatları izleyin. Def-
terinize yazmanız istendiğinde bu talimatları uygu-
layın ve bunu yapmadan önce Çalışma Sorularını 
Nasıl Yanıtlayacaksınız başlıklı bölümü yeniden 
okuyun. 
 

1 Kutsal Kitap’ınızdan Yaratılış 1’i okuyun. Bu 
bölümde bildirilen Tanrı’nın tasarlamış olduğu iki 
şeyin neler olduğunu söyleyin.  
 

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

2 Tanrı’nın seçim yaptığını biliriz. Seçme yetene-
ğine sahip olma bakımından Tanrı gibi olduğunuzu 
gösteren yaptığınız bir seçimi tanımlayın. 
 

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

 Yanıtlarınızı, bu dersin sonunda verilenlerle kar-
şılaştırın. 
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TANRI’NIN İNSANLAR İÇİN BİR 
TASARIMI VARDIR    
 
Hedef 2. Tanrı’nın insanlar için olan tasarımı-

nın temel özelliklerini tanımlamak. 
 

 Bir şeyin tasarımının belirli özellikleri ya da 
nitelikleri vardır. Örneğin bir evin tasarımı duvar-
lar, pencereler, kapılar ve odalar için planlar içerir. 
Tanrı’nın insanlar için bir tasarımı olduğunu söy-
lemiştik. Tanrı’nın tasarımının özellikleri nelerdir? 

 
Tanrı’nın Tasarımı Bilgiyle Başlar 
 

 Davut, Tanrı’nın halkının önderlerinden biriydi. 
Kutsal Kitap’taki Mezmurlar’dan birçoğunu yaz-
mıştı. 139. Mezmur’da, Tanrı’nın, hem davranışla-
rını hem de düşüncelerini bildiğini söylemişti. Tan-
rı onun söyleyeceklerini bile önceden biliyordu. 
Davut’u Tanrı yaratmıştı. Tanrı onu annesinin rah-
minde oluşturup biçimlendirmişti. 
 
 

 
Yapmanız İçin 

 
3 Aşağıda referansları verilen her ayeti Kutsal Ki-
tap’ınızdan okuyun. Her referansın yanına, Tanrı-
nın o kişi hakkında ne bildiğini yazın. Tanrı sizin 
hakkınızda da aynı şeyleri bilir. 
 

a  Eyüp 23:10  
 

.................................................................................. 
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b Mezmur 31:7  

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

c  Mezmur 103:14  

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

d  Mezmur 139:16  

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

 
 Tanrı sadece Davut’u değil, sizi de yaratmıştır. 
Davut hakkındaki her şeyi bildiği halde, Davut’u 
sevmişti. Tanrı sizin hakkınızdaki her şeyi bildiği 
halde sizi de aynı şekilde seviyor. Sizin doğumu-
nuzu, kurtuluşunuzu, yaşamınızı, hatta sonsuz ya-
şamınızı tasarladı. Eğer Tanrı’yla işbirliği yapar ve 
O’nun sizin hayatınız için olan tasarısını izlemeyi 
seçerseniz size etkin bir biçimde yol gösterecektir 
(Filipililer 2:13). 

 
Tanrı’nın Tasarısı Çeşitlilik İçerir 
 

 Dünyada birçok ırktan ve ulustan insan bulun-
maktadır. Saç türleri, göz yapıları ve ten renkleri-
nin çeşitliliklerini bir düşünün. Ve her ırkın içinde 
hepimiz birbirimizden farklı gözükürüz. Farklı dü-
şüncelerimiz vardır, farklı yemekleri severiz. Tan-
rı’nın bizleri bireyler olarak yaratmış olması iyi bir 
şey değil midir? 
 

 Bir ailedeki çocuklar bile bazen birbirlerine 
benzemezler. Kimi zayıf, kimisi ise kiloludur. Ba-
zısı koyu bir ten rengine sahiptir, bazılarının saç 
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rengi ise diğerlerinden daha açıktır. Ama eğer ço-
cuklarını seviyorlarsa bu farklılıklar anne-baba için 
önemli değildir. Anne-baba için önemli olan ço-
cukların kendilerine ait olmasıdır. 
 

 Gerçek şudur ki Tanrı, gördüğümüz farklılıkları 
tasarlamıştır. Farklı bireyler olarak doğuyoruz. Bu, 
Tanrı’nın tasarımı hakkındaki harikulade şeylerden 
biridir. Bazen başka hiç kimsenin tam olarak bizim 
gibi olmadığını hisseder ve düşünürüz. Evet, bu 
doğrudur! 
 

       
Yapmanız İçin 

 
4 Arkadaşlarınızın birinden hangi bakımdan farklı 
olduğunuzu söyleyin. 
 

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

 
Tanrı’nın Tasarısı Bir Standart İçerir 
 

 Daha önce sözünü ettiğimiz piramidi yeniden 
düşünebilir miyiz? Bütün taşların birbirine benze-
yip benzememesi önemli değildir. Çeşitli büyük-
lükler ve biçimlerde olabilirler. Önemli olan bir-
birlerine uymalarıdır. Hepsi yararlı olacak bir şe-
kilde yapılmalıdır. Bunun anlamı, her birinin ya-
pımcının tasarımına göre biçimlendirilmesi gerek-
tiğidir. 
 

 Aynı şekilde bizlerin de Tanrı’nın tasarımına 
göre biçimlendirilmemiz gerekir ve bu tasarım da 
bir standart ya da kalıp içerir. Efesliler 4:13 biz-
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lere, hayatlarımız için olan standardın, “Mesih do-
luluğundaki olgunluk düzeyine erişmek” olduğunu 
söyler. Tanrı’nın, Sözü’nün öğretisi aracılığıyla bi-
zi götürmekte olduğu hedef budur. Bizler Tanrı’nın 
içimizde etkin olmasına izin verdikçe O da bizleri 
Oğlu’nun standardı ve kalıbına göre değiştirir. Ne 
de olsa bizler O’nun çocuklarıyız. O’na benzemeyi 
istememiz gerekir. 
 

 Bu, bireyler olmamızın son bulacağı anlamına 
gelmez. Yani Tanrı her birimizi Mesih’in bir ikizi 
değil, Mesih’in bir “kardeşi” yapmaktadır (Roma-
lılar 8:29). Çocuklar büyüdüklerinde anne babaları 
gibi olgun kişiler olur ve bilgileri onların düzeyine 
erişir. Anne babalarının kendilerini neden disipline 
tabi tuttuklarını, onların öğrettiklerini ve neden 
kendi sorunlarıyla yüz yüze gelmelerine izin ver-
diklerini anlamaya başlarlar. Ama yine de birey-
lerdirler. 
 

 Eğer bizler içtenlikle İsa Mesih’e itaat etmeyi 
öğrenirsek, bir gün O’nun gibi olacağız. Bu, şim-
diki sınırlarımızın her birinin yok olacağı anlamına 
gelir. Tanrı’yı tam olarak bilecek, O’nun amacını 
tamamen ve kusursuz bir biçimde anlayacağız. 
Tanrı’yı kusursuz bir sevgiyle seveceğiz. Mesih’te 
olan yücelik bizim yüceliğimiz olacak (Romalılar 
8:30). 
 

 Tanrı’ya benzer olduğumuzda, Tanrı’yı O’nun 
bizi tanıdığı gibi tanıdığımızda, O’nun yüceliği bi-
zim yüceliğimiz olduğunda, O’nunla kusursuz bir 
paydaşlığımız olacaktır. 
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Yapmanız İçin 

 
5 Mesih’le ilgili ve bizim yaşamlarımız için bir 
standart içeren her cümlenin önündeki harfi daire 
içine alın. 
a) Tanrı’nın isteğini yerine getirdi. 
b) Yahudi ırkındandı. 
c) Gerçeği söyledi. 
d) Çocukluğunu küçük bir köyde geçirdi. 
 
Tanrı’nın Tasarımı Birliktelik Getirir 
 

 Bizler Tanrı’nın tasarısına uymak üzere tasar-
landık. Başka birisinin kuvvetli olduğu bir noktada 
biz zayıf olabiliriz; başkaları da bizim kuvvetli ol-
duğumuz bir noktada zayıf olabilirler. 
 

 Birbirimizle olan bu ilişkimizi anlamamız için 
Kutsal Kitap’ta birkaç örnek verilmiştir. Tanrı’nın 
ailesi olarak Babamız’ın özelliklerini taşır ve birbi-
rimizle paydaşlığın tadını çıkarırız (Efesliler 2:11-
19). Bizler Tanrı’nın Ruhu aracılığıyla yaşadığı bir 
tapınağın yapı taşlarıyız (Efesliler 2:20-22). Bizler 
hep birlikte Mesih'in gelinini oluştururuz (2.Ko-
rintliler 11:2; Vahiy 21:9). Bizler hep birlikte bir 
orduyuz (Efesliler 6:10-18). 
 

 Tanrı’nın insanlar için olan planı ya da tasarı-
mının birliktelik planı olduğu açıktır – Kendisi ve 
birbirimizle birliktelik... Öyleyse Tanrı’nın bireyler 
olarak bizler için olan tasarımının, başkaları ve ya-
ratılışın geri kalan kısmı için yaptığı planlara aykırı 
olmayacağı kesindir. 
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 Tanrı’nın bizim için olan isteğinin ne olduğunu 
anlamaya başladığımızda O’nun her zaman şu iki 
şeyi istediğini göreceğiz: 1) Bireysel gelişimimizin 
Mesih’le aynı kalıpta olması, 2) Tanrı’nın tasarı-
mıyla işbirliği içinde olan diğer insanlarla ilişkimi-
zin gelişimi. 

 
 
 

Yapmanız İçin 

 
6 Aşağıdakilerden hangisi, Tanrı’nın bizim için 
olan tasarısının birliktelik içerdiğine bir örnektir? 
a) Ahmet, Tanrı’nın kendisiyle ilgili (iyiler ve kö-

tüler dahil) her şeyi bildiğini anlar. 
b) Çetin ve Kim inanlıdır. Ancak farklı ırktandırlar. 
c) Sara, öğretme yeteneğini, Hale’nin bir Kutsal 

Kitap çalışmasını yönetmesine yardım etmek 
için kullanmayı öğrenir. 

 

7 Aşağıda referansları verilen Kutsal Kitap ayet-
lerini okuyun. Daha sonra Tanrı’nın tasarımını en 
iyi şekilde dile getirdikleri yönle (sağda) eşleştirin. 
Referansın önüne sayıyı yazın. 
 

.... a Yuhanna 10:14-15 1) Tanrı’nın bilgisi 

.... b Yuhanna 17:21  2) Çeşitlilik 

.... c 1. Korintliler 12:14 3) Standart 

.... d Filipililer 2:5   4) Birliktelik 

.... e 1.Yuhanna 3:16 
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8 Bir arkadaşınızın size, Tanrı’nın insanlar için 
tasarımı nedir? sorusunu sorduğunu düşünün. Def-
terinize, Tanrı’nın tasarımının dört özelliğinin ta-
nımlayın. 

 
TANRI’NIN TASARIMINI YAŞAYAN DİĞER 
İNSANLAR 
 
Hedef 3. Tanrı’nın tasarımını yaşayan insanla-

rın hayatlarından edinilebilecek so-
nuçları görmek. 

 

 Kutsal Kitap bizlere, hayatlarında Tanrı’nın ta-
sarımını yaşan birçok insandan söz eder. Bu insan-
lardan bazılarının anlatımlarına ve onların dene-
yimlerinin bizlere Tanrı’nın tasarımı hakkında öğ-
rettiklerine bakalım. 

 
İsa’nın Elçileri 
 

 İsa yeryüzündeyken, Kendisiyle birlikte olma-
ları için izleyicileri arasından on iki kişiyi seçmişti 
(Markos 3:13-15). Bu, O’nun planının anahtarıydı 
– Kendisi onlarla birlikte olacak ve bu şekilde on-
ları değiştirecekti. Onları dikkatle ve bütün geceyi 
duada geçirdikten sonra seçti (Luka 6:12-16). Bir 
planı da vardı: Baba’nın Kendisini yapması için 
yolladığı işi tamamlamak (Yuhanna 17:4). 
 

 Mesih’in Kendisini izleyenler için olan isteği, 
birbirleriyle ve Kendisiyle kusursuz bir birlik için-
de olmalarıydı (Yuhanna 17:20-23). Buna karşın, 
Kutsal Kitap’ta bu adamların öykülerini okuduğu-



Tanrı’nın Gerçekten Bir Tasarımı Var mı? 21

muzda, karakterlerinin birbirine benzemediğini der-
hal görürüz. 
 

 Bunlardan ikisi “Gökgürültüsü Oğulları” olarak 
tanınıyordu (Markos 3:17). Bu kişilerden biri olan 
Yuhanna, aynı zamanda “İsa’nın sevdiği öğrenci” 
olarak bilinirdi (Yuhanna 13:23). Öyle görünüyor 
ki, Petrus’un birkaç kez, başkalarına gösterilen sa-
bırdan daha çoğuna ihtiyacı olmuştu. Natanyel’den 
“içinde hile olmayan gerçek bir İsrailli” olarak söz 
edilmişti (Yuhanna 1:47). 
 

 Bu adamlar, balıkçıdan vergi görevlisine kadar, 
çeşitli meslekler ve geçmişlerden gelmişlerdi. Ve 
hepsi de kişiliklerini korudular. Buna karşın Me-
sih’le birlikte olmak onları bir araya getirdi. “Oni-
kiler” olarak tanındılar. Vahiy kitabında bu kişile-
rin isimlerinin Tanrı’nın kentinin temellerine yazıl-
dığını okuyoruz (Vahiy 21:14). 
 

 On iki elçi, Mesih’le birlikte çok şeyler yaşadı-
lar. Bazen rahat, bazen de yorgundular. Ara sıra 
mucizevi bir şekilde doyurulmuşlardı; bazen kendi 
yiyeceklerini kendileri satın almışlardı. Büyük za-
ferlerin tadını çıkartmışlar, sıkıntı ve hüsranı da 
tatmışlardı. Ama Mesih’le birlikte kalmalarından 
ötürü Tanrı’nın tasarısı onların hayatlarında gerçek-
leşmişti. 
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Yapmanız İçin 
 

9 İsa’nın elçilerinin deneyimi bizlere, Tanrı’nın 
tasarısını öğrenmek için yapılacak en önemli 
şeyin ne olduğunu gösteriyor? 
a) Zorluklara ve talihsizliklere katlanmak. 
b) Büyük mucizeler ve zaferler yaşamak.  
c) Mesih’le birlikte kalmaya devam etmek. 
 

10 Petrus’un İsa’ya karşılık verme biçimi Yuhan-
na’nın tarzından farklıydı. Tanrı’nın tasarımı ba-
kımından bu gerçek, neyin özelliğini göstermekte-
dir?  
a) Çeşitlilik   
b) Bilgi   
c) Birliktelik 
 
Elçi Pavlus 
 

 Elçi Pavlus olarak tanıdığımız büyük Tanrı ada-
mı, hayatının daha önceki dönemlerinde Tarsuslu 
Saul olarak tanınıyordu. Bir zamanlar İsa Mesih-
ten ve O’nu izleyen herkesten nefret eden biriydi. 
Hatta Hıristiyanlar’ın öldürülmesinden sorumluydu, 
çünkü onların Tanrı’ya küfür ettiklerini düşünüyor-
du. Tanrı kendisiyle kişisel bir biçimde konuştu-
ğunda Saul, Mesih’in izleyicilerini tutuklama izni 
veren mektuplarla başka bir kente yolculuk etmek-
teydi. 
 

 Daha sonra, Pavlus hayatının bu eski dönemle-
rine baktığında, kendisinin günahkârların en bü-
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yüğü olduğunu söylemişti (1.Timoteos 1:15). Eğer 
Tanrı’nın işleyişi kendisinde etkin olabiliyorsa, 
kendisini ona teslim eden herkeste etkin olabilirdi. 
2.Timoteos 4:7-8’de, Pavlus, genç arkadaşı Timo-
teos’a, hayatının sonunda sahip olduğu güvenceyi 
bildirmektedir. Yarışı bitirdiğini ve imanı korudu-
ğunu söylemektedir. Bunun sonucu olarak da sa-
dece kendisi için değil, aynı şeyi yapacak olan her-
kes için hazırlanmış bir ödül olduğundan emindi. 
 
 

Yapmanız İçin 
 
11 Aşağıda Pavlus’un hayatı hakkında üç yorum 
bulunmaktadır. Pavlus’un hayatı hakkında Tanrı-
nın tasarımıyla ilgili gösterilen en iyi yorumu seçin. 
a) Bazı Hıristiyanlar, hayatlarının büyük bir kıs-

mını Tanrı’nın tasarımına karşıtlık içinde geçir-
mişlerdir. 

b) Kişinin geçmişteki başarısızlık ve hatalarına 
karşın Tanrı’nın kusursuz isteği gerçekleşebilir.  

c) Her inanlı, başarısızlık yaşamasının mümkün 
olduğunun bilincinde olmalıdır.  

 
TANRI’NIN TASARIMINI 
YAŞAYABİLİRSİNİZ 
 
Hedef 4. Tanrı’nın sizin hayatınızda tasarımını 

gerçekleştirdiği bir durumu tanımlayın. 
 

 Tanrı’nın sizin için olan tasarısı, on iki elçi için 
olduğu kadar sizin için de geçerlidir. Onlarla sahip 
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olduğu yakınlığın aynısına sizinle de sahip olmayı 
istemektedir (Yuhanna 17:21). Tanrı onların yaşa-
mında etkin olduğu şekilde sizin yaşamınızda da 
etkin olmaktadır. Pavlus’un yaşamında görüldüğü 
gibi, ne kadar başarısızlık yaşamış olursanız olun, 
Tanrı sizin yaşamınızda da Kendi amacını gerçek-
leştirebilir. 
 

 Tanrı’nın sizin için bir tasarımı olduğunun bi-
lincine vardığınızda hayata bakış açınız değişecek, 
hayatınızda gerçekleşen bazı şeylere farklı bir şe-
kilde bakmaya başlayacaksınız. 
 

 
 

 Marangoz, tahtanın biçimini bir keski ya da tes-
tereyle değiştirir; zımpara kağıdıyla yüzeyleri düz-
günleştirir. Bir pırlanta, usta bir mücevherci onun 
değersiz olan kısmını keskiyle kesip almadıkça 
gerçek değerine ulaşamaz. Belki Tanrı sizin üzeri-
nizde de özel bir ilgiyle çalışmaktadır! Zaman za-
man kendimizi üzerimize çekiçle vurulmuş, teste-
reyle kesilmiş ve zımpara kağıdıyla ovulmuş his-
sederiz. Genelde bunun, “kötü şanstan,” insanlardan 
ya da içinde bulunduğumuz durumdan ötürü böyle 
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olduğunu düşünürüz. Bunların Tanrı’nın hayatları-
mızdaki sürecinin birer parçası olduğuna inansay-
dık onlara verdiğimiz karşılık farklı olurdu. 
 

 Romalılar 8:29-30 bizlere, hayatlarımızdaki 
olayların içinde bulunduğu süreçten söz eder. Tan-
rı’nın bizim hakkımızdaki her şeyi bildiği gerçeği-
ni inceleyişimizi hatırlıyor musunuz? Tanrı’nın bi-
zim yaşamlarımız için olan tasarısı burada başlar: 
 

 Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu’nun 
benzerliğine  dönüştürmek üzere önceden belirledi. 
Öyle ki, Oğul birçok  kardeş arasında ilk doğan 
olsun. Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı, ça-
ğırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti. 
 

 Bu dersi çalışmaya devam ettikçe, Tanrı’nın bi-
zi değiştirmek için kullandığı yollardan bazılarını 
göreceksiniz. Özellikle bazı durumların, Tanrı’nın 
isteğinin ne olduğunu bilmemize nasıl yardım etti-
ğini göreceksiniz. Eğer Tanrı’yla işbirliği yaparsa-
nız O da, hayatınızda gerçekleşen her şeyi nihai 
hedefine ulaşmakta kullanacaktır (Romalılar 8:28). 

 
 

Yapmanız İçin 
 
 

12 Romalılar 8:28’i okuyun. Yaşamınızda karşı-
laştığınız herhangi bir durumu defterinize yazın. 
Daha sonra kendinize, “Tanrı yaşamım için olan 
tasarımını gerçekleştirmek için bu durumu nasıl 
kullanıyor olabilir?” sorusunu sorun. Bu sorunun 
yanıtını yazmaya çalışın. 
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 2. derste Tanrı’nın sizin için olan ikinci adımına 
ve sizinle nasıl konuşmak istediğine bakacağız. 
Devam etmeden önce, 139. Mezmur’un tamamını 
okuyun ve Tanrı’nın yaşamınızdaki tasarımı hak-
kında dile getirdiği harikulade gerçek üzerinde de-
rin düşünün. 

 
 
 

Yanıtlarınızı Kontrol Edin 
 
 Çalışma sorularının yanıtları, bir sonraki soru-
nun yanıtını önceden görmemeniz için normal sı-
ralamayla verilmemiştir. İhtiyacınız olan sayıyı 
arayın ve yanıtlara bakmamaya çalışın. 
 

 7 a  1) Tanrı’nın bilgisi. 
   b   4) Birliktelik 
   c   2) Çeşitlilik. 
    d   3) Standart. 
    e   3) Standart. 
 

 1 Sizin yanıtlarınız. Yaratılış 1, Tanrı’nın tasar-
lamış olduğu bazı şeylerin ismini söyler. Örne-
ğin: Işık ve karanlık (3-4. ayetler), deniz ve 
kara (9-10. ayetler) ve insanlar (26-27. ayetler). 

 

 8 Yanıtınız derste tanımlanmış olduğu şekilde 
bilgi, çeşitlilik, standart ve birliktelik yönlerini 
içermelidir. 

 

 2 Kendi yanıtınızı yazın. Bu kurstaki dersleri yap-
ma kararınız, karar verebilme gücüne sahip ol-
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duğunuzu gösteriyor. Bu, Tanrı’nın size vermiş 
olduğu Kendi özelliklerinden biridir. 

 

 9 c)  Mesih’le birlikte kalmaya devam etmek. 
 

 3 (Kendi sözcüklerinizle) 
 a O’nun adımları ya da yolu. 
 b O’nun sıkıntıları. 

 c Neden yapılmış olduğu, nasıl biçimlendiril-
diği.  

 d  Günlerinin sayısı.  
 

10 a)  çeşitlilik. 
 

 4  Kendi yanıtınızı yazın. 
 

11 b) Kişinin geçmişteki başarısızlık ve hatalarına 
karşın, Tanrı’nın kusursuz isteği gerçekleşti-
rilebilir. 

 

 5 a) Tanrı’nın isteğini yerine getirdi. 
    c) Gerçeği söyledi. 
 

12 Kendi yanıtınızı yazın. Tanrı’nın hayatınızda ne-
ler yaptığının bilincinde olmaya çalışın. 

 

 6 c) Sara, öğretme yeteneğini, Hale’nin bir Kut-
sal Kitap çalışmasını yönetmesine yardım et-
mek için kullanmayı öğrenir. 

 

 



 
Ders 

 

2 
 

Tanrı Bana Bir 
Sonraki Adımda 
Ne Yapacağımı 
Söyleyecek mi?

 
 
 
 Tanrı’nın benim için olan tasarımından emin 
değilim... 
 

 Mesih’i Kurtarıcınız olarak kabul etmiş olduğu-
nuza kuşku yok ve şimdiye kadar Tanrı’nın yaşa-
mınız için gerçekten de bir tasarımı olduğunu öğ-
rendiniz. O’nun sizin için olan isteğini izlemeyi ar-
zuladığınızdan 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 istemediğin-
den emin olmayabilirsiniz. 
 

 Bu derste, Tanrı’nın tasarımında şu anki konu-
munuzun ne olduğunu keşfedeceksiniz. Tanrı’nın 
sizinle konuşmak istediğinden nasıl emin olacağı-
nızı size gösterecek birkaç gerçeği öğreneceksiniz. 
Ve aynı zamanda Kendisinin sizin için olan tasa-
rımını 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 konusun-
da güven duymak. 

 Tanrı’nın tasarımını izlemenizi istemesinin ne-
denini açıklamak. 

 Tanrı’nın, kendi tasarımını size göstermek iste-
diğinden emin olabileceğinize dair nedenleri 
açıklamak. 
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TANRI’NIN TASARIMI SİZİN İÇİN 
GEÇERLİDİR 

 
Hedef 1. Tanrı’nın tasarımıyla şimdiki ilişkinizi 

ve bunun nasıl gerçekleştiğini tanım-
lamak. 

 
 Bir inanlı olarak Tanrı’nın çocuğu olduğunu-
za 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 ol-
duğu 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 gerçekleş-
medi. Bu harikulade ilişkiye tesadüfen girmediniz; 
bu şekilde kimse kurtulmamıştır. Tanrı bir şekilde 
tasarısını size iletmiştir. Bundan da ötesi, size ha-
yatınız için olan kesin kalıbını söylemiştir. Sadece 
Tanrı’nın bizlerle iletişimi sağlamasıyla kurtulmu-
yoruz. O’nun sözünü dinlediğimizde kurtuluruz. 
 

 Gerekli olan öğe etkinlik değil, söz dinlemedir. 
Kutsal Kitap’ın kurtuluş için verdiği buyruklar ara-
sında ortak bir öğe vardır: O da inançtır (iman). 
Önce itaat ve bundan sonra da her zaman talep edi-
len 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 gerek-
mişti. 
 

 Aynı şekilde Mesih yüreğinize O’nun sözünü 
dinlemenize karşılık olarak gelmiştir. 

 
 

Yapmanız İçin 

 
1 Aşağıda referans verilen ayetleri okuyun. Me-
sih’e iman ederek O’nun sözünü dinleyen kişiler-
den 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 ki-
şiliği, kutsallığı ve Oğlu olan İsa Mesih hakkında 
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bilgi ediniriz. Bizlere Mesih’in dünyaya geldiğini, 
ölüp dirildiğini ve günahları bağışlayacağını söyle-
yen Kutsal Kitap’tır. Yani Mesih’i kabul ettiğiniz-
de, Kutsal Kitap’ta vahyedildiği gibi Tanrı’nın sö-
zünü dinlemiş oldunuz. 

 
Kutsal Ruh’a İtaat Ettiniz 
 

 Tanrı Sözü’nün öğrettiği gerçeklerle karşılaştı-
ğınızda içsel olarak ikna edildiniz. Örneğin, Me-
sih’in dirilişi gerçeğini sadece öğrenmediniz. Me-
sih’in dirildiğine ve bugün de diri olduğuna ger-
çekten 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 ço-
cuğu oldunuz. Tanrı’nın sizin için olan tasarımı ge-
lecekte başlamıyor. Tanrı, sizi Kendi çocuğu yap-
tığında 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, Kendi-
sine itaat etmemizi ister. Tanrı’nın tasarımını bu 
şekilde izleriz. Kutsal Kitap’ta birçok kez bu belir-
tilmiştir (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 gös-
tergesinin itaat olduğunu söyledi (Yuhanna 14:15). 
 
 

 
 
 
 
İtaatiniz Bereket Getirir 
 

 Tanrı’nın Kendisine itaat etmemizi isteyişinin 
en büyük nedenlerinden biri, bunun bizim yaşam-
larımıza 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 ver-
miş 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 yaptığı-
mızda gelen bereketleri tanımlar. Dağdaki Vaaz’da 
(Matta 5–7) Mesih, karakteri Kendisininki gibi 
olanlara –yüreği temiz, merhametli ve barışı sağla-
yanlara– mutluluk vaat eder. Romalılar 2:7’de, 
doğru olanı yapmaya devam edenlerin sonsuz ya-
şamı alacaklarını okuyoruz. 

 
İtaatiniz Tanrı’nın Egemenliği’ni Bina Eder 
 

 Tanrı’nın Egemenliği’nin büyümesi genellikle 
bizim itaatimize bağlıdır. İsa’nın öğrencilerine öğ-
rettiği duanın sözlerini düşündüğümüzde bu gerçe-
ğin hemen farkına varırız. 
 

 “Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryü-
zünde de Senin istediğin olsun” (Matta 6:10). İtaa-
timiz, Tanrı’nın Egemenliği için gereklidir. 
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 Kutsal Kitap’ta, Tanrı’nın planının izlendiği ve 
O’nun egemenliğinin bina edildiği dönemleri oku-
ruz. Ayrıca Tanrı’nın çocuklarının itaatsizliğinin, 
Tanrı’nın planını engelliyor gibi göründüğü dö-
nemleri de görürüz. 
 

 Örneğin Adem, Aden bahçesinde, iyiyle kötüyü 
bilme ağacının meyvesinden yemişti (Yaratılış 3:6). 
Yaratılış, Adem’in davranışından ötürü bereketlen-
miş mi, yoksa lanetlenmiş miydi? Adem meyveyi 
yemeden önce her yer barış içindeydi. Hayvanların 
bile birbirini öldürdüğü hakkında hiçbir kayıt yok-
tur. 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. Ka-
rısını suçlamaya ve Tanrı’dan kaçmaya başladı. Bu 
olaydan sonra Tanrı’nın yarattığı yeryüzü lanet-
lendi. 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 ku-
sursuz itaati de o derece olumlu bir şekilde etki-
ledi. 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 so-
nucu, davranışıyla buna yol açan kişinin altına ya-
zın. 
 

a Herkesin bağışlanması için yol açıldı. 
b Ölüm hüküm sürmeye başladı. 
c İnsanlık özgür kılındı. 
d  Yaşam verildi. 
e  Herkesin üzerine yargı geldi. 
 
1) Mesih’in itaati   2) Adem’in itaatsizliği 

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

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

.............................   ..................................... 
 
 Başka insanlar da Tanrı’nın Egemenliği’ni et-
kilediler. 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 is-
ter. Yani Tanrı onların itaatlerinden hoşnut olur. 
 

 Mesih Kendi isteğini değil, Babası’nın isteğini 
yerine getirmek için geldi. Sadece Baba’yı hoşnut 



Tanrı Bana Bir Sonraki Adımda Ne Yapacağımı Söyleyecek mi? 37

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 kar-
şılık verdiğine dikkat edin. Göklerden gelen bir ses 
O’ndan hoşnut olduğunu söyledi. Siz de O’nun ço-
cuğu olarak itaatinizle O’nun hoşnutluğunu kaza-
nabilirsiniz. 

 
 

Yapmanız İçin 
 
 
6 Defterinize, Tanrı’nın, Kendi tasarımını izleme-
ye (O’nun sözünü dinlemeye) devam etmenizi iste-
mesinin üç nedenini yazın. 

 
 
TANRI KENDİ TASARIMINI GÖSTERMEK 
İSTEMEKTEDİR 

 
Hedef 3. Tanrı’nın Kendi tasarımını size vahyet-

me istediğine ilişkin kanıt göstermek. 
 
 Eğer Tanrı, O’nun çocukları olmadan önce bize 
isteğini söyleyebiliyorsa ve çocuklarının söz din-
lemesinden 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 istekle-
rini bilme konusunda insanın sorun yaşayacağını 
söylememişti. Tanrı planını vahyetmek istiyor! Tan-
rı’nın bunu yapma konusundaki isteği hangi ger-
çekler yoluyla anlaşılıyor? 
 

 
 
Tanrı Size Yol Göstermeye Söz Vermiştir 
 

 Tanrı’nın planını vahyetmeyi istediğini biliyo-
ruz, 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? 39

 Mesih yeryüzündeyken öğrencileri O’nun iste-
ğinin ne olduğunu öğrenme konusunda hiçbir so-
run yaşamadılar. İsa isteğinin ne olduğunu onlara 
her zaman açıkça bildirirdi. Öğrencilerden tanıklık 
etmelerini istediğinde onları gerekli yerlere yollar-
dı. Beş bin kişiyi, beş somun ekmek ve iki balıkla 
doyurduğunda, onlara halka nasıl hizmet edecekle-
rini 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, Tanrı-
nın isteğini böyle öğrendiler. 
 

 Ama Mesih onlarla her zaman birlikte olamaya-
cağını biliyordu. Babası’nın yanına döndüğünde 
öğrenciler ne yapmaları gerektiğini nasıl bilecek-
lerdi? Kafaları karışacak mıydı? Kendi isteğini on-
lara nasıl söyleyecekti? 
 

 Mesih, Yuhanna 14-16’da öğrencilerine, onlarla 
birlikte olamayacağı dönemle ilgili bilgi verir. İsa, 
onlar için bir yer hazırlayacaktı. Ayrıca onlara Ken-
disi 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 bir-
çok güvence bulunmaktadır. Bir sonraki alıştırma-
da, 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) eş-
leştirin. 
 
.... 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.  
 
 

 



Tanrı Bana Bir Sonraki Adımda Ne Yapacağımı Söyleyecek mi? 41

 Bu ayetleri ve ne kadar açık olduklarını düşü-
nün. 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 hizmet-
ler için de bu sağlayışın yeterli olduğunu kaydeder. 
Öğrenciler Kutsal Ruh’u aldıktan sonra, Mesih’in 
yeryüzünde yaptıklarından çok daha fazlasını yap-
tılar. 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 iş-
birliği yapabileceğimiz hakkında da kesin örnekler 
verir. 
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Ruh Dua Eder 
 

 ‘Tanrı bana bundan sonra ne yapmam gerekti-
ğini 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, Ba-
ba’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 dışavurum-
ları 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 tanımla-
nırlar. Bunlar, İsa’yı yücelterek kiliseyi ve kişiyi 
bina ederler. Bilgelik ya da bilgi sözüyle Tanrı’nın 
kişiliği ve düşüncesi konusunda özel anlayışlar edi-
niriz. 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 kanal-
sınız. 
 

 Mesih, Ruh aracılığıyla çöle götürülmüştü (Mat-
ta 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 Kut-
sal Ruh da, Tanrı’nın sizi Kendi isteğine yöneltme-
sini sağlar. 

 
Ruh, Söz’ü Vermiştir 
 

 Kutsal Ruh’un bize birçok yol gösterme yön-
temleri vardır. Bunlardan biri de Kutsal Kitap’tır. 
Bir başka derste, Tanrı’nın bizimle konuşmak için 
Sözü nasıl kullandığını öğreneceğiz. Ancak şu an-
da, 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  ya-
nıtınızı yazın: a) Mesih’in Kendi isteğinin bilgi-
sinde bizlere nasıl yol gösterileceği hakkındaki 
vaadini tanımlayın; b) Mesih’in vaadinin nasıl ger-
çekleştiğini 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! Tan-
rı’nın Kendi isteğini bilmenizi istediğinden ve si-
zinle konuşmak için her şeyi sağladığından emin 
olabilirsiniz. 
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Yanıtlarınızı Kontrol Edin 

 
 5 1) Mesih’in itaati’nin altına şunları yazmalıy-

dınız: 
 a  Herkesin bağışlanması için yol açıldı. 
 c  İnsanlık özgür kılındı. 
 d  Yaşam verildi. 
      2) Adem’in itaatsizliği’nin altına şunları yaz-

malıydınız: 
 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 etme-

nizi 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 ol-
malıdır). 

 

 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 et-
tiyseniz itaat aracılığıyla Tanrı’nın tasarımına 
zaten girmiş olduğunuzu söyleyebilirim. Me-
sih’e iman ederek, O’nun Sözü’nün ve Ruhu-
nun tanıklığına iman ederek Tanrı’ya itaat etti-
niz. 

 

8  b) Kutsal Ruh bizim için aracılık eder. 
 (Sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık 

eder) 
 
 4 a Onlara buyruklarının hepsine itaat etmelerini 

söyledi. 
   b  Mısırlılar’ın üzerine gelen hastalıkların hiç-

birini 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 ger-
çekleşti. 

c) Kutsal Ruh bizim için aracılık eder, bize bil-
gi ve bilgelik armağanları verir, içimizde ya-
şar ve bizlere Tanrı’nın Sözü olan Kutsal Ki-
tap’ı vermiştir. 
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Notlarınız İçin 



 

Ders 
 

3 
 

Tanrı Çok Şey 
mi Bekler?

 
 
 ...Tanrı’nın planı çok büyüktür! 
 

 Sami on yedi yaşındaydı ve ilk kez evinden 
uzaktaydı. Yaşadığı küçük kasabada okula gitmişti. 
Şimdi ise ülkesinin başkentine üniversite eğitimi 
almak için gelmişti. Üniversitedeki ilk günü onun 
için korkutucuydu; sınıfta, doğup büyüdüğü kasa-
badaki okulunun tümü kadar öğrenci vardı. Bunun 
yanı sıra, öğretmen ders yılı içinde öğrencilerden 
neler beklediğini sıralamaya başladı: Okuma ödev-
leri, yazılı ödev, testler, sözlüler, projeler. Yapması 
gereken şeyler yapılması imkânsız gibi görünüyor-
du. Sami’nin cesareti kırıldı. 
 

 Sami’nin bilincine varmadığı şey şuydu: Ödev-
lerin hepsinin o gün teslim edilmesi gerekmiyordu; 
buna ek olarak, öğretmen de yardım edecekti. Öğ-
retmen, Sami’nin öğrenimine yardımcı olmak için 
oradaydı. Sami yavaş yavaş ilerleyecekti. Her yeni 
ders bir önceki derste edindiği bilgilerin üzerine 
inşa edilecekti. Sonunda hedeflere erişilecekti. 
 

 Bazen, Tanrı’nın büyük planına bakmaya baş-
ladığımızda kendimizi Sami gibi hissedebiliriz. Faz-
lasıyla büyük, hatta imkânsız görünür. Doğal gücü-
müzle yapmamız imkânsızdır. Ama Tanrı’yla her  
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şey mümkündür. Bu derste, Tanrı’nın bizden neler 
beklediğini inceleyeceğiz. Ayrıca Tanrı’nın bizim 
hayatlarımız için koymuş olduğu hedeflere erişme-
ye çalışırken, bizim için ve bizim aracılığımızla 
neler yapacağını da göreceğiz. 
 
Bu derste şunları inceleyeceksiniz... 
 

Tanrı Büyük Şeyler Bekler 
Tanrı Güçlü Bir Şekilde Yardım Eder 
Başarısızlığa Uğradığımızda Tanrı Çalışmaya 

Devam Eder 
 
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır... 
 

 Tanrı’nın isteğini tanımlamak. 
 Tanrı’nın beklentilerini nasıl gerçekleştirebile-

ceğimizi açıklamak. 
 Başarısızlıklarımızın Tanrı’nın bizim için olan 

tasarımını neden yok etmediğini açıklamak. 
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TANRI BÜYÜK ŞEYLER BEKLER 
 
Hedef 1. Tanrı’nın bizim için belirlemiş olduğu 

hedeflere erişmek için Tanrı’nın yar-
dımına neden ihtiyacımız olduğunu 
görmek. 

 

 Tanrı ve O’nun planıyla işbirliği yaptıkça heye-
canlı bir geleceğiniz vardır. Tanrı’nın sizin için 
olan tasarımı iyi ve sonsuzdur. Tanrı’nın bizim için 
belirlemiş olduğu tasarımının bir parçası olan he-
defler üzerinde düşünelim. Bu bölümde özellikle 
Tanrı’nın erişmemizi istediği hedefleri göreceğiz. 
Tanrı bu hedeflere erişmemize yardımcı olurken 
ha-yatlarımızda Kendi planını da gerçekleştirebilir. 

 
Değişim 
 

 Romalılar 12:2 bizlere tamamen değişmemiz 
gerektiğini söyler. Bence insanların çoğu değişti-
rilmeyi arzular. Ama başka insanları ya da bir ide-
ali kopyalamaya ya da taklit etmeye çalışırken sa-
dece dışarıdaki bir şeyi değiştiriyor olabilirler. Tan-
rı’nın bizim için planladığı her şey bu kadar mıdır? 
Tanrı sadece başka bir kişinin kopyaları olmamızı 
mı ister? Bunu yapmak sadece zor olmakla kalmaz, 
aynı zamanda imkânsız olabilir. Ayrıca, eğer bunu 
başarsak bile bunun ne değeri olurdu? Tanrı’nın 
planının ne kadar büyük olduğunu düşünüyordu-
nuz; bu planda bizler sadece kopyalar mı olmalı-
yız? İki düşünce birbirini tutmuyor. 
 

 Değişim, taklit ya da kopyalamadan çok daha 
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fazlasıdır. Değişim, Tanrı’nın planının geri kalanı-
nın bir anahtarıdır. O olmadan, Tanrı’nın bizim için 
planladıklarının birçoğuna erişemeyiz. 
 

 Ferisiler sadece dinsel davranış biçimlerini kop-
yaladılar, hiçbir zaman bir değişim yaşamadılar. 
İsa’nın Matta 15:7-8’de Ferisiler’den nasıl söz etti-
ğine dikkat edin. Düşmanlarını sevememelerine 
şaşmamalı. Bizler de düşmanlarımızı doğal olarak 
sevmeyiz, bize lanet edenleri de kutsamayız. “Dağ-
daki Vaaz”a baktığımızda (Matta 5–7) Mesih’in, 
bizler değişmedikçe, yerine getirmemiz imkansız 
olan birçok buyruğunu görüyoruz. 
 

 Belki siz de, Tanrı’nın sizden beklediği “imkân-
sızlıklar”ın bazılarıyla karşılaştınız. 
 

 
Yapmanız İçin 

 
1 Aşağıdaki ayet referanslarında (solda) belirli 
davranışlar tanımlanmıştır. Her ayeti okuyun ve 
sağda tanımlanan türdeki insanlarla eşleştirin. 
 

.... a Matta 5:40    1) Kopyalamaya çalışan biri 

.... b Matta 5:44    2) Değişmiş biri 

.... c Matta 6:2     

.... d Matta 6:5 

.... e Luka 6:36 

 
İtaat 
 

 Son derste, Tanrı’nın itaat beklediği gerçeğini 
öğrendiniz. İtaatkâr olmayı arzuladığımızda ve 
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Tanrı da bizlerin itaatkâr olmamızı arzuladığında, 
bizi ne durdurabilir? Aslında birçok şey durdur-
maktadır. 
 

 Kutsal Kitap’taki bazı buyruklar etkindir, yani, 
bize bir şey yapmayı buyururlar. Diğerleri ise edil-
gendir, yani bize bir şeyin yapılmasına izin ver-
memizi ya da bir şeyi yaşamamızı buyururlar. Edil-
gen buyruklara kendi başımıza itaat etmemizin im-
kânsız olduğunu görebiliriz. Ama etkin buyruklara 
itaat etmek de imkânsızdır, çünkü bunlar bizden 
doğal isteklerimize aykırı olan şeyleri yapmamızı 
isterler. 
 

 Değişim geçirdikten sonra bile, hâlâ doğru olan 
şeyi yapmanın her zaman kolay olmadığını görü-
rüz. İsa Mesih tarafından konulan standartlara eriş-
mek için doğru olanı yapmaya çalışırken bir çok 
güçlükle karşılaşırız. Bunlar bizleri yanlış davranış 
ya da tutumlara yöneltmeye çalışırlar. 
 
 

Yapmanız İçin 
 
 

2 Romalılar 7:21-23’ü okuyun ve aşağıdaki so-
ruları yanıtlayıp defterinize yazın. 
a Elçi Pavlus’un yaşadığı çatışma neydi? 
b Bu durum için hangi açıklamada bulundu? 
 

 Bu yasayı Pavlus yaratmamıştı; yasanın kendi 
içinde etkin oluşunu gözlemlemişti. Bu “yasa”, 
doğru olduğunu bildiği ve yapmayı arzuladığı her 
şeye basitçe itaat etmesini engelliyordu. 
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Büyüme 
 

 Değişim ve itaatin yanı sıra, Tanrı’nın ruhsal 
büyüme beklediği de açıktır. Tanrı ruhsal bakım-
dan “bebek” kalmamızı istemez. “Çocukluktan” 
çıkıp “yetişkinler” olmamızı ister. Büyüdükçe, en 
önemli şeyin ne olduğuna karar vermeye başlarız 
ve böylece doğru seçimleri yaparız. Bu bizim den-
gede olmamızı sağlar. Büyüdükçe, sadece daha çok 
şey öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda almaktan 
vermeye ve öğrenme safhasından, öğretme sorum-
luluğunu üzerimize alma safhasına geçeriz. Buna 
karşın şu anda, Tanrı’nın planını keşfetme konu-
sundaki ilk adımları atmaktan söz ediyoruz; başka-
larına öğretmek, o erişilmez hedeflerden biri gibi 
görünebilir! 

 
 
 

 

Yapmanız İçin 

 
3 Efesliler kitabından aşağıdaki ayetleri okuyun. 
Ruhsal büyüme sürecini tanımlayan her ayetin 
önündeki harfi daire içine alın. 
a) 2:4-5 
b) 4:13-15 
c) 5:1-2 
 

4 Aşağıdaki cümlelerden biri, Tanrı’nın bizden 
beklediklerini yapma konusunda neden Tanrı’nın 
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yardımına ihtiyacımız olduğunun en iyi açıklama-
sıdır. Bu cümlenin önündeki harfi daire içine alın. 
 

a) Yeni inanlılar, Tanrı’nın kendilerine ne yap-
maları gerektiğini söylemesini bekleyemezler. 

b) İnsanların çoğunun Tanrı’nın isteğini yapmaya 
karşı çıktığı bir dünyada yaşamaktayız. 

c) Doğal arzularımız bizleri, Tanrı’nın yapmamızı 
istediği şeye doğru yöneltmezler. 

d) Tanrı’nın bizden ne beklediğini gerçekten an-
lamak bizim için zordur.  

 
 

TANRI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YARDIM 
EDER 
 
Hedef 2. Ruhsal gelişimimizde Tanrı’ya ve bize 

düşen görevi tanımlamak. 
 
 Tanrı çok şey mi bekler? O’nu hoşnut etmek 
mümkün mü? Tanrı bize yardım edecek mi? 
 

 Önceki satırlarda, Tanrı’nın bizim için belirle-
miş olduğu hedeflerden bazılarını gördük. Bunlar 
göründüğü kadar birbirlerinden farklı değildirler. 
Tanrı’nın bizim için olan isteğini gösterirler. 
 

 Tanrı’nın tasarımı ve planında bu hedeflerin te-
mel olduğunu ve herkesten beklendiğini vurguladık. 
Tanrı bunlara erişmemize yardım etmek için ne 
yapar? İncelediklerimizden bazılarını ele alalım ve 
Tanrı’nın Kendi planını izlememize yardım etmek 
için ne yaptığını görelim. 
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Tanrı Bizi Değiştirir 
 

 Doğanın büyük sırlarından biri de bir tırtılın na-
sıl kelebek olduğudur. Tırtıl, kelebekten çok kurda 
benzer. Sürünerek hareket eder ve istese bile uça-
maz. Nasıl olur da güzel bir şey olduğu düşünüle-
bilir? Buna karşın Tanrı onun yaşamında değişim 
tasarlamıştır. Hayata başladığında sürünerek hare-
ket ettiği halde, Tanrı’nın tasarımı onun uçması 
yönündedir. Bu değişim nasıl gerçekleşir? 
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 Kelebek olmak için kozasına girdiğinde tırtıl 
olarak “ölür” ve asla uçmayı öğrenemez. Tırtıl do-
ğası bakımından sürünerek hareket ediyordu, ama 
kelebek doğası nedeniyle artık uçabilir. Adına me-
tamorfoz denilen bu değişim, tırtılın kelebeği taklit 
etme çabasının sonucu değil, içsel bir değişimin 
sonucudur. 
 

 
 
 

Yapmanız İçin 

 
5 Kutsal Kitap’taki aşağıda sözü edilen ayetleri 
okuyun. Bir Hıristiyanın yaşadığı metamorfozu en 
iyi tasvir eden hangisidir? 
a) Galatyalılar 2:19-20 
b) Efesliler 1:9-10 
c) 2.Petrus 1:10 
 

 Tırtılın metamorfozu Tanrı’nın bizde gerçek-
leştirdiklerini çok iyi yansıtır. Metamorfoz, Roma-
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lılar 12:1-2’de açıklanan Tanrı’nın bizden bekle-
diği değişimdir. Bunun yalnızca içimizde yeni bir 
yaşam ilkesi var olursa gerçekleşeceğine dikkat 
edin. Daha önce söylediğimiz gibi, tırtıl kendini 
değiştirmek için çaba harcamaz. Tanrı’nın ona 
verdiği yaşam, bir kelebeğe dönüşmesini sağlar. 
Benzer şekilde, biz de Tanrı’nın bize verdiği Kut-
sal Ruh’a itaat ettikçe değişiriz. 
 

 
Yapmanız İçin 

 
6 Romalılar 12:1-2’yi okuyun ve aşağıdaki soru-
ların yanıtlarını defterinize yazın. 
a Yapmamız istenen iki şey nedir? 
b Tanrı’nın yapmasına izin vermemiz gereken şey 

nedir? 

 
Tanrı’nın Gücü Bizim İçimizde Etkindir 
 

 Bizim görevimiz işbirliği yapmak olduğunda, 
“edilgen” buyruklar konusunda Tanrı’ya düşeni 
görmek kolaydır. Ama ya Tanrı’nın bize yapma-
mızı söylediği şeyler? Onları başarmak için kendi 
gücümüze mi güveniyoruz? Örneğin, Efesliler 4:17 
– 6:20’de “Mesih’e benzerliğimizi” dışa vurmanın 
birçok pratik yolu bize bildirilmiştir. Hiç olmazsa 
bu şeyleri yapmak bize bırakılmış gibi görünebilir. 
Ama bu bile kendi gücümüzden çok fazla şey bek-
lemek olarak algılanabilir. 
 

 Efesliler 2:10’da, Tanrı’nın bizi yarattığını ve 
Mesih İsa’da iyi işler yapmak üzere yaratıldığımızı 
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okuyoruz. Bu iyi işler, Efesliler 4:17 – 6:20’de bil-
dirilen şeylerdir. Efesliler 3:20’de ise bizlere, Tan-
rı’nın “bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya 
da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını 
yapabilecek güçte” olduğu söylenmiştir. 
 

 Bunu bir düşünün. Bizim dilememiz O’nun gü-
cü ve yeteneğinin yakınlarına bile yaklaşamaz ve 
bu güç bizim içimizde etkindir. 
 

 Pavlus’un (ve her birimizin) içinde etkin olan 
“yasa”dan söz ettik. Bu yasa onun kusursuz itaatini 
engellemişti. Eğer bu “yasa” o kadar kuvvetliyse, 
Tanrı’nın bizim için olan planını sınırlayabilir mi? 
Pavlus, hiç olmazsa hayatının o noktasında, bu 
“yasa”nın kendisini, yapması gerektiğini bildiği 
şeylerden etkin bir şekilde alıkoyduğunu hissedi-
yordu. Ama bu ikileme yanıt, Romalılar 8:14’te 
verilmiştir. İtaat edilememesine yol açan “yasa”nın 
etkisi kaldırılmıştır: “Hiçbir mahkûmiyet yoktur” 
(Romalılar 8:1). Bunun yerine, Tanrı’nın gücü bi-
zim içimizde etkindir. 
 

 Tanrı, Oğlu’nu yollayarak yardım etmiştir; Kut-
sal Ruh’un gücüyle yardım eder. Tanrı’nın sizin 
için olan planı, sadece sizin yapmanızı istediği bir 
şey değildir. Aslında bu plan O’nun sizinle ve sizin 
aracılığınızla yapmayı istediği şeydir. 
 

 Kutsal Kitap bizlere, hayatlarımızda Tanrı’nın 
tasarımını gerçekleştirmek için gösterdiğimiz ça-
bayla, Tanrı’nın güvenilir yardımı arasındaki den-
geyi anlamamıza yardım etmek için anahtar bir dü-
şünce verir. Bu düşünce Filipililer 2:12-13’te bil-
dirilmiştir: 
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Kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla etkin kılın. 
Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz 
hem de yapmanız için sizde etkin olan Tan-
rı’dır. 

 
 
 

Yapmanız İçin 
 
7 Aşağıda, Tanrı’nın bizim için belirlemiş olduğu 
hedeflere nasıl erişebileceğimizle ilgili üç bildiri 
bulunmaktadır. En iyi tanımın önündeki harfi daire 
içine alın. 
a) Dünyayı izlemekten vazgeçmeye karar veririz 

ve bunu yaptıkça Tanrı’ya itaat edebilmek için 
düşüncemizi değiştiririz. Çaba sarfederek he-
deflerimize erişme konusunda başarılı oluruz. 

b) Kendimizi Tanrı’ya sunar ve O’na itaat etmeye 
çalışırız. Aynı zamanda Tanrı’nın gücü, bizi de-
ğiştirmek için içimizde etkin olur. Birlikte, O’nun 
belirlemiş olduğu hedeflere doğru ilerleriz. 

c) Tanrı düşüncelerimizi yönetimi altına alır ve 
doğru olanı yapma konusunda istek verir. Be-
lirlemiş olduğu hedefler zor olduğundan, onlara 
erişmemiz için bize yardım etmekte bütün işi 
Tanrı yapar. 

 
BAŞARISIZLIĞA UĞRADIĞIMIZDA TANRI 
ÇALIŞMAYA DEVAM EDER 
 
Hedef 3. Başarısızlıklarımızın Tanrı’nın bizim 

için olan tasarımını yok etmeyeceğin-
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den emin olmamızın nedenlerini anla-
mak. 

  
 Tanrı’nın planını anlayıp O’nun gösterdiği yolu 
izlerken, yüz yüze gelmekten hoşlanmadığımız bir 
taraf da vardır: Başarısızlığa uğramak. Bu, bilgisiz-
lik ya da zayıflıktan kaynaklanabilir. Bazen moti-
vasyonlarımız bile karışıktır. “İçimizde etkin olan 
güç”e (Efesliler 3:20) ve “Tanrı’nın bizim içimiz-
de her zaman etkin olduğu” gerçeğine (Filipililer 
2:13) karşın başarısızlığa uğramaya devam ederiz. 
 

 Başarısızlık. Tanrı’nın günaha karşı bir yanıtı 
vardır – bağışlama, yeniden doğuş. Ama ya yeni-
den doğuştan sonra başarısızlığa uğrarsak? Başarı-
sızlığımız Tanrı’nın planını değiştirir mi? Bundan 
sonra “ikinci en iyi”yi mi kabul etmek zorunda ka-
lırız? Bir tanesini mahvedebileceğimiz ihtimaline 
karşı Tanrı’nın hayatlarımız için birkaç tasarımı mı 
vardır? Bizim başarısızlığımız O’nu şaşırtır mı? 
Bundan sonra bizi kendi sorunlarımızla başa çık-
mak üzere tek başımıza mı bırakır? 
 

 Başarısızlığı anlamamıza yardım edecek bazı 
gerçeklere bakalım. Neden başarısızlığa uğrarız ve 
Tanrı buna nasıl bir karşılık verir? Bu gerçeklere 
bakmamız, soruları yanıtlamamıza yardımcı ola-
caktır. 

 
Geçmişteki Başarısızlıklarımız Bizi Etkiler 
 

 Hissettiklerimiz ve duygularımızın büyük bir 
kısmı kendi geçmişimiz tarafından biçimlendirilir. 
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Örneğin, bir doğum günü her yıl mutlu bir şekilde 
kutlanırsa, o gün yaklaştıkça kendimizi mutlu his-
setmeye başlarız. Bazı tatiller bayram günleridir. 
Aile üyeleri ve arkadaşlar birbirlerine hediyeler ve-
rirler. Evler süslenir. Herkes sevinçlidir, şarkılar 
söylenir. Bu tatiller yaklaştıkça, geçmişteki kutla-
maların anıları akıllara gelir. İnsanlar daha önce bu 
günlerde duydukları hisleri tekrar tatmaya başlar-
lar. Ve bu his, düşüncelerini etkilemeye başlar. 
 

 Bazen başarısızlık da hislerimizi buna benzer 
bir şekilde biçimlendirir. Mesih hayatlarımıza gel-
meden önce günahlı bir tarihçemiz vardı. Daha 
önce başarısızlığa uğradığımız olaylardaki gibi du-
rumlar ortaya çıktığında bu başarısızlıkları tekrar 
anımsarız. Şeytan bu anıları ve hisleri bizi ayart-
mak için kullanabilir ve eski davranışlarımıza geri 
dönebiliriz. 

 
Yapmanız İçin 

 
8 Aşağıdaki olaylardan hangisi, bir kişinin başa-
rısızlıklarla dolu geçmişinin kendisini nasıl etkile-
yebileceğine örnek olarak gösterilebilir? 
a) İman etmeden önce Tansu’nun doğru bir yaşam 

sürmeyen arkadaşları vardı. Dostluklarını ko-
rumak için, Tansu onlar gibi davrandı. Şimdi 
ise inanlı olduğu için artık bu gibi davranışlarda 
bulunmuyor. Yeni arkadaşları ona doğru olanı 
yapma konusunda cesaret veriyorlar. 

b) Cengiz iman etmeden önce kendinden farklı 
düşünceleri olan insanlara sık sık öfkelenirdi. 
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Geçenlerde kendisiyle aynı görüşte olmayan bir 
Hıristiyan kardeşle karşılaştı ve bu kardeşe karşı 
öfke duyduğunu hissetti. 

 

 Kurtulduktan sonra günah işlemememiz gerek-
tiği halde, zaman zaman buna engel olamayız. 
Alışkanlıklarımız her zaman doğru değildir. Çevre-
miz her türlü kötülüklerle doludur. Hâlâ insan ol-
duğumuz, hâlâ ayartıldığımız, hâlâ düşmüş bir dün-
yada yaşadığımız, hâlâ büyümekte olduğumuz ve 
hâlâ değiştirilmekte olduğumuz için başarısızlığa 
uğrarız. 
 

 
 
Tanrı Başarısızlıklarımızı Bilir 
 

 Bütün başarısızlıklarımız Tanrı tarafından bi-
linmektedir. O’nu hiçbir zaman şaşırtmadığımızın 
bilincine varmak önemlidir. Hayatımızdaki hiçbir 
durum O’nu şaşırtmaz. Eğer günahımız Tanrı’yı 
şaşırtmıyorsa, her başarısızlığımızı biz daha onu 
yaşamadan biliyorsa, o zaman bütün bunları he-
saba katmış olduğundan emin olabiliriz. 

 
Yapmanız İçin 

 
9 1.dersin sonunda, 139.Mezmur’un  üzerinde de-
rin düşünmeniz istenmişti. Bu Mezmur, Tanrı’nın 
hakkımızdaki her şeyi bildiği konusunda bize gü-
vence verir. 2-4 ve 11-16’ncı ayetleri yeniden oku-
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yun. Her DOĞRU cümlenin önündeki harfi daire 
içine alın. 
a Tanrı’nın bizim hakkımızdaki bilgisi doğumu-

muzla başlar. 
b Düşüncelerimizden bazıları Tanrı tarafından bi-

linmez. 
c Bütün davranışlarımız Tanrı tarafından bilinir. 

 
Tanrı’nın Lütfu Başarısızlıklarımızı Yener 
 

 Tanrı’nın başarısızlıklarımızı bildiğini söyle-
miştik. Başarısızlık gerçeğine baktığımızda, Tanrı-
nın lütfunun hayatlarımızda etkin olmayı sürdüre-
ceği konusunda bize güven verecek hangi bilgilere 
sahibiz? 
 

 İlk olarak bağışlamayı ele alalım. Bağışlama, 
Tanrı’nın bizi günahımızdan ayırmasının yoludur. 
1.Yuhanna 1:9’da, günahlarımızı O’na itiraf ettiği-
mizde Tanrı’nın bizi bağışlamayı vaat ettiğini oku-
yoruz. Tanrı’nın hayatlarımız için olan planı hiçbir 
zaman bizim kusursuz olma yeteneğimizi temel 
almaz, O’nun bilgisi ve yeteneğini temel alır. 
 

 İkinci olarak, Tanrı’nın gücü ortadadır. Tanrı-
nın sizi kurtuluşa götürmek için kullandığı güç, 
kurtuluşunuzdan sonra da size açık olmaya devam 
etmektedir. Tanrı, hayatınız için planının ne olaca-
ğını belirlemek için kurtulmanızı beklemedi. O’nun 
çocuğu olarak, O’nun gücünün şimdi size açık ol-
duğundan emin olabilirsiniz. 
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 Tanrı’nın gücü etkindir. 2.Korintliler 12:7-10’da, 
Elçi Pavlus, yaşamış olduğu bir deneyimi tanımla-
maktadır. Pavlus, kurtulmak için dua etmiş olduğu 
bir şeyden kurtulamamıştı. Ama Pavlus bu dene-
yim aracılığıyla, bizlere Tanrı’nın gücünün ne ka-
dar etkin olduğunu gösteren bir ders aldı. 
 
 

Yapmanız İçin 

 
10 2.Korintliler 12:7-10’u okuyun ve aşağıdaki so-
ruların yanıtlarını defterinize yazın. 
a Pavlus, tanımladığı deneyim aracılığıyla Tanrı-

nın gücü hakkında ne öğrendi? 
b Pavlus öğrenmiş olduğu şeyin sonucu olarak ne 

yapabildi? 
 

 Dahası, Tanrı’nın gücü bizim başarısızlıklarımı-
zın ötesinde etkindir. Başarısızlığa uğradığımızda 
sık sık karşılaştığımız sorun şudur: Başarısızlık, 
benim, Tanrı’nın sadece “ikinci en iyisi”ne sahip 
olabileceğim anlamına mı gelir? Tanrı’nın benim 
için olan kusursuz planını berbat mı ettim? 
 

 Tanrı, peygamber Yeremya’ya bu konuyla başa 
çıkma konusunda bize yardımcı olan bir ders verdi. 
Yeremya, İsrail ulusunun başarısızlığını gördükten 
sonra bir çömlekçinin evine gönderilmişti (Yerem-
ya 18:1-10). Çömlekçinin kili alıp biçimlendirme-
sini seyretti. Ama çömlekçinin biçimlendirdiği kil 
bozuldu ve bu eylem başarısızlıkla sonuçlandı. 
Çömlekçi, kili atmak ya da hatalı bir kap yapmak 
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yerine, kusursuz bir ürün oluşturmak için kili ye-
niden biçimlendirdi. 
 

 Yeremya, Tanrı’nın İsrail’in başarısızlığını na-
sıl gördüğünü anlamaya başladı. Tanrı onları bir 
kenara atmak değil, yeniden biçimlendirmek isti-
yordu. 
 

 Tanrı, kusursuz yönlerinizin yanı sıra kusurlu 
yönlerinizi de bilir. Tanrı sizi yine de Kendisini 
hoşnut eden bir kişi haline getirecektir. Hayatınız-
da aradığı öğe, “Mesih’in içinizde” olmasıdır (Ko-
loseliler 1:27). Başarısızlık, hatta günah bile, Me-
sih’in sizin içinizde yaşadığı gerçeğini değiştirmez. 
 

 İbraniler kitabının 11’inci bölümü, üne layık 
görülen iman kahramanları olarak kabul edilen bir-
çok insanın ismini listeler. Bu kişilerin yaşamları 
kesinlikle, Tanrı’nın kendileri için olan “ikinci en 
iyi” tasarımını izledikleri şeklinde tanımlanamaz. 
Ama listeye bir bakın. İsimleri verilen kişilerin öy-
külerini okursanız bu insanların başarısızlığın ne 
olduğunu bildiklerinin bilincine varırsınız. Bu ki-
şiler “başarısız”, ama kahramandılar. 
 

 
 
 
 
 



Tanrı’nın Tasarımı – Sizin Seçiminiz 66 

 
 

Yapmanız İçin 
 
11 Başarısızlıklarımız ve zayıflıklarımızın Tanrı-
nın bizim için olan tasarımını mahvetmeyeceğin-
den emin olabileceğimizi söylemiştik. Bunun ne-
den böyle olduğu konusuna açıklık getiren her 
cümlenin önündeki harfi daire içine alın. 
 

a) Herkes başarısız zamanlar yaşar. 
b) Mesih’i kabul ettikten sonra, Tanrı’nın tasarımı, 

O’nu tamamen izleyebilme yeteneğimizi temel 
alır. 

c) Tanrı başarısızlıklarımızı önceden bilerek bizim 
için bir tasarım yaptı. 

d) Başarısızlıklarımız ve günahlarımız Tanrı’nın 
gücünün içimizde etkin olmasını engellemez. 

e) İnsanların başarısızlığa uğramalarının nedeni, 
sık sık, bir başarısızlık tarihçeleri olmasıdır. 

f) Başarısızlığa uğrayanlar için Tanrı’nın bir 
“ikinci en iyisi” vardır. 

 

 İbraniler 11’de listelenen kişiler gibi siz de, ba-
şarısız dönemleriniz olabileceği halde, Tanrı’nın 
sizin için olan kusursuz isteğini yaşayabilirsiniz. 
İsa, elçi Pavlus’a söylediği gibi size de, “Gücüm 
güçsüzlükte tamamlanır” demektedir (2.Korintliler 
12:9). O’nun gücü sizin başarısızlıklarınızın üste-
sinden gelebilir ve O’nun sizin için olan tasarımını 
yerine getirmenizi mümkün kılar. 
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Yanıtlarınızı Kontrol Edin 
 
 6 a  1) Kendimizi diri kurbanlar olarak sunma-

mız ve 2) bu dünyaya uymamamız gerekir. 
     b  Tanrı’nın düşüncelerimizi değiştirerek bizleri 

içsel olarak değişime uğratmasına izin ver-
memiz gerekir. (Yanıtlarınız bunlara benzer 
olmalıdır). 

 1  a  2) Değişmiş biri. 
    b  2) Değişmiş biri. 
    c  1) Kopyalamaya çalışan biri. 
    d  1) Kopyalamaya çalışan biri. 
    e  2) Değişmiş biri.  
 

 7  b) Kendimizi Tanrı’ya sunar... 
 2  a  İyi olanı yapmayı istiyordu, ama aslında 

yanlış olanı yapıyordu. 
    b  Bedeninde etkin olan bir yasa olduğunu söy-

lemişti. Bu yasa onu günaha tutsak ediyordu. 
 

 8  b) Cengiz iman etmeden önce... 
 

 3  b) 4:13-15. 
 

 9  a Yanlış. 
   b  Yanlış. 
    c  Doğru. 
 

 4 c) Doğal arzularımız bizleri, Tanrı’nın yapma-
mızı istediği şeye doğru yöneltmezler. 

 

10 a Pavlus, kendisi zayıfken, aslında Tanrı’nın 
sayesinde ne kadar güçlü olduğunu öğrendi. 
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    b Pavlus zayıflıklarında sevinebiliyordu, çün-
kü bunlar onun Tanrı’nın gücünü en dolu 
şekilde yaşadığı zamanlar oluyordu. 
(Yanıtlarınız bunlara benzer olmalıdır). 

 

 5 a) Galatyalılar 2:19-20. 
 

11 c) Tanrı başarısızlıklarımızı önceden bilerek... 
    d) Başarısızlıklarımız ve günahlarımız... 
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Notlarınız İçin 



 

Ders 
 

4 
 

Tanrı’nın Tasarımını 
Göremiyor muyum?

 
 ... yaşam her zaman kolay değildir. 
 

 Tanrı’nın isteğini yapmak bazen hoş bazen de 
zordur. İbrahim bu zor zamanlardan birini yaşadı. 
 

 Tanrı, İbrahim’e büyük bir ulusun babası ola-
cağı konusunda vaatte bulunmuştu. Ama yıllar 
geçmiş ve bu vaat gerçekleşmemişti. İbrahim ve 
Sara’nın Tanrı’nın vaadini gerçekleştirmek için yap-
tıkları plan yürek sızısıyla son bulmuştu. Tanrı daha 
sonra İbrahim’le konuştu ve ona Kendi vaadini ha-
tırlattı. Sonunda bu vaat, İshak’ın mucizevi doğu-
muyla gerçekleşti. Ama İbrahim’in denenmesi son 
bulmamıştı. 
 

 Bundan birkaç yıl sonra Tanrı İbrahim’e, çok 
sevdiği oğlu İshak’ı Kendisine Moriya Dağı’nda 
sunmasını söylemişti. İbrahim’in kendi duyguları 
ya da kişisel arzusuna karşın, Tanrı’ya itaat etme 
arzusu vardı. İbrahim, Tanrı’nın isteğine itaat etti 
ve büyük bir mucize yaşadı: Tanrı, İshak’ın yerini 
alması için bir koç sağladı (Yaratılış 22:1-19). 
 

 Siz de buna benzer bir durumla karşı karşıya 
olabilirsiniz. Tanrı sizin de imanınızı sınamak için 
içinde bulunduğunuz birtakım koşulları kullanıyor 
olabilir. Bu derste, içinde bulunduğumuz koşulla-
rın Tanrı’nın bizim için olan tasarımıyla bağlantılı 
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oluşlarını inceleyeceğiz. Bu dersi incelerken, Tan-
rı’nın sizin hayatınızdaki tasarımını gerçekleştir-
meye yardım etmek için, içinde bulunduğunuz ko-
şulları kullanabileceği yolların bazılarını keşfede-
cekseniz. 
 
Bu derste şunları inceleyeceksiniz... 
 

Koşullar Sorular Oluşturur 
Koşullar İmanımızı Sınayabilir 
Koşullar Bizi Disiplin Edebilir 
Koşullar Bize Cesaret Verebilir 
 
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır... 
 

 Tanrı’nın zorluk ve çatışmalar yaşamamıza izin 
verişinin nedenlerini bildirmek. 

 Tanrı’nın bizim için olan tasarımını izlemeye 
çalıştığımızda neden zorluklarla karşılaştığımızı 
açıklamak. 

 Yaşadığımız zorluklardan edinebileceğimiz de-
ğerler ve yararları tanımlamak. 
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KOŞULLAR SORULAR OLUŞTURUR 
 
 Tanrı’nın isteğinin koşullar tarafından onaylan-
dığı görülen zamanlar vardır. Bu koşulların, Tan-
rı’nın yapmamızı istediğini bildiğimiz şeyleri yap-
mamızı zorlaştırdığı zamanlar da vardır. Zorluklar, 
Tanrı’nın isteğinden uzakta olduğumuzun bir belir-
tisi midir? Yapmamız gerekenin zor ya da kolay 
oluşuna bakarak Tanrı’nın isteğini bilmek mümkün 
müdür? Ya durum imkânsız gözüküyorsa, yani bü-
tün dışsal durumlar Tanrı’nın yapmamızı istediği 
şeyi yapmamıza karşı görünüyorsa? İçinde bulun-
duğumuz koşulların Tanrı’nın bizim için olan ta-
sarımı ya da isteğiyle ilişkisine bakalım. 

 
KOŞULLAR İMANIMIZI SINAYABİLİR 
 
Hedef 1. Tanrı’nın imanımızın sınanmasına izin 

verme nedenlerinden ikisini anlamak. 
 
 Bir şeyin ne kadar güvenilir olduğunu onu sına-
yarak öğrenebiliriz. Bir gemici, gemiyle okyanusu 
geçmeye çalışmadan önce onu bir gölde ya da bir 
limanda sınamak ister. Bir dağcı, iple sarp kaya-
lıklara tırmanırken ona hayatını emanet etmeden 
önce ipin gücünü sınamak ister. 
 

 Bazen Tanrı, imanımızı sınamak için zor du-
rumları kullanır. İmanımızı sınar, çünkü imanı-
mızla O’nunla doğrudan iletişim kurabiliriz; Tanrı 
bizim imanımız aracılığıyla etkin olur. İman olma-
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dan, yaptığımız hiçbir şey O’nun bizim için olan 
tasarımına uymaz ve O’nun için hoşnut edici de-
ğildir (İbraniler 11:6). 

 
Sınanma İmanımızı Ortaya Koyar 
 

 Bazı insanlar Tanrı’ya güvendiklerini sanırlar, 
ama aslında hiçbir zaman O’na güvenmek zorunda 
kalmamışlardır. Koşullar ve olaylar her zaman 
Tanrı’ya olan güvenlerini desteklemiş ve Tanrı’nın 
isteğini yapmayı kolay bir hale getirmiştir. Birçok 
konuda kendi isteklerini yapmaktadırlar ve yap-
tıkları şey Tanrı’nın isteği olmaktadır. Bu iman ne 
kadar güvenilirdir? 
 

 Tanrı, Kendisine gerçekte ne kadar güvendiği-
mizi görmemizi ister. Bunu bize göstermek için, 
dış desteklerin ve yardımların kaldırılmasına izin 
verebilir. Bu, itaati zorlaştırıyormuş gibi görünebi-
lir; hatta Tanrı’nın isteğinin içinde olup olmadığı-
mızı merak edebiliriz. 
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 Eğer Tanrı’nın bizi sınamasına ve Kendisine 
gerçekte ne kadar güvendiğimizi göstermesine izin 
vermezsek imanımızın zayıflığı Şeytan saldırana 
dek görünmeyecektir. 
 

 Petrus, Mesih’e olan sadakatinden emindir. 
Kendi düşüncesine göre o, Mesih’e herkesten çok 
adanmıştı. İsa’nın mahkemesinden önce Petrus 
O’na, “Herkes senden ötürü sendeleyip düşse de 
ben asla düşmem” demişti (Matta 26:33). 
 
 

Yapmanız İçin 
 
 
1 Aşağıda, Petrus’un hayatındaki bu olayla ilgili 
ayetleri okuyun. Soruların yanıtlarını defterinize 
yazın. 
a Luka 22:31. Mesih, Petrus’a nasıl bir uyarıda 

bulundu? 
b Matta 26:34. Mesih, Petrus’a nasıl bir davranış 

sergileyeceğini söylemişti? 
c Matta 26:35. Petrus nasıl davranacağını söyle-

mişti? 
d Matta 26:69-75. Petrus ne yaptı? 
 

 Petrus’un içinde bulunduğu zor durumun o sı-
rada imanının zayıflığını ortaya koyduğunu görü-
yoruz. Dış destekler olmadan kendi başına ayakta 
kalmayı başaramamıştı. 
 

 Ama sınanan iman değerlidir. Elçi Yakup bu 
değeri anlamış ve şu şekilde açıklamıştı: 
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Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze gel-
diğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Çün-
kü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma 
gücünü yaratır (Yakup 1:2-3). 

 

 Ayetlerdeki düşüncelere bakın: Sıkıntılar ve da-
yanmak. Bunlar çatışmaları ve zorluğu bildiriyor-
lar. Ancak bu zorluk karşısında Tanrı’nın bizim 
için olan planını kaçırdığımızı bildiren bir şey bu-
lunmamaktadır. Hatta, sıkıntılar geldiğinde kendi-
mizi şanslı saymalıyız! 
 
 

Yapmanız İçin  
 
 
2 Kutsal Kitap’ınızdan Yakup 1:2-4’ü okuyun. 
İmanımızın sınanmasının nihai sonucu nedir? 
 

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

 
Sınanmalar İmanımızı Bina Eder 
 

 İmanımızın olumsuz durumlar aracılığıyla sı-
nanması, aynı zamanda Tanrı’ya güvenebildiğimizi 
de gösterir ve imanımızı bina edebilir. 
 

 İbrahim’in Moriya Dağı’ndaki deneyiminin bü-
yük bir iman zaferi, hatta o zamana kadar kazan-
dığı en büyük iman zaferi olduğuna kuşku yoktur. 
Oğlunu kurban etme noktasına kadar getirilmiş ve 
Tanrı ona oğlu yerine kurban etmesini istediği koçu 
göstermişti. Zorluğa karşın itaat etmişti; imanı sı-
nanmış ve kanıtlanmıştı. Artık, Tanrı’nın bir kur-
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ban sağlayabileceğini ve ailesini koruyup onlara 
bakabileceğini öğrenmişti. 
 

 1.Samuel 17’de, Davut’un, İsrail’in güçlü bir 
düşmanı olan Golyat’ın önüne çıkışını okuyoruz. 
Davut gibi genç bir adamın Golyat gibi dev bir sa-
vaşçıyı yenmesi imkânsızdı! Ama Davut, Golyat’ın 
meydan okuyuşunu işittiğinde onunla savaşmaya 
hazırdı. 

 
 

 
 

Yapmanız İçin 

 
3 1.Samuel 17:34-37’yi okuyun. Davut, Golyat’la 
savaşmaya hazırdı, çünkü 
a) kardeşlerinden birkaçı bunda başarılı olacağına 

inanıyordu. 
b) Golyat, Tanrı yolundan uzak bir Filistli, Davut 

ise bir İsrailli’ydi. 
c) Davut, aslanlar ve ayılarla mücadele ederken 

Tanrı’ya güvenmeyi zaten öğrenmişti. 
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 Tanrı’nın imanımızı sınamak için karşılaşma-
mıza izin verdiği durumlardan bazıları nelerdir? 
Birçok tehlikelerle karşılaşabilir ve düş kırıklıkları 
yaşayabiliriz. Etrafımızda bize güvenmeyen kişiler 
olabilir. Rahatsızlıklar sorun yaratabilir. Hedefle-
rimize ulaşmamız beklentilerimizden uzun sürebi-
lir. Bunların nedeni, Tanrı’nın bize hangi nokta-
larda yetersiz olduğumuzu göstermek istemesi ve 
Kendisine daha çok güvenmemizi sağlamak için 
O’na olan imanımızı sınamasıdır. 
 

 
Yapmanız İçin 

 
 
4 Tanrı’nın imanımızın zorluklar aracılığıyla sı-
nanmasına izin vermesinin nedenlerinden ikisini 
inceledik. Aşağıda, bu nedenlerden birini dile geti-
ren her cümlenin önündeki harfi daire içine alın. 
a) Bazen kendimizle ilgili gerçek dışı düşüncelere 

kapılmamamız için imanımızın gerçek gücünün 
bize gösterilmesine ihtiyaç duyarız. 

b) Tanrı imanda güçlü mü güçsüz mü, olduğumu-
zu öğrenebilmek için imanımızı sınar. 

c) İmanımız, Tanrı’nın bizim için olan tasarımını 
kaçırdığımızı bize göstermek için sınanır.  

d) İmanımız sınandıktan sonra, eskisinden çok da-
ha büyük zorlukları karşılayabileceğiz. 
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KOŞULLAR BİZİ DİSİPLİN EDEBİLİR 
 
Hedef 2. Zor durumların bizi nasıl disiplin etti-

ğine dair en iyi açıklamayı seçmek. 
 
 Tanrı’nın isteğini izlemeye çalışırken ortaya çı-
kan durumlar aynı zamanda bizi disiplin edebilir. 
Bu disiplinin amacı, çabamızı Tanrı’nın bizim için 
belirlemiş olduğu hedefe yöneltmektir. Bazıları di-
siplinin ceza olduğunu düşünür, ama aslında disip-
lin için ceza gerekmez. Ceza sadece gerçek disip-
line, doğru karşılığı vermediğimizde gerekli olur. 
Disiplin eğitimdir; bir hedefe erişmek için belirli 
etkinliklerin seçilmesidir. 
 

 Sporda disiplin, bir maçı kazanmak için kural-
lara uymayı öğrenmektir. Kuralların dışındaki et-
kinlik enerjiyi gereksiz yere harcamaya neden ol-
makla kalmaz, aynı zamanda hedefe ulaşmaya en-
gel olur ve ceza alır. 
 

 Disiplin, bir kondisyona sokma programını içe-
rebilir. Bu, sporcunun daha çok form tutmak için 
bilerek ve isteyerek zorlukları karşılaşması anla-
mına gelir. 
 

 Disiplin edilme fikriyle bir öğrenci olma düşün-
cesi arasındaki bağlantıyı görmek kolaydır. Mesih-
in on iki öğrencisi O’nun isteğini yapmak üzere di-
siplin edilmiş kişilerdi. Onların hayat hikayelerini 
okudukça Mesih’in bu kişilerin zorluklarla karşı-
laşmalarına sürekli izin verdiğini, hatta onları zor-
luklara yönelttiğini görüyoruz. 
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 Öğrenciler, tehlikeli bir fırtınada Mesih’le bir-
likte bir teknedeydiler. Ama Mesih fırtına konu-
sunda hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyor ve uyu-
yordu (Markos 4:35-41). Öğrencilerden dokuzu, 
Mesih’in görünümünün değiştiği dağın eteğinde 
bırakılmıştı. Burada karşılarına cine tutulmuş bir 
çocuk çıkmıştı (Markos 9:14-29). 

 
 

 
 
 

 
 

Yapmanız İçin 
 
 
5 Markos 6:34-44’ü okuyun ve daha sonra aşağı-
daki soruların yanıtlarını defterinize yazın. 
a Öğrenciler hangi zorlukla karşılaşmışlardı? 
b  Mesih onlara ne yapmalarını söylemişti? 
c  Hangi kaynaklara sahiptiler? 
d  Mesih ne yaptı? 
e  Sonuç ne oldu? 
 

 Bu olumsuz ve zor koşulların her birinde Me-
sih, öğrencilerini yeteneklerinin sınırlarına taşıdı. 
Onlara Kendisine tamamen bağımlı olmayı öğreti-
yordu. İlgilerini kendi sınırlarının ötesine, Kendi-
sine çekiyordu. 
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 Zorlukların kafamızda Tanrı’nın isteği konu-
sunda karışıklık yaratmasına izin vermemeliyiz. 
Bunun yerine, belki de Tanrı’nın bu sorunları, il-
gimizi tamamen O’nun üzerinde yoğunlaştırmamı-
za yardım etmek için kullandığının bilincine var-
malıyız. Zorlukları yenmenin anahtarlarından biri-
nin de ilgimizi Tanrı’ya yöneltmek olmasının ne-
deni budur. 

 
       

Yapmanız İçin 
 
 
6 Zor koşullar bizleri aşağıdakilerden hangisi ara-
cılığıyla disiplin eder. 
 

a) Tanrı’nın isteğini izlemediğimizin bilincine var-
mamıza yardım ederek. 

b) Tanrı’ya tamamen bağımlı olmamızı gerekli kı-
larak. 

c) Sorunlarla kendi başımıza başa 
çıkabileceğimizi göstererek. 

d) Başarısızlığa uğramış olduğumuzu anlamamız 
için üzerimize ceza getirerek. 

 
 
KOŞULLAR BİZE CESARET VEREBİLİR 
 
Hedef 3. Zor koşulların nedenlerini ve değerle-

rini bildiren cümleler arasında ayrım 
yapmak. 



Tanrı’nın Tasarımını Göremiyor muyum? 81

 Zor koşulların imanımızı sınayıp bizi disiplin 
ettiği doğrudur. Ama bu sorunlar, onlara ve Tan-
rı’nın isteği olduğunu bildiğimiz şeye nasıl tepki 
gösterdiğimiz konusunda bir cesaret ve teşvik kay-
nağı olabilir. Bu cesaret ve teşvikin üç yönünü ele 
alalım. 

 
Tanrı’ya Ait Olduğumuzun Kanıtı 
 

 İlk olarak zorluklar bize Tanrı’ya ait olduğumu-
zu kanıtlayabilirler. Kutsal Kitap, dünyadaki kötü 
güçlerin varlığı konusunda açıktır. Şeytan, Mesih’i 
izleyen kişinin düşmanıdır. Tanrı’nın Egemenliği-
nin ilerlemesine her fırsatta karşı çıkar. Şeytan bu-
nu, bilerek ve isteyerek ve tüm inatçılığıyla kötü 
bir şekilde gerçekleştirir. Şeytan güçlüdür, ama bu 
gücü sınırlıdır. Aldatıcılığını gücünden fazla kulla-
nır. Şeytan, yalanın babasıdır. 
 
 Şeytan, Hıristiyan’ın düşmanıdır ve dünya sis-
temi de aynı şekilde Hıristiyanlara düşmandır. Bu 
sistem, bir doğruluk sistemi değildir. Aldatıcılık, 
baskı ve adaletsizlik üzerine kurulmuştur. İnsanla-
rın kötü olana iyi, iyi olana kötü dedikleri çarpık 
bir düzendir. Yerine getirilmeyen vaatler ve gerçek 
olmayan bilginin var olduğu bir düzendir. Tanrı’ya 
ve Tanrı’nın çocuğuna karşı olan bir düzendir. 
Doğru olduğu için Tanrı Oğlu’nu reddeden ve 
sonra da çarmıha geren bir düzendir; O’nun doğ-
ruluğu düzenin nefretini kışkırtmıştır. 
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Yapmanız İçin 

 
 
7 Yuhanna 15:18-20’yi okuyun ve aşağıdaki cüm-
leyi tamamlayın. Mesih öğrencilerine dünyanın 
Kendisinden nefret ettiğini söyledi. Onları dünya-
nın kendilerinden de nefret edeceği konusunda 
uyardı. Çünkü, 
 

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

 Tanrı çocuğu, Tanrı’nın isteğini izlemeye baş-
ladığında neyin gerçekleşmesini bekler? Çarpık bir 
ortamda yaşamakta ve düz bir yolda yürümeye ça-
lışmaktadır. Karanlık bir dünyada ışığı izlemeye 
çalışmaktadır. Kutsal Kitap hiçbir zaman Tanrı’nın 
isteğiyle dünyasal yaşamı yan yana göstermez. Bu 
ikisi savaş, sürtüşme, çatışma ve mücadele içinde-
dirler. Mesih, “Dünyada sıkıntınız olacak. Ama ce-
sur olun, ben dünyayı yendim!” demiştir (Yuhanna 
16:33). 
 

 Zorluklar, Tanrı’nın isteğini kaçırıp kaçırmadı-
ğımızı merak ettirmek yerine, (Mesih tarafından 
vaat edildiği gibi) O’nun istekleri doğrultusunda 
yaşadığımızın bir belirtisi olabilir. Doğru yaşamla-
rımızın, zorluklar ve kötülük düzeniyle oluştur-
duğu tezatlar da bunu doğrular. 
 

 Luka 6:20-26’da, 20-23. ayetlerde öğrencilere 
verilen cesaret ve teşvike dikkat edin. Zorluklardan 
ötürü dolaysız olarak cesaret ve teşvik bulmaları 
gerekiyordu! Aynı zamanda 24-26. ayetlerde öğ-
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rencilere verilen uyarılara dikkat edin. Bu uyarı-
lar dünyasal sistemin onayını almakla dolaysız ola-
rak bağlantılıdırlar.  
 
 

Yapmanız İçin 
 
 
8 Luka 6:20-26’yı okuyun. Solda yer alan her de-
neyimi Mesih’in getireceğini söylediği sonuçla 
(sağda) eşleştirin. 
 

.... a  Fakirlik    1) Mutlu bir sonuç 
        2) Korkunç bir sonuç 
.... b  Zenginlik      

.... c  İnsanların onayı 

.... d  Yas 

.... e  İnsanların nefreti 
 

 Zorluklar bize cesaret ve teşvik verebilir. Bun-
lar Tanrı’nın isteğini kaçırdığımızın işaretleri değil, 
gerçekten de Tanrı’nın isteğinin içinde olduğumu-
zun belirtileri olabilir. 

 
Zafer İçin Fırsatlar 
 

 İkinci olarak, zorluklar bize zafer için fırsat sağ-
layabilirler. Zorluklar dünyadan kaynaklanır. Ama 
Mesih dünyayı yenmiştir. 
 

 Zorluklar ve terslikler, Tanrı’nın isteğini yerine 
getirmemizi imkânsız kılmaz; sorunların üstesin-
den gelinebilir. Onlar zaferi mümkün kılar, çünkü 
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zaferin kazanılabilmesi için önce çatışma olması 
gerekir. Bizler Mesih aracılığıyla zafer kazanan ki-
şileriz ve galiplerden üstünüz. 
 

 Bir insanın karakteri dostlarının yanı sıra düş-
manlarına bakarak da anlaşılabilir. Kutsal Kitap, 
dünyanın dostu olmanın Tanrı’nın düşmanı olmak-
la aynı şey olduğunu söyler (Yakup 4:4). Bunun 
anlamı, eğer Tanrı’nın dostlarıysak dünyanın bize 
her zaman karşı olacağıdır. 
 

 Bir fatih, yenilmiş düşmanın onayını almaya 
çalışır mı? Bizler de dünya sisteminin onayı ya da 
işbirliğinin peşinde koşarak, dikkatimizi Tanrı’da 
tutma disiplinini kaybetmek istemiyoruz. Tersine, 
onun üzerinde zafer kazanmak bize Tanrı’yı izle-
mek için yeni bir istek kazandırıyor. 
 
 

 
 
 
 
 

Yapmanız İçin 
 
 
9 Vahiy 3:21’i okuyun. Mesih, tahtına Kendisiyle 
birlikte oturma hakkını kimlere vaat etmiştir? 
 

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



Tanrı’nın Tasarımını Göremiyor muyum? 85

Muhalefete Karşı Güven 
 

 Üçüncü olarak, zorluklar bize Tanrı’yı hoşnut 
etmeye çalıştığımız konusunda güven verebilir. 
Şeytan ve dünya sistemiyle olan sorunları ve bu so-
runların bir cesaret kaynağı olabileceğini belirttik. 
Bu, zorluklar yaşadığımız üçüncü alandır. Kutsal 
Kitap’ta buna, “insan doğası,” “günahlı doğa” ya 
da “benlik” adı verilir. Bu, fiziksel bedenin kendisi 
değildir. Bizim, dünyanın sunduğu şeyleri onayla-
yan ve arzulayan parçamızdır. 
 

 Düşmanımız olarak Şeytan’ın var olması zaten 
yeterince kötüdür. Bunun yanı sıra bizler, düşmüş 
bir dünyada ve onun yarattığı düzenin içinde yaşa-
rız. Ama daha da büyük zorluk, Tanrı’nın bir düş-
manıyla birleşmiş olmamızdır –ki bu bizim insan-
sal doğamızdır. Kendimizi ondan ayıramayız. Bu-
nu başarabilmemiz için savaşarak fethetmemiz ge-
rekir. 
 

 Galatyalılar 5, bize benliğin ve insansal doğanın 
işlerinin bir listesini verir. Bu, listenin tamamı de-
ğildir, ama sözü edilmeyen diğerlerini tanıyabilme-
miz için yeterlidir. 
 

 Benlik ya da insansal doğanın muhalefetinden 
ötürü nasıl cesaret duyup teşvik alabiliriz? Benlikle 
Tanrı’nın Ruhu arasında dur durak bilmeyen bir 
savaş olduğunu bilmek, benliği izlemeyi reddetti-
ğimizde, Tanrı’yı hoşnut etme konusunda bize gü-
ven verir. Sadece benliğimizde yaşıyor olsaydık bir 
savaş olmazdı. Benlik benlikle mücadele etmez; 
asıl savaş benlikle Ruh arasındadır. 
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Yapmanız İçin 
 
 

10 Zorluklarla karşılaşma deneyimlerimizin sağla-
yabileceği yararları ve bu zorlukların çıkma ne-
denlerini inceledik. Her cümleyi anlatmak istediği 
düşünceyle eşleştirin. 
 

1) Zorluğun değeri 
2) Zorluğun nedeni 

 
.... a Zorluklar, gözlerimizi kendi sınırlarımızdan 

ayırıp Mesih’e dikmemize yardım edebilir-
ler. 

.... b Şeytan ve dünyayla dostluk Mesih’e düş-
manlıktır. 

.... c  Ruh, benlikle savaş içindedir. 

.... d  Dünyanın bize karşı duyduğu nefret, Me-
sih’e ait olduğumuz konusunda güvence ve-
rir. 

.... e İnsansal doğamızdaki karşıtlık bize, bu do-
ğamızı izlemeyi reddettiğimize ve Tanrı’yı 
hoşnut etmeye çalıştığımıza dair güven verir. 

  

 Tanrı’nın, zor koşulları Kendi tasarımını izle-
menize yardım etmekte kullanabilmesinin birçok 
yolu vardır. Bunlar, imanınızın büyümesine ve 
Tanrı’ya bağımlı olmayı öğrenmenize yardım ede-
bilir. Ayrıca zafer kazanmak için de fırsat sağlaya-
bilir. Mesih’in neler vaat ettiğini düşünün: Bir 
çarmıh, bir savaş, bir yarış, dünya tarafından red-
dedilme, ayartılma ve sıkıntı. Ama aynı zamanda 
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daha başka neler vaat ettiğini de bir düşünün: 
Zafer, bir taç, bir taht, beyaz bir kaftan ve Baba ta-
rafından kabul ediliş. “Çeşitli denemelerle yüz 
yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın” 
(Yakup 1:2). 
 
 Şimdi birinci üniteyi bitirdiğinize göre, öğrenci ra-
porunuzda ÜNİTE BİR için verilen soruları yanıtlamaya 
hazırsınız. Önceki dersleri gözden geçirin, sonra da öğ-
renci raporunuzdaki talimatları izleyin. Yanıt kağıdınızı 
öğrenci raporunuzun ilk sayfasında yer alan adrese gön-
derin. 
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Yanıtlarınızı Kontrol Edin 

 
 6 b) Tanrı’ya tamamen bağımlı olmamızı gerekli 

kılarak. 
 1 a  Şeytan’ın kendisini deneyeceğini ona söy-

ledi. 
 b  Petrus’un üç kez Kendisini inkar edeceğini 

söyledi. 
    c İsa’yı asla inkâr etmeyeceğini söyledi. 
   d Üç kez, İsa’yı tanımadığını söyledi. 
 (Yanıtlarınız bunların aynısı ya da bunlara ben-

zer olmalıdır). 
 

 7  dünyaya değil, O’na aittiler (ya da buna benzer 
bir yanıt). 

 

 2  Olgun ve yetkin oluruz (ya da buna benzer bir 
yanıt). 

 

 8 a  1) Mutlu bir sonuç. 
  b  2) Korkunç bir sonuç.  
  c  2) Korkunç bir sonuç. 
  d  1) Mutlu bir sonuç. 
    e  1) Mutlu bir sonuç. 
 

 3 c) Davut, aslanlar ve ayılarla mücadele ederken 
Tanrı’ya güvenmeyi zaten öğrenmişti. 

 

 9  Galip gelenlere. 
 

 4 a) Bazen ............... imanımızın gerçek gücünün 
bize gösterilmesine ihtiyaç duyarız.  

    d) İmanımız sınandıktan sonra... 
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10  a  1) Zorluğun değeri. 
      b  2) Zorluğun nedeni.   
 c  2) Zorluğun nedeni. 
      d  1) Zorluğun değeri. 
      e  1) Zorluğun değeri. 
 

 5 a Aç olan büyük bir kalabalık vardı. 
    b  “Onlara siz yiyecek verin” (37. ayet) dedi. 
    c   Beş ekmek ve iki balık. 
    d Yemeği kutsadı ve halka dağıtmaları için 

öğrencilerine verdi. 
   e Herkes iyice doydu. 
   (Yanıtlarınız bunlara benzer olmalıdır). 



 

Ders 
 

5 
 

Hıristiyan 
Olmak Yeterli 

mi?
 
 

 ...belki de davranışlarım üzerinde düşünmeliyim. 
 

 Cem Sağdıç işinde başarılı bir kişiydi ve işleri 
sürekli gelişiyordu. Çok çalışmak onu rahatsız et-
miyordu ve yanında çalışanlardan da aynı şeyi bek-
liyordu. Tembelliğe karşı sabrı yoktu. Yeterince 
üretken olmayan bir çalışanını azarlamakta tered-
düt etmezdi ve Cem bir Hıristiyan’dı. 
 

 Kilisesinde etkin bir görev üstlenmişti ve işin-
deki gayretini kilisedeki sorumluluklarında da gös-
teriyordu. Ama çalışma biçimine başka Hıristiyan-
ların içerlediğini hissediyordu. Duyduğu vaazlar 
sık sık davranışlarının aleyhinde bir mesaj veriyor 
gibiydiler, ama aynı zamanda da davranışlarının 
getirdiği sonuçları övüyorlardı. Cem, davranışla-
rının doğru olduğunu savunabileceği halde, bazen 
onlardan hoşnut olmadığını kendi kendine itiraf 
etmek zorunda kaldı. Emin olduğu bir şey vardı, o da 
içinde çözümlenmemiş bir çatışmanın var olduğuydu. 
 

 Belki siz de kendinize, Kutsal Kitap’ın olmamı 
istediği kişi miyim, yoksa olduğumu hissettiğim kişi 
mi? diye sormuşsunuzdur. Kutsal Kitap’ı incelerken 
bile kim olduğumuzu anlamak bizim için zor olabilir. 
Savaşan askerler miyiz yoksa barış getirenler mi? 
Cesur muyuz yoksa yumuşak huylu mu? Sabırlı 
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mıyız yoksa saldırgan mı? Bu derste Kutsal Ki-
tap’ın kim olduğumuz hakkında söylediklerini  ken-
di deneyimlerimiz ve davranışlarımızla kıyaslaya-
cağız. Tanrı’nın önemli gördüğü şeylerin neler ol-
duğunu keşfedeceğiz. Daha sonra ise nasıl Tanrı-
nın olmamızı beklediği kişi olabileceğimizi araştı-
racağız. 

 
Bu derste şunları inceleyeceksiniz... 
 

Tanrı Bizi Nasıl Görür? 
Tanrı İçin Önemli Olan Nedir? 
Tanrı’nın Beklentilerini Yerine Getirmek 

 
Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır... 
 

 Tanrı’nın bizi nasıl gördüğünü tanımlamak. 
 Mesih’in işi ve bizim ona verdiğimiz karşılığın 

önemini açıklamak. 
 Tanrı’nın bizden beklediği şeyi yerine getirebi-

leceğimizin sebeplerini bildirmek. 
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TANRI BİZİ NASIL GÖRÜR? 
 
Hedef  1. Tanrı’nın bizi nasıl gördüğüne ilişkin 

bir tanım seçmek. 
 

 Tanrı’nın bizi nasıl gördüğünü keşfetmeye çalı-
şırken, bu işe Kutsal Kitap’ın kim olduğumuz hak-
kında söylediklerini inceleyerek başlayalım. 

 
Kutsal Kitap Ne Der? 
 

 Bazı Hıristiyanların, “Mesih’te” kim oldukla-
rına ilişkin söyledikleri bazı sözleri duyarız. Bazen 
bu bize neredeyse bir hayal ürünü ya da fantezi 
gibi gelir. Ama Kutsal Kitap gerçekten de konumu-
muzu tanımlamaktadır. 
 

 Efesliler 1’de, göksel yerlerdeki kutsamalara 
sahip olduğumuz söylenir (3. ayet). Tanrı, bizleri 
kutsal ve kusursuz olmamız için seçti (4. ayet). 
Tanrı’nın amacı uyarınca Tanrı’nın halkı olmak 
üzere seçildik (11. ayet). 2’nci bölümde Tanrı’nın 
bizi Mesih’le birlikte diriltip göksel yerlere oturt-
tuğunu okuyoruz (5-6. ayetler). Tanrı bizleri oldu-
ğumuz kişi yapmıştır (10. ayet) ve bizler kutsal-
larla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkıyız (19. 
ayet). 
 

 Bu düşünceleri 1.Petrus 2:9’da da görüyoruz. 
Burada da seçilmiş bir soy, Kral’ın kâhinleri ve 
kutsal ulus olduğumuzu okuyoruz. Bunların yanı 
sıra daha birçok tanım verilmektedir. Bizler için 
bundan daha iyi isim ya da unvan önerilebilir mi? 
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Yapmanız İçin 

 
1 Aşağıda yazılı ayetleri okuyun. “Mesih’te” kim 
olduğumuzun diğer bir tanımını veren ayet referan-
sının önündeki harfi daire içine alın. 

a) Efesliler 2:22 
b) Efesliler 4:1 
c) Efesliler 4:17 

 
Deneyimlerimiz Nelerdir? 
 

 Buna karşın deneyimlerimizde kendimizi bir 
mücadelede buluruz. Yorgunluk, açlık ve susuzluğa 
mahkûmuzdur. Başarmayı istediğimiz şeyler ve 
hayallerimiz vardır. İçimizde bizi bir şeylere yö-
nelten ve dışarıda da bizi çeken birçok şeyin oldu-
ğunu hissederiz. Bizi ayartan günah işleme arzusu 
kaldırılmamıştır. Bir alanı fethettiğimizi düşündü-
ğümüzde savaşın başka bir alana kaydığını görürüz. 
 

 Bazılarımız Tanrı’nın çocukları olarak kendi-
mizi diğer inanlılarla kusursuz bir uyum içinde 
bulamayabiliriz. Korku, düşmanlık ve hüsran yaşa-
rız. Ama Tanrı bizleri çok değerli görmektedir. Yi-
ne de kendi sınırlarımızı iyi biliriz. 
 

 Ayrıca, davranışlarımız göksel doğamızdan çok 
yeryüzüne ait doğamızdan kaynaklanır gibi görü-
nür. Keşke sadece bir kez dua etmek sorunlarımızı 
çözmek için yeterli olsaydı. Ama bir kez yapılan 



Tanrı’nın Tasarımı – Sizin Seçiminiz 94 

dualarımızın sorunları çözümleyemediği görülür. 
Hâlâ ayartılma ve hüsranla karşılaşmaktayız. 
 

 Bütün bu zorluklarla Tanrı’nın yaşamlarımız-
daki tasarımı arasında ne gibi bir bağlantı vardır? 
Öğretmen mi, vaiz mi yoksa doktor mu olacağız 
gibi “hayatımızı etkileyen” kararlar vermek çoğu 
zaman kolaydır. Ama Tanrı’nın bizim için olan is-
teği, yalnızca hayatımızı etkileyen kararlar vermek-
ten çok daha fazlasını içerir. Gerçek zorluk, yap-
mamız gerekenler konusunda zaten bildiklerimizi 
nasıl yerine getireceğimizdir. 
 

 Önemsiz şeylere önem veririz, ama gerçekten 
önemli olan şeylere ise önemsiz muamelesi yapa-
rız. İlişkilerimiz karmaşıklaşmıştır. Hedeflerimiz 
değişken olduğumuzu gösterir. Hayatımızı etkileyen 
kararlar verme konusunda zorlanmamızın nedeni, 
günlük hayatımızda verdiğimiz yanlış kararlardan 
kaynaklanmaktadır. 
 

 Mesih’teki konumumuzla ilgili bilgi sahibi ol-
mak için tutumlarımız, davranışlarımız, hedefleri-
miz ya da arzularımızın yeterli olmadığı anlaşılı-
yor. 
 
 
 

Yapmanız İçin 

 
2 Hayatınızın bazı alanlarında Mesih’teki yaşan-
tınıza uygun davranışlar sergileme konusunda zor-
landığınızın farkına varmışsınızdır. Solda listele-
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nen her alanın karşısına, o alanda hiç zorluk çek-
miyorsanız Hiç’in altına, biraz zorluk çekiyorsanız 
Biraz’ın altına, çok zorluk çekiyorsanız Çok’un al-
tına X işareti koyun. İncelemelerinize devam eder-
ken, Tanrı’nın belirttiğiniz sorunları çözme konu-
sunda size yol göstermesini bekleyin. 
 
 Hiç Biraz Çok 

Değerli hedeflere doğru ilerlemek    

Bencil motivasyonların üstesinden gelmek    

Doğru kararlar vermek    

Ayartılmayla başa çıkmak    

Başkalarıyla iyi anlaşmak    

Önemli konulara konsantre olmak    
 

 
Tanrı Ne Görür? 
 

 Çocuklar büyüdükten sonra, anne babalar sık 
sık çocuklarının sadece küçüklük hallerindeki iyi 
zamanlarını hatırlarlar. Onları yetiştirme konusun-
daki zorluklar –uykusuz geceler, hastalıkları, kus-
malar, tuvaleti kullanmayı öğretme gibi zahmetli 
zamanlar– unutulmuştur. Sadece yakınlık ve sevgi 
dolu anlar hatırlanır. Eğitilmesi zor olan bir çocuk 
sık sık bir melek olarak hatırlanır. Tanrı bizi böyle 
–önyargılı gözlerle mi görür? Kesinlikle hayır! 
 

 Tanrı’nın mutlak bir doğruluk standardı vardır. 
Tanrı bizlere “kutsallar”, “Kendi çocukları” ve 
“kâhinler” olarak hitap eder. Tanrı bizlere baktı-
ğında ne görür? 
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 Tanrı bize baktığında, bizi tam olarak olduğu-
muz gibi görür. Doğal iştahlarımızı (ki bunlar gü-
nah değildir) görür, ama aynı zamanda da değiş-
mesi yaşam boyu süren eski ya da günahlı doğayı 
da görür. Bencilliğin birçok değişik şekilde ortaya 
konulduğunu görür. İyi başlangıçların beklenilen-
den çok daha azını getiren sonuçlar oluşturduğunu 
görür. 
 

 Tanrı, Nuh’un imanını gördü (Yaratılış 7:6-10). 
Buna karşın onu sarhoş da gördü (Yaratılış 9:20-
21). Musa’nın güçlü imanını gördü (Mısır’dan Çı-
kış 14:13-14). Bununla beraber, kayaya vurdu-
ğunda öfkesini ve sabırsızlığını da gördü (Sayılar 
20:11-12). Davut’un harikulade Mezmurlar ya da 
övgü ve tapınma şarkıları yazışını gördü (2.Samuel 
22, Mezmur 18). Onu Bat-Şeva’yla da gördü 
(2.Samuel 11). Petrus’un tutarsızlıklarını gördü 
(Matta 16:17, Luka 22:54-62) ve Pavlus’un Mar-
kos’a karşı sabırsızlığını gördü (Elçilerin İşleri 
15:37-40). On iki öğrenciden hangisi Mesih’in 
çektiği elemlerde O’na sadık kaldı? Hiçbiri! İsa tek 
başınaydı (Matta 26:56). 
 

 Örnek olarak gösterilen kişiler kusurlu ve güna-
ha düşen kutsallardı. Ama bu olaylar onların kutsal 
olduğu gerçeğini değiştirmez! 
 

 Tanrı bizleri de Kutsal Kitap’ta okuduğumuz 
insanları gördüğü kadar açık bir şekilde görür. Ve 
eğer bizim yaşamlarımız da onlarınki kadar açık 
bir şekilde kaydedilseydi, onlarla aynı kalıba sahip 
olduğumuz görülebilirdi. Tüm davranışlarımız Tan-
rı tarafından görülmektedir. 
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Yapmanız İçin 
 
 
3 Tanrı’nın bizi nasıl gördüğünü en iyi şekilde ta-
nımlayan paragrafın önündeki harfi daire içine alın. 
a) Mesih’le birlikte dirildik ve Tanrı’nın çocukla-

rıyız. Kutsallarla beraber yurttaş ve Tanrı’nın 
ev halkıyız. 

b) Bizler, Kendisine ait olmak üzere Tanrı tarafın-
dan seçilen kutsal bir ulusuz. Buna karşın başa-
rısızlık ve tutarsızlıklar sergilediğimiz zamanlar 
da olacaktır. 

c) Bizler insanız ve hata yaparız. Umutsuzluğa 
düştüğümüz zamanlar vardır. Diğer insanlarla 
olan ilişkilerimiz de çoğu zaman olması gerek-
tiği gibi olmaz. 

 
 
TANRI İÇİN ÖNEMLİ OLAN NEDİR? 
 
Hedef  2. Tanrı’nın önemli gördüğü bir şeyi ta-

nımlamak. 
 
 Kutsal Kitap’ın kim olduğumuza ilişkin söyle-
diklerini ve günlük yaşantımızla ilgili gerçekleri 
inceledik. Ama Tanrı için önemli olan nedir? Tan-
rı, kutsallar olarak konumumuza mı yoksa davra-
nışlarımıza mı daha çok önem verir? 
 

 Bu sorunun yanıtı ile ilgili düşünülmesi gereken 
iki nokta vardır.  
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Mesih’in İşi 
 

 Tanrı, Mesih’in işine –O’nun doğruluğuna ku-
sursuzluğuna ve itaatine– önem verir. Bu, hem 
Kutsal Kitap açısından hem de mantıksal olarak 
açıkça anlaşılabilir. 
 

 Kurtuluş mesajı, Mesih’in bizim yerimize öl-
müş olduğu gerçeğidir. Yani doğru olan, doğru ol-
mayan için ölmüştür. Bizi Tanrı’ya ulaştıran da işte 
bu gerçektir. Bu sayede O’nun doğruluğu bizim de 
doğruluğumuz olmuştur! 
 

 Bu yüzden Tanrı, kutsallar olduğumuzu söyle-
diğinde (tam olarak kutsal olduğumuzu hissetme-
sek ve öyle davranmasak da) sahte bir resim gör-
mez. Bunun nedeni Tanrı’nın nihai sonucu görme-
sidir. Tanrı, olacak her şeyi önceden bilip görebil-
diği için bir açıklamaya ihtiyacı yoktur. Zamanla 
sınırlı değildir. 

 
 

 
 

Yapmanız İçin 

 
4 Tanrı bizleri “kutsallar” olarak tanımlar çünkü, 
a) O’na hizmet etmek istediğimizi bilir. 
b) Hatalarımızı ve başarısızlıklarımızı görmez. 
c) Ne olacağımızı görür. 
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 Kurtuluşumuz üzerinde düşünmek bize güvence 
verir. Koloseliler 1:15-27, Mesih’in işinin (ve kişi-
liğinin) Tanrı’nın planındaki önceliğini açık bir şe-
kilde bildirir. Mesih bizleri kurtarmıştır; kurtuluşu-
muz O’ndadır. O, görünmez Tanrı’nın görünümü-
dür; O her şeyin yaratıcısıdır. Her şeyden önce O 
vardı ve her şeyi koruyup sürdüren O’dur. Her şey-
de ilk yer (öncelik) O’na aittir. Mesih içinizdedir... 
Bu da size yüceliğe kavuşma umudunu veriyor (Ko-
loseliler 1:27). 

 
Sizin Verdiğiniz Karşılık 
 

 Mesih ve O’nun yaptığı işin sonucu şunlardır: 
Kutsal olmak ve Tanrı’nın çocuklarının yüceliği! 
(Romalılar 8:19, 1.Yuhanna 3:1-2). Bir gün bizler 
tamamen kutsallığa ve yüceliğe kavuşacağız. Ama 
Tanrı’nın gözünde bizler şimdiden gelecekte ola-
cağımız kişiyiz. 
 

 Güvence büyüktür, buna karşın sizin üzerinize 
düşen de önemlidir. Mesih’in işine katkıda buluna-
rak değil, sürecin içinde kalarak önemli olmayı 
sürdürürsünüz (Koloseliler 1:23). 
 
 

 
Yapmanız İçin 

 
5 Tanıdığınız bir inanlının size şu soruyu yönelt-
tiğini varsayalım: Tanrı için önemli olan nedir? 
Mesih’in benim için yapmış olduğu mu yoksa be-
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nim O’nun işine nasıl karşılık verdiğim mi? Bu so-
ruya verilen en iyi yanıtın önündeki harfi daire içine 
alın. 
 

a) Tanrı, Mesih’in işini daha önemli görür, çünkü 
insansal zayıflıklarımızın, Mesih’le yürüme sü-
recinde katılımcı olmayı engellediğini bilir. Bu-
nun anlamı, Tanrı’nın bizim verdiğimiz karşı-
lığı önemli görmediğidir. 

 

b) Tanrı her ikisini de değişik bakımlardan önemli 
görür. Mesih’in işini, neden olarak öncelikli gö-
rür. Bizim verdiğimiz karşılık da önemlidir, 
çünkü sonuca ulaşmak için bizler süreçte kal-
malıyız. 

 

 Tanrı’nın bize nasıl hitap ettiğiyle bizim ken-
dimizi nasıl gördüğümüz arasındaki farkı görüyo-
ruz. Hedefimiz açıktır: Tanrı’nın planının bizde 
gerçekleşmesi. Ama şimdi, kendi deneyimlerimizle 
Tanrı’nın bizi nasıl gördüğünü ve onunla nasıl iş-
birliği yapabileceğimizi keşfetmeliyiz. Kutsallıkta 
nasıl ilerleyeceğimizi öğrenmeliyiz. 
 
 

TANRI’NIN BEKLENTİLERİNİ YERİNE 
GETİRMEK 
 
Hedef 3. Nasıl Tanrı’nın istediği gibi bir kişi 

olabileceğimizi anlamak. 
 

 Hıristiyan yaşamının mücadelesi, savaşı ve emin 
olamamanın verdiği gerginliklerin nedeni şu soru-
ya yanıt bulmaya çalıştığımız içindir. Her gün Tan-
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rı’nın bizim için olan tasarımını nasıl anlayabili-
riz? 
 

 İncil’deki buyrukların çoğu şu konuyla bağlan-
tılıdır. Bize nasıl Hıristiyan olacağımızı söyleyen 
kısımlar kısa, nasıl Hıristiyanlar gibi davranaca-
ğımızı söyleyen kısımlar ise daha uzundur. 
 

 Değişme yeteneği iki temel güçten gelir. Bun-
lardan birincisi, Mesih’in günah ve ölüm yasasını 
yenme gücü, ikincisi ise, iyiliğin kötülüğü yenip 
onun yerini alan özel gücüdür. 

 
Mesih Günah Üzerinde Zafer Kazandı 
 

 Tanrı’nın yaşamlarımızdaki tasarımını yerine 
getirebilmemizin nedeni, Mesih’in günah üzerinde 
zafer kazanmış olmasıdır. Günah artık bizim üze-
rimizde egemen değildir. Etkisi vardır, ama bizi 
yönetme gücüne sahip değildir. 
 

 Mesih’in zaferi ve işi ne kadar gerçekti? Me-
sih’in işi bir düşünce ya da fikir değil, gerçek bir 
olaydı: Belirli bir zamanda belirli bir yerde gerçek-
leşmişti. Yaşananlar gerçek bir savaştı. Gerçek kan, 
gerçek ölüm, gerçek diriliş ve gerçek zafer vardı. 
Çünkü günahın gücü gerçektir. 
 

 İnsanlık tarihinde, kimse hiçbir zaman günahın 
yasasının gücünden kaçamamıştır (Romalılar 3:23). 
Bu, onun gerçekliği hakkında yeterli bir kanıttır. 
Ama bu yasanın gerçekliğini belgelemek için ye-
terli kanıt olduğu gibi, Mesih’in onun üzerindeki 
zaferini ispatlamak için de kanıt vardır. Diriliş kırk 
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gün boyunca birçok kişi tarafından gözlemlenmişti 
(Elçilerin İşleri 1:3; 1.Korintliler 15:3-8). Mesih 
dirilmişti! Bu konuda hiçbir kuşku yoktu. 
 

 Günahın gücü Adem’in düşüşünü temel alı-
yordu. Günah üzerindeki zafer, bir tek kişinin, İsa 
Mesih’in söz dinlemesiyle gerçekleşmiştir  (Ro-
malılar 5:18-19). Bu zafer, “yaşam”ın “yasa”, 
umudun umutsuzluk, Tanrı’nın amacının insanın 
akılsızlığı ve sevginin güdü üzerinde kazandığı za-
ferdir. 
 

 Doğruluğa ve günah yasasından özgürlüğe sa-
hip olabilirsiniz, çünkü Mesih gerçek anlamda si-
zin günahınız için ölmüştür. O, sizin yerinizi alan 
Kişi’ydi. Şeytan’ın sizi ayartma yöntemi, cesareti-
nizi kırmak ve zaferinizin gerçekliği konusunda 
kuşku duymanızı sağlamaktır. Şeytan’ın yöntemleri 
göz korkutma, suçlama ve kandırmadır. Ama siz 
özgürsünüz! 
 

 
Yapmanız İçin 

 
 

6 Günah artık üzerimizde egemenlik sürmez, 
çünkü 
a) Adem’in söz dinlemezliği bütün insanlığı gü-

nahkâr kıldı. 
b)  Mesih’in gerçek zaferi günahın gerçek gücünü 

yenmiştir. 
c) Kutsal Kitap bize Hıristiyanlar olarak nasıl dav-

ranmamız gerektiğini açıklar. 



Hıristiyan Olmak Yeterli mi? 103

 
 

İyilik Kötülüğü Yener 
 

 Tanrı’nın yaşamlarımızdaki tasarımını yerine 
getirebilmemizin ikinci nedeni, iyiliğin (ki, Tan-
rı’dan gelir) kötülük (Şeytan’dan gelir) üzerinde 
zafer kazanmasıdır. Kutsal Kitap, bu kadar çok 
yürek sızısına neden olan eski ya da günahlı doğayı 
nasıl yenebileceğimizi bize bildirmek için bu ger-
çeği ortaya koyar. 
 

 Günahlı uygulamalar hemen durdurulamazlar. 
Bunların yerine sürekli başkaları konulur. Günah 
yaratıcı değil, yanıltıcıdır. Yani, doğru şekilde kul-
lanılabilecek olan enerji, yetenek ve davranışların 
yanlış kullanımıdır. Bu yüzden Kutsal Kitap, kö-
tülüğün yerini alacak iyiliği göstermek için bizlere 
birkaç örnek verir. Bu iyi işler sadece yüzeysel 
davranışlar değildir; bunlar eski doğanın yerine ye-
ni doğanın dışavurumlarıdır. Benlikle ruh arasında 
kızışan savaşta bize düşen görev kötülüğün yerine 
iyilik koymaktır. 
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 Eski doğa, yalanın babası Şeytan’ın armağanı 
olan sahtelikle beslenip yaşar. Yeni doğa ise ken-
dini gerçek aracılığıyla dışa vurur. Bu yüzden ya-
lanı terk edip gerçeği söylemeyi ilke edinmeliyiz 
(Efesliler 4:25). Bundan sonraki alıştırmada bu sü-
reç hakkındaki daha çok örneği inceleyeceğiz. 
 
 
 

Yapmanız İçin 
 
 
7 Kutsal Kitap’ınızdan aşağıdaki ayetleri okuyun. 
Her kötü etkinliğin altına, ayetin onun yerini alma-
sını söylediği iyi etkinliğin ne olduğunu yazın.  

a Efesliler 4:28; hırsızlık yapmak 

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

b Efesliler 4:29; kötü sözcükler kullanmak 

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

c 1.Petrus 3:9; kötülüğe kötülükle karşılık vermek 

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

d Galatyalılar 5:16-26; insansal doğamızın iste-
diği olan kötü etkinlikleri yapmak. 

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

e 3.Yuhanna 11; kötüyü örnek almak 

 ............................................................................. 
 
 Bu süreç, Kutsal Kitap boyunca bulunan bir 
kalıbı gösterir. Şeytan her zaman iyi bir etkinliğin 
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yerine kötü bir etkinliği koymaya çalışmıştır. Dü-
şüş’ün (Yaratılış 3) gerçekleşmesine de bu neden 
olmuştur. Kötü etkinliklerin yerine iyi etkinlikleri 
koymamız gerekir. 
 

 Doğru olanı yapmak, kendimizi başkalarından 
daha doğru görmek değil, aklımızın ve irademizin 
gücünü, kutsallıkta yaratılan yeni doğanın safında 
kullanmak anlamına gelir. Tanrı bizim gücümüzün 
ötesinde olan bu düşüncelerde etkin oldukça, kendi 
güç ve yeteneğimiz kötülük yapmaktan iyi olanı 
yapmaya doğru değişir ve “içimizdeki Mesih”i in-
sanlara yansıtırız. Bu, devam eden bir süreçtir (ve 
hepimiz hâlâ o süreçteyiz). 
 

 O sürecin içinde olduğumuz gerçeğini kabul et-
tiğimizde, bunu birkaç sonuç izler. Hâlâ sürecin 
içinde olan başkalarını kabul etmek bizim için 
daha kolay olur. Böylece, kendi mücadelelerimizi 
daha iyi anlayacağız. Ayartılmaya nasıl bir karşılık 
vermemiz gerektiğini bilerek, ona karşı koyma ko-
nusunda güçleneceğiz. Şeytan’ın sık sık kullandığı 
bir güç olan alışkanlığın gücünü, kendimizi daha 
zayıf kılmak için değil, daha güçlü kılmak için kul-
lanacağız. Yani günahlı doğamızın sonucu olan kötü 
alışkanlıklarımızın yerine iyi alışkanlıklar geliştire-
ceğiz.  
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Yapmanız İçin 

 
8 Tanrı’nın beklentilerini yerine getirebilmemi-
zin bazı nedenleri inceledik. Bu nedenlerden birini 
açıklayan her cümlenin önündeki harfi daire içine 
alın. 
a) Tanrı yaptığımız her şeyde tamamen doğru ve 

kusursuz olmamızı bekler. 
b) Günahın üzerimizde etkisi vardır, ama yönetimi 

yoktur. 
c) Tanrı’dan gelen iyilik, Şeytan’dan gelen kötü-

lük üzerinde zaferlidir. 
d) Hıristiyan hayatındaki ruhsal savaşlar, zaten biz-

de olanı elde etmeye çalışmamızdan kaynaklanır. 
e) Mesih’in günah üzerinde kazandığı gerçek za-

feri paylaşmaktayız. 
 

 Tanrı’nın beklentilerini yerine getirmek bizim 
için mümkündür. Başarılı olabiliriz, çünkü Mesih 
günah üzerinde zafer kazanmıştır ve O’nun içimiz-
deki gücü kötülüğü yenebilir. 

 
 

Yapmanız İçin 

 
9 Bu dersi çalışmayı bitirirken 1.Yuhanna 3:1-3, 
9-10’u bulup okumak için birkaç dakika ayırın. 
Daha sonra ise aşağıdaki soruların yanıtlarını def-
terinize yazın. 
a Hangi umuda sahibiz? (2. ayet) 
b Neden günah işlemeye devam etmiyoruz? 



Hıristiyan Olmak Yeterli mi? 107

 
Yanıtlarınızı Kontrol Edin 

 

 5 b) Tanrı her ikisini de değişik bakımlardan 
önemli görür... 

 

 1 a) Efesliler 2:22 
 

 6 b)  Mesih’in gerçek zaferi ................ yenmiştir. 
 

 2 Kendi yanıtınızı yazın. Zorluklar aslında zafer 
kazanmak için fırsattır. 

 

 7 a  Çalışıp başkalarına vermek (Dikkat edin: 
Maddesel şeyleri ya çalarak ya da çalışarak 
elde edeceğiz). 

 b Başkalarının gelişmesine yarayacak olanı 
söyleyin. (Dikkat edin: Sözcükler kullanıla-
caktır. Önemli olan hangi alışkanlığı gelişti-
receğimizdir). 

 c Kötülüğün karşılığında kutsamayla karşılık  
vermek. 

 d  Ruh’un istediği iyi etkinlikleri yapmak. 
 e  İyiyi örnek almak. 

(Kendi sözcüklerinizle yanıtlayın). 
 

 3 b) Bizler ..................... kutsal bir ulusuz ........... 
(Diğer seçenekler Tanrı’nın gördüğü şeyin 

her iki yönünü de göstermemektedir). 
 

 8 b) Günahın üzerimizde etkisi vardır, ama yö-
netimi yoktur. 

 c) Tanrı’dan gelen iyilik... 
 e) ....................... gerçek zaferi paylaşmaktayız. 
 

 4 c) Ne olacağımızı görür. 
 

 9 a  Mesih gibi olacağımızın umuduna sahibiz. 
    b  Çünkü Tanrı’nın doğası bizim içimizde yaşar. 



 
Ders 

 

6 
 

Tanrı
Benimle Nasıl 

Konuşabilir?

 
 
 
 ...Ben hiçbir zaman gerçekten O’nu duymadım. 
 
 “Git ve kirli olan hiçbir şeye dokunma.” Ses ıs-
rarlı, yetkin ve ikna ediciydi. Mustafa sesi duyduğu 
sırada eve doğru yol alıyordu. Çok iyi para getiren, 
ama Tanrı’yı onurlandırmayan bir işte önemli bir 
konum sahibiydi. Ses, düşüncelerini böldü; Mus-
tafa duyduğu sesten emindi, ama buna karşın ku-
laklarıyla mı yoksa kalbiyle mi duyduğundan emin 
değildi. Bir yerlerde bu sözleri daha önce de duy-
muştu. 
 
 Mustafa, Hıristiyan bir ailede yetişmişti; küçük 
bir çocukken Kutsal Kitap derslerine katıldığını 
anımsıyordu. Kardeşleri Rab’be hizmet ediyorlardı, 
ama Mustafa hayatının erken dönemlerinde lüks 
bir hayat yaşamaya başlamıştı. Bu yüzden onun 
hayatı, ailesinin diğer üyelerinden farklı bir yönde 
ilerlemişti. Vicdanının kendisini rahatsız etmesine 
izin vermemişti. Gençti, hedefleri belirlenmişti ve 
“başarı” yolunda ilerliyordu. Sonra birden bu ses... 
Bu ses nereden geliyordu? Konuşan kimdi? Kendi 
kendine bu soruları sorup durdu. 
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 Mustafa, bu sesin Tanrı’nın sesi olduğuna karar 
verdi. Kutsal Kitap öykülerindeki sözleri hatırlı-
yordu, ama bu bir anıdan çok daha fazlasıydı. Eve 
giderken arabasını tamamen durdurdu, düşüncele-
rini Tanrı’ya çevirdi ve sese hayatını adayarak ya-
nıt verdi. 
 

 Tanrı konuşur. Tanrı işitilebilir. Bazen bu, Mus-
tafa’nın O’nu “işittiği” biçimde, bazen de farklı bir 
şekilde olur. Bu ders, Tanrı’nın sizinle nasıl konuş-
tuğunu keşfetmenize yardımcı olacaktır. 

 
Bu derste şunları inceleyeceksiniz... 
 

Tanrı’nın Bizimle Konuşmasının Yolları 
Bazı Kişilerin Tanrı’nın Sesini Duymamasının Ne-

denleri 
Tanrı’nın Konuşacağına İlişkin Güvence 
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Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır... 
 

 Tanrı’nın bizimle konuşmasının birkaç yolunu 
tanımlamak. 

 Bazı kişilerin Tanrı’nın kendileriyle konuştu-
ğunu neden duymadıklarını anlamak. 

 Tanrı’nın sizinle konuşacağı konusunda güven 
kazanmak. 

 
 

TANRI’NIN BİZİMLE KONUŞMASININ 
YOLLARI 
 
Hedef 1. Tanrı’nın bizimle değişik şekillerde 

konuşmasıyla ilgili örneklerin bilin-
cine varmak. 

 

 Bazı insanlar, Tanrı’nın kendileriyle iletişim 
kurup kuramayacağı konusunda endişe ederek za-
man kaybederler. Kendi kendilerine, Tanrı benimle 
konuşabilir mi? Tanrı nasıl konuşabilir? diye so-
rup dururlar. Bizleri yaratan, bizlere işitme ve baş-
ka insanlarla iletişim kurma yeteneğini veren Tan-
rı’nın konuşmakta zorlandığını düşünmek ilginçtir! 
Ama Tanrı konuşur. Tanrı’nın bizlerle iletişim ku-
rarken kullandığı birkaç yol vardır. 

 
Tanrı Kutsal Kitap Aracılığıyla Konuşur 
 

 Tanrı bizimle öncelikle, yazılı Sözü olan Kutsal 
Kitap aracılığıyla konuşur. İki bin yıl önce yazılan 
bir kitabın günümüzde bir bireye Tanrı’nın kendisi 
hakkındaki isteği konusunda bir şeyler söyleyebil-
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mesi imkânsız görünür. Ama Kutsal Kitap, sadece 
bir kitap olmaktan çok daha ötedir. Kutsal Kitap, 
Tanrı’nın bize mesajdır. Bu gerçek, O’nun bizlere 
seslenebileceği ve bizlerin de O’nu anlayabilece-
ğimiz konusunda güvence verir. 
 

 Kutsal Kitap’ı esinlendiren Kutsal Ruh'tur. Kut-
sal Ruh, Üçlü Birliğin Üçüncü Kişisi’dir. Baba ve 
Oğul gibi Tanrılığın bir parçasıdır. Tam bilgiye sa-
hip olmak dahil, onların sahip olduğu her niteliğe 
O da sahiptir. Her şeyi bilir. Şimdiyi bilir. Geçmişi 
bilir (unutmaz). Geleceği bilir. Sizi, siz doğmadan 
önce, anne babanız ya da başka hiç kimse var ol-
madan biliyordu. 
 

 Kutsal Kitap’ı Elçilere yazdıran Kutsal Ruh’tur. 
Onun doğruluğunu Kendisi sağlamıştır (2.Petrus 
1:19-21). Kutsal Kitap, Tanrı’nın insanlık için olan 
tasarımının vahyidir. Sizi yalnızca kurtuluşa gö-
türmekle kalmaz, kurtuluştan sonra da yol gösterir. 
Kutsal Ruh, başarılı bir Hıristiyan hayatı için ihti-
yacınız olan her şeyi Kutsal Kitap’a dahil etmiştir. 
 
 

Yapmanız İçin 
 
 
1 Kutsal Kitap’ınızdan 2.Timoteos 3:16-17’yi oku-
yun ve aşağıdaki sorunun yanıtını defterinize ya-
zın: Kutsal Kitap, Tanrı adamına ya da Tanrı’ya hiz-
met eden kişiye nasıl yardım eder? 
 

 Kutsal Kitap’ın mucizesi sadece yazılış biçi-
minde değil, aynı zamanda da anlaşıldığı biçimde-
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dir. Çünkü Kutsal Ruh her zaman etkindir. O, Kut-
sal Kitap’ın yazılışında aracı olduğu gibi, Kutsal 
Kitap’ın anlaşılmasında da aracıdır. 
 

 2. derste yer alan ve Kutsal Ruh’un bize yol 
göstereceğine dair güvence veren ayetlerden bazı-
larını düşünün. Örneğin, Mesih’in Yuhanna 14 ve 
16’da, gelecek olan Yardımcı ya da Tesellici ola-
rak nitelendiren Kutsal Ruh hakkındaki öğretisini 
hatırlayın (Yuhanna 14:16; 16:12-15). Romalılar 
8:26-27’de Ruh’un Tanrı’nın düşüncesini bildiği 
ve dualarımıza yol göstereceği hakkında verilen 
güvenceyi hatırlayın. Hatta Mesih, Kutsal Ruh’un 
O’nun öğretisini aklımıza getireceğini bile söyle-
mişti (Yuhanna 14:26). Kutsal Ruh bunu nasıl ya-
par? Elbette ki, yazarının Kendisi olduğu Söz ara-
cılığıyla. 
 

 Kutsal Kitap’ı okurken hiç, bir ayet ya da bir 
kısmın sizi birden bire fazlasıyla etkilediği oldu 
mu? Kutsal Kitap’ın ihtiyaçlarımızı giderdiğini, 
düşüncelerimizi desteklemesi için onu araştırırken 
değil, Kutsal Kitap aracılığıyla Tanrı’nın düşünce-
sini bilmeye çalışırken yaşarız. 
 

 Mesih, Kutsal Ruh’un bu şekilde konuştuğunu 
çok iyi biliyordu, çünkü sık sık Eski Antlaşma 
ayetlerini aktardı ve onların Kendisinden söz etti-
ğini söyledi. Kutsal Ruh’un yardımı olmadan, ger-
çeğe ulaşılamazdı (Örn. bkz. Luka 4:18). Başkaları 
da bu tür vahiy almışlardır (Elçilerin İşleri 2:14-
21’de Petrus gibi). 
 

 Bu dersin başında kendisiyle ilgili birtakım şey-
ler okuduğunuz Mustafa, benim yakın arkadaşım-
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dır. Tanrı Yeşaya 52:11’de bulunan ayet aracılığıy-
la Mustafa’yla konuşmuştu. İşittiği o ses işte buy-
du. Bu, Kutsal Ruh’un konuşurken Kutsal Kitap’ın 
sözlerini kullanması ve onları anlaşılır kılmasının 
bir örneğidir. 
 
 

Yapmanız İçin 
 
 
2 Bir kişiye, Kutsal Ruh’un, bizimle konuşmak 
için Kutsal Kitap’ın sözlerini nasıl kullandığını 
açıklamaya çalıştığınızı düşünelim. Defterinize, 
kendi yaşamınızdan, tanıdığınız başka birisinin ha-
yatından ya da bu dersten bir örneği tanımlayın. 
 

 Kutsal Ruh, Kutsal Kitap’ı açık bir şekilde öğ-
retilen ilkelere göre uyarlama konusunda bize yol 
gösterecektir. Kutsal Ruh, kendisiyle çelişki içinde 
olmaz. 
 

 Kutsal Kitap’ın ilkeleri, bize Tanrı’nın tasarı-
mını izleme konusunda yardım edecekse, o zaman 
bu ilkelerin Kutsal Kitap’ta nasıl verildiklerini iyi-
ce anlamalıyız. Kutsal Kitap, hayat hakkında bir 
dizi düşünceyi barındıran bir koleksiyon kitabı de-
ğildir. Tanrı’nın insanlarla konuşması ve onların da 
O’na karşılık vermelerinin bir kaydıdır. Kutsal 
Kitap’taki ilkelerin anlamını, insanların hayatında 
bıraktığı etkilerin kayıtlarını inceleyerek anlarız. 
Bu kayıt bize ilkelerin nasıl uyarlandığını gösterir 
ve onlar hakkındaki görüşlerimizde bizleri denge-
sizliğe düşmekten korur. 
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 Örneğin, Mesih yumuşak huyluluk ya da alçak-
gönüllülüğün nihai zaferi ilkesini öğretmişti (Matta 
5:5). Ama alçakgönüllülük nedir? Bunu, Musa’nın 
hayatını incelerken diğer niteliklerle denge içinde 
nasıl etkin olduğunu görerek anlarız (Örn. bkz. Mı-
sır’dan Çıkış 12). 
 

 
 
 Tövbeyle üzüntü arasındaki farkı, İsrail’in iki 
kralı olan Saul ve Davut’un hayatlarına bakarak 
anlarız. Saul’un krallığı kaybetmesine neden olan 
şey günahının büyüklüğü değildi. Üzüntüyle karşı-
lık verdiği halde, hiçbir zaman gerçekten tövbe edip 
hareketlerini değiştirmemişti. Davut ise buna tezat 
olarak bütün yüreğiyle tövbe etti (1.Samuel 13:8-14; 
15:17-25’i 2.Samuel 12 ve Mezmur 51’le kıyasla-
yın). 
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Yapmanız İçin 

 
 

3 Elçilerin İşleri 5:40-42’yi ve aşağıda verilen 
ayetleri okuyun. Elçilerin İşleri’nde tanımlanan 
olay, aşağıdaki ayetlerden hangisinde verilen ilke-
nin bir örneğidir? 
a) Matta 5:7. 
b) Matta 5:11. 
c) Luka 6:37. 
 

 O zaman, Kutsal Ruh’un Sözleri’nin, tutarlı bir 
biçimde ve başka insanların hayatlarında etkin ol-
duğunu gördükçe, bize de yol gösterebileceğini 
söyleyebiliriz. 

 
Yapmanız İçin 

 
 

4 Kutsal Kitap aracılığıyla edindiğimiz üç tür yol 
gösterimini inceledik. Aşağıda verilen ayetlerin her 
birini okuyun ve temsil ettiği yol gösterim biçimini 
tanımlayan sözlerle eşleştirin. Sözlerin önündeki 
numarayı, ayet referansının önüne yazın. 
 

1) Bir kişi ya da gruba doğrudan doğruya verilen 
bir buyruk. 

2) Bir davranış ilkesi. 
3) Bir kişinin hayatında bir ilkenin örneği. 
 

.... a Yeşu 6:4 

.... b Matta 5:44 

.... c Matta 19:21 

.... d Elçilerin İşleri 7:54-60 
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Tanrı, Başkaları Aracılığıyla Konuşur 
 

 Tanrı, isteğini bize açıklamak için başkalarını 
da kullanır. Bunu yapmak için Hıristiyanlar’ı ve 
Hıristiyan olmayan kişileri kullanır. 
 

 Hükümetimiz, ailemiz, işimiz ve hatta kilisemiz 
gibi yetkiyi temel alan topluluklarda çalışır ve ya-
şarız. Bunların her biri, belirli bir yol gösterimin-
den sorumludur. Her biri Kutsal Kitap tarafından 
Tanrı’nın kendisi aracılığıyla konuştuğu bir yol 
olarak kabul edilir. Örneğin anne babalar çocukla-
rına yol gösterirler. Çocukların anne babalarının 
sözünü dinlemesi Tanrı’nın isteğidir (Efesliler 6:1). 
Bir ulusu yöneten kişiler, o ulusun vatandaşlarına 
yol gösterme hakkına sahiptirler. Tanrı Sözü de, 
yönetimlere itaat edilmesinin Tanrı’nın isteği oldu-
ğunu söyler (Romalılar 13:1). 
 

 Bu tür ilişkilerin ötesinde, Tanrı’nın yaşamla-
rımıza getirmeyi seçtiği belirli kişilerle olan ilişki-
lerimiz de vardır. Bu kişiler, Tanrı’yla uzun za-
mandır yürümelerinden ötürü bilge kişiler olabilir-
ler ve Tanrı’nın yollarını bildikleri için verdikleri 
öğütler de çok değerlidir. 
 
        

Yapmanız İçin 

 
5 Kutsal Kitap’ınızdan Mısır’dan Çıkış 18:13-
26’yı okuyun ve aşağıdaki soruların yanıtlarını def-
terinize yazın. 
a Musa’nın sorunu neydi? (13-17. ayetler) 
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b Yitro’nun Musa’ya verdiği öğüt neydi? (18-23. 
ayetler) 

c Sonuç ne oldu? (24-26. ayetler) 
 

 Ancak Kral Davut, Yoav’ın öğüdünü dinleme-
yerek, İsrail halkının sayımını yaptırdı ve günaha 
düştü (2.Samuel 24:3-4, 10). Yitro ve Yoav’ın, 
Musa ve Davut üzerinde “yetki”leri yoktu. Musa 
bir önder, Davut ise bir kraldı. Ama verilen öğütler 
değerliydi. 
 

 Tanrı, size belirli armağanlar ya da yetenekler 
vermiş olduğunu göstermek için, okulunuzda ya-
pılan bir test ya da sınavı bile kullanarak, özel ye-
tenekleri gözlemleyebilen öğretmenler aracılığıyla 
konuşabilir. 
 

 Bize verilen öğüt (çoğu zaman olduğu gibi) 
Tanrı Sözü’yle çelişiyorsa ne yapılmalıdır? Bazı 
öğütler dinlenmemelidir, çünkü Kutsal Kitap’ın 
gösterdiği yola aykırıdırlar. Bize öğüt veren kişinin 
kim olduğunu düşünmeliyiz: Bu kişinin niyeti ne-
dir? Karışıklıklarla karşılaşıldığında tedbir almanın 
yanı sıra, Tanrı’nın açık bir şekilde konuşabileceği 
ve açık bir şekilde konuşacağı konusunda güven-
cemiz olduğunu da unutmayın. 
 

 
Yapmanız İçin 

 
 
6 Kenan çok çalışkan biriydi ve kendisine emeği-
nin karşılığı olarak yeterli ücret verilmediğini dü-
şünüyordu. Arkadaşlarına bu konuyla ilgili ne yap-
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ması gerektiğini sordu. Efesliler 6:5-8’i okuyun ve 
orada gösterilen yolu temel alarak hangi öğütleri 
reddetmesi gerektiğine karar verin. 
 

a) Can, aldığı düşük ücretin üstesinden, işveren git-
tiğinde işten erken ayrılarak gelebileceğini söyler. 

b) Bülent, işvereniyle konuşup içindeki sıkıntıları 
ona açıklamasını söyler. 

c) Jale, adil bir maaş almadığı için bu kadar çok 
çalışmamasını öğütler. 

 
Tanrı Geçmişteki Deneyimler Aracılığıyla 
Konuşur 
 

 Tanrı ne şekilde ve kim aracılığıyla konuşursa 
konuşsun, O’nun yol gösterimlerini izleme konu-
sunda geçmişte yaşadığımız deneyimler, Tanrı’nın 
sesini daha açık bir şekilde işitmenize yardımcı 
olacaktır. Dönüp hayatınıza baktığınızda, Tanrı’nın 
sadık olduğunun ve konuştuğunun bilincine vara-
caksınız. O’nun sesini ve hayatınızda size göster-
diği yolları ne kadar sık tanımlayabildiyseniz, bun-
dan sonra da O’nu o kadar iyi tanıyabileceksiniz. 
 

 Tanrı, nasıl Kutsal Kitap’ta belirli ilkelere göre 
insanların yaşamlarında etkin olduysa, sizin yaşa-
mınızda da belirli ilkelere göre etkin olacaktır. 
Tanrı’nın yaşamınızdaki işini önce büyük bir ola-
sılıkla birbiriyle bağlantısız bir olaylar zinciri ola-
rak görebilirsiniz. Ama daha sonra bir kalıp gör-
meniz mümkündür. Son olarak da Tanrı’yı izleme 
konusundaki deneyimlerinizden Tanrı’nın kendi-
leri aracılığıyla etkin olduğu ilkeleri keşfedeceksi-
niz. Aşağıdaki öykü buna bir örnektir. 
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 Cavit, ilahiyat fakültesinden mezun olduğunda, 
iki kilise birden ondan önderleri olmasını istedi. O 
ise dua etti, Kutsal Kitap’ını okudu ve ruhsal ön-
derlerden öğüt istedi. Kiliselerden birini seçerse 
Kutsal Kitap’taki ilkelerin hiç birine karşı gelmiş 
olmayacaktı. İlahiyattaki öğretmenleri kendisine 
bir tanesini seçmesini; ruhsal bir önder ise diğerini 
seçmesini öğütledi. Artık bekleyecek zaman kal-
mamıştı ve bir seçim yapması gerekiyordu. Nere-
deyse korku içinde bir seçim yaptı ve bu seçimini 
kiliselere bildirdi. Elinden gelen, bildiği her şeyi 
yapmış ve işine adanmıştı. 
 

 Hayret verici olan, seçim korkusunun yerini 
adanmışlığına duyduğu güvenin almasıydı. Yaptığı 
şeyin Tanrı’nın isteği olduğuna emin oldu. 
 

 Cavit şanslı olduğu için mi doğru seçimi yap-
mıştı? Hayır. Yaptığı seçim şans eseri değil, Tan-
rı’nın yol gösteriminin sonucuydu. Çünkü Cavit, 
istediği öğütlerin yanı sıra, gerçekten Tanrı’nın is-
teğini yapmak istiyordu. Ruh’un peşinden gidiyor-
du. Düşüncesi yenilenmiş ya da değişmişti (Roma-
lılar 12:1-2). Kararı, kendisi bunun bilincinde ol-
madığı halde, Kutsal Ruh’un yol gösterimine karşı-
lık olarak verilmişti. 
 

 Birkaç yıl sonra Cavit’in bir başka önemli karar 
vermesi gerekmişti. Bu konuda yine Tanrı’ya baş-
vurdu, O’nun öğütlerini dinledi ve çeşitli olanak-
lara baktı. Yine gökten bir ses gelmemişti. Artık 
bekleyemeyeceği ve bir karar vermesi gereken bir 
noktaya gelmişti. Kararını verdi ve yine Tanrı’yı 
izledikçe korkusunun yerini güven aldı. 
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 Cavit, Tanrı’nın isteğinin peşinde giderken, hep 
kalıcı olan bir şey olduğunun farkına varmaya baş-
ladı. Tanrı’yı aramakta içten olduğunda, karar ver-
mesi gereken zamanlarda Tanrı ona yol göstermiş-
ti. Bu ilke güveninin temeli oldu. Mezmur 37:23’te 
verilen, “RAB insana sağlam adım attırır, insanın 
yolundan hoşnut olursa” ilkesinin kendi hayatında 
etkin oluşunu görmeye başladı. Buna güvenebilir-
di. Hiçbir zaman duyulabilir bir ses gelmemişti, 
ama Tanrı konuşuyordu. Tanrı aslında değişik şe-
killerde konuşuyordu. Bunlar birbirleriyle birleşti-
ğinde Cavit’in kararı gerçekten de Tanrı’ya bir kar-
şılık olmuştu. 

 
 
 

Yapmanız İçin 
 
 
7 Tanrı’nın, Kendi isteğini gerçekleştirmek iste-
yen birine nasıl yol göstereceği konusunda bir ör-
nek verdik. Tanrı’nın kendi hayatınızda size nasıl 
yol gösterdiğini düşünün. Daha sonra ise aşağıdaki 
sorulara vereceğiniz yanıtları defterinize yazın. 
a Tanrı sizi kurtuluşa nasıl yöneltti? 
b Tanrı size yol göstermek için hangi insanları 

kullandı? 
c Tanrı Sözü’ndeki hangi mesaj size özel bir yol 

gösterimi verdi? 
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d Tanrı sizi biçimlendirmek için hangi durumları 
kullandı? 

e Hayatınızda bu konuyla ilgili bir kalıp ya da bir 
ilke gözlemlediniz mi? Bu nedir? 

 
Tanrı Doğrudan Doğruya Konuşabilir 
 

 Tanrı bizimle konuşmak için Sözü’nü, başka in-
sanları ya da geçmişteki deneyimleri kullanmanın 
yanı sıra, bizimle doğrudan doğruya da konuşabi-
lir. Tanrı bu yolu hangi sıklıkta kullanır? Vicdanı-
mızın Tanrı’nın sesini temsil ettiğini düşünürsek, 
Tanrı’nın bizimle sık sık doğrudan doğruya ko-
nuştuğunu söyleyebiliriz. Ancak bunu yalnızca du-
yulabilir sesler olarak düşünüyorsak, Tanrı’nın daha 
çok Kutsal Kitap’ı kullanmayı seçtiğini düşünürüz. 
Ama Tanrı konuşur. Tanrı’nın hiçbir zaman Kendi 
Sözü’yle çelişkiye düşmeyeceğini unutmayın. 
 

 Duyduğunuz sesin Tanrı’nın sesi olup olmadı-
ğını nasıl bilebilirsiniz? Kutsal Kitap bize birbirini 
dengeleyen iki ilke verir. Birincisi özneldir. Ko-
yunların çobanın sesini bildiği gibi (Yuhanna 10:4) 
siz de Çobanınız’ın sesini tanıyacaksınız (Yuhanna 
10:14-15). Tanrı’yı aradığınız, aklınızı O’nun Sö-
zü’yle doldurduğunuz ve Kutsal Ruh’u izlediğiniz-
de konuşanın Tanrı olduğunu anlayabilirsiniz. 
 

 İkinci ilke birincisini kuvvetlendirir: Tanrı’nın 
gösterdiği yön her zaman yazılı Sözü’yle uyum 
içinde olacaktır (Yeşaya 8:20). 
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Yapmanız İçin 

 
8 Elçilerin İşleri 10:9-33’ü okuyun ve aşağıdaki 
soruların yanıtlarını defterinize yazın. 
a Tanrı Petrus’a hangi yollarla seslendi (9-16, 19-

20. ayetler)? 
b Tanrı’nın mesajı nasıl onaylanmıştı? (14, 17-18, 

22. ayetler) 
c Petrus nasıl karşılık vermişti? (21-23, 28. ayetler) 
 
 
BAZI KİŞİLERİN TANRI’NIN SESİNİ 
DUYMAMASININ NEDENLERİ 
 
Hedef 2. Verilen örneklerde, Tanrı’nın mesajını 

duyamayan insanlarla bunun nedenle-
rini eşleştirin. 

 
 İnsanların, Tanrı’nın sesini ya da yol gösteri-
mini duymamalarının genelde iki nedeni vardır. 
Bunlardan biri, Tanrı’nın konuşma yöntemini ka-
bul edemeyişleridir. Diğeri ise Tanrı’nın zaten söy-
lemiş olduklarına itaat etmemiş olmalarıdır. 

 
Tanrı’nın Yöntemini Reddetme 
 

 İlk olarak, bazı insanlar Tanrı’nın nasıl konuş-
ması gerektiğini zaten belirlemişlerdir. Tanrı başka 
bir yol seçtiğinde buna hazırlıklı değildirler. Bazen 
O’nun sesini tamamen kaçırır, bazen de aracıdan 
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ötürü (nasıl gözüktüğünden ötürü) mesajı redde-
derler. 
 

 İbraniler 1:1-3 bizlere Tanrı’nın insanlarla ko-
nuşma biçimini değiştirdiğini söyler. Tanrı, Me-
sih’in gelişinden önce, atalar ve peygamberler ara-
cılığıyla konuşmuştu. Ama daha sonra, Oğlu aracı-
lığıyla konuşarak bu şekilde konuşmaktan vaz-
geçti. Tanrı’nın kim olduğuna ilişkin mesaj, İsa 
Mesih’te kusursuz bir biçimde verilmişti. Ama bazı 
kişiler aracıyı (İsa’yı) kabul etmedikleri için mesajı 
(Tanrı’nın kim olduğunu) kaçırdılar. 
 

 Naaman, her alanda başarılı olan büyük bir ge-
neraldi (bkz. 2.Krallar 5). Ama hayatında onu yiyip 
bitiren bir şey vardı: Çok korkulan bir deri hasta-
lığı olan cüzama yakalanmıştı. Tanrı onunla ko-
nuşmak için çeşitli yöntemler kullandı ve sonunda 
onu peygamber Elişa’ya yöneltti. Naaman, Elişa’nın 
kendisiyle konuşmasını beklemişti, ama bunun ye-
rine mesajı Elişa’nın hizmetkârı getirmişti (9-12. 
ayetler). Naaman’ın mesaj konusunda sorunlar ya-
şaması kısmen mesajcıyı beğenmemesindendi. Ama 
mesaja itaat ettiğinde iyileşti (13-14. ayetler). 
 

 Tanrı bazen alışık olmadığımız bir şekilde ko-
nuşmayı seçebilir. Bu, O’nun Tanrı olarak ayrıca-
lığı ve hakkıdır. Tanrı’nın mesajını, O’nun tercih 
ettiği farklı bir kanaldan ötürü kaçırmayın. 

 
İtaatsizlik 
 

 İkinci olarak, bazı insanlar Tanrı’nın yol göste-
rimi ve sesini, itaatsizlikten ötürü kaçırırlar. İtaatin, 
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Tanrı’nın sesini duymak için ne kadar gerekli ol-
duğunu her zaman söylemişimdir (bkz. 2.ders). 
Ama çok önemli olduğu için bu ilkeyi şimdi yeni-
den tekrarlıyorum. Tanrı’nın söylediklerinin büyük 
bir kısmı bize adım adım gösterilir. Tamamı bize 
baştan gösterilmez. 
 
 Gidyon, İsrail’i özgür kılmak için bir ordu ha-
zırlıyor ve bunu nasıl yapacağı hakkında Tanrı’dan 
buyruklar alıyordu. Herhangi bir noktada Tanrı’nın 
sözünü dinlemeseydi, Tanrı’dan planını kendisine 
göstermeye devam etmesini bekleyemezdi. Ama 
Gidyon her adımı izledikçe, bir sonraki adım ken-
disine açık bir şekilde bildirilmişti. Sonunda seçi-
len üç yüz kişilik bir güçle binlerce Midyanlı’yı 
yendi (Hakimler 7:1-25). 
 
 Gidyon’un yaşadıklarından şu öğüt çıkarılabilir: 
Yol gösterim konusunda Tanrı’yı duymakta zorla-
nıyorsanız, Tanrı’nın Kendi isteği olduğunu zaten 
göstermiş olduğu bir şeyi yapma konusunda neden 
başarısız olduğunuzu görmek için Tanrı Sözü’nü 
araştırmaya başlayın. 
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Yapmanız İçin 
 
 

9 Tanrı’nın yol gösterimini göremeyen kişinin ta-
nımını, bunu neden göremediğini bildiren sözlerle 
eşleştirin. 
 

1) Yöntemin reddi 
2) İtaatsizlik 

 
... a Olcay, Tanrı’nın kendisine karşı yanlış bir 

davranışta bulunan bir arkadaşını bağışlama-
sını istediğini biliyordu, ama bunu yapma-
mıştı. Bu yüzden yol gösterimi için ettiği du-
aların yanıtlanmadığını daha çok görüyor. 

 
... b Doğan, Tanrı’nın yol gösterimini istemekte-

dir. Anne babası da yapması gerekenlerle il-
gili dua etmektedirler. Ona bir yıl çalışıp daha 
çok eğitim görmesi için para biriktirmesini 
öğütlerler. Ama Doğan, onların öğüdünü red-
deder; Tanrı’nın onlar aracılığıyla konuşma-
sını beklememektedir. 

 
... c Lale, Tanrı’nın bundan sonra kendisinden ne 

yapmasını istediğini bilmek istiyor. Tanrı’nın 
şu anda bir Kutsal Kitap dersi vermeye yar-
dım etmesini istediğini biliyor, ama bunu he-
nüz yapmış değil. 
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TANRI’NIN KONUŞACAĞINA İLİŞKİN 
GÜVENCE 
 
Hedef 3. Tanrı’nın sizinle konuşacağı konusun-

da size güvence veren gerçekler üze-
rinde derin düşünmek. 

 

 Tanrı’nın isteğini yapmayı arzulayan kişi, Tan-
rı’nın sesini işitemeyeceğini düşünerek korku duy-
mamalıdır. İletişim kurma gücü bize değil, O’na 
bağlıdır. 
 

 Tanrı konuşur; Tanrı sizinle de konuşacaktır. 
Buna güvenebilirsiniz. Tanrı Kendisini kesinlikle 
duyuracaktır. Kutsal Kitap, Tanrı’nın konuştuğu-
nun ve insanlar O’nun sesini dinlemediği halde işi-
tildiğinin birçok kaydını içerir (bkz. Yunus 1:3’te 
Yunus ve Elçilerin İşleri 9:1-6’da Saul). Tanrı, Ken-
disini dinlemekte olan biriyle kesinlikle konuşa-
caktır. 
 

 
        Yapmanız İçin 

 
10 Aşağıda verilen ayetleri okuyun ve üzerlerinde 
derin düşünün. Her biri hakkında sorulan sorunun 
yanıtını defterinize yazın. 
a Mezmur 19:7-11; Tanrı’nın yasası ya da Sözü 

bize ne verir? (11. ayet) 
b Mezmur 23:1-3; Tanrı bize neden yol gösterir? 

(3. ayet) 
c Mezmur 25:8-10; Tanrı bize neden öğretir? (8. 

ayet) 
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Yanıtlarınızı Kontrol Edin 

 
 6 a) Can’ın ve 
 b) Jale’nin öğüdünü reddetmesi gerekir. Neden 

reddetmesi gerektiğini açıklayabilir misiniz? 
 

 1 Onu her tür iyi işi yapmak üzere donatacaktır. 
(Ya da buna benzer bir yanıt). 

 

 7 Kendi yanıtınızı yazın. Tanrı’nın sizin hayatı-
nızdaki yol gösterimini anlamaya çalıştıkça bu 
sorulara yanıtlarınızın size yardımcı olmasını 
umut ediyorum. 

 

 2 Kendi yanıtınızı yazın. Mustafa’nın deneyimini 
ya da sizin de buna benzer bir deneyiminizi  ya 
da tanıdığınız birinin yaşadığı benzer bir olayı 
tanımlayabilirsiniz. 

 

 8 a Bir görüm (10-16. ayetler) ve bir ses (13, 15, 
19. ayetler) aracılığıyla. 

 b Petrus, Tanrı’nın sesini tanıdı (14) ve ko-
şullar bunu onayladı (17-18, 22). 

 c Tanrı’nın sesine itaat etti (23. ayet) ve Tan-
rı’nın kabul etmesini söylediği kişileri kabul 
etti (28. ayet). 

(Yanıtlarınız bunlara benzer olmalıdır. Bu olay, 
Tanrı’nın doğrudan doğruya nasıl konuşabilece-
ğine  iyi bir örnektir). 

 

 3 b) Matta 5:11. 
 

 9 a 2) İtaatsizlik. 
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 b 1) Yöntemin reddi. 
 c 2) İtaatsizlik. 
 

 4 a 1) Bir kişi ya da bir gruba doğrudan doğruya 
verilen bir buyruk. 

 b 2) Bir davranış ilkesi. 
 c 1) Bir kişi ya da bir gruba doğrudan doğruya 

verilen bir buyruk.  
 d 3) Bir kişinin hayatında bir ilkenin örneği. 
 

10 a Bizlere bilgi verir ya da uyarıda bulunur. 
 b Bizlere Kendi ismi uğruna ya da vaadini ye-

rine getirmek için yol gösterir. 
 c İyi ve doğru olduğu için bize öğretir. 
 

 5 a Bütün halka tek başına hakimlik ediyordu ve 
bu, onun tek başına yapması için fazlasıyla 
büyük bir işti. 

 b Yitro ona, kendisine yardım etmesi için ye-
tenekli kişiler atamasını öğütledi. 

 c Kişiler atandı ve sorun çözüldü; Musa’nın 
İsrail’e doğru bir şekilde önderlik etmesine 
yardım edildi. 

 



Tanrı Benimle Nasıl Konuşabilir? 129

Notlarınız İçin 
 



 
Ders 

 

7 
 

İsa, Tanrı’nın 
Tasarımını 

Biliyor muydu?

 
 ... İsa Tanrı’nın Oğlu’ydu. 
 

 Marangozun dükkanının kapısında “Açık” lev-
hası vardı. Usta olan babayla çırak olan oğul ça-
lışıyorlardı. Dürüstlükleriyle tanınıyorlardı, çünkü 
marangoz ve oğlu, müşterinin seçmiş olduğu tasa-
rıma 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, çün-
kü Mesih’in çocukluğu hakkında çok az şey ya-
zılmıştır. Bildiğimiz bir şey varsa o da, O’nun ço-
cukluğunun gerçek olduğudur. 
 

 Mesih bedence geliştiğinde doğal hayatın sınır-
larına teslim oldu. Bebekken, hayatı tehlikeye gir-
diğinde anne-babasının O’nu korumak için kaçma-
ları gerekmişti. Sonsuz Tanrı Oğlu olduğu halde, 
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Hirodes O’nu öldürebilirdi. Oğul Tanrı olarak, Me-
sih kesinlikle sonsuzluk planını biliyordu. Ama in-
san olmakla, öğrenmeyi ve Tanrı’yla dua aracılı-
ğıyla iletişim kurmanın insansal deneyimini pay-
laşmayı seçti. 
 

 O’nun hayatını incelediğimizde, Tanrı’nın tasa-
rımını 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 bildir-
mek. 
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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 (Yu-
hanna 1:3) Kendisini, Kendi yaratmış olduğu be-
denle sınırladı! Tanrısal bilgisini, varlığını ve gü-
cünü gönüllü olarak sınırladı. Birçok şeyi deneme 
yoluyla öğrendi. 
 

 Anne babasına boyun eğerek çocukluktaki sı-
nırlamaları ve sıkıntıları öğrendi. Çocukluğu nor-
maldi; 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 din-
leyerek Kendini sınırlayan konuma razı oldu (Fi-
lipililer 2:6-8). Kendi isteğini değil, sadece Tan-
rı’nın isteğini yerine getirdi (Yuhanna 5:19, 30). 
İnsanın çeşitli baskılara tabi olduğunu gerçek de-
neyimlerle öğrendi. Doğal arzularımız bizden bir 
şey isterken, Tanrı bizden bambaşka bir şey iste-
yebilir. 
 

 Denenmesi sırasında insansal yaşam özünün za-
yıfladığını hissediyordu, ama buna karşın seçimi 
nedeniyle taşları ekmek yapmaması gerektiğini de 
biliyordu (Luka 4:1-4). Yaşamın Yaratıcısı’nın ya-
şadığı 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 çocukluğuy-

la ilgili tanımlardan Tanrı’nın iste-
ğiyle 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 tanım-
lanmıştır. Tanrı’nın lütfunun O’nun üzerinde ol-
duğu belli olmalıydı, çünkü Kutsal Kitap O’nun 
küçük yaşlarda bile bilgelikle dolu olduğunu söy-
ler. 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 sa-
yılacağı yaşa erişiyordu. Buna karşın hâlâ anne ba-
basına boyun eğmesi gerekiyordu. 
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 Belki bu sırada İsa, bizlerin de büyürken his-
settiğimiz bir tür sınanmayı hissediyordu. Şu so-
ruyla sık sık karşılaşırız: “Kişi kendi hayatına yön 
vermeye ve kendi kararlarının sorumluluğunu ka-
bul etmeye ne zaman başlar?” 
 

 Mesih’in, Tanrı’nın varlığına ilişkin bilinci gün-
den güne artıyordu, bu bilinç belki de yaşına göre 
çok ileri düzeylerdeydi. Bu durumun O’nun haya-
tında gerginlik yarattığı açıktır. Tapınakta kalmak-
la anne babasının isteği arasında kalmıştı (Luka 
2:43-51). 
 

 
Yapmanız İçin 

 
2 Luka 2:41-51’i okuyun. İsa o zamanki davra-
nışlarıyla neyi tanımlamıştı? 
a) Kendi üzerinde yetki sahibi kimse olmadığı için 

Kendi kararlarını Kendisinin verebileceğini. 
b) Anne babasının yetkisinden ötürü sınırlı oldu-

ğunu, buna karşın Tanrı’ya kusursuz bir biçim-
de hizmet edebileceğini. 

c) Anne babasının öğütlerini ve gösterdikleri yolu 
izlemeye ihtiyaç duymadığını. 

 

 Luka 2:40’ta, Mesih’in bilgelikte yetkinleştiği-
ni, Luka 2:52’de de bilgelikte geliştiğini 
okumamız ilginçtir. Bundan, bilgeliğin bile 
kişinin olgunluk ve büyüme aşamasıyla bağlantılı 
bir armağan olduğu görülmektedir. Çocukken 



İsa, Tanrı’nın Tasarımını Biliyor muydu? 135

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 öğ-
renmişti. Oğulluğunu anlamaya başladığında tapı-
naktaki 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 ya-
şında 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 hakkın-
daki tanımından varılabilecek sonuçların önündeki 
harfi daire içine alın. 
a) Tanrı’nın kendisi için olan isteğini gören bir ki-

şinin, yine de onu anlama konusunda kendini 
geliştirmesi gerekebilir. 

b) Kişi hem Tanrı’nın isteğini izleyip hem de sı-
nırlara boyun eğemez. 

c) Tanrı’nın Kendi isteği konusunda verdiği bilge-
liğin büyümek ve olgunlukla bir bağlantısı yok-
tur. 
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MESİH DUA EDERKEN ÖĞRENDİ 
 
Hedef 3. Dua aracılığıyla öğrendiğiniz, Mesih-

in öğrendiklerine benzeyen dersleri 
tanımlamak. 

 
 Mesih yalnızca büyürken öğrenmekle kalmadı, 
dua ederken de öğrendi. Dua, bizlerin Tanrı’yla 
kurduğu bağlantı olduğu gibi, Mesih’in de Ba-
bası’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 yaş-
ta geliştirmiş olduğu bir alışkanlık olduğu görülür. 
Dua aracılığıyla Tanrı’nın tasarımı hakkında ne öğ-
renmiş 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 edil-
miştir. Bedenimiz bu tür bir mücadelede yer al-
maktan 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 in-
sanın yakarışıydı. O gerginliğin ve ıstırabın orta-
sında insansal bedeni tükeniş noktasına erişti ve 
bedeninden terler kan damlaları gibi akmaya baş-
ladı (Luka 22:44). 
 
 

 Yapmanız İçin 

 
4 Matta 26:40-41’i okuyun. Öğrenciler dua etmi-
yorlardı, 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 arzula-
maz. Mesih, Adem’in günahı aracılığıyla gelen la-
netten lekelenmemiş, kusursuz bir insansal doğaya 
sahip olduğu halde bu gerçeği iyi öğrenmişti. 
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Bağımlılık 
 

 Mesih dua ederken Babası’na nasıl bağımlı ol-
ması gerektiğini de öğrendi. Yeni bir işe başlama-
dan önce uzun uzun dua ederdi. On iki öğrencisini 
seçerken bütün geceyi dua ederek geçirmişti. Bu 
duanın sözleri kaydedilmemiş olduğu halde, seç-
miş 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. 
 

 



İsa, Tanrı’nın Tasarımını Biliyor muydu? 139

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 ötü-
rü 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 in-
celedik. Dua aracılığıyla neler öğrendiğinizi bir 
düşünün. Defterinize, aşağıdaki alanlarda yaşadı-
ğınız deneyimleri ya da öğrenmeniz gereken ders-
leri yazın: 
 

a Disiplin 
b Bağımlılık 
c Etkin iletişim 
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MESİH DENEYİMLERİYLE ÖĞRENDİ 
 
Hedef 4. Mesih’in deneyimleri aracılığıyla öğ-

rendiklerini 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, gü-
nahkârla özdeşleştirmeye geldi. Hedefi insanların 
deneyimlerini paylaşmak, ama bu arada kutsallığı-
nı 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 süresin-
ce 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 hissedi-
yordu. 
 

 Yapmaya, ayartılmaya çalışıldığı etkinliklerin 
bazıları, özellikle de Şeytan’ın O’ndan taşları ek-
meğe dönüştürmesini istemesi, o anda hiç de yanlış 
görünmüyordu. 
 

 Dünyanın bütün umudu Mesih’in açlık, yor-
gunluk, bitkinlik ve her türlü duruma karşın Ba-
ba’nın isteğini izlemesine bağlıydı. Bu tür bir ça-
tışma, denenmeyi yaşamaktır. 
 

 Mesih’in zaferini diğer kişilerin başarısızlıkla-
rıyla kıyaslayın. Esav birkaç saatlik bir avdan geri 
dönmüştü ve Yakup’un çorbasının kokusu kendi-
sine dayanılmaz derecede çekici gelmişti (Yaratılış 
25:27-34). İsrailliler’in istedikleri türde yemekleri 
yiyebilecekleri Mısır’a dönmeyi istemeleri için bir-
kaç gün yetmişti (Mısır’dan Çıkış 16:1-3). 
 

 İsa yaşadığı deneyimler aracılığıyla öğrendi. 
Bedenin ve aklın zayıflığını öğrendi. Ayrıca ayar-
tılmalarla/denenmelerle mücadele etmek için Söz-
ün gücünün yeterliliğini de öğrendi. İsa, bizim za-
yıflıklarımızı 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 ol-

duğumuz bir zamanda gelir. 
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b) O, denenmelerle gerçekten bizim karşılaştığımız 
şekilde karşılaşmadı. 

c) Denenmeyi Tanrı’nın Sözü’nü kullanarak yene-
biliriz. 

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 şey-
dir. Dünyanın, düşmüş yaratılışın ve Şeytan’ın bü-
tün gücü buna karşı olduğunda insanın itaati, Tan-
rı’ya boyun eğiştir. 
 

 Bu tür bir söz dinleme acı çekme aracılığıyla 
öğrenilir (İbraniler 5:8). Bunun başka bir yolu yok-
tur. 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 is-
teğine 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 sa-

hip değildi. 
b) Tanrı’nın isteğini gökteki Oğul olarak değil, in-

san olarak yerine getirdi. 
c) beden almadan önce Baba’nın isteğine tabi de-

ğildi. 
 

8 Mesih’in, Tanrı’nın Kendisi için olan tasarımını 
öğrenip izleyişinin birkaç yolunu inceledik. Aşağı-
daki cümleler bu yollardan birini tanımlamaktadır. 
Bunları okuduktan sonra, O’nun örneğini kendi ha-
yatınızda nasıl izleyebileceğinizi tanımlayın. Yanıt-
larınızı 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 yeri-
ne 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 ...................... öğrene-
bilirim (bu cümleyi defterinizde tamamlayın). 

c Mesih, Tanrı’nın isteğini denenme, açlık, yor-
gunluk, ağrı ve acılara karşın öğrendi. Ben de 
Tanrı’nın isteğini aşağıdaki türde denenme, aç-
lık, 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 gö-
türdüğü farklı bir bilgiydi. 
 

 Bu cesaret verici bir olay ve çok büyük bir ör-
nektir. Mesih bizim önümüzden gidip bize yol gös-
termiştir. Tanrı’nın Kendisi için olan tasarımını öğ-
renmiş, 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 musu-
nuz? 

 

 1  c) İnsanlık. 
 

 6 c) Denenmeyi Tanrı’nın Sözü’nü kullanarak ye-
nebiliriz. 

    d) Zayıf ve bitkin olduğumuzda bile denenme-
den zafer kazanarak çıkmak mümkündür. 

 

 2 b) Anne babasının yetkisinden ötürü sınırlı ol-
duğunu, 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 ken-
dini geliştirmesi gerekebilir. 

 

 8 Kendi yanıtınızı yazın. Umarım, hayatınızda 
Mesih’in örneğini izleyebileceğiniz birkaç yol 
görebilirsiniz. 

 

 4 c) bedensel arzularının kendilerini yönetmesine 
izin vermişlerdi. 

 



Ders 
 

8 
 

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. 



Tanrı’nın Tasarımı – Sizin Seçiminiz 148 

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. 
 
 



Geleceğe Nasıl Öğrenebilirim? 155

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. 

 
 



 

Son Bir Söz 
 
 Bu özel bir kitaptır, çünkü sizinle ilgilenen in-
sanlar tarafından yazılmıştır. Bu kişiler, dünyadaki 
hemen hemen herkesi rahatsız eden soru ve sorun-
lara iyi yanıtlar bulmuş mutlu insanlardır. Bu mut-
lu insanlar, Tanrı’nın, buldukları yanıtları başkala-
rıyla paylaşmalarını istediğine inanıyorlar. Kendi 
soru ve sorunlarınızı yanıtlamak ve hayatta kendi-
niz için en iyi yolu bulmak için önemli bazı bilgi-
lere ihtiyacınız olduğuna inanıyorlar. 
 

 Bu kitabı size bu bilgileri sağlamak için yaz-
dılar. Bu kitabın şu temel gerçekler üzerine yazıl-
mış olduğunu göreceksiniz: 
 

1. Bir Kurtarıcı’ya ihtiyacınız vardır. Romalılar 
3:23 ve Hezekiel 18:20’yi okuyun. 

2. Siz kendi kendinizi kurtaramazsınız. 1.Timo-
teyus 2:5 ve Yuhanna 14:6’yı okuyun. 

3. Tanrı dünyadaki insanların kurtulmalarını iste-
mektedir. Yuhanna 3:16-17’yi okuyun. 

4. Tanrı, Kendisine iman edenlerin hepsini kur-
tarması için İsa’yı hayatını vermek üzere gön-
derdi. Galatyalılar 4:4-5 ve 1.Petrus 3:18’i oku-
yun. 

5. Kutsal Kitap bizlere kurtuluş yolunu gösterir 
ve bizlere Hıristiyan yaşamında nasıl büyüye-
bileceğimizi öğretir. Yuhanna 15:5, Yuhanna 
10:10 ve 2. Petrus 3:18’i okuyun. 

6. Sonsuzluğu nerede geçireceğinize kendiniz ka-
rar verirsiniz. Luka 13:1-5, Matta 10:32-33, 
Yuhanna 3:35-36’yı okuyun. 
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 Bu kitap size sonsuzluğu nerede geçireceğinize 
nasıl karar verebileceğinizi söylemekte ve bu ka-
rarınızı dile getirebilmeniz için size fırsatlar ver-
mektedir. Ayrıca bu kitap diğer kitaplardan fark-
lıdır, çünkü size onu hazırlayan insanlarla iletişime 
geçme fırsatını vermektedir. Eğer sormak istediği-
niz sorular varsa ya da düşüncelerinizi açıklamak 
istiyorsanız onlara yazabilirsiniz. 
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ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA 
TALİMATLAR 

 
 Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin yanıt 
kağıdını doldurun. Her seferinde sadece bir ünite 
yapın. Yanıt kağıdını doldurur doldurmaz, ICI eğit-
meninize ya da oturduğunuz yerdeki ICI bürosuna 
gönderin. 
 

 Aşağıdaki örnek, yanıtınızı nasıl seçeceğinizi ve 
yanıt kağıdında onu nasıl işaretleyeceğinizi göster-
mektedir. 

 
ÖRNEK 
 

Sadece bir tane en iyi yanıt vardır. Seçtiğiniz ya-
nıtın boşluğunu doldurun. 
 
1 Yeniden doğmak ne anlama gelir? 
a) Yeniden genç olmak 
b) İsa’yı Kurtarıcı olarak kabul etmek 
c) Yeni bir yıla başlamak 
 

 Doğru yanıt b) İsa’yı Kurtarıcı olarak kabul 
etmektir. Bu yüzden b boşluğunu şu şekilde doldu-
racaksınız: 
 
       1   A                      C 
 
 Şimdi Öğrenci Raporunuzdaki soruları okuyun 
ve yanıt bölümünde yanıtlarınızı örneğimizde gös-
terdiğimiz şekilde işaretleyin. Yanıtınızı seçin ve 
seçtiğiniz yanıta göre, a, b ya da c’yi doldurun. 
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ÜNİTE BİR İÇİN ÖĞRENCİ RAPORU 
(Ders 1-4) 

 
Bütün sorular için, yanıt kağıdındaki boşluklarda 
yer alan sayının, sorunun yanında yer alan sayıyla 
aynı olmasına dikkat edin.  
 

1 Romalılar 3:23’de söylenildiği gibi birçokları-
nın reddettiği Tanrı’nın, insanlık için olan büyük 
tasarımı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Verimlilik. 
b) Kurtuluş. 
c) Bireysellik. 
 

2 Tanrı’nın bizler için gerçek standardı aşağıda-
kilerden hangisi gibi olmamızdır? 
a) İsa’nın öğrencileri. 
b) Hayranlık duyduğumuz ruhsal insanlar. 
c) İsa Mesih. 
 

3 İsa’nın öğrencilerinin birbirlerinden farklı oluş-
ları aşağıdaki ilkelerden hangisine örnektir? 
a) Bilgi. 
b) Çeşitlilik. 
c) Standart. 
 

4 Elçi Pavlus’un hayatı bize aşağıdakilerden han-
gisini gösterir? 
a) Başarısızlıklar Tanrı’nın tasarımını izlememizi 

imkânsız kılmaz. 
b) Tanrı’yı sadece hiç başarısız olmamış insanlar 

hoşnut edebilir. 
c) Başarısız olmuş birisi için çok az umut vardır. 
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5 Tanrı, bizim hayatımızla ilgili tasarımını çoğu 
kez aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla gerçekleş-
tirir? 
a) Hayatımızla ilgili ayrıntılı planlar vererek. 
b) Bizi zor durumlardan koruyarak. 
c) Bizi denenmelerden güvenle geçirerek. 
 
6 Tanrı’nın bizimle ilgili planına nasıl uyarız? 
a) Tanrı’nın Sözü’ne ve  Ruhu’na itaat ederek. 
b) Tanrı’nın ne yapmamızı istediğini öğrenerek. 
c) Tanrı’nın isteğini başkalarına açıklayarak. 
 
7 Tanrı’nın planına uyan birisi bunu nasıl gerçek-
leştirmiştir? 
a) Şans eseri. 
b) Zorla. 
c) İtaat etmekle. 
 
8 Tanrı bizimle ilgili tasarımına uymaya devam 
etmemizi ister, çünkü edersek 
a) iradelerimizi denetleyecektir. 
b) bundan zevk alacaktır. 
c) gücünü gösterecektir. 
 
9 İsa gitmesinin öğrencileri için iyi olacağını söy-
lemişti, çünkü 
a) diğer inanlılar onlara daha çok saygı göstere-

cekti. 
b) onların hemen öğretmeye başlamaları gereki-

yordu. 
c) Kutsal Ruh onlara yol göstermek için gelecekti. 
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10 Tanrı’nın bize yol göstermek istediğini biliyo-
ruz, çünkü 
a) bize Kutsal Ruh’u verdi. 
b) O’nu içtenlikle arıyoruz. 
c) O’nun isteğini anlamak zor. 
 
11 Romalılar 12:1-2, değişmemiz gerektiğini söy-
ler. Bu şu demektir: 
a) Tamamen değişmeliyiz. 
b) Ne yapmamız gerektiği hakkında bilgi sahibi 

olmalıyız. 
c) Diğer inanlılardan farklı olmalıyız. 
 
12 Tanrı’nın beklentilerini yerine getirebiliyoruz, 
çünkü 
a) ne olduklarını anlayabiliyoruz. 
b) Tanrı’nın gücü içimizde etkindir. 
c) bizim gücümüz sayesinde bu mümkündür. 
 
13 Tırtılın kelebeğe dönüşü gibi bizim de ruhsal 
gelişmemiz ne zaman olur? 
a) Ruhsal açıdan olgunlaşmaya çalıştıkça. 
b) Tanrı bizi değiştirme işini kendi üzerine aldıkça. 
c) Tanrı’nın bizde etkin olan gücüne boyun eğ-

dikçe. 
 
14 Yeremya’nın çömlekçinin evinde aldığı ders 
neydi? 
a) Başarısızlık olunca, Tanrı etkinliğini göstermez. 
b) Başarısızlıklar Tanrı’nın lütfunu kısıtlayabilir. 
c) Tanrı’nın lütfu başarısızlıkları aşabilir. 
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15 Başarısızlıklarımız Tanrı’nın bizim için olan ta-
sarımını bozmaz, çünkü 
a) Tanrı Sözü, O’nun gücünün biz zayıfken en 

kuvvetli olduğunu söyler. 
b) başarısızlıklarımız aslında bizim suçumuz de-

ğildir. 
c) Tanrı inanlıların başarısızlıklarını hoş görür. 

 
16 Tanrı imanımızı dener, çünkü 
a) O’na güvenip güvenmediğimizi bilmesi gerekir. 
b) O’na ne kadar güvendiğimizi bilmemiz lazımdır. 
c) dış dayanaklara güvenip güvenmediğimizi gör-

mek ister. 

 
17 Tanrı imanımızın denenmesine neden izin verir? 
a) Bizi zayıflıklarımızdan ötürü suçlamak için. 
b) Olağanüstü gücümüzden ötürü bizi ödüllendir-

mek için. 
c) İmanımızın gelişmesine yardımcı olmak için. 

 
18 İsa öğrencilerinin zorluklarla karşı karşıya kal-
masını sağladı, çünkü öğrencilerinin 
a) başarısızlıklarından ötürü cezalandırılmaları ge-

rekiyordu. 
b) Kendisine tamamıyla bağımlı olmayı öğrenme-

leri gerekiyordu. 
c) ne kadar güçlü olduklarını O’na ispatlamaları 

gerekiyordu. 
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19 Günahkâr doğamız bize muhalefet ettiği zaman 
bu, Tanrı’yı hoşnut etmeye çalıştığımızı gösterir. 
Çünkü, 
a) benliğimiz dünyanın sunduklarını arzular. 
b) dünya Tanrı’ya ait olanlardan nefret eder. 
c) Benlik ve Ruh birbirine karşıttır. 
 
20 Zor koşullar aslında bize cesaret verebilir, çünkü 
a) zorluklardan kaçmak için daha çok çabalama-

mızı sağlar. 
b) Mesih aracılığıyla zafer kazanmamıza yardımcı 

olur. 
c) Şeytan ile Mesih arasındaki çatışmayı vurgular. 
 
 
Ünite Bir için istenilenlerin sonu. Lütfen burada 
durun ve Ünite Bir için öğrenci raporu Yanıt Ka- 
ğıdınızı aşağıdaki isteme adresine gönderin. Ünite 
İki’yi çalışmaya başlayın. 
 
 
 
 
 

İsteme Adresi: 
ICI 

P.K.: 33 Bakırköy / İstanbul 
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ÜNİTE İKİ İÇİN ÖĞRENCİ RAPORU 
(Ders 5-8) 

 
Bütün sorular için, yanıt kağıdındaki boşluklarda 
yer alan sayının, sorunun yanında yer alan sayıyla 
aynı olmasına dikkat edin. 

 
1 Tanrı bizi nasıl görür? 
a) Yardıma muhtaç hata yapan çocuklar olarak. 
b) Mesih’in olgun izleyicileri olarak. 
c) Yetkinliğe erişmeleri gereken kutsallar olarak. 
 
 
2 Tanrı, bize baktığında en çok neye önem verir? 
a) Motivasyonlarımız ve tutumlarımıza. 
b) Günlük yaşamda nasıl davrandığımıza. 
c) İsa Mesih’in bizim için yaptığı işe. 
 
 
3 Tanrı’nın bizi nasıl gördüğü neye bağlıdır? 
a) Mesih’in bizdeki doğruluğuna. 
b) Mesih gibi olma isteğimize. 
c) Sadece Mesih’in yaptıklarına. 
 
 
4 Tanrı’nın tasarımında önemli olmaya nasıl de-
vam ederiz? 
a) O’nun bizi sürekli olarak değiştirmesine izin 

vererek. 
b) Mesih’in işine katkıda bulunarak. 
c) Daha fazlasını öğrenene kadar itaat etmeyerek. 
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5 Günaha karşı zafer kazanabiliriz, çünkü 
a) içimizde doğruyu yapmak için büyük bir arzu 

bulunuyor. 
b) Mesih günahın üzerimizdeki egemenliğine son 

verdi. 
c) günah yalnızca bir düşünce ya da bir fikirdir.  
 
6 Tanrı, tasarımı hakkında bize genelde nasıl bilgi 
verir? 
a) Başkalarının öğüdüyle. 
b) Önderlerin buyruklarıyla. 
c) Kendi Sözü’yle. 
 
7 Tanrı’nın, aracılığıyla konuşması muhtemel olan 
yetkiye dayalı bir ilişkiye örnek, kişinin aşağıdaki-
lerden hangisiyle olan ilişkisidir? 
a) Hükümetle. 
b) Arkadaşlarla. 
c) Komşularla. 
 
8 Tanrı’nın tasarımını bize sık sık adım adım açık-
ladığını söylediğimiz zaman bu, tasarımını bize sık 
sık nasıl gösterdiği anlamına gelir? 
a) Her seferinde bir adım olarak açıklar. 
b) Sonunda nasıl olacağını açıklar. 
c) Hepsini birden açıklar. 
 
9 Naaman gibi insanlar Tanrı’nın sesini duyma-
yabilirler, çünkü 
a) Tanrı’nın konuşma yöntemini reddederler. 
b) geçmişte Tanrı’ya itaatsizlik etmişlerdi. 
c) değişme konusunda isteksizdirler. 
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10 Kutsal Kitap’ta yer alan, İsa’nın çocukluğunun 
anlatımı bize neyi gösterir? 
a) İnsanın Tanrı’yı tümüyle hoşnut etmesi için bü-

yümesi gerekir. 
b) Ruhsal bakımdan uyanık olanların herhangi bir 

insansal yetkiye boyun eğmeleri gerekli değil-
dir. 

c) Sınırlar bazen Tanrı’nın tasarımının bir parçası-
dır. 

 
11 Mesih kendi sınırlanma deneyimleri sayesinde 
neyi öğrendi? 
a) Tanrı’nın doğruluktan uzaklığa olan öfkesini. 
b) İnsanlığın baskılara maruz kalışını.  
c) Tanrı’nın çocuğu olmanın gerçek özgürlüğünü. 

 
12 Mesih’in büyürken geçirdiği deneyimler bize 
neyi gösterir? 
a) Olgunlaşmadıkça Tanrı’nın isteğini bilemeye-

ceğimizi. 
b) Tanrı’nın isteğinin bizim olgunluğumuzla bağ-

lantılı olmadığını. 
c) Tanrı’nın isteğini anlama konusunda gelişme-

miz gerektiğini. 

 
13 Mesih gibi bizler de dua sayesinde neyi öğrene-
biliriz? 
a) Başarının sırlarını. 
b) Yakarmada dinlenmeyi.  
c) Bedensel arzularımızı disiplin altına almayı. 
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14 İbraniler 5:8’e göre, Mesih söz dinlemeyi ne sa-
yesinde öğrendi? 
a) Zafer. 
b) Acı çekme. 
c) Başarı. 
 
15 Denenmelerin üstesinden gelmek aşağıdaki tec-
rübelerden hangisi olarak tanımlanabilir? 
a) Zayıflıklar ve hatalarımız olduğunu öğrenme-

miz. 
b) Şartlar her ne olursa olsun Tanrı’nın isteğine 

uymamız. 
c) Tanrı’nın isteğini yapmamış olduğumuzu anla-

mamız. 
 
16 Tanrı bize gelecekle ilgili bütün ayrıntıları gös-
termez, çünkü 
a) gelecekteki olayların tanımları genelde kolay 

anlaşılmaz. 
b) gelecekteki olayları bilmenin günlük yaşamda 

bir değeri yoktur. 
c) acele etmeye veya ara adımları atlamaya çalışa-

biliriz. 
 
17 Tanrı bize gelecekle ilgili bazı şeyleri neden 
açıklar? 
a) İçinde bulunduğumuz koşullarla umutla yüzle-

şebilmemiz için. 
b) Gelecekteki olayları nasıl gerçekleştirebilece-

ğimize karar verebilmemiz için. 
c) Gereksiz gördüğümüz adımlardan kaçınabilme-

miz için. 
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18 Tanrı geleceğimizle ilgili şeyleri açıklamayı kı-
sıtlar, çünkü 
a) tasarımının ayrıntıları ileride değişebilir. 
b) Yeşu’nun yaptığı gibi bazı adımları atmamaya 

çalışabiliriz. 
c) bize güvenemeyeceğini bilir. 
 
19 Tanrı’nın isteğini yerine getirmenin en temel 
şekli, 
a) hangi mesleği seçeceğimizle ilgili kararlar ver-

mektir. 
b) her gün Tanrı’nın o günle ilgili isteğini yerine 

getirmektir. 
c) Tanrı’nın gelecekle ilgili bir açıklama yapma-

sını beklemektir. 
 
20 Tanrı, bizim için olan tasarımında her gün ne 
yapmamızı ister? 
a) Adanmışlığımızı tazelememizi. 
b) Uyanış yaşamamızı. 
c) Rab’be birini kazandırmamızı. 
 
Ünite İkinin gerektirdiklerinin sonu. Öğrenci Ra-
porunuzun Ünite İki için Yanıt Kağıdını aşağıdaki 
isteme adresine gönderin. Bu kursu çalışmayı bi-
tirdiğinizden ötürü etüt edecek başka kurs isteye-
bilirsiniz. 
 

 
İsteme Adresi: 

ICI 
P.K.: 33 Bakırköy / İstanbul 



 

 

Tanrı’nın Tasarımı – Sizin Seçiminiz 
 

ÖĞRENCİ RAPORU 
 

Ünite Bir için Yanıt Kağıdı 
 

 
HY1310 
 
Aşağıdaki boşlukları doldurun: 
 

İsminiz: .................................................................... 

ICI Öğrenci Numaranız: .......................................... 
(Eğer öğrenci numaranızı bilmiyorsanız boş bırakın) 

Adresiniz: ................................................................ 

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

........................................  Şehir: ............................. 

Yaşınız: .........................  Cinsiyetiniz: ................... 

Mesleğiniz: .............................................................. 

Ailenizde kaç kişi var? ............................................ 

Kaç yıl okula gittiniz? ............................................. 

Eğer bir kilisenin üyesiyseniz kilisenizin ismi nedir? 
.................................................................................. 

Kilisenizde ne gibi bir sorumluluğa sahipsiniz?....... 

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

Bu kursu nasıl çalışıyorsunuz? Yalnız mı? ............... 

Bir grupla mı? ................  ICI’nın başka hangi kurs-
larını çalıştınız? ........................................................ 

Şimdi sayfayı çevirip soruları yanıtlayın. 


 



 

 

ÖĞRENCİ RAPORU-ÜNİTE BİR’İN 
YANIT KAĞIDI 

 
 
Aşağıdaki her soru için doğru boşluğu karalayın. 
 

1 A B C 8 A B C 15 A B C 
 

2 A B C 9 A B C 16 A B C 
 

3 A B C 10 A B C 17 A B C 
 

4 A B C 11 A B C 18 A B C 
 

5 A B C 12 A B C 19 A B C 
 

6 A B C 13 A B C 20 A B C 
 

7 A B C 14 A B C    

 
Dersler hakkında sormak istediğiniz sorular varsa bunları 
aşağıya yazabilirsiniz. 
 

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

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

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

Bu öğrenci raporu yanıt kağıdını bulunduğunuz yerdeki 
ICI adresine yollayın. 

 
 

Sadece ICI’nın Kullanımı İçin 
 
 Tarih .........................      Not ........................ 
 

 
Hıristiyan Yaşamı Programı 
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ÖĞRENCİ RAPORU 
 

Ünite İki için Yanıt Kağıdı 
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Lütfen aşağıdaki boşlukları doldurun: 
 

İsminiz: .................................................................... 
 

ICI Öğrenci Numaranız: .......................................... 
(Eğer öğrenci numaranızı bilmiyorsanız boş bırakın) 
 

Adresiniz: ................................................................ 

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

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

Şehir: ............................... Ülke: ..............................   

 

BİLGİ İSTEME 
 
Bulunduğunuz yerdeki ICI, size diğer kurslar hak-
kında bilgi vermekten mutluluk duyacaklardır. Bu 
bilgileri istemek için aşağıdaki boşlukları kullana-
bilirsiniz. 

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

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

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

Şimdi sayfayı çevirin ve bütün soruları yanıtlayın. 


 

 



 

ÖĞRENCİ RAPORU-ÜNİTE İKİ’NİN 
YANIT KAĞIDI 

 

Aşağıdaki her soru için doğru boşluğu karalayın. 
 

1 A B C 8 A B C 15 A B C 
 

2 A B C 9 A B C 16 A B C 
 

3 A B C 10 A B C 17 A B C 
 

4 A B C 11 A B C 18 A B C 
 

5 A B C 12 A B C 19 A B C 
 

6 A B C 13 A B C 20 A B C 
 

7 A B C 14 A B C    
 

Dersler hakkında sormak istediğiniz sorular varsa bunları 
aşağıya yazabilirsiniz. 
 

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

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

TEBRİKLER 
 Bu kursu bitirdiniz. ICI’yla başka kurslar da yapaca-
ğınızı umuyoruz. Bu öğrenci raporu yanıt kağıdını bu-
lunduğunuz yerdeki ICI adresine yollayın. 
 
 
 
 
 

 

Sadece ICI’nın Kullanımı İçin 
 
 Tarih .........................      Not ........................ 
 

 
 
 


 

Hıristiyan Yaşamı Programı 

 



 

 

 
EN BÜYÜK OLAN 

HERKESİN HİZMETKÂRI OLANDIR 
 

 Hizmet etmek Tanrı’nın sürekli sevgisine karşılık 
olarak kendi sevgimizin dışavurumudur. ICI kursları, si-
zin etkin ve hoşnut edici bir hizmetkar olabilmeniz için 
Rab’bin araçlarından biridir. 
 Kurslarımızı kullanmak, düzenli bir Kutsal Kitap 
çalışma sistemi oluşturacak ve ruhsal gerçekleri daha iyi 
anlamanıza yardımcı olacaktır. 
 Rab’le yaşamaya başlamak için Hıristiyan Yaşamı 
Programı’nın sunduğu kurslara katılmanızı öneririz. 
 Hıristiyan Yaşamı Programı’nda 18 kurs var. Bu 
kurslardan bazıları şunlardır: 
 

   İSA O’DUR     KUTSAL KİTAP’INIZ 

   NEYE İNANIYORUZ? YUHANNA’NIN MÜJDESİ 

   YENİ YAŞAMINIZ  DUA ETTİĞİNİZDE 

   EVLİLİK VE YUVA  YARDIMSEVER ARKADAŞINIZ 

   KUTSAL KİTAP’A GÖRE AHLAK         KİLİSE 

   KUTSAL KİTAP’I NASIL İNCELEYEBİLİRİZ? 
 
 

 Bu kurslar hakkında daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız 
isteme adresine yazın. 
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