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What’s This Book About?

God’s Plan - Your Choice is about just what the 
title says: God has a plan that is uniquely 
designed for your life. And you have a choice: to 
accept it or not.

If you have a Turkish friend who has accepted 
Christ as their Savior - or maybe one who is still 
thinking about it - this may be a book they need 
to read.

God’s Word is full of people who struggled to 
understand and accept His plan for theır lives. 
By reading their stories, we can apply their life 
lessons to our own lives.

Feel free to share God’s Plan - Your Choice with 
anyone wanting to follow Christ more closely. 
It’s in a format that can be read easily - and 
confidentially! - on any smart phone or tablet.
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ÖNCE 
BİRAZ KONUŞALIM

Ders Kitabınızın Yazarından Birkaç Söz
Tanrı'nın sizinle ilgili tasarımının ne ol-
duğunu hiç merak ettiniz mi? Belki yeni 
bir inanlısınızdır. Belki de birkaç yıl önce 
Rab’be iman ettiniz. Ama Rab’bi izleme-
ye devam ettikçe kafanızda şu tür soru-
lrsarın oluştuğunu görmüş olabilirsiniz.

Artık Mesih İnanlısı olduğuma göre, Tanrı 
bundan sonra ne yapmamı istemektedir? 
Bunu bana nasıl bildirecek? Tanrı’nın ne 
yapmamı istediğini öğrendiğimde, onu 
yapmaya nasıl başlayabilirim? Zorluklar ve 
sıkıntılar geldiğinde, bu benim Tanrı’nın 
tasarımını kaçırmış olduğum anlamına mı 
gelir? Ya gelecek? Tanrı bana gelecek hak-
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kında bir şey gösterecek mi? Tanrı’nın vah-
yettiklerine nasıl bir karşılık vermeliyim?

Bu kitap, bu soruların yanıtları bulmanı-
za yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 
Her derste Tanrı’nın sizin için olan tasa-
rımı ve onu izlemeyi nasıl seçebileceği-
niz hakkında daha çok şey öğreneceksi-
niz. Tanrı’nın tasarımının zaten bir par-
çası olduğunuzu keşfedecek, size ne 
yapmanızı istediğini göstermeyi arzula-
dığını göreceksiniz. Öğrendiğiniz ger-
çekleri, gündelik Mesih’in ardında yürü-
yen bir Mesih İnanlısı olarak yaşamınıza 
uyarlayabileceksiniz.

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


