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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 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 sorulrsarın 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-

6

kında bir şey gösterecek mi? Tanrı’nın vahyettiklerine nasıl bir karşılık vermeliyim?
Bu kitap, bu soruların yanıtları bulmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Her derste Tanrı’nın sizin için olan tasarımı ve onu izlemeyi nasıl seçebileceğiniz hakkında daha çok şey öğreneceksiniz. Tanrı’nın tasarımının zaten bir parçası olduğunuzu keşfedecek, size ne
yapmanızı istediğini göstermeyi arzuladığını göreceksiniz. Öğrendiğiniz gerçekleri, gündelik Mesih’in ardında yürüyen bir Mesih İnanlısı olarak yaşamınıza
uyarlayabileceksiniz.
Şimdi 1’inci derse başlamaya hazırsınız.
Tanrı çalışmalarınızı bereketlesin!
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TANRI’NIN GERÇEKTEN
BİR TASARIMI VAR MI?
Birçok şey sanki bir rastlantı sonucu
gerçekleşmiş gibi görünür... Mısır’da, piramit denilen büyük abideler vardır. Bu
yapılar çok büyüktürler ve binlerce yıldır
sağlam bir şekilde yerlerinde durmuşlardır. Yapıları meydana getiren taşlar birbirlerine 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
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önce bittiğinde nasıl gözükeceğini bilen
bir ustabaşı vardı. Abideyi o tasarlamıştı. Onu planlamış, malzemelerin orada
bulunmasını sağlamış, daha sonra ise
binlerce adamı, her birinin kendi üzerine
düşeni yapmasını sağlayarak abidenin
yapımında yönetmişti. Birlikte çalışırlarken birçok sorunun çıktığına kuşku yoktur. Bazıları çalışmayı bırakmış, bazıları
da kendi üzerlerine düşeni yapmamışlardı. Ama ustabaşı 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. Dahası, Tanrı'nın sizin için bir tasarımı oldu-
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ğunu öğreneceksiniz.
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
TANRI
HER ŞEYİ TASARLAMIŞTIR
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
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tasarlamış ve şimşeği yaratmıştır. Tanrı
hayvanların 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 hayvanlardan farklı özelliklerde yarattı. Tanrı paydaşlık ister; bizleri Kendisiyle paydaşlığın tadını çıkarabileceğimiz şekilde
yarattı. Tanrı düşünür ve planlar; Tanrı
bizleri düşünüp planlar yapabileceğimiz
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şekilde yaratmıştır. Tanrı sever; Tanrı
bizleri sevebileceğimiz şekilde yaratmıştır. Tanrı seçim yapabilir; Tanrı bizleri de
seçim yapabileceğimiz biçimde 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. Çünkü herkes günah işledi
ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.
(Romalılar 3:23)
Ama bu bile Tanrı'nın tasarısını değiştirmemiştir! Tanrı'nın size ve bütün insanlara, kurtuluş planı aracılığıyla büyük tasarımının parçası olma fırsatını verdiğini
kendi deneyiminizden öğrendiniz. Bizler
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Tanrı'yla işbirliği yapabiliriz ve işbirliği
yaptıkça bir gün O’na daha çok benzeyeceğiz.
TANRI’NIN İNSANLAR İÇİN
BİR TASARIMI VARDIR
Bir şeyin tasarımının belirli özellikleri ya
da nitelikleri vardır. Örneğin bir evin tasarımı duvarlar, pencereler, kapılar ve
odalar için planlar içerir. Tanrı'nın insanlar için bir tasarımı olduğunu söylemiştik. Tanrı'nın tasarımının özellikleri nelerdir?
Tanrı'nın Tasarımı
Bilgiyle Başlar
Davut, Tanrı’nın halkının önderlerinden
biriydi. Kutsal Kitap’taki Mezmurlar’dan
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birçoğunu yazmıştı. 139. Mezmur’da,
Tanrı’nın, hem davranışlarını hem de
düşüncelerini bildiğini söylemiştir. Tanrı
onun söyleyeceklerini bile önceden
biliyordu. Davut’u Tanrı yaratmıştı. Tanrı
onu annesinin rahminde oluşturup
biçimlendirmişti.
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 doğumunuzu,
kurtuluşunuzu, yaşamınızı, hatta sonsuz yaşamınızı tasarladı. Eğer Tanrı'yla
işbirliği yapar ve O’nun sizin hayatınız
için olan tasarısını izlemeyi seçerseniz
size etkin bir biçimde yol gösterecektir.
Çünkü kendisini hoşnut edeni hem isteme-
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niz hem de yapmanız için sizde etkin olan
Tanrı'dır. (Filipililer 2:13).
Tanrı'nın Tasarısı
Çeşitlilik İçerir
Dünyada birçok ırktan ve ulustan insan
bulunmaktadır. Saç türleri, göz yapıları
ve ten renklerinin çeşitliliklerini bir düşünün. Ve her ırkın içinde hepimiz birbirimizden farklı gözükürüz. Farklı düşüncelerimiz vardır, farklı yemekleri severiz.
Tanrı’nın bizleri bireyler olarak yaratmış
olması iyi bir şey değil midir?
Bir ailedeki çocuklar bile bazen birbirlerine benzemezler. Kimi zayıf, kimisi ise
kiloludur. Bazısı koyu bir ten rengine sahiptir, bazılarının saç rengi ise diğerlerinden daha açıktır. Ama eğer çocuklarını
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seviyorlarsa bu farklılıklar annebaba
için önemli değildir. Annebaba için
önemli olan çocukların 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!
Tanrı'nın Tasarısı
Bir Standart İçerir
Daha önce sözünü ettiğimiz piramidi
yeniden düşünebilir miyiz? Bütün taşların birbirine benzeyip benzememesi
önemli değildir. Çeşitli büyüklükler ve
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biçimlerde olabilirler. Önemli olan birbirlerine uymalarıdır. Hepsi yararlı olacak
bir şekilde yapılmalıdır. Bunun anlamı,
her birinin yapımcının tasarımına göre
biçimlendirilmesi gerektiğidir.
Aynı şekilde bizlerin de Tanrı'nın tasarımına göre biçimlendirilmemiz gerekir ve
bu tasarım da bir hedef içerir. Efesliler
4:13 bizlere, hayatlarımız için olan hedefin, “Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişmek” olduğunu söyler. Tanrı'nın,
Sözü’nün öğretisi aracılığıyla bizi götürmekte olduğu hedef budur. Bizler Tanrı'
nın içimizde etkin olmasına izin verdikçe O da bizleri Oğlu’nun kalıbına göre
değiştirir. Ne de olsa bizler O’nun çocuklarıyız. O’na benzemeyi istememiz gere-
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kir.
Bu, bireyler olmamızın son bulacağı anlamına gelmez. Yani Tanrı her birimizi
Mesih’in bir ikizi değil, Mesih’in bir “kardeşi” yapmaktadır. Çünkü Tanrı önceden
bildiği kişileri Oğlu'nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle
ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan
olsun. (Romalılar 8:29) Çocuklar büyüdüklerinde annebabaları gibi olgun kişiler olur ve bilgileri onların düzeyine erişir. Annebabalarının kendilerini neden
disipline tabi tuttuklarını, onların öğrettiklerini ve neden kendi sorunlarıyla yüz
yüze gelmelerine izin verdiklerini anlamaya başlarlar. Ama yine de bireylerdirler.
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Eğer bizler içtenlikle Isa Mesih’e itaat etmeyi öğrenirsek, bir gün O’nun gibi olacağız. Bu, şimdiki 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. Tanrı önceden belirlediği
kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti. (Romalılar 8:30).
Tanrı'ya benzer olduğumuzda, Tanrı'yı
O’nun bizi tanıdığı gibi tanıdığımızda,
O’nun yüceliği bizim yüceliğimiz olduğunda, O’nunla kusursuz bir paydaşlığımız olacaktır.
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Tanrı'nın Tasarımı
Birliktelik Getirir
Bizler Tanrı'nın tasarısına uymak üzere
tasarlandık. Başka birisinin kuvvetli olduğu bir noktada biz zayıf olabiliriz;
başkaları da bizim kuvvetli olduğumuz
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 birbirimizle paydaşlığın tadını çıkarırız (Efesliler
2:11-19).
Bizler Tanrı'nın Ruhu aracılığıyla yaşadığı bir tapınağın yapı taşlarıyız. Elçilerle
peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendi-
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sidir. Bütün yapı Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere O'nda kenetlenip yükseliyor. Siz de Ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa
ediliyorsunuz (Efesliler 2:20-22). Bizler
hep birlikte Mesih'in gelinini oluştururuz. Sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum. Çünkü sizleri el değmemiş kız gibi
tek ere, Mesih'e sunmak üzere nişanladım.
(2.Korintliler 11:2; Vahiy 21:9). Bizler
hep birlikte bir orduyuz (Efesliler 6:1018).
Tanrı'nın insanlar için olan planı ya da
tasarımının birliktelik planı olduğu açıktır. Kendisi ve birbirimizle birliktelik...
Öyleyse Tanrı'nın bireyler olarak bizler
için olan tasarımının, başkaları ve yaratılışın geri kalan kısmı için yaptığı plan-
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lara aykırı olmayacağı kesindir.
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 tasarımıyla işbirliği içinde olan diğer insanlarla ilişkimizin gelişimi.
TANRI’NIN TASARIMINI YAŞAYAN
DİĞER İNSANLAR
Kutsal Kitap bizlere, hayatlarında Tanrı'
nın tasarımını yaşan birçok insandan
söz eder. Bu insanlardan bazılarının anlatımlarına ve onların deneyimlerinin
bizlere Tanrı'nın tasarımı hakkında öğrettiklerine bakalım.
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İsa’nın Elçileri
İsa yeryüzündeyken, Kendisiyle birlikte
olmaları için izleyicileri arasından on iki
kişiyi seçmişti (Markos 3:13-15). Bu, O’
nun planının anahtarıydı Kendisi onlarla
birlikte olacak ve bu şekilde onları 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:
Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim.
(Yuhanna 17:4).
Mesih’in Kendisini izleyenler için olan
isteği, birbirleriyle ve Kendisiyle kusursuz bir birlik içinde olmalarıydı. Bana
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verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki,
bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Ben
onlarda, sen bende olmak üzere tam bir
birlik içinde bulunsunlar ki, dünya beni
senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. (Yuhanna
17:20-23). Buna karşın, Kutsal Kitap’ta
bu adamların öykülerini okuduğumuzda,
karakterlerinin birbirine benzemediğini
derhal 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 sabırdan daha çoğuna ihtiyacı olmuştu. Natanyel’den “içinde hile ol-
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mayan 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 Mesih’le birlikte
olmak onları bir araya getirdi. “Onikiler”
olarak tanındılar. Vahiy kitabında bu
kişilerin isimlerinin Tanrı'nın kentinin
temellerine yazıldığını okuyoruz. Kenti
çevreleyen surların on iki temel taşı bulunuyordu. Bunların üzerinde Kuzu'nun on iki
elçisinin adları yazılıydı. (Vahiy 21:14)
On iki elçi, Mesih’le birlikte çok şeyler
yaşadılar. Bazen rahat, bazen de yorgundular. Ara sıra mucizevi bir şekilde
doyurulmuşlardı; bazen kendi yiyecek-
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lerini kendileri satın almışlardı. Büyük
zaferlerin tadını çıkartmışlar, sıkıntı ve
hüsranı da tatmışlardı. Ama Mesih’le
birlikte kalmalarından ötürü Tanrı'nın
tasarısı onların hayatlarında gerçekleşmişti.
Elçi Pavlus
Elçi Pavlus olarak tanıdığımız büyük
Tanrı adamı, hayatının daha önceki dönemlerinde Tarsuslu Saul olarak tanınıyordu. Bir zamanlar İsa Mesihten ve
O’nu izleyen herkesten nefret eden biriydi. Hatta Mesih İnanlılarının öldürülmesinden sorumluydu, çünkü onların Tanrı'
ya küfür ettiklerini düşünüyordu. Tanrı
kendisiyle kişisel bir biçimde konuştuğunda Saul, Mesih’in izleyicilerini tutuk-
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lama izni veren mektuplarla başka bir
kente yolculuk etmekteydi.
Daha sonra, Pavlus hayatının bu eski
dönemlerine baktığında, kendisinin günahkârların en büyüğü olduğunu söylemişt. Mesih İsa günahkârları kurtarmak
için dünyaya geldi” sözü, güvenilir ve her
bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkârların en kötüsü benim. (1.Timoteos
1:15) Eğer Tanrı'nın işleyişi kendisinde
etkin olabiliyorsa, kendisini O’na teslim
eden herkeste etkin olabilirdi.
Pavlus, genç arkadaşı Timoteos’a, hayatının sonunda sahip olduğu güvenceyi
bildirmektedir. Yarışı bitirdiğini ve imanı
koruduğunu söylemektedir. Bunun sonucu olarak da sadece kendisi için de-
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ğil, aynı şeyi yapacak olan herkes için
hazırlanmış bir ödül olduğundan emindi.
Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız
bana değil, O'nun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir.
(2.Timoteos 4:7-8)
TANRI’NIN TASARIMINI
YAŞAYABİLİRSİNİZ
Tanrı'nın sizin için olan tasarısı, on iki
elçi için olduğu kadar sizin için de geçerlidir. Onlarla sahip olduğu yakınlığın
aynısına sizinle de sahip olmayı iste-
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mektedir. Yalnız onlar için değil, onların
sözüyle bana iman edenler için de istekte
bulunuyorum, hepsi bir olsunlar. Baba,
senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar. Dünya
da beni senin gönderdiğine iman etsin.
(Yuhanna 17:21).
Tanrı onların yaşamında 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 gerçekleştirebilir.
Tanrı'nın sizin için bir tasarımı olduğunun bilincine vardığınızda hayata bakış
açınız değişecek, hayatınızda gerçekleşen bazı şeylere farklı bir şekilde bak-
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maya başlayacaksınız.
Marangoz, tahtanın biçimini bir keski ya
da testereyle değiştirir: Zımpara kağıdıyla yüzeyleri düzgünleştirir. Bir pırlanta,
usta bir mücevherci onun değersiz olan
kısmını keskiyle kesip almadıkça gerçek
değerine ulaşamaz. Belki Tanrı sizin
üzerinizde de özel bir ilgiyle çalışmaktadır!
Zaman zaman kendimizi üzerimize
çekiçle vurulmuş, testereyle kesilmiş ve
zımpara kağıdıyla ovulmuş hissederiz.
Genelde bunun, "kötü şanstan,” insanlardan ya da içinde bulunduğumuz durumdan ötürü böyle olduğunu düşünürüz.
Bunların Tanrı'nın hayatlarımızdaki sürecinin birer parçası olduğuna inansaydık
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onlara verdiğimiz karşılık farklı olurdu.
Romalılar 8:29-30 bizlere, hayatlarımızdaki olayların içinde bulunduğu süreçten söz eder. Tanrı’nın bizim hakkımızdaki her şeyi bildiği gerçeğini inceleyişimizi hatırlıyor musunuz? Tanrı'nın bizim
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, çağırdıklarını
akladı ve akladıklarını yüceltti.”
Bu dersi çalışmaya devam ettikçe, Tanrı'nın bizi değiştirmek için kullandığı yollardan bazılarını göreceksiniz. Özellikle
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bazı durumların, Tanrı'nın isteğinin ne
olduğunu bilmemize nasıl yardım ettiğini göreceksiniz. Eğer Tanrı'yla işbirliği
yaparsanız O da, hayatınızda gerçekleşen her şeyi nihai hedefine ulaşmakta
kullanacaktır.
Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.
(Romalılar 8:28)

33

İKİ
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TANRI BANA
SONRAKİ ADIMDA
NE YAPACAĞIMI SÖYLEYECEK Mİ?
“Tanrı'nın benim için olan tasarımından
emin değilim...”
Eğer bir Mesih İnanlısı’sen Mesih’i Kurtarıcınız olarak kabul etmiş olduğunuza
kuşku yok ve şimdiye kadar Tanrı'nın
yaşamınız için gerçekten de bir tasarımı
olduğunu öğrendiniz. O’nun sizin için
olan isteğini izlemeyi arzuladığınızdan
da eminim.
Ama belki de şu anda Tanrı'nın tasarımıyla olan ilişkinizin ne olduğunu merak
ediyorsunuzdur. Onun bir parçası olup
olmadığınızdan ve Tanrı'nın sizinle bu
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konuyu konuşmayı isteyip istemediğinden emin olmayabilirsiniz.
Bu derste, Tanrı'nın tasarımında şu anki
konumunuzun ne olduğunu keşfedeceksiniz. Tanrı'nın sizinle konuşmak istediğinden nasıl emin olacağınızı size
gösterecek birkaç gerçeği öğreneceksiniz. Ve aynı zamanda Kendisinin sizin
için olan tasarımını yerine getirmekte
size yol göstermek için vermiş olduğu
vaatler ve sağlayış hakkında da bilgi
edineceksiniz.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz...
* Tanrı'nın Tasarımı Sizin İçin Geçerlidir
* Tanrı Kendi Tasarımını İzlemenizi
İstemektedir
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* Tanrı Kendi Tasarımını Göstermek
İstemektedir
TANRI’NIN TASARIMI
SİZİN İÇİN GEÇERLİDİR
Bir inanlı olarak Tanrı'nın çocuğu olduğunuza dair güvenceniz vardır. Tanrı'nın
sizin için olan isteği ve tasarımının size
açılmasında da aynı güvene sahip olmalısınız. Bu güveni bina etmeye yardım
etmek için Mesih’i kabul ediş deneyiminizi gözden geçirelim. Deneyiminiz eşsiz ve kişisel olduğu halde, Mesih’i kabul eden herkes tarafından paylaşılması
gereken birkaç temel nokta da vardır.
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Mesih’e
İman Ettiniz
Mesih’i kabul etme deneyiminiz bir rastlantı eseri ya da kaderin bir cilvesi olarak gerçekleşmedi. Bu harikulade ilişkiye tesadüfen girmediniz; bu şekilde
kimse kurtulmamıştır. Tanrı bir şekilde
tasarısını size iletmiştir. Bundan da ötesi, size hayatınız için olan kesin kalıbını
söylemiştir. Sadece Tanrı'nın bizlerle iletişimi sağlamasıyla kurtulmuyoruz. O’
nun sözünü dinlediğimizde kurtuluruz.
Gerekli olan öğe etkinlik değil, söz dinlemedir. Kutsal Kitap’ın kurtuluş için verdiği buyruklar arasında ortak bir öğe
vardır: O da inançtır (iman). Önce itaat ve
bundan sonra da her zaman talep edilen
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şey, inanmamız, yani iman etmemizdir.
Örneğin Pavlus ve Silas’ın, “Kurtulmak
için ne yapmam gerekir?” diyen Filipili
zindancıya nasıl yanıt verdiklerine dikkat edin (Elçilerin işleri 16:30). Yanıtları
kurtuluş için geçerli olan en basit buyruktu: “Rab İsa’ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz” (Elçilerin İşleri
16:31). Zindancının, Mesih’e iman etme
buyruğuna itaat etmesi gerekmişti.
Aynı şekilde Mesih yüreğinize O’nun
sözünü dinlemenize karşılık olarak
gelmiştir.
Tanrı’nın Sözünü
Dinlediniz
Mesih’e iman etmekle, Tanrı Sözü olan
Kutsal Kitap’a itaat ettiniz. Kutsal Kitap’
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tan, Tanrı'nın kişiliği, kutsallığı ve Oğlu
olan İsa Mesih hakkında bilgi ediniriz.
Bizlere Mesih’in dünyaya geldiğini, ölüp
dirildiğini ve günahları bağışlayacağını
söyleyen Kutsal Kitap’tır. Yani Mesih’i
kabul ettiğinizde, Kutsal Kitap’ta vahyedildiği gibi Tanrı'nın sözünü dinlemiş
oldunuz.
Kutsal Ruh’a
İtaat Ettiniz
Tanrı Sözü’nün öğrettiği gerçeklerle karşılaştığınızda içsel olarak ikna edildiniz.
Örneğin, Mesih’ in dirilişi gerçeğini sadece öğrenmediniz. Mesih’in dirildiğine ve
bugün de diri olduğuna gerçekten ikna
oldunuz. Bu ikna oluş, Kutsal Ruh’un sizi gerçeğe yöneltmesi nedeniyledir. O’
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nun ikna edişine olumlu yanıt vererek
O’na itaat ettiniz.
Hem Tanrı Sözü’ne, hem de Tanrı'nın
Ruhu’na itaat ettiniz. Bunun sonucu
olarak da Tanrı'nın çocuğu oldunuz.
Tanrı'nın sizin için olan tasarımı gelecekte başlamıyor. Tanrı, sizi Kendi çocuğu yaptığında başladı. Siz O’ndan ayrı
olduğunuz zaman bile tasarımını size
aktarabilmişti. O’nun çocuğu olarak,
O’nun sizinle konuşmayı sürdüreceğinden emin olabilirsiniz.
TANRI
KENDİ TASARIMINI İZLEMENİZİ
İSTEMEKTEDİR
Tanrı, O’nun çocukları olduğumuz için.
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Kendisine itaat etmemizi ister. Tanrı'nın
tasarımını bu şekilde izleriz. Kutsal Kitap’ta birçok kez bu belirtilmiştir (bkz.
Yasa’nın Tekrarı 27:10; 1.Samuel 12:14
ve Matta 19:17). 119.Mezmurun ana
fikri. Tanrı'nın yasası ve Sözü’ne duyulan sevgi ve itaat arasındaki yakın ilişkidir (bkz. 47, 97 ve 167’nci ayetler).
Ayrıca İsa Mesih sevginin en önemli
göstergesinin itaat olduğunu söyledi
(Yuhanna 14:15).
İtaatiniz
Bereket Getirir
Tanrı'nın Kendisine itaat etmemizi isteyişinin en büyük nedenlerinden biri, bunun bizim yaşamlarımıza O’nun bereketini getirmesidir.
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İsrail halkı Mısır da köleyken büyük zorluklar çektiler, ama Tanrı onları oradan
çıkarttı. Bütün bir nesil boyunca çölde
yaşayacaklardı.
1.Mezmur bizlere, “Tanrı'nın Yasası’na
itaat etmekten zevk alan” adamdan söz
eder (2.ayet). Bu kişi bereketlenir. Hayatı, dört mevsim meyve veren bir ağaç
gibidir ve başarının tadını çıkarır.
Başka ayetler de, Tanrı'nın isteğini
yaptığımızda gelen bereketleri tanımlar.
Dağdaki Vaaz’da (Matta 5-7) Mesih, karakteri Kendisininki gibi olanlara yüreği
temiz, merhametli ve barışı sağlayanlara mutluluk vaat eder. Romalılar 2:7’
de, doğru olanı yapmaya devam edenlerin sonsuz yaşamı alacaklarını okuyo-
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ruz: “Sürekli iyilik ederek yücelik, saygınlık,
ölümsüzlük arayanlara sonsuz yaşam
verecek.”
İtaatiniz
Tanrı'nın Egemenliği’ni Bina Eder
Tanrı'nın Egemenliği’nin büyümesi genellikle bizim itaatimize bağlıdır. İsa’nın
öğrencilerine öğrettiği duanın sözlerini
düşündüğümüzde bu gerçeğin hemen
farkına varırız.
“Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi,
yeryüzünde de Senin istediğin
olsun” (Matta 6:10). İtaatimiz, Tanrı'nın
Egemenliği için gereklidir.
Kutsal Kitap’ta, Tanrı'nın planının izlendiği ve O’nun egemenliğinin bina edildiği
dönemleri okuruz. Ayrıca Tanrı'nın ço-
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cuklarının itaatsizliğinin, Tanrı'nın planını engelliyor gibi göründüğü dönemleri
de görürüz.
Örneğin Adem, Aden bahçesinde, iyiyle
kötüyü bilme ağacının meyvesinden yemişti (Yaratılış 3:6). Yaratılış, Adem’in
davranışından ötürü bereketlenmiş mi,
yoksa lanetlenmiş miydi? Adem meyveyi yemeden önce her yer barış içindeydi.
Hayvanların bile birbirini öldürdüğü hakkında hiçbir kayıt yoktur. Hatta yeryüzünde dikenler bile yoktu. Adem, barış
dolu bir dünyayı soyuyla doldurma fırsatına sahipti. Ama itaatsizlik ettiğinde
neler olduğuna bir bakın.
Tanrı'nın Adem’deki yansıması sönükleşti. Karısını suçlamaya ve Tanrı'dan
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kaçmaya başladı. Bu olaydan sonra
Tanrı'nın yarattığı yeryüzü lanetlendi.
Yeryüzündeki bütün yaratılış, yer, hayvanlar ve insan bu laneti paylaştı. İtaatsizlik, Tanrı'nın yarattığı egemenliği
etkiledi (Yaratılış 3:8-19).
RAB Tanrı Adem'e, / “Karının sözünü dinlediğin ve sana, / Meyvesini yeme dediğim
ağaçtan yediğin için / Toprak senin yüzünden lanetlendi” dedi, / “Yaşam boyu emek
vermeden yiyecek bulamayacaksın.
(Yaratılış 3:17)
Adem’in itaatsizliği Tanrı'nın Egemenliği’ni nasıl olumsuz bir şekilde etkilediyse, Mesih’in kusursuz itaati de o derece olumlu bir şekilde etkiledi. Onların
yaptıkları en uç noktadaki sonuçlara yol
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açtı. Adem’de yaratılışın tümü de lanetlendi; Mesih’te ise yaratılışın tümü kurtarıldı.
Başka insanlar da Tanrı'nın Egemenliği’
ni etkilediler. Kutsal Kitap’ta, İbrahim,
Musa, Yeşu, Davut ve İlyas Peygamber’
le ilgili bölümleri okuyoruz. Hepsi de
itaatleriyle Tanrı'nın Egemenliği’ni etkilediler.
Tanrı, çocuklarının bereketlenmesi ve
Kendi egemenliğinin iyi tanınması için
itaat etmelerini ister. Yani Tanrı onların
itaatlerinden hoşnut olur.
İtaat Etmeniz
Tanrı’yı Hoşnut Eder
Tanrı, çocuklarının bereketlenmesi ve
Kendi egemenliğinin iyi tanınması için

47

itaat etmelerini ister. Yani Tanrı onların
itaatlerinden hoşnut olur.
Mesih Kendi isteğini değil, Babası’nın
isteğini yerine getirmek için geldi. Sadece Baba’yı hoşnut eden şeyleri yaptığına
tanıklık etti (Yuhanna 8:29). İtaati, Baba
Oğul ilişkisinin doluluğunu gösterdi:
“Beni gönderen benimledir, O beni yalnız
bırakmadı. Çünkü ben her zaman O'nu
hoşnut edeni yaparım.”
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,
Isa’nın itaatle dolu yaşamına nasıl karşılık verdiğine dikkat edin. Göklerden
gelen bir ses O’ndan hoşnut olduğunu
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söyledi. Siz de O’nun çocuğu olarak
itaatinizle O’nun hoşnutluğunu kazanabilirsiniz.
Göklerden gelen bir ses, “Sevgili Oğlum
budur, O'ndan hoşnudum” dedi. (Matta
3:17)
TANRI
KENDİ TASARIMINI GÖSTERMEK
İSTEMEKTEDİR
Eğer Tanrı, O’nun çocukları olmadan
önce bize isteğini söyleyebiliyorsa ve
çocuklarının söz dinlemesinden hoşnutsa, O’na itaat edebilmemiz için de isteğini bize söylemeyecek midir?
Bazıları Tanrı'ya, isteğini vahyetmesi
için sanki O’nu ikna etmeleri gerekiyor-
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muş 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 12:4248'de kaydedilmiş olan benzetmeleri düşünün. İsa, Tanrı'nın isteklerini bilme konusunda insanın sorun yaşayacağını
söylememişti. Tanrı planını vahyetmek
istiyor! Tanrı’nın bunu yapma konusundaki isteği hangi gerçekler yoluyla anlaşılıyor?
Tanrı Size
Yol Göstermeye Söz Vermiştir
Tanrı'nın planını vahyetmeyi istediğini
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biliyoruz, çünkü Tanrı bize yol göstereceğine dair söz vermiştir. O, bizleri yalnız bırakmaz. Gerçeklerini bizlere mutlaka gösterecektir.
Mesih yeryüzündeyken öğrencileri O’
nun isteğinin ne olduğunu öğrenme
konusunda hiçbir sorun yaşamadılar.
İsa isteğinin ne olduğunu onlara her
zaman açıkça bildirirdi. Öğrencilerden
tanıklık etmelerini istediğinde onları
gerekli yerlere yollardı. Beş bin kişiyi,
beş somun ekmek ve iki balıkla doyurduğunda, onlara halka nasıl hizmet
edeceklerini göstermişti (Luka 9:14).
Onlar yalnızca Mesih’in sözlerinden
değil, aynı zamanda O’nun davranışlarından da ders aldılar. Öğrencilerin
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gittikleri her yerde O’nun hizmetinin
birer parçası olmalarına şaşmamalı.
Onlar, Tanrı'nın isteğini böyle öğrendiler.
Ama Mesih onlarla her zaman birlikte
olamayacağını biliyordu. Babası’nın yanına döndüğünde öğrenciler ne yapmaları gerektiğini nasıl bileceklerdi? Kafaları karışacak mıydı? Kendi isteğini onlara nasıl söyleyecekti?
Mesih, Yuhanna 14:16’da öğrencilerine,
onlarla birlikte olamayacağı dönemle ilgili bilgi verir. Isa, onlar için bir yer hazırlayacaktı. Ayrıca onlara Kendisi gittiğinde üzülmemeleri gerektiğini söyledi.
Hatta, Kendisinin göğe alınışının onların
yararına olacağını söyledi. Tanrı'nın isteğini anlamanın anahtarı olan Kutsal
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Ruh, ancak Kendisi giderse gelecekti
(Yuhanna 16:7):
“Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim
sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı
size gelmez. Ama gidersem, O'nu size
gönderirim.”
Bu üç bölümde, Mesih’in Kendisini izleyenlere tek başlarına bırakılmayacaklarına dair verdiği birçok güvence bulunmaktadır. Bir sonraki alıştırmada, bunlardan bazılarını göreceksiniz.
Bu ayetleri ve ne kadar açık olduklarını
düşünün. Tanrı isteğini göstermeyi arzulamaktadır.
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Tanrı Size
Yol Gösterecek Her Şeyi Sağlamıştır
Tanrı size yol göstermek için ne sağlamıştır? İncelediğimiz vaatler sadece
gelecekle mi ilgilidir, yoksa şimdiden
yerine gelmiş midir?
Elçilerin İşleri 2’de, Kutsal Ruh’un Mesih’
in vaat ettiği gibi verilmiş olduğunu okuyoruz. Mesih göğe alındı; Baba’dan Kutsal Ruh’u göndermesini istedi; ve kilise
vaat edileni aldı.
Ama Elçilerin İşleri kitabı, sadece Mesih’
in Kutsal Ruh’u Kendisini izleyenlere
verme vaadinin yerine gelişini değil, aynı
zamanda yaptığı hizmetler için de bu
sağlayışın yeterli olduğunu kaydeder.
Öğrenciler Kutsal Ruh’u aldıktan sonra,
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Mesih’in yeryüzünde yaptıklarından çok
daha fazlasını yaptılar. O’nun gitmesi,
tıpkı vaat etmiş olduğu gibi, kendilerinin
yararına olmuştu.
Böylece Kutsal Kitap, Kutsal Ruh’un bizlere Tanrı'nın isteğinin bilgisinde yol
göstermek için Mesih’in sağlayışı olduğunu söyler. Ayrıca Kutsal Ruh’un nasıl
etkin olduğu ve O’nun işiyle nasıl işbirliği yapabileceğimiz hakkında da kesin
örnekler verir.
Ruh
Dua Eder
‘Tanrı bana bundan sonra ne yapmam gerektiğini söyleyecek mi? ’ sorusunu sorarken, ‘Nasıl ve ne için dua etmeliyim?’ sorusuyla da karşılaşırız. Tanrı bu sorun
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için bir çözüm bulmuştur: Kutsal Ruh
sizin için aracılık edebilir ve bunu Baba’
nın kusursuz isteğinde yapacaktır. Sizin
duanız, Baba’nın isteğinin kusursuz bir
dışavurumu olabilir (Romalılar 8:26-27):
Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize
yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle
anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık
eder. Yürekleri araştıran Tanrı, Ruh'un düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh,
Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder.
Ruh
Armağanlar Verir
Kutsal Ruh’un bizlere Tanrı'nın isteğiyle
ilgili bilgi verdiği bir başka yol da ruhsal
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armağanlardır. Bu armağanlar 1.Korintliler 12 ve 14’te tanımlanırlar. Bunlar, Isa’
yı yücelterek kiliseyi ve kişiyi bina ederler. Bilgelik ya da bilgi sözüyle Tanrı'nın
kişiliği ve düşüncesi konusunda özel
anlayışlar ediniriz. Bu anlayış, akıl yoluyla öğrenebileceğimizin çok ötesindedir.
Ruh
İçimizde Yaşar
Kutsal Ruh, sizin içinizde gerçekten yaşar. Siz, Tanrı'nın kendisi aracılığıyla konuştuğu bir kanalsınız.
Mesih, Ruh aracılığıyla çöle götürülmüştü: Bundan sonra İsa, İblis tarafından denenmek üzere Ruh aracılığıyla çöle götürüldü. (Matta 4:1)
Filipus, Ruh tarafından Etiyopyalı yetkili-
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ye tanıklık etmesi için yöneltilmişti: Ruh
Filipus'a, “Git” dedi, “Şu arabaya yetiş.” Filipus koşup arabanın yanına geldi ve hadımın Peygamber Yeşaya'yı okumakta olduğunu işitti. “Acaba okuduklarını anlıyor
musun?” diye sordu. Hadım, “Biri bana yol
göstermedikçe nasıl anlayabilirim ki?”
diyerek Filipus'un arabaya binip yanına
oturmasını rica etti. (Elçilerin İşleri 8:2931).
Pavlus, Asya’ya gitmek istiyordu, ama
Ruh tarafından Avrupa’ya yöneltildi: Kutsal Ruh'un, Tanrı sözünü Asya İli'nde yaymalarını engellemesi üzerine Pavlus'la
arkadaşları Frikya ve Galatya bölgesinden
geçtiler. Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler. Ama İsa'nın
Ruhu onlara izin vermedi. Bunun üzerine
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Misya'dan geçip Troas Kenti'ne gittiler. O
gece Pavlus bir görüm gördü. (Elçilerin
İşleri 16:6-10)
Aynı şekilde, sizin içinizde yaşayan Kutsal Ruh da, Tanrı'nın sizi Kendi isteğine
yöneltmesini sağlar.
Ruh,
Söz’ü Vermiştir
Kutsal Ruh’un bize birçok yol gösterme
yöntemleri vardır. Bunlardan biri de Kutsal Kitap’tır. Bir başka derste, Tanrı'nın
bizimle konuşmak için Sözü nasıl kullandığını öğreneceğiz. Ancak şu anda,
Tanrı'nın Sözü’nün Ruh’un ürünü olduğunu anlamanız önemlidir: Çünkü hiçbir
peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yönel-
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tilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler.
(2.Petrus 1:21). Tanrı Sözü, günümüzde
Kutsal Ruh’un kendisi aracılığıyla konuştuğu kanaldır. Diğer bütün mesajları
O’nun standardıyla değerlendiririz.
Siz Tanrı'nın çocuğusunuz. Tanrı size
bundan sonra ne yapacağınızı söyleyecek mi? Evet! Tanrı'nın Kendi isteğini
bilmenizi istediğinden ve sizinle konuşmak için her şeyi sağladığından emin
olabilirsiniz.
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ÜÇ
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TANRI
ÇOK ŞEY Mİ 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 kasabadaki okulunun tümü kadar
öğrenci vardı. Bunun yanı sıra, öğretmen ders yılı içinde öğrencilerden neler
beklediğini sıralamaya başladı: Okuma
ödevleri, yazılı ödev, testler, sözlüler, projeler. Yapması gereken şeyler yapılması
imkânsız gibi görünüyordu. Sami’nin
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cesareti kırıldı.
Sami’nin bilincine varmadığı şey şuydu:
Ödevlerin hepsinin o gün teslim edilmesi gerekmiyordu. Sami yavaş yavaş ilerleyecekti. Her yeni ders bir önceki derste edindiği bilgilerin üzerine inşa edilecekti. Sonunda hedeflere erişilecekti.
Bazen, Tanrı'nın büyük planına bakmaya
başladığımızda kendimizi Sami gibi hissedebiliriz. Fazlasıyla büyük, hatta imkânsız görünür. Doğal gücümüzle yapmamız imkânsızdır. Ama Tanrı'yla her
şey mümkündür.
Bu derste, Tanrı'nın bizden neler beklediğini inceleyeceğiz. Ayrıca Tanrı'nın bizim hayatlarımız için koymuş olduğu
hedeflere erişmeye çalışırken, bizim için
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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
TANRI
BÜYÜK ŞEYLER BEKLER
Tanrı ve O’nun planıyla işbirliği yaptıkça
heyecanlı bir geleceğiniz vardır. Tanrı'
nın sizin için olan tasarımı iyi ve sonsuzdur. Tanrı'nın bizim için belirlemiş olduğu tasarımının bir parçası olan hedefler üzerinde düşünelim. Bu bölümde

64

özellikle Tanrı'nın erişmemizi istediği
hedefleri göreceğiz. Tanrı bu hedeflere
erişmemize yardımcı olurken hayatlarımızda Kendi planını da gerçekleştirebilir.
Değişim
Romalılar 12:2 bizlere tamamen değişmemiz gerektiğini söyler: Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı'nın iyi,
beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu
ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.
Bence insanların çoğu değiştirilmeyi arzular. Ama başka insanları ya da bir
ideali kopyalamaya ya da taklit etmeye
çalışırken sadece dışarıdaki bir şeyi
değiştiriyor olabilirler. Tanrı’nın bizim
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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 düşünüyordunuz; bu planda bizler sadece kopyalar
mı olmalıyız? İki düşünce birbirini tutmuyor.
Değişim, taklit ya da kopyalamadan çok
daha fazlasıdır. Değişim, Tanrı'nın planının geri kalanının bir anahtarıdır. O olmadan, Tanrı'nın bizim için planladıklarının birçoğuna erişemeyiz.
Ferisiler sadece dinsel davranış biçim-
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lerini kopyaladılar, hiçbir zaman bir değişim yaşamadılar. İsa’nın Matta 15:7-8’de
Ferisiler’den nasıl söz ettiğine dikkat
edin: Ey ikiyüzlüler! Yeşaya'nın sizinle ilgili
şu peygamberlik sözü ne kadar yerindedir: / ‘Bu halk dudaklarıyla beni sayar, /
Ama yürekleri benden uzak. /
Düşmanlarını sevememelerine şaşmamalı. Bizler de düşmanlarımızı doğal
olarak sevmeyiz, bize lanet edenleri de
kutsamayız. “Dağdaki Vaaz”a baktığımızda (Matta 5-7) Mesih’in, bizler değişmedikçe, yerine getirmemiz imkansız
olan birçok buyruğunu görüyoruz.
Belki siz de, Tanrı'nın sizden beklediği
“imkânsızlıklar”ın bazılarıyla karşılaştınız.
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İtaat
Son derste, Tanrı'nın itaat beklediği gerçeğini öğrendiniz. İtaatkâr olmayı arzuladığımızda ve Tanrı da bizlerin itaatkâr
olmamızı arzuladığında, bizi ne durdurabilir? Aslında birçok şey durdurmaktadır.
Kutsal Kitap’taki bazı buyruklar etkindir,
yani, bize bir şey yapmayı buyururlar. Diğerleri ise edilgendir, yani bize bir şeyin
yapılmasına izin vermemizi ya da bir şeyi
yaşamamızı buyururlar. Edilgen buyruklara kendi başımıza itaat etmemizin imkânsız olduğunu görebiliriz. Ama etkin
buyruklara itaat etmek de imkânsızdır,
çünkü bunlar bizden doğal isteklerimize
aykırı olan şeyleri yapmamızı isterler.
Değişim geçirdikten sonra bile, hâlâ
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doğru olan şeyi yapmanın her zaman
kolay olmadığını görürüz. Isa Mesih’in
benzerliğine erişmek için doğru olanı
yapmaya çalışırken bir çok güçlükle
karşılaşırız. Bunlar bizleri yanlış davranış ya da tutumlara yöneltmeye çalışırlar.
Bu yasayı Pavlus yaratmamıştı; yasanın
kendi içinde etkin oluşunu gözlemlemişti. Bu “yasa”, doğru olduğunu bildiği ve
yapmayı arzuladığı her şeye basitçe
itaat etmesini engelliyordu.
Büyüme
Değişim ve itaatin yanı sıra. Tanrı'nın
ruhsal büyüme beklediği de açıktır. Tanrı ruhsal bakımdan “bebek” kalmamızı
istemez. “Çocukluktan” çıkıp “yetişkin-
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ler” olmamızı ister. Büyüdükçe, en
önemli şeyin ne olduğuna karar vermeye başlarız ve böylece doğru seçimleri
yaparız. Bu bizim dengede olmamızı
sağlar.
Büyüdükçe, sadece daha çok şey öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda almaktan
vermeye ve öğrenme safhasından, öğretme sorumluluğunu üzerimize alma
safhasına geçeriz. Buna karşın şu anda,
Tanrı'nın planını keşfetme konusundaki
ilk adımları atmaktan söz ediyoruz; başkalarına öğretmek, o erişilmez hedeflerden biri gibi görünebilir!
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TANRI
GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE
YARDIM EDER
Tanrı çok şey mi bekler? O’nu hoşnut
etmek mümkün mü? Tanrı bize yardım
edecek mi?
Önceki satırlarda, Tanrı'nın bizim için
belirlemiş olduğu hedeflerden bazılarını
gördük. Bunlar göründüğü kadar birbirlerinden farklı değildirler. Tanrı'nın bizim
için olan isteğini gösterirler.
Tanrı'nın tasarımı ve planında bu hedeflerin temel olduğunu ve herkesten beklendiğini vurguladık. Tanrı bunlara erişmemize yardım etmek için ne yapar?
İncelediklerimizden bazılarını ele alalım
ve Tanrı'nın Kendi planını izlememize
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yardım etmek için ne yaptığını görelim.
Tanrı Bizi Değiştirir
Doğanın büyük sırlarından biri de bir tırtılın nasıl kelebek olduğudur. Tırtıl, kelebekten çok kurda benzer. Sürünerek hareket eder ve istese bile uçamaz. Nasıl
olur da güzel bir şey olduğu düşünülebilir? Buna karşın Tanrı onun yaşamında
değişim tasarlamıştır. Hayata başladığında sürünerek hareket ettiği halde,
Tanrı'nın tasarımı onun uçması yönündedir. Bu değişim nasıl gerçekleşir?
Kelebek olmak için kozasına girdiğinde
tırtıl olarak “ölür” ve asla uçmayı öğrenemez. Tırtıl doğası bakımından sürünerek
hareket ediyordu, ama kelebek doğası
nedeniyle artık uçabilir. Adına metamor-
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foz denilen bu değişim, tırtılın kelebeği
taklit etme çabasının sonucu değil, içsel
bir değişimin sonucudur.
Tırtılın metamorfozu Tanrı'nın bizde gerçekleştirdiklerini çok iyi yansıtır. Metamorfoz, Romalılar 12:1-2’de açıklanan
Tanrı'nın bizden beklediği değişimdir: Bu
çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne
olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.
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
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şekilde, biz de Tanrı'nın bize verdiği Kutsal Ruh’a itaat ettikçe değişiriz.
Tanrı'nın Gücü
Bizim İçimizde Etkindir
Bizim görevimiz işbirliği yapmak olduğunda, “edilgen” buyruklar konusunda
Tanrı'ya düşeni görmek kolaydır. Ama ya
Tanrı'nın bize yapmamızı 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 beklemek olarak
algılanabilir.
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Efesliler 2:10’da, Tanrı'nın bizi yarattığını
ve Mesih İsa’da iyi işler yapmak üzere
yaratıldığımızı okuyoruz. Bu iyi işler,
Efesliler 4:17 - 6:20’de bildirilen şeylerdir. Efesliler 3:20’de ise bizlere, Tanrı’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 gücü 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 bi-
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zim için olan planını sınırlayabilir mi?
Pavlus, hiç olmazsa hayatının o noktasında, bu “yasa”nın kendisini, yapması
gerektiğini bildiği şeylerden etkin bir şekilde alıkoyduğunu hissediyordu. 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 bizim içimizde etkindir.
Tanrı, Oğlu’nu yollayarak yardım etmiştir. Kutsal 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.
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Kutsal Kitap bizlere, hayatlarımızda Tanrı'nın tasarımını gerçekleştirmek için
gösterdiğimiz çabayla, Tanrı'nın güvenilir yardımı arasındaki dengeyi anlamamıza yardım etmek için anahtar bir düşünce verir. Bu düşünce Filipililer 2:1213’te bildirilmiştir: Kurtuluşunuzu saygı
ve korkuyla etkin kılın. Çünkü kendisini
hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır.
BAŞARISIZLIĞA UĞRADIĞIMIZDA
TANRI ÇALIŞMAYA DEVAM EDER
Tanrı'nın planını anlayıp O’nun gösterdiği yolu izlerken, yüz yüze gelmekten
hoşlanmadığımız bir taraf da vardır başarısızlığa uğramak. Bu, bilgisizlik ya da
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zayıflıktan kaynaklanabilir. Bazen motivasyonlarımız bile karışıktır. 'İçimizde
etkin olan güç”e (Efesliler 3:20) ve “Tanrı'
nın bizim içimizde 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 yeniden doğuştan sonra başarısızlığa uğrarsak? Başarısızlığımız Tanrı'nın planını
değiştirir mi? Bundan sonra “ikinci en
iyi”yi mi kabul etmek zorunda kalırız?
Bir tanesini mahvedebileceğimiz ihtimaline karşı Tanrı'nın hayatlarımız için birkaç tasarımı mı vardır? Bizim başarısızlığımız O’nu şaşırtır mı? Bundan sonra
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bizi kendi sorunlarımızla başa çıkmak
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 olacaktır.
Geçmişteki Başarısızlıklarımız
Bizi Etkiler
Hissettiklerimiz ve duygularımızın büyük bir kısmı kendi geçmişimiz tarafından biçimlendirilir.
Örneğin, bir doğum günü her yıl mutlu
bir şekilde kutlanırsa, o gün yaklaştıkça
kendimizi mutlu hissetmeye başlarız.
Bazı tatiller bayram günleridir. Aile üye-
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leri ve arkadaşlar birbirlerine hediyeler
verirler. Evler süslenir. Herkes sevinçlidir, şarkılar söylenir. Bu tatiller yaklaştıkça, geçmişteki kutlamaların anıları akıllara gelir, insanlar daha önce bu günlerde duydukları hisleri tekrar tatmaya başlarlar. Ve bu his, düşüncelerini etkilemeye başlar.
Bazen başarısızlık da hislerimizi buna
benzer bir şekilde biçimlendirir. Mesih
hayatlarımıza gelmeden önce günahlı
bir tarihçemiz vardı. Daha önce başarısızlığa uğradığımız olaylardaki gibi durumlar ortaya çıktığında bu başarısızlıkları tekrar anımsarız. Şeytan bu anıları
ve hisleri bizi ayartmak için kullanabilir
ve eski davranışlarımıza geri dönebiliriz.
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Kurtulduktan sonra günah işlemememiz
gerektiği halde, zaman zaman buna engel olamayız. Alışkanlıklarımız her zaman doğru değildir. Çevremiz her türlü
kötülüklerle doludur. Hâlâ insan olduğumuz, hâlâ ay artildiğimız, hâlâ düşmüş
bir dünyada yaşadığımız, hâlâ büyümekte olduğumuz ve hâlâ değiştirilmekte
olduğumuz için başarısızlığa uğrarız.
Tanrı
Başarısızlıklarımızı Bilir
Bütün başarısızlıklarımız Tanrı tarafından bilinmektedir. O’nu hiçbir zaman şaşırtmadığımızın bilincine varmak önemlidir. Hayatımızdaki hiçbir durum O’nu
şaşırtmaz. Eğer günahımız Tanrı'yı şaşırtmıyorsa, her başarısızlığımızı biz
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daha onu yaşamadan biliyorsa, o zaman bütün bunları hesaba katmış olduğundan emin olabiliriz.
Tanrı'nın Lütfü
Başarısızlıklarımızı Yener
Tanrı'nın başarısızlıklarımızı bildiğini
söylemiştik. Başarısızlık gerçeğine baktığımızda, Tanrı'nın lütfunun hayatlarımızda etkin olmayı sürdüreceği 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 ettiğimizde
Tanrı'nın bizi bağışlamayı vaat ettiğini
okuyoruz: Ama günahlarımızı itiraf eder-
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sek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. 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 olacağını belirlemek için kurtulmanızı beklemedi. O’nun çocuğu olarak, O’nun gücünün
şimdi size açık olduğundan emin olabilirsiniz.
Tanrı'nın gücü etkindir. 2.Korintliler 12:710’da, Elçi Pavlus, yaşamış olduğu bir
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deneyimi tanımlamaktadır: Aldığım vahiylerin üstünlüğüyle gururlanmayayım
diye bana bedende bir diken, beni yumruklamak için Şeytan'ın bir meleği verildi, gururlanmayayım diye. Bundan kurtulmak
için Rab'be üç kez yalvardım. Ama O bana,
“Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır” dedi.
Pavlus, kurtulmak için dua etmiş olduğu
bir şeyden kurtulamamıştı. Ama Pavlus
bu deneyim aracılığıyla, bizlere Tanrı'nın
gücünün ne kadar etkin olduğunu gösteren bir ders aldı.
Dahası, Tanrı'nın gücü bizim başarısızlıklarımızın ötesinde etkindir. Başarısızlığa uğradığımızda sık sık karşılaştığımız sorun şudur: Başarısızlık, benim, Tan-
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rı'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
(Yeremya 18:1-10). Çömlekçinin kili alıp
biçimlendirmesini seyretti. Ama çömlekçinin biçimlendirdiği kil bozuldu ve bu
eylem başarısızlıkla sonuçlandı. Çömlekçi, kili atmak ya da hatalı bir kap yapmak yerine, kusursuz bir ürün oluşturmak için kili yeniden biçimlendirdi.
Yeremya, Tanrı'nın İsrail’in başarısızlığı-
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nı nasıl gördüğünü anlamaya başladı.
Tanrı onları bir kenara atmak değil, yeniden biçimlendirmek istiyordu.
Tanrı, kusursuz yönlerinizin yanı sıra
kusurlu yönlerinizi de bilir. Tanrı sizi yine
de Kendisini hoşnut eden bir kişi haline
getirecektir. Hayatınızda aradığı öğe,
“Mesih’in içinizde” olmasıdır (Koloseliler
1:27). Başarısızlık, hatta günah bile,
Mesih’in sizin içinizde yaşadığı gerçeğini değiştirmez.
İbraniler kitabının 11’inci bölümü, üne
layık görülen iman kahramanları olarak
kabul edilen birçok insanın ismini listeler. Bu kişilerin yaşamları kesinlikle, Tanrı'nın kendileri için olan “ikinci en iyi”
tasarımını izledikleri şeklinde tanımla-
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namaz. Ama listeye bir bakın. İsimleri
verilen kişilerin öykülerini okursanız bu
insanların başarısızlığın ne olduğunu
bildiklerinin bilincine varırsınız. Bu kişiler “başarısız”, ama kahramandılar.
İbraniler 11’de listelenen kişiler gibi siz
de, başarısız dönemleriniz olabileceği
halde, Tanrı'nın sizin için olan kusursuz
isteğini yaşayabilirsiniz. Isa, elçi Pavlus’
a söylediği gibi size de, “Gücüm güçsüzlükte tamamlanır” demektedir (2.Korintliler 12:9). O’nun gücü sizin başarısızlıklarınızın üstesinden gelebilir ve O’nun
sizin için olan tasarımını yerine getirmenizi mümkün kılar.
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DÖRT
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TANRI’NIN TASARIMINI
GÖREMİYOR 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
olacağı konusunda vaatte bulunmuştu.
Ama yıllar geçmiş ve bu vaat gerçekleşmemişti. İbrahim ve Sara’nın Tanrı'nın
vaadini gerçekleştirmek için yaptıkları
plan yürek sızısıyla son bulmuştu. Tanrı
daha sonra İbrahim’le konuştu ve ona
Kendi vaadini hatırlattı. Sonunda bu
vaat, İshak’ın mucizevi doğumuyla gerçekleşti. Ama İbrahim’ in denenmesi
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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: Tanrı'nın kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı, üzerine odun
dizdi. Oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki
odunların üzerine yatırdı. Onu boğazlamak
için uzanıp bıçağı aldı. Ama RAB'bin meleği göklerden, “İbrahim, İbrahim!” diye
seslendi. İbrahim, “İşte buradayım!” diye
karşılık verdi.
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Melek, “Çocuğa dokunma” dedi, “Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan korktuğunu
anladım, biricik oğlunu benden esirgemedin.” İbrahim çevresine bakınca, boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu. (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
koşulların Tanrı'nın bizim için olan tasarımıyla bağlantılı oluşlarını inceleyeceğiz. Bu dersi incelerken, Tanrı'nın sizin
hayatınızdaki tasarımını gerçekleştirmeye yardım etmek için, içinde bulunduğu-
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nuz koşulları kullanabileceği yolların
bazılarını keşfedecekseniz.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz...
* Koşullar Sorular Oluşturur
* Koşullar İmanımızı Sınayabilir
* Koşullar Bizi Disiplin Edebilir
* Koşullar Bize Cesaret Verebilir
KOŞULLAR
SORULAR OLUŞTURUR
Tanrı'nın isteğinin koşullar tarafından
onaylandığı görülen zamanlar vardır. Bu
koşulların, Tanrı’nın yapmamızı istediğini bildiğimiz şeyleri yapmamızı zorlaştırdığı zamanlar da vardır. Zorluklar, Tanrı'
nın isteğinden uzakta olduğumuzun bir
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belirtisi midir? Yapmamız gerekenin zor
ya da kolay oluşuna bakarak Tanrı'nın
isteğini bilmek mümkün müdür? Ya durum imkânsız gözüküyorsa, yani bütün
dışsal durumlar Tanrı'nın yapmamızı
istediği şeyi yapmamıza karşı görünüyorsa? İçinde bulunduğumuz koşulların
Tanrı'nın bizim için olan tasarımı ya da
isteğiyle ilişkisine bakalım.
KOŞULLAR
İMANIMIZI SINAYABİLİR
Bir şeyin ne kadar güvenilir olduğunu
onu sınayarak öğrenebiliriz. Bir gemici,
gemiyle okyanusu geçmeye çalışmadan
önce onu bir gölde ya da bir limanda
sınamak ister. Bir dağcı, iple sarp kaya-
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lıklara tırmanırken ona hayatını emanet
etmeden önce ipin gücünü sınamak
ister.
Bazen Tanrı, imanımızı sınamak için zor
durumları kullanır. İmanımızı sınar, çünkü imanımızla O’nunla doğrudan iletişim
kurabiliriz; Tanrı bizim imanımız aracılığıyla etkin olur. İman olmadan, yaptığımız hiçbir şey O’nun bizim için olan tasarımına uymaz ve O’nun için hoşnut
edici değildir: İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan,
O'nun var olduğuna ve kendisini arayanları
ödüllendireceğine iman etmelidir.
(İbraniler 11:6).
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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 yaptıkları şey Tanrı'nın
isteği olmaktadır. Bu iman ne kadar güvenilirdir?
Tanrı, Kendisine gerçekte ne kadar güvendiğimizi görmemizi ister. Bunu bize
göstermek için, dış desteklerin ve yardımların kaldırılmasına izin verebilir. Bu,
itaati zorlaştırıyormuş gibi görünebilir;
hatta Tanrı'nın isteğinin içinde olup ol-
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madığımızı merak edebiliriz.
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).
Petrus’un içinde bulunduğu zor durumun o sırada imanının zayıflığını ortaya
koyduğunu görüyoruz. Dış destekler
olmadan kendi başına ayakta kalmayı
başaramamıştı.
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Ama sınanan iman değerlidir. Elçi Yakup
bu değeri anlamış ve şu şekilde açıklamıştı:
“Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze
geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır” (Yakup
1:2-3).
Ayetlerdeki düşüncelere bakın: Sıkıntılar
ve dayanmak. Bunlar çatışmaları ve zorluğu bildiriyorlar. Ancak bu zorluk karşısında Tanrı'nın bizim için olan planını
kaçırdığımızı bildiren bir şey bulunmamaktadır. Hatta, sıkıntılar geldiğinde
kendimizi şanslı saymalıyız!
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Sınanmalar
İmanımızı Bina Eder
İmanımızın olumsuz durumlar aracılığıyla sınanması, aynı zamanda Tanrı'ya
güvenebildiğimizi de gösterir ve imanımızı bina edebilir.
İbrahim’in Moriya Dağı’ndaki deneyiminin büyük bir iman zaferi, hatta o zamana kadar kazandığı 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 sınanmış ve kanıtlanmıştı. Artık, Tanrı'nın bir kurban
sağlayabileceğini ve ailesini koruyup
onlara bakabileceğini öğrenmişti.
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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 savaşçıyı yenmesi
imkânsızdı! Ama Davut, Golyat'ın meydan okuyuşunu işittiğinde onunla savaşmaya hazırdı.
Tanrı'nın imanımızı sınamak için karşılaşmamıza izin verdiği durumlardan
bazıları nelerdir? Birçok tehlikelerle karşılaşabilir ve düş kırıklıkları yaşayabiliriz. Etrafımızda bize güvenmeyen kişiler
olabilir. Rahatsızlıklar sorun yaratabilir.
Hedeflerimize ulaşmamız beklentilerimizden uzun sürebilir. Bunların nedeni,
Tanrı'nın bize hangi noktalarda yetersiz
olduğumuzu göstermek istemesi ve
Kendisine daha çok güvenmemizi sağla-
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mak için O’na olan imanımızı sınamasıdır.
KOŞULLAR
BİZİ DİSİPLİN EDEBİLİR
Tanrı'nın isteğini izlemeye çalışırken ortaya çıkan durumlar aynı zamanda bizi
disiplin edebilir. Bu disiplinin amacı, çabamızı Tanrı'nın bizim için belirlemiş olduğu hedefe yöneltmektir. Bazıları disiplinin ceza olduğunu düşünür, ama aslında disiplin için ceza gerekmez. Ceza
sadece gerçek disipline, doğru karşılığı
vermediğimizde gerekli olur. Disiplin eğitimdir; bir hedefe erişmek için belirli etkinliklerin seçilmesidir.
Sporda disiplin, bir maçı kazanmak için
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kurallara uymayı öğrenmektir. Kuralların
dışındaki etkinlik enerjiyi gereksiz yere
harcamaya neden olmakla kalmaz, aynı
zamanda hedefe ulaşmaya engel olur
ve ceza alır.
Disiplin, bir kondisyona sokma programını içerebilir. Bu, sporcunun daha çok
form tutmak için bilerek ve isteyerek
zorlukları karşılaşması anlamına gelir.
Disiplin edilme fikriyle bir öğrenci olma
düşüncesi arasındaki bağlantıyı görmek
kolaydır. Mesih’in on iki öğrencisi O’nun
isteğini yapmak üzere disiplin edilmiş
kişilerdi. Onların hayat hikayelerini okudukça Mesih’in bu kişilerin zorluklarla
karşılaşmalarına sürekli izin verdiğini,
hatta onları zorluklara yönelttiğini görü-
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yoruz.
Öğrenciler, tehlikeli bir fırtınada Mesih’le
birlikte bir teknedeydiler. Ama Mesih fırtına konusunda hiçbir şey yapmıyor gibi
görünüyor ve uyuyordu: İsa, teknenin kıç
tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu.
Öğrenciler O'nu uyandırıp, “Öğretmenimiz,
öleceğiz! Hiç aldırmıyor musun?” dediler.
İsa kalkıp rüzgarı azarladı, göle, “Sus, sakin ol!” dedi. Rüzgar dindi, ortalık sütliman
oldu. (Markos 4:35-41)
Öğrencilerden dokuzu, Mesih’in görünümünün değiştiği dağın eteğinde bırakılmıştı. Burada karşılarına cine tutulmuş
bir çocuk çıkmıştı: İsa, halkın koşuşup
geldiğini görünce kötü ruhu azarlayarak,
“Sana buyuruyorum, dilsiz ve sağır ruh,
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çocuğun içinden çık ve ona bir daha girme!” dedi. Bunun üzerine ruh bir çığlık attı
ve çocuğu şiddetle sarsarak çıktı. Çocuk
ölü gibi hareketsiz kaldı, öyle ki oradakilerin birçoğu, “Öldü!” diyordu. Ama İsa
elinden tutup kaldırınca, çocuk ayağa kalktı. (Markos 9:14-29)
Bu olumsuz ve zor koşulların her birinde
Mesih, öğrencilerini yeteneklerinin sınırlarına taşıdı. Onlara Kendisine tamamen
bağımlı olmayı öğretiyordu. İlgilerini
kendi sınırlarının ötesine, Kendisine çekiyordu.
Zorlukların kafamızda Tanrı'nın isteği
konusunda karışıklık yaratmasına izin
vermemeliyiz. Bunun yerine, belki de
Tanrı'nın bu sorunları, ilgimizi tamamen
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O’nun üzerinde yoğunlaştırmamıza yardım etmek için kullandığının bilincine
varmalıyız. Zorlukları yenmenin anahtarlarından birinin de ilgimizi Tanrı'ya yöneltmek olmasının nedeni budur.
KOŞULLAR
BİZE CESARET VEREBİLİR
Zor koşulların imanımızı sınayıp bizi disiplin ettiği doğrudur. Ama bu sorunlar,
onlara ve Tanrı’nın isteği olduğunu bildiğimiz şeye nasıl tepki gösterdiğimiz
konusunda bir cesaret ve teşvik kaynağı
olabilir. Bu cesaret ve teşvikin üç yönünü ele alalım.
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Tanrı'ya Ait
Olduğumuzun Kanıtı
İlk olarak zorluklar bize Tanrı'ya ait olduğumuzu kanıtlayabilirler.
Kutsal Kitap, dünyadaki kötü güçlerin
varlığı konusunda açıktır. Şeytan, Mesih’
i izleyen kişinin düşmanıdır. Tanrı'nın
Egemenliğinin ilerlemesine her fırsatta
karşı çıkar. Şeytan bunu, bilerek ve isteyerek ve tüm inatçılığıyla kötü bir şekilde gerçekleştirir. Şeytan güçlüdür, ama
bu gücü sınırlıdır. Aldatıcılığını gücünden fazla kullanır. Şeytan, yalanın babasıdır.
Şeytan, inanlının düşmanıdır ve dünya
sistemi de aynı şekilde inanlılara düşmandır. Bu sistem, bir doğruluk sistemi
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değildir. Aldatıcılık, baskı ve adaletsizlik
üzerine kurulmuştur, insanların 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 doğruluğu düzenin nefretini kışkırtmıştır.
Tanrı çocuğu, Tanrı'nın isteğini izlemeye
başladığında neyin gerçekleşmesini
bekler? Çarpık bir ortamda yaşamakta
ve düz bir yolda yürümeye çalışmaktadır. Karanlık bir dünyada ışığı izlemeye
çalışmaktadır. Kutsal Kitap hiçbir zaman Tanrı'nın isteğiyle dünyasal yaşamı
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yan yana göstermez. Bu ikisi savaş, sürtüşme, çatışma ve mücadele içindedirler. Mesih, “Dünyada sıkıntınız olacak.
Ama cesur olun, ben dünyayı yendim!”
demiştir (Yuhanna 16:33).
Zorluklar, Tanrı'nın isteğini kaçırıp kaçırmadığımızı merak ettirmek yerine, (Mesih tarafından vaat edildiği gibi) O’nun
istekleri doğrultusunda yaşadığımızın
bir belirtisi olabilir. Doğru yaşamlarımızın, zorluklar ve kötülük düzeniyle oluşturduğu tezatlar da bunu doğrular.
Luka 6:20-26’da, 20-23.ayetlerde öğrencilere verilen cesaret ve teşvike dikkat
edin: İnsanoğlu'na bağlılığınız yüzünden /
İnsanlar sizden nefret ettikleri, / Sizi toplum dışı edip aşağıladıkları / Ve adınızı kö-
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tüleyip sizi reddettikleri zaman / Ne mutlu
size! / O gün sevinin, coşkuyla zıplayın! /
Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür. / Nitekim onların ataları da / Peygamberlere
böyle davrandılar. Zorluklardan ötürü
dolaysız olarak cesaret ve teşvik bulmaları gerekiyordu!
Aynı zamanda 24-26. ayetlerde öğrencilere verilen uyarılara dikkat edin: Bütün
insanlar sizin için iyi sözler söyledikleri zaman, / Vay halinize! / Çünkü onların ataları
da / Sahte peygamberlere böyle davrandılar. Bu uyarılar dünyasal sistemin onayını almakla dolaysız olarak bağlantılıdırlar.
Zorluklar bize cesaret ve teşvik verebilir.
Bunlar Tanrı'nın isteğini kaçırdığımızın
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işaretleri değil, gerçekten de Tanrı'nın
isteğinin içinde olduğumuzun belirtileri
olabilir.
Zafer İçin
Fırsatlar
İkinci olarak, zorluklar bize zafer için fırsat
sağlayabilirler.
Zorluklar dünyadan kaynaklanır. Ama
Mesih dünyayı yenmiştir.
Zorluklar ve terslikler, Tanrı'nın isteğini
yerine getirmemizi imkânsız kılmaz; sorunların üstesinden gelinebilir. Onlar
zaferi mümkün kılar, çünkü zaferin kazanılabilmesi için önce çatışma olması
gerekir. Bizler Mesih aracılığıyla zafer
kazanan kişileriz ve galiplerden üstü-
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nüz.
Bir insanın karakteri dostlarının yanı
sıra düşmanlarına bakarak da anlaşılabilir. Kutsal Kitap, dünyanın dostu olmanın Tanrı'nın düşmanı olmakla aynı şey
olduğunu söyler: Ey vefasızlar, dünyayla
dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu
bilmiyor musunuz? Dünyayla dost olmak
isteyen, kendini Tanrı'ya düşman eder.
(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,
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onun üzerinde zafer kazanmak bize
Tanrı'yı izlemek için yeni bir istek kazandırıyor.
Muhalefete Karşı Güven
Üçüncü olarak, zorluklar bize Tanrı'yı hoşnut etmeye çalıştığımız konusunda güven
verebilir.
Şeytan ve dünya sistemiyle olan sorunları ve bu sorunların 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 onaylayan ve arzulayan parçamızdır.
Düşmanımız olarak Şeytan’ın var olması
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zaten yeterince kötüdür. Bunun yanı sıra
bizler, dümüş bir dünyada ve onun yarattığı düzenin içinde yaşarız. Ama daha
da büyük zorluk, Tanrı'nın bir düşmanıyla birleşmiş olmamızdır ki bu bizim insansal doğamızdır. Kendimizi ondan
ayıramayız. Bunu başarabilmemiz için
savaşarak fethetmemiz gerekir.
Galatyalılar 5, bize benliğin ve insansal
doğanın işlerinin bir listesini verir. Bu,
listenin tamamı değildir, ama sözü edilmeyen diğerlerini tanıyabilmemiz için
yeterlidir.
Benlik ya da insansal doğanın muhalefetinden ötürü nasıl cesaret duyup teşvik alabiliriz? Benlikle Tanrı'nın Ruhu
arasında dur durak bilmeyen bir savaş
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olduğunu bilmek, benliği izlemeyi reddettiğimizde, Tanrı'yı hoşnut etme konusunda bize güven verir. Sadece benliğimizde yaşıyor olsaydık bir savaş olmazdı. Benlik benlikle mücadele etmez; asıl
savaş benlikle Ruh arasındadır.
Tanrı'nın, zor koşulları Kendi tasarımını
izlemenize yardım etmekte kullanabilmesinin birçok yolu vardır. Bunlar, imanınızın büyümesine ve Tanrı'ya bağımlı
olmayı öğrenmenize yardım edebilir. Ayrıca zafer kazanmak için de fırsat sağlayabilir. Mesih’in neler vaat ettiğini düşünün: Bir çarmıh, bir savaş, bir yarış, dünya tarafından reddedilme, ayartılma ve
sıkıntı. Ama aynı zamanda daha başka
neler vaat ettiğini de bir düşünün: Zafer,
bir taç, bir taht, beyaz bir kaftan ve Baba

113

tarafından kabul ediliş. “Çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın” (Yakup 1:2).
Şimdi birinci üniteyi bitirdiğinize göre,
öğrenci raporunuzda ÜNİTE BİR için
verilen soruları yanıtlamaya hazırsınız.
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ÜNİTE 1 BİLGİNİZİ TEST EDİN
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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
birçoklarının reddettiği Tanrı'nın,
insanlık için olan büyük tasarımı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Verimlilik.
b) Kurtuluş.
c) Bireysellik.
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2 Tanrı'nın bizler için gerçek standardı
aşağıdakilerden hangisi gibi
olmamızdır?
a) İsa’nın öğrencileri.
b) Hayranlık duyduğumuz ruhsal
insanlar.
c) İsa Mesih.
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3 İsa’nın öğrencilerinin birbirlerinden
farklı oluşları aşağıdaki ilkelerden
hangisine örnektir?
a) Bilgi.
b) Çeşitlilik.
c) Standart.
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4 Elçi Pavlus’un hayatı bize
aşağıdakilerden hangisini 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 gerçekleştirir?
a) Hayatımızla ilgili ayrıntılı planlar
vererek.
b) Bizi zor durumlardan koruyarak.
c) Bizi denenmelerden güvenle
geçirerek.
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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.
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7 Tanrı'nın planına uyan birisi bunu nasıl
gerçekleştirmiştir?
a) Şans eseri.
b) Zorla.
c) İtaat etmekle.
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7 Tanrı'nın planına uyan birisi bunu nasıl
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8 Tanrı bizimle ilgili tasarımına uymaya
devam etmemizi ister, çünkü edersek
a) iradelerimizi denetleyecektir.
b) bundan zevk alacaktır,
c) gücünü gösterecektir.
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9 İsa gitmesinin öğrencileri için iyi
olacağını söylemişti, çünkü
a) diğer inanlılar onlara daha çok saygı
gösterecekti.
b) onların hemen öğretmeye
başlamaları gerekiyordu.
c) Kutsal Ruh onlara yol göstermek için
gelecekti.
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10 Tanrı'nın bize yol göstermek
istediğini biliyoruz, çünkü
a) bize Kutsal Ruh’u verdi.
b) O’nu içtenlikle arıyoruz.
c) O’nun isteğini anlamak zor.
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10 Tanrı'nın bize yol göstermek
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11 Romalılar 12:12, değişmemiz
gerektiğini söyler. Bu şu demektir:
a) Tamamen değişmeliyiz.
b) Ne yapmamız gerektiği hakkında bilgi
sahibi olmalıyız.
c) Diğer inanlılardan farklı olmalıyız.
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12 Tanrı'nın beklentilerini yerine
getirebiliyoruz, çünkü
a) ne olduklarını anlayabiliyoruz.
b) Tanrı'nın gücü içimizde etkindir.
c) bizim gücümüz sayesinde bu
mümkündür.
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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 eğdikçe.
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14 Yeremya’nın çömlekçinin evinde
aldığı ders neydi?
a) Başarısızlık olunca, Tanrı etkinliğini
göstermez.
b) Başarısızlıklar Tanrı'nın lütfunu
kısıtlayabilir.
c) Tanrı'nın lütfü başarısızlıkları aşabilir.
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15 Başarısızlıklarımız Tanrı'nın bizim
için olan tasarımını bozmaz, çünkü
a) Tanrı Sözü, O’nun gücünün biz
zayıfken en kuvvetli olduğunu söyler.
b) başarısızlıklarımız aslında bizim
suçumuz değildir.
c) Tanrı inanlıların başarısızlıklarını hoş
görür.
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15 Başarısızlıklarımız Tanrı'nın bizim
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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 görmek ister.
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17 Tanrı imanımızın denenmesine
neden izin verir?
a) Bizi zayıflıklarımızdan ötürü
suçlamak için.
b) Olağanüstü gücümüzden ötürü bizi
ödüllendirmek için.
c) İmanımızın gelişmesine yardımcı
olmak için.
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18 İsa öğrencilerinin zorluklarla karşı
karşıya kalmasını sağladı, çünkü
öğrencilerinin
a) başarısızlıklarından ötürü
cezalandırılmaları gerekiyordu.
b) Kendisine tamamıyla bağımlı olmayı
öğrenmeleri 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.
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20 Zor koşullar aslında bize cesaret
verebilir, çünkü
a) zorluklardan kaçmak için daha çok
çabalamamızı sağlar.
b) Mesih aracılığıyla zafer
kazanmamıza yardımcı olur.
c) Şeytan ile Mesih arasındaki
çatışmayı vurgular.
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20 Zor koşullar aslında bize cesaret
verebilir, çünkü
a) zorluklardan kaçmak için daha çok
çabalamamızı sağlar.
b) Mesih aracılığıyla zafer
kazanmamıza yardımcı olur.
c) Şeytan ile Mesih arasındaki
çatışmayı vurgular.
Ünite Bir için istenilenlerin sonu.
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BEŞ
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HAKİKİ BİR MESİH İNANLISI MIYIM
SÖZDE BİR HIRİSTİYAN MI?
...belki de davranışlarım üzerinde düşünmeliyim.
Cem Sağdıç işinde başarılı bir kişiydi ve
işleri sürekli gelişiyordu. Çok çalışmak
onu rahatsız etmiyordu ve yanında çalışanlardan da aynı şeyi bekliyordu. Tembelliğe karşı sabrı yoktu. Yeterince üretken olmayan bir çalışanını azarlamakta
tereddüt etmezdi ve Cem bir Mesih
İnanlısı’ydı.
Kilisesinde etkin bir görev üstlenmişti
ve işindeki gayretini kilisedeki sorumluluklarında da gösteriyordu. Ama çalışma biçimine başka inanlıların içerlediği-
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ni hissediyordu. Duyduğu vaazlar sık sık
davranışlarının aleyhinde bir mesaj veriyor gibiydiler, ama aynı zamanda da
davranışlarının getirdiği sonuçları övüyorlardı. Cem, davranışlarının 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’i incelerken bile kim
olduğumuzu anlamak bizim için zor olabilir. Savaşan askerler miyiz yoksa barış
getirenler mi? Cesur muyuz yoksa yumuşak huylu mu? Sabırlı mıyız yoksa
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saldırgan mı? Bu derste Kutsal Kitap’ın
kim olduğumuz hakkında söylediklerini
kendi deneyimlerimiz ve davranışlarımızla kıyaslayacağız. Tanrı'nın önemli
gördüğü şeylerin neler olduğunu keşfedeceğiz. Daha sonra ise nasıl Tanrı'nın
olmamızı beklediği kişi olabileceğimizi
araştıracağız.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz...
* Tanrı Bizi Nasıl Görür?
* Tanrı İçin Önemli Olan Nedir?
* Tanrı'nın Beklentilerini Yerine Getirmek
TANRI
BİZİ NASIL GÖRÜR?
Tanrı'nın bizi nasıl gördüğünü keşfetme-
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ye çalışırken, bu işe Kutsal Kitap’ın kim
olduğumuz hakkında söylediklerini inceleyerek başlayalım.
Kutsal Kitap
Ne Der?
Bazı Mesih İnanlıların, “Mesih’te” kim olduklarına ilişkin söyledikleri bazı sözleri
duyarız. Bazen bu bize neredeyse bir hayal ürünü ya da fantezi gibi gelir. Ama
Kutsal Kitap gerçekten de konumumuzu
tanımlamaktadır.
Efesliler 1’de, göksel yerlerdeki kutsamalara sahip olduğumuz söylenir (3.
ayet): Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla
göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz
İsa Mesih'in Babası Tanrı'ya övgüler olsun.
Tanrı, bizleri kutsal ve kusursuz olma-
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mız için seçti (4. ayet): O kendi önünde
sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için
dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te
seçti.
Tanrı'nın amacı uyarınca Tanrı'nın halkı
olmak üzere seçildik (11. ayet): Her şeyi
kendi isteği doğrultusunda düzenleyen
Tanrı'nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih'te seçildik.
2’nci bölümde Tanrı'nın bizi Mesih’le
birlikte diriltip göksel yerlere
oturttuğunu okuyoruz (5-6. ayetler):
Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok
sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü
olduğumuz halde, bizi Mesih'le birlikte
yaşama kavuşturdu. O'nun lütfuyla
kurtuldunuz. 6 Tanrı bizi Mesih İsa'da,
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Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde
oturttu.
Tanrı bizleri olduğumuz kişi yapmıştır
(10. ayet): Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız,
O'nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak
üzere Mesih İsa'da yaratıldık.
Ve bizler kutsallarla birlikte yurttaş ve
Tanrı'nın ev halkıyız (19. ayet): Böylece
artık yabancı ve garip değil, kutsallarla
birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız.
Bu düşünceleri 1.Petrus 2:9’da da görüyoruz: Ama siz seçilmiş soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi
karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'
nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz.
Burada da seçilmiş bir soy, Kral’ın
kâhinleri ve kutsal ulus olduğumuzu
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okuyoruz. Bunların yanı sıra daha birçok
tanım verilmektedir. Bizler için bundan
daha iyi isim ya da unvan önerilebilir
mi?
Deneyimlerimiz
Nelerdir?
Buna karşın deneyimlerimizde kendimizi bir mücadelede buluruz. Yorgunluk,
açlık ve susuzluğa mahkûmuzdur. Başarmayı istediğimiz şeyler ve hayallerimiz vardır. İçimizde bizi bir şeylere yönelten ve dışarıda da bizi çeken birçok
şeyin olduğunu hissederiz. Bizi ayartan
günah işleme arzusu kaldırılmamıştır.
Bir alanı fethettiğimizi düşündüğümüzde savaşın başka bir alana kaydığını
görürüz.
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Bazılarımız Tanrı'nın çocukları olarak
kendimizi diğer inanlılarla kusursuz bir
uyum içinde bulamayabiliriz. Korku,
düşmanlık ve hüsran yaşarız. Ama Tanrı
bizleri çok değerli görmektedir. Yine de
kendi sınırlarımızı iyi biliriz.
Ayrıca, davranışlarımız göksel doğamızdan çok yeryüzüne ait doğamızdan kaynaklanır gibi görünür. Keşke sadece bir
kez dua etmek sorunlarımızı çözmek
için yeterli olsaydı. Ama bir kez yapılan
dualarımızın sorunları çözümleyemediği
görülür. Hâlâ ayartılma ve hüsranla karşılaşmaktayız.
Bütün bu zorluklarla Tanrı'nın yaşamlarımızdaki tasarımı arasında ne gibi bir
bağlantı vardır? Öğretmen mi, vaiz mi

164

yoksa doktor mu olacağız gibi “hayatımızı etkileyen” kararlar vermek çoğu
zaman kolaydır. Ama Tanrı'nın bizim için
olan isteği, yalnızca hayatımızı etkileyen
kararlar vermekten çok daha fazlasını
içerir. Gerçek zorluk, yapmamız gerekenler konusunda zaten bildiklerimizi nasıl
yerine getireceğimizdir.
Önemsiz şeylere önem veririz, ama gerçekten önemli olan şeylere ise önemsiz
muamelesi yaparız. İlişkilerimiz karmaşıklaşmıştır. Hedeflerimiz değişken olduğumuzu gösterir. Hayatımızı etkileyen
kararlar verme konusunda zorlanmamızın nedeni, günlük hayatımızda verdiğimiz yanlış kararlardan kaynaklanmaktadır.
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Mesih’teki konumumuzla ilgili bilgi sahibi olmak için tutumlarımız, davranışlarımız, hedeflerimiz ya da arzularımızın yeterli olmadığı anlaşılıyor.
Tanrı
Ne Görür?
Çocuklar büyüdükten sonra, anne babalar sık sık çocuklarının sadece küçüklük
hallerindeki iyi zamanlarını hatırlarlar.
Onları yetiştirme konusundaki zorluklar
uykusuz geceler, hastalıkları, kusmalar,
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
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hayır!
Mutlak bir doğruluk standardı varken
Tanrı bizlere “kutsallar”, “Kendi çocukları”
ve “kâhinler” olarak hitap eder. Öyleyse,
Tanrı bizlere baktığında ne görür?
Tanrı bize baktığında, bizi tam olarak olduğumuz gibi görür. Doğal iştahlarımızı
(ki bunlar günah değildir) görür, ama aynı zamanda da değişmesi yaşam boyu
süren eski ya da günahlı doğayı da görür. Bencilliğin birçok değişik şekilde
ortaya konulduğunu görür. İyi başlangıçların beklenilenden 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).

167

Musa’nın güçlü imanını gördü (Mısır’dan
Çıkış 14:13- 14). Bununla beraber, kayaya vurduğunda 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 başka
birinin karısı olan Bat-Şeva’yla da gördü
(2.Samuel 11).
Petrus’un tutarsızlıklarını gördü (Matta
16:17, Luka 22:54-62) ve Pavlus’un
Markos’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
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ve günaha 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 Tanrı tarafından görülmektedir.
TANRI İÇİN
ÖNEMLİ OLAN NEDİR?
Kutsal Kitap’ın kim olduğumuza ilişkin
söylediklerini ve günlük yaşantımızla ilgili gerçekleri inceledik. Ama Tanrı için
önemli olan nedir? Tanrı, kutsallar ola-
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rak konumumuza mı yoksa davranışlarımıza mı daha çok önem verir?
Bu sorunun yanıtı ile ilgili düşünülmesi
gereken iki nokta vardır.
Mesih’in İşi
Tanrı, Mesih’in işine O’nun doğruluğuna
kusursuzluğuna ve itaatine önem verir.
Bu, hem Kutsal Kitap açısından hem de
mantıksal olarak açıkça anlaşılabilir.
Kurtuluş mesajı, Mesih’in bizim yerimize
ölmüş olduğu gerçeğidir. Yani doğru
olan, doğru olmayan için ölmüştür. Bizi
Tanrı'ya ulaştıran da işte bu gerçektir.
Bu sayede O’nun doğruluğu bizim de
doğruluğumuz olmuştur!
Bu yüzden Tanrı, kutsallar olduğumuzu
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söylediğinde (tam olarak kutsal olduğumuzu hissetmesek ve öyle davranmasak da) sahte bir resim görmez. Bunun
nedeni Tanrı'nın nihai sonucu görmesidir. Tanrı, olacak her şeyi önceden bilip
görebildiği için bir açıklamaya ihtiyacı
yoktur. Zamanla sınırlı değildir.
Kurtuluşumuz üzerinde düşünmek bize
güvence verir. Koloseliler 1:15-27, Mesih’in işinin (ve kişiliğinin) Tanrı’nın
planındaki önceliğini açık bir şekilde bildirir.
Mesih bizleri kurtarmıştır; kurtuluşumuz O’ndadır. O, görünmez Tanrı'nın
görünümüdür; O her şeyin yaratıcısıdır.
Her şeyden önce O vardı ve her şeyi koruyup sürdüren O’dur. Her şeyde ilk yer
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(öncelik) O’na aittir. Mesih içinizdedir...
Bu da size yüceliğe kavuşma umudunu
veriyor (Koloseliler 1:27): Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce
ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu
sırrın özü şudur: Mesih içinizdedir. Bu da
size yüceliğe kavuşma umudunu veriyor.
Sizin
Verdiğiniz Karşılık
Mesih ve O’nun yaptığı işin sonucu şunlardır: Kutsal olmak ve Tanrı'nın çocuklarının yüceliği! (Romalılar 8:19,
1.Yuhanna 3:12). Bir gün bizler tamamen kutsallığa ve yüceliğe kavuşacağız.
Ama Tanrı'nın gözünde bizler şimdiden
gelecekte olacağımız kişiyiz: Yaratılış,
Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını büyük
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özlemle bekliyor (Romalılar 8:19).
Güvence büyüktür, buna karşın sizin
üzerinize düşen de önemlidir. Mesih’in
işine katkıda bulunarak değil, sürecin
içinde kalarak önemli olmayı sürdürürsünüz (Koloseliler 1:23): Yeter ki, duyduğunuz Müjde'nin verdiği umuttan kopmadan, imanda temellenip yerleşmiş olarak
kalın.
Tanrı'nın bize nasıl hitap ettiğiyle bizim
kendimizi nasıl gördüğümüz arasındaki
farkı görüyoruz. Hedefimiz açıktır: Tanrı'
nın planının bizde gerçekleşmesi. Ama
şimdi, kendi deneyimlerimizle Tanrı'nın
bizi nasıl gördüğünü ve onunla nasıl işbirliği yapabileceğimizi keşfetmeliyiz.
Kutsallıkta nasıl ilerleyeceğimizi öğren-
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meliyiz.
TANRI’NIN BEKLENTİLERİNİ
YERİNE GETİRMEK
Mesih İnanlısı yaşamının mücadelesi,
savaşı ve emin olamamanın verdiği
gerginliklerin nedeni şu soruya yanıt
bulmaya çalıştığımız içindir. Her gün
Tanrı'nın bizim için olan tasarımını nasıl
anlayabiliriz?
İncil’deki buyrukların çoğu şu konuyla
bağlantılıdır. Bize nasıl Mesih İnanlısı
olacağımızı söyleyen kısımlar kısa, nasıl
Mesih İnanlılar gibi davranacağımızı söyleyen kısımlar ise daha uzundur.
Değişme yeteneği iki temel güçten gelir.
Bunlardan birincisi, Mesih’in günah ve
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ölüm yasasını yenme gücü, İkincisi 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 üzerimizde egemen değildir. Etkisi vardır, ama bizi yönetme gücüne sahip değildir.
Mesih’in zaferi ve işi ne kadar gerçekti?
Mesih’in işi bir düşünce ya da fikir değil,
gerçek bir olaydı: Belirli bir zamanda belirli bir yerde gerçekleşmişti. Yaşananlar
gerçek bir savaştı. Gerçek kan, gerçek
ölüm, gerçek diriliş ve gerçek zafer vardı. Çünkü günahın gücü gerçektir.
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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 yeterli kanıt olduğu gibi, Mesih’in onun
üzerindeki zaferini ispatlamak için de
kanıt vardır. Diriliş kırk 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
alıyordu. Günah üzerindeki zafer, bir tek
kişinin, İsa Mesih’in söz dinlemesiyle
gerçekleşmiştir (Romalılar 5:18-19). Bu
zafer, “yaşam”ın “yasa”, umudun umutsuzluk, Tanrı'nın amacının insanın akıl-
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sızlığı ve sevginin güdü üzerinde kazandığı zaferdir.
Doğruluğa ve günah yasasından özgürlüğe sahip olabilirsiniz, çünkü Mesih
gerçek anlamda sizin günahınız için ölmüştür. O, sizin yerinizi alan Kişi’ydi.
Şeytan’ın sizi ayartma yöntemi, cesaretinizi kırmak ve zaferinizin gerçekliği
konusunda kuşku duymanızı sağlamaktır. Şeytan’ın yöntemleri göz korkutma,
suçlama ve kandırmadır. Ama siz özgürsünüz!
İyilik
Kötülüğü Yener
Tanrı'nın yaşamlarımızdaki tasarımını
yerine getirebilmemizin ikinci nedeni,
iyiliğin (ki, Tanrı’dan gelir) kötülük (Şey-
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tan’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 gerçeği ortaya koyar.
Günahlı uygulamalar hemen durdurulamazlar. Bunların yerine sürekli başkaları
konulur. Günah yaratıcı değil, yanıltıcıdır. Yani, doğru şekilde kullanılabilecek
olan enerji, yetenek ve davranışların
yanlış kullanımıdır. Bu yüzden Kutsal Kitap, kötülüğün yerini alacak iyiliği göstermek için bizlere birkaç örnek verir. Bu
iyi işler sadece yüzeysel davranışlar değildir; bunlar eski doğanın yerine yeni
doğanın dışavurumlarıdır. Benlikle ruh
arasında kızışan savaşta bize düşen

178

görev kötülüğün yerine iyilik koymaktır.
Eski doğa, yalanın babası Şeytan’ın armağanı olan sahtelikle beslenip yaşar.
Yeni doğa ise kendini gerçek aracılığıyla
dışa vurur. Bu yüzden yalanı terk edip
gerçeği söylemeyi ilke edinmeliyiz
(Efesliler 4:25). Bundan sonraki alıştırmada bu süreç hakkındaki daha çok örneği inceleyeceğiz.
Bu süreç, Kutsal Kitap boyunca bulunan
bir kalıbı gösterir. Şeytan her zaman iyi
bir etkinliğin yerine kötü bir etkinliği
koymaya çalışmıştır. Düşüş’ün (Yaratılış
3) gerçekleşmesine de bu neden olmuştur. Kötü etkinliklerin yerine iyi etkinlikleri koymamız gerekir.
Doğru olanı yapmak, kendimizi başka-
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larından 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 insanlara
yansıtırız. Bu, devam eden bir süreçtir
(ve hepimiz hâlâ o süreçteyiz).
O sürecin içinde olduğumuz gerçeğini
kabul ettiğimizde, 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 konusunda güçlenece-
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ğiz. Şeytan’ın sık sık kullandığı bir güç
olan alışkanlığın gücünü, kendimizi daha zayıf kılmak için değil, daha güçlü
kılmak için kullanacağız. Yani günahlı
doğamızın sonucu olan kötü alışkanlıklarımızın yerine iyi alışkanlıklar geliştireceğiz.
Tanrı'nın beklentilerini yerine getirmek
bizim için mümkündür. Başarılı olabiliriz, çünkü Mesih günah üzerinde zafer
kazanmıştır ve O’nun içimizdeki gücü
kötülüğü yenebilir.
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ALTI
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TANRI BENİMLE
NASIL KONUŞABİLİR?
...Ben hiçbir zaman gerçekten O’nu duymadım.
“İmansızların arasından çıkıp ayrılın. Murdara dokunmayın” Ses ısrarlı, 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; Mustafa
duyduğu sesten emindi, ama buna karşın kulaklarıyla mı yoksa kalbiyle mi
duyduğundan emin değildi. Bir yerlerde
bu sözleri daha önce de duymuştu.
Mustafa, Mesih’i takip eden bir ailede
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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.
Mustafa, bu sesin Tanrı’nın sesi olduğuna karar verdi. Kutsal Kitap öykülerindeki sözleri hatırlıyordu, ama bu bir anıdan
çok daha fazlasıydı. Eve giderken arabasını tamamen durdurdu, düşüncelerini
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Tanrı'ya çevirdi ve sese hayatını adayarak yanıt verdi.
Tanrı konuşur. Tanrı işitilebilir. Bazen bu,
Mustafa’nın O’nu “işittiği” biçimde, bazen de farklı bir şekilde olur. Bu ders,
Tanrı'nın sizinle nasıl konuştuğunu keşfetmenize yardımcı olacaktır.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz...
* Tanrı'nın Bizimle Konuşmasının Yolları
* Bazı Kişilerin Tanrı'nın Sesini
Duymamasının Nedenleri
* Tanrı'nın Konuşacağına İlişkin
Güvence
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TANRI’NIN
BİZİMLE KONUŞMASININ YOLLARI
Bazı insanlar, Tanrı'nın kendileriyle iletişim kurup kuramayacağı konusunda endişe ederek zaman kaybederler. Kendi
kendilerine, Tanrı benimle konuşabilir mi?
Tanrı nasıl konuşabilir? diye sorup dururlar. Bizleri yaratan, bizlere işitme ve başka insanlarla iletişim kurma yeteneğini
veren Tanrı'nın konuşmakta zorlandığını
düşünmek ilginçtir! Ama Tanrı konuşur.
Tanrı'nın bizlerle iletişim kurarken kullandığı birkaç yol vardır.
Tanrı
Kutsal Kitap Aracılığıyla Konuşur
Tanrı bizimle öncelikle, yazılı Sözü olan
Kutsal Kitap aracılığıyla konuşur. İki bin
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yıl önce yazılan bir kitabın günümüzde
bir bireye Tanrı'nın kendisi hakkındaki
isteği konusunda bir şeyler söyleyebilmesi 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 anlayabileceğimiz konusunda güvence verir.
Kutsal Kitap’ı esinlendiren Kutsal Ruh'
tur. Kutsal Ruh, Üçlü Birliğin Üçüncü
Kişisi’dir. Baba ve Oğul gibi Tanrılığın bir
parçasıdır. Tam bilgiye sahip 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 olmadan
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biliyordu.
Kutsal Kitap’ı Elçilere yazdıran Kutsal
Ruh’tur. Onun doğruluğunu Kendisi sağlamıştır (2.Petrus 1:19-21): Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik
kazandı. Gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek, karanlık yerde
ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere
kulak verirseniz, iyi edersiniz. Öncelikle
şunu bilin ki, Kutsal Yazılar'daki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü
insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal
Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'
nın sözlerini ilettiler.
Kutsal Kitap, Tanrı'nın insanlık için olan
tasarımının vahyidir. Sizi yalnızca kurtu-
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luşa götürmekle kalmaz, kurtuluştan
sonra da yol gösterir. Kutsal Ruh, başarılı bir Mesih İnanlısı’nın hayatını yaşamak için ihtiyacınız olan her şeyi Kutsal
Kitap’a dahil etmiştir.
Kutsal Kitap’ın mucizesi sadece yazılış
biçiminde değil, aynı zamanda da anlaşıldığı biçimdedir. Çünkü Kutsal Ruh her
zaman etkindir. O, Kutsal 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 bazılarını düşünün. Örneğin,
Mesih’in Yuhanna 14 ve 16’da, gelecek
olan Yardımcı ya da Tesellici olarak nitelendiren Kutsal Ruh hakkındaki öğretisi-
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ni 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: Ruh da güçsüzlüğümüzde bize
yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle
anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık
eder. Yürekleri araştıran Tanrı, Ruh'un düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh,
Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için
aracılık eder.
Hatta Mesih, Kutsal Ruh’un O’nun
öğretisini aklımıza getireceğini bile
söylemişti (Yuhanna 14:26): Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal
Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söyle-
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diklerimi size hatırlatacak. Kutsal Ruh
bunu nasıl yapar? Elbette ki, yazarının
Kendisi olduğu Söz aracılığıyla.
Kutsal Kitap’ı okurken hiç, bir ayet ya da
bir kısmın sizi birdenbire fazlasıyla etkilediği oldu mu? Kutsal Kitap’ın ihtiyaçlarımızı giderdiğini, düşüncelerimizi desteklemesi için onu araştırırken değil,
Kutsal Kitap aracılığıyla Tanrı'nın düşüncesini bilmeye çalışırken yaşarız.
Mesih, Kutsal Ruh’un bu şekilde konuştuğunu çok iyi biliyordu, çünkü sık sık
Eski Antlaşma ayetlerini aktardı ve onların Kendisinden söz ettiğini söyledi.
Kutsal Ruh’un yardımı olmadan, gerçeğe ulaşılamazdı (Örn. bkz. Luka 4:18).
Başkaları da bu tür vahiy almışlardır
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(Elçilerin İşleri 2:14-21’de Petrus gibi).
Bu dersin başında kendisiyle ilgili birtakım şeyler okuduğunuz Mustafa, benim
yakın arkadaşımdır. Tanrı Yeşaya 52:11’
de bulunan ayet aracılığıyla Mustafa’yla
konuşmuştu. İşittiği o ses işte buydu.
Bu, Kutsal Ruh’un konuşurken Kutsal
Kitap’ın sözlerini kullanması ve onları
anlaşılır kılmasının bir örneğidir.
Kutsal Ruh, Kutsal Kitap’ı açık bir şekilde öğretilen ilkelere göre uyarlama konusunda bize yol gösterecektir. Kutsal
Ruh, kendisiyle çelişki içinde olmaz.
Kutsal Kitap’ın ilkeleri, bize Tanrı'nın tasarımını izleme konusunda yardım edecekse, o zaman bu ilkelerin Kutsal Kitap’
ta nasıl verildiklerini iyice anlamalıyız.
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Kutsal Kitap, hayat hakkında bir dizi düşünceyi barındıran bir koleksiyon kitabı
değildir. 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 dengesizliğe düşmekten
korur.
Örneğin, Mesih yumuşak huyluluk ya da
alçakgönüllülüğün nihai zaferi ilkesini
öğretmişti (Matta 5:5 Ne mutlu yumuşak
huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü
miras alacaklar.). Ama alçakgönüllülük
nedir? Bunu, Musa’nın hayatını incelerken diğer niteliklerle denge içinde nasıl
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etkin olduğunu görerek anlarız (Örn.
bkz. Mısır’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 karşılık
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
kıyaslayın).
O zaman, Kutsal Ruh’un Sözleri’nin, tutarlı bir biçimde ve başka insanların hayatlarında etkin olduğunu gördükçe,
bize de yol gösterebileceğini söyleyebili-
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riz.
Tanrı,
Başkaları Aracılığıyla Konuşur
Tanrı, isteğini bize açıklamak için başkalarını da kullanır. Bunu yapmak için
inanlıları ve inanlı olmayan kişileri kullanır.
Hükümetimiz, ailemiz, işimiz ve hatta
kilisemiz gibi yetkiyi temel alan topluluklarda çalışır ve yaşarız. Bunların her
biri, belirli bir yol gösteriminden sorumludur. Her biri Kutsal Kitap tarafından
Tanrı'nın kendisi aracılığıyla konuştuğu
bir yol olarak kabul edilir. Örneğin anne
babalar çocuklarına yol gösterirler. Çocukların anne babalarının sözünü dinlemesi Tanrı’nın isteğidir (Efesliler 6:1):
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Bir ulusu yöneten kişiler, o ulusun vatandaşlarına yol gösterme hakkına sahiptirler. Tanrı Sözü de, yönetimlere itaat edilmesinin Tanrı'nın isteği olduğunu söyler
(Romalılar 13:1): Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü
doğrusu budur.
Bu tür ilişkilerin ötesinde, Tanrı'nın yaşamlarımıza getirmeyi seçtiği belirli kişilerle olan ilişkilerimiz de vardır. Bu kişiler, Tanrı'yla uzun zamandır yürümelerinden ötürü bilge kişiler olabilirler ve Tanrı'nın yollarını bildikleri için verdikleri
öğütler de çok değerlidir.
Ancak Kral Davut, Yoav’ın öğüdünü dinlemeyerek, İsrail halkının sayımını yaptırdı ve günaha düştü (2.Samuel 24:3-4,
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10 Davut sayım yaptıktan sonra kendisini
suçlu buldu ve RAB'be, “Bunu yapmakla
büyük günah işledim!” dedi, “Ya RAB, lütfen kulunun suçunu bağışla. Çünkü çok
akılsızca davrandım.”). 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 yapılan bir test ya da sınavı
bile kullanarak, özel yetenekleri gözlemleyebilen öğretmenler aracılığıyla konuşabilir.
Bize verilen öğüt (çoğu zaman olduğu
gibi) Tanrı Sözü’yle çelişiyorsa ne yapılmalıdır? Bazı öğütler dinlenmemelidir,
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çünkü Kutsal Kitap’ın gösterdiği yola aykırıdırlar. Bize öğüt veren kişinin kim olduğunu düşünmeliyiz: Bu kişinin niyeti
nedir? Karışıklıklarla karşılaşıldığında
tedbir almanın yanı sıra, Tanrı'nın açık
bir şekilde konuşabileceği ve açık bir
şekilde konuşacağı konusunda güvencemiz olduğunu da unutmayın.
Tanrı
Geçmişteki Deneyimler Aracılığıyla
Konuşur
Tanrı ne şekilde ve kim aracılığıyla konuşursa konuşsun, O’nun yol gösterimlerini izleme konusunda geçmişte yaşadığımız deneyimler, Tanrı'nın sesini daha açık bir şekilde işitmenize yardımcı
olacaktır. Dönüp hayatınıza baktığınız-

198

da, Tanrı'nın sadık olduğunun ve konuştuğunun bilincine varacaksınız. O’nun
sesini ve hayatınızda size gösterdiği yolları ne kadar sık tanımlayabildiyseniz,
bundan sonra da O’nu o kadar iyi tanıyabileceksiniz.
Tanrı, nasıl Kutsal Kitap’ta belirli ilkelere
göre insanların yaşamlarında etkin olduysa, sizin yaşamınızda da belirli ilkelere
göre etkin olacaktır. Tanrı'nın yaşamınızdaki işini önce büyük bir olasılıkla birbiriyle bağlantısız bir olaylar zinciri olarak görebilirsiniz. Ama daha sonra bir
kalıp görmeniz mümkündür. Son olarak
da Tanrı'yı izleme konusundaki deneyimlerinizden Tanrı'nın kendileri aracılığıyla etkin olduğu ilkeleri keşfedecek-
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siniz. Aşağıdaki öykü buna bir örnektir.
Cavit, ilahiyat kursunundan mezun olduğunda, iki pastör birden ondan asistan
pastörü olmasını istedi. O ise dua etti,
Kutsal Kitap’ını okudu ve ruhsal önderlerden öğüt istedi. Fırsatlardan birini
seçerse Kutsal Kitap’taki ilkelerin hiç
birine karşı gelmiş olmayacaktı. İlahiyattaki öğretmeni kendisine bir tanesini
seçmesini; ruhsal bir önder ise diğerini
seçmesini öğütledi. Artık bekleyecek
zaman kalmamıştı ve bir seçim yapması
gerekiyordu. Neredeyse korku içinde bir
seçim yaptı ve bu seçimini pastöre bildirdi. Elinden gelen, bildiği her şeyi yapmış ve işine adanmıştı.
Hayret verici olan, seçim korkusunun
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yerini adanmışlığına duyduğu güvenin
almasıydı. Yaptığı şeyin Tanrı'nın isteği
olduğuna emin oldu.
Cavit şanslı olduğu için mi doğru seçimi
yapmıştı? Hayır. Yaptığı seçim şans eseri değil, Tanrı’nın yol gösteriminin sonucuydu. Çünkü Cavit, istediği öğütlerin
yanı sıra, gerçekten Tanrı'nın isteğini
yapmak istiyordu. Ruh’un peşinden gidiyordu. Düşüncesi yenilenmiş ya da değişmişti (Romalılar 12:1-2): Bedenlerinizi
diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Bu çağın gidişine uymayın; bunun
yerine, Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Kararı,
kendisi bunun bilincinde olmadığı halde,
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Kutsal Ruh’un yol gösterimine karşılık
olarak verilmişti.
Birkaç yıl sonra Cavit’in bir başka önemli karar vermesi gerekmişti. Bu konuda
yine Tanrı'ya başvurdu, O’nun öğütlerini
dinledi ve çeşitli olanaklara 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.
Cavit, Tanrı'nın isteğinin peşinde giderken, hep kalıcı olan bir şey olduğunun
farkına varmaya başladı. Tanrı'yı aramakta içten olduğunda, karar vermesi
gereken zamanlarda Tanrı ona yol göstermişti. Bu ilke güveninin temeli oldu.
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Mezmur 37:23’te verilen, “RAB insana
sağlam adım attırır, insanın yolundan hoşnut olursa” ilkesinin kendi hayatında
etkin oluşunu görmeye başladı. Buna
güvenebilirdi. Hiçbir zaman duyulabilir
bir ses gelmemişti, ama Tanrı konuşuyordu. Tanrı aslında değişik şekillerde
konuşuyordu. Bunlar birbirleriyle birleştiğinde Cavit’in kararı gerçekten de Tanrı'ya bir karşılık olmuştu.
Tanrı
Doğrudan Doğruya Konuşabilir
Tanrı bizimle konuşmak için Sözü’nü,
başka insanları ya da geçmişteki deneyimleri kullanmanın yanı sıra, bizimle
doğrudan doğruya da konuşabilir. Tanrı
bu yolu hangi sıklıkta kullanır? Vicdanı-
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mızın Tanrı'nın sesini temsil ettiğini düşünürsek, Tanrı'nın bizimle sık sık doğrudan doğruya konuştuğunu söyleyebiliriz. Ancak bunu yalnızca duyulabilir
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 olmadığını nasıl bilebilirsiniz? Kutsal Kitap bize birbirini dengeleyen iki ilke verir. Birincisi özneldir:
Koyunların çobanın sesini bildiği gibi
(Yuhanna 10:4) siz de Çobanınız’ın sesini
tanıyacaksınız (Yuhanna 10:14-15): Ben iyi
çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni
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tanıdığı, ben de Baba'yı tanıdığım gibi, benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın
uğruna canımı veririm.
Tanrı'yı aradığınız, aklınızı O’nun Sözü’
yle doldurduğunuz ve Kutsal Ruh’u izlediğinizde konuşanın Tanrı olduğunu anlayabilirsiniz.
İkinci ilke birincisini kuvvetlendirir:
Tanrı’nın gösterdiği yön her zaman yazılı
Sözü’yle uyum içinde olacaktır (Yeşaya
8:20): Tanrı'nın öğretisine ve bildirisine
dönmek gerek! Böyle düşünmezlerse, onlar için hiç şafak sökmeyecek.
BAZI KİŞİLERİN TANRI’NIN SESİNİ
DUYMAMASININ NEDENLERİ
İnsanların, Tanrı'nın sesini ya da yol
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gösterimini duymamalarının genelde iki
nedeni vardır. Bunlardan biri, Tanrı'nın
konuşma yöntemini kabul edemeyişleridir. Diğeri ise Tanrı'nın zaten söylemiş olduklarına itaat etmemiş olmalarıdır.
Tanrı'nın Yöntemini
Reddetme
İlk olarak, bazı insanlar Tanrı'nın nasıl
konuşması gerektiğini zaten belirlemişlerdir. Tanrı başka bir yol seçtiğinde
buna hazırlıklı değildirler. Bazen O’nun
sesini tamamen kaçırır, bazen de aracıdan ötürü (nasıl gözüktüğünden ötürü)
mesajı reddederler.
İbraniler 1:1-3 bizlere Tanrı'nın insanlarla konuşma biçimini değiştirdiğini söy-
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ler: Tanrı eski zamanlarda peygamberler
aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her
şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni
yarattığı kendi Oğlu'yla bize seslenmiştir.
Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O'nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her
şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı
sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı'nın
sağında oturdu.
Tanrı, Mesih’in gelişinden önce, atalar
ve peygamberler aracılığıyla konuşmuştu. Ama daha sonra, Oğlu aracılığıyla
konuşarak bu şekilde konuşmaktan vazgeçti. Tanrı'nın kim olduğuna ilişkin mesaj, Isa Mesih’te kusursuz bir biçimde
verilmişti. Ama bazı kişiler aracıyı (İsa’yı) kabul etmedikleri için mesajı (Tanrı'
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nın kim olduğunu) kaçırdılar.
Naaman, her alanda başarılı olan büyük
bir generaldi (bkz. 2.Krallar 5). Ama
hayatında onu yiyip bitiren bir şey vardı:
Çok korkulan bir deri hastalığı olan cüzama yakalanmıştı. Tanrı onunla konuşmak için çeşitli yöntemler kullandı ve
sonunda onu peygamber Elişa’ya yöneltti. Naaman, Elişa’nın kendisiyle konuşmasını beklemişti, ama bunun yerine mesajı Elişa’nın hizmetkârı getirmişti
(9-12.ayetler). Naaman’ın mesaj konusunda sorunlar yaşaması kısmen mesajcıyı beğenmemesindendi. Ama mesaja itaat ettiğinde iyileşti (13-14.
ayetler).
Tanrı bazen alışık olmadığımız bir şekil-
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de konuşmayı seçebilir. Bu, O’nun Tanrı
olarak ayrıcalığı ve hakkıdır. Tanrı'nın
mesajını, O’nun tercih ettiği farklı bir kanaldan ötürü kaçırmayın.
İtaatsizlik
İkinci olarak, bazı insanlar Tanrı'nın yol
gösterimi ve sesini, itaatsizlikten ötürü
kaçırırlar, itaatin, Tanrı'nın sesini duymak için ne kadar gerekli olduğunu her
zaman söylemişimdir (bkz. 2.ders). Ama
çok önemli olduğu için bu ilkeyi şimdi
yeniden tekrarlıyorum. Tanrı'nın söylediklerinin büyük bir kısmı bize adım
adım gösterilir. Tamamı bize baştan
gösterilmez.
Gidyon, İsrail’i özgür kılmak için bir ordu
hazırlıyor ve bunu nasıl yapacağı hak-
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kında 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 kendisine açık bir şekilde bildirilmişti. Sonunda seçilen 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 zorlanıyorsanız, 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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TANRI’NIN KONUŞACAĞINA
İLİŞKİN GÜVENCE
Tanrı'nın isteğini yapmayı arzulayan kişi,
Tanrı’nın sesini işitemeyeceğini düşünerek korku duymamalıdır. İletişim kurma
gücü bize değil, O’na bağlıdır.
Tanrı konuşur; Tanrı sizinle de konuşacaktır. Buna güvenebilirsiniz. Tanrı Kendisini kesinlikle duyuracaktır. Kutsal Kitap, Tanrı'nın konuştuğunun ve insanlar
O’nun sesini dinlemediği halde işitildiğinin birçok kaydını içerir (bkz. Yunus
1:3’te Yunus, ve Elçilerin İşleri 9:1-6’da
Saul). Tanrı, Kendisini dinlemekte olan
biriyle kesinlikle konuşacaktır.
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YEDİ
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İSA,
TANRI’NIN TASARIMINI
BİLİYOR MUYDU?
... İsa Tanrı'nın Oğlu’ydu.
Marangozun dükkanının kapısında
“Açık” levhası vardı. Usta olan babayla
çırak olan oğul çalışıyorlardı. Dürüstlükleriyle tanınıyorlardı, çünkü marangoz
ve oğlu, müşterinin seçmiş olduğu tasarıma uyma konusunda titizlik gösterirlerdi.
Çırak özel bir kişiydi ve büyük bir gelecek vaat ediyordu. Tek problemi işinde
daha toy olmasıydı. Yaptığı her şeyi doğru yapardı, ama öğrenecek çok şeyi
vardı. Bu çırağın bu kadar göze çarpma-
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sının nedeni, bütün enerjisini işine dökme yeteneğiydi. Diğerleri günah içinde
görünürlerken, marangozun oğlu bunun
tam tersine içindeki arzudan ötürü, doğru olanı yaparken görünüyordu.
Bu tanım, Mesih’in çocukken nasıl olduğunu tanımlayabilir mi? Tabii ki, bunu
ben yazdım, çünkü Mesih’in çocukluğu
hakkında çok az şey yazılmıştır. Bildiğimiz bir şey varsa o da, O’nun çocukluğunun gerçek olduğudur.
Mesih bedence geliştiğinde doğal hayatın sınırlarına teslim oldu. Bebekken, hayatı tehlikeye girdiğinde annebabasının
O’nu korumak için kaçmaları gerekmişti.
Sonsuz Tanrı Oğlu olduğu halde, rakibi
çekmez Kral Hirodes O’nu öldürebilirdi.
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Oğul Tanrı olarak, Mesih kesinlikle sonsuzluk planını biliyordu. Ama insan olmakla, öğrenmeyi ve Tanrı'yla dua aracılığıyla iletişim kurmanın insansal deneyimini paylaşmayı seçti.
O’nun hayatını incelediğimizde, Tanrı'nın
tasarımını keşfetmenin ve izlemenin ne
demek olduğu hakkında daha çok şeyler
öğreneceğiz.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz...
* Mesih Sınırlar Aracılığıyla Öğrendi
* Mesih Büyürken Öğrendi
* Mesih Dua Ederken Öğrendi
* Mesih Deneyimleriyle Öğrendi
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MESİH
SINIRLAR ARACILIĞIYLA ÖĞRENDİ
Mesih dünyaya geldiğinde Kendisini sınırlayan şeylerle de tanışmış oldu. Yaratılışın Tanrısı (Yuhanna 1:3) Kendisini,
Kendi yaratmış olduğu bedenle sınırladı!
Tanrısal bilgisini, varlığını ve gücünü gönüllü olarak sınırladı. Birçok şeyi deneme yoluyla öğrendi.
Anne babasına boyun eğerek çocukluktaki sınırlamaları ve sıkıntıları öğrendi.
Çocukluğu normaldi; başka türlü düşünmek için hiçbir neden yoktur. Kuşkusuz
küçük yaşta disipline alışmıştı. Büyürken bile sınırlar yavaş yavaş kalkıyordu.
Baba’yla eşit olduğu halde O’nun sözünü dinleyerek Kendini sınırlayan konu-
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ma razı oldu (Filipililer 2:6-8 Mesih, Tanrı
özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği
sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul
özünü alıp insan benzeyişinde doğarak
ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine
bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde
ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.).
Kendi isteğini değil, sadece Tanrı’nın
isteğini yerine getirdi (Yuhanna 5:19, 30
“Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam.
İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım
adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi
değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır.”). İnsanın çeşitli baskılara tabi
olduğunu gerçek deneyimlerle öğrendi.
Doğal arzularımız bizden bir şey
isterken, Tanrı bizden bambaşka bir şey

217

isteyebilir.
Denenmesi sırasında insansal yaşam
özünün zayıfladığını hissediyordu, ama
buna karşın seçimi nedeniyle taşları ekmek yapmaması gerektiğini de biliyordu
(Luka 4:1-4 İblis O'na, “Tanrı'nın Oğlu'
ysan, şu taşa söyle ekmek olsun” dedi.
İsa, “ ‘İnsan yalnız ekmekle yaşamaz’ diye
yazılmıştır” karşılığını verdi. ). Yaşamın
Yaratıcısı’nın yaşadığı ne ilginç bir
deneyim!
MESİH
BÜYÜRKEN ÖĞRENDİ
Mesih bilgi ve anlayışta gelişti. Kutsal
Kitap, O’nun hayatında bunun gerçekleştiği birkaç alanı kaydeder.
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Luka 2:40’ta Mesih’in çocukluk yılları tanımlanmıştır: Çocuk büyüyor, güçleniyor
ve bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı'nın
lütfu O'nun üzerindeydi. Tanrı'nın
lütfunun O’nun üzerinde olduğu belli
olmalıydı, çünkü Kutsal Kitap O’nun
küçük yaşlarda bile bilgelikle dolu
olduğunu söyler.
Buna karşın hizmetine başlamadan
önce hiçbir mucize gerçekleştirmedi
(Yuhanna 2:11): İsa bu ilk doğaüstü
belirtisini Celile'nin Kana Köyü'nde
gerçekleştirdi ve yüceliğini gösterdi.
Öğrencileri de O'na iman ettiler.
On iki yaşındayken anne babası tarafından Fısıh Bayramı için tapınağa götürüldü (Luka 2:41-42 İsa'nın annesi babası
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her yıl Fısıh Bayramı'nda Yeruşalim'e giderlerdi. İsa on iki yaşına gelince, bayram
geleneğine uyarak yine gittiler.). Yahudi
toplumunda dinsel konularda yetişkin
sayılacağı yaşa erişiyordu. Buna karşın
hâlâ anne babasına boyun eğmesi
gerekiyordu.
Belki bu sırada İsa, bizlerin de büyürken
hissettiğimiz bir tür sınanmayı hissediyordu. Şu soruyla sık sık karşılaşırız:
“Kişi kendi hayatına yön vermeye ve kendi
kararlarının sorumluluğunu kabul etmeye
ne zaman başlar?”
Mesih’in, Tanrı'nın varlığına ilişkin bilinci
günden güne artıyordu, bu bilinç belki
de yaşma göre çok ileri düzeylerdeydi.
Bu durumun O’nun hayatında gerginlik
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yarattığı açıktır. Tapınakta kalmakla
anne babasının isteği arasında kalmıştı
(Luka 2:43-51).
Luka 2:40’ta, Mesih’in bilgelikte yetkinleştiğini, Luka 2:52’de de bilgelikte geliştiğini okumamız ilginçtir. Bundan, bilgeliğin bile kişinin olgunluk ve büyüme
aşamasıyla bağlantılı bir armağan olduğu görülmektedir. Çocukken Mesih’i dolduran bilgeliğin akılsal ve ruhsal büyümeyle birlikte gelişmesi gerekiyordu.
Mesih kuşkusuz bu sırada Tanrı'nın
Kendisi için olan tasarımı ve isteğiyle
ilgili bir şeyler öğrenmişti. Oğulluğunu
anlamaya başladığında tapınaktaki doğru yerini bulacaktı. Ancak Tanrı'nın
Kendisi için olan isteği, Meryem’le Yu-
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suf’u ve onların disiplin ve öğretisi altında geçecek yılları da içeriyordu. On iki
yaşındayken resmin tamamını görmemiş, ama bildiklerini temel alarak on iki
yaşında biri gibi karşılık vermişti. Gerçek
şuydu ki, Tanrı henüz Mesih’in eğitimini
tamamlamamıştı ve Mesih de hizmet
için hazır değildi.
Mesih, gerçekleri anlamakta bizlerin
ilerlediği gibi büyümüştü. Hizmetini
erkenden görmüştü; onu anlamakta
büyümüştü.
MESİH
DUA EDERKEN ÖĞRENDİ
Mesih yalnızca büyürken öğrenmekle
kalmadı, dua ederken de öğrendi. Dua,
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bizlerin Tanrı'yla kurduğu bağlantı olduğu gibi, Mesih’in de Babası’yla kurduğu
bilinçli bağlantıdır. Kutsal Kitap, O’nun
delikanlılığındaki (30 yaşına kadar) dua
alışkanlığı hakkında hiçbir şey söylemediği halde, üç yıllık hizmeti boyunca bunun, O’nun erken yaşta geliştirmiş olduğu bir alışkanlık olduğu görülür. Dua
aracılığıyla Tanrı'nın tasarımı hakkında
ne öğrenmiş olabilirdi?
Disiplin
Mesih, dua disiplinine Kendini teslim etti. Her zaman dua etmek o kadar kolay
değildir; benliğin arzusu tarafından ender olarak desteklenir. Hatta, Ruh’ta ıstırap aracılığıyla ulaşılan ruhsal zaferler,
sık sık bedende çekilen acıların bedeli-
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yle elde edilmiştir. Bedenimiz bu tür bir
mücadelede yer almaktan uzak durmaya yatkındır.
Bu ilke, Mesih’in Getsemani’deki duasında çok açık bir şekilde gösterilmiştir.
Burada O’nu, ruhsal anlayışına karşın,
Baba’nın değiştirilemez isteğine teslim
olurken görüyoruz. “Baba, mümkünse bu
kâse benden uzaklaştırılsın” dedi (Matta
26:39).
Bu, Tanrı'nın yollarını öğrenmek-te olan
gerçek bir insanın yakarışıydı. O gerginliğin ve ıstırabın ortasında insansal bedeni tükeniş noktasına erişti ve bedeninden terler kan damlaları gibi akmaya
başladı (Luka 22:44): Derin bir acı içinde
olan İsa daha hararetle dua etti. Teri, to-
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prağa düşen kan damlalarını andırıyordu.
İnsan bedeni her zaman fiziksel rahatlık
arar. Kişiyi duaya ve duada yakarışa götürmeyi arzulamaz. Mesih, Adem’in günahı aracılığıyla gelen lanetten lekelenmemiş, kusursuz bir insansal doğaya
sahip olduğu halde bu gerçeği iyi öğrenmişti.
Bağımlılık
Mesih dua ederken Babası’na nasıl bağımlı olması gerektiğini de öğrendi. Yeni
bir işe başlamadan önce uzun uzun dua
ederdi. On iki öğrencisini seçerken bütün geceyi dua ederek geçirmişti. Bu
duanın sözleri kaydedilmemiş olduğu
halde, seçmiş olduğu on iki kişiyi çağırırken Kendine güveni olduğunu görüyo-
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ruz (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.
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 biçi-
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minde indi (Luka 3:21-22): Bütün halk
vaftiz olduktan sonra İsa da vaftiz oldu.
Dua ederken gök açıldı ve Kutsal Ruh,
bedensel görünümde, güvercin gibi O'nun
üzerine indi. Gökten, “Sen benim sevgili
Oğlum'sun, senden hoşnudum” diyen bir
ses duyuldu.
Öğrencileri, bir cinin kendisine baskı
yaptığı bir çocuğu kurtaramadıklarında
imansızlıklarından ötürü onları azarladı
(Markos 9:19, 28-29). Zaferin duayla kazanılabileceğini söyledi. Gücü, dualarına
tanıklık ediyordu: İsa eve girdikten sonra
öğrencileri özel olarak O'na, “Biz kötü ruhu
neden kovamadık?” diye sordular. İsa onlara, “Bu tür ruhlar ancak duayla kovulabilir” yanıtını verdi.
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Lazar’ı diriltirken dua etti (Yuhanna
11:38-44): İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi: “Baba, beni işittiğin için
sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu, çevrede duran halk için, beni senin gönderdiğine
iman etsinler diye söyledim.” Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, “Lazar, dışarı
çık!” diye bağırdı. Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak
dışarı çıktı. İsa oradakilere, “Onu çözün,
bırakın gitsin” dedi.
Dua aracılığıyla sürekli olarak Baba’nın
gücünü ve gösterdiği yolu aradı. Duanın,
Baba’yla iletişimde yeterli ve etkin bir
aracı olduğunu öğrendi.
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MESİH
DENEYİMLERİYLE ÖĞRENDİ
Mesih deneyimleri aracılığıyla öğrendi.
Kişi bir şeyi yaşadığında, bir şeyi bilip de
ondan tamamen ayrıldığında, önceden
sahip olduğundan farklı bir bilgiye sahip
olur.
Tanrı'nın kutsallığı ayrılıkla nitelenir. Mesih, Tanrı'nın Oğlu olarak Kendisini günahla değil, günahkârla özdeşleştirmeye
geldi. Hedefi insanların deneyimlerini
paylaşmak, ama bu arada kutsallığını da
korumaktı.
Mesih insan olma deneyimiyle bilmediği
neyi öğrendi?
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Ayartılma/Denenme Üzerinde
Zafer
Mesih denenme aracılığıyla öğrendi. Denenme gözlemlediği bir şey değildi. Denenmenin O’nu yanlış yapmaya zorlamaktan başka her şeyi yapma gücüne
sahip bir güç olduğunu düşündü. İsa’nın
çölde denenirken neler yaşadığına bir
bakın (Luka 4:1-13).
Kutsal Ruh tarafından çöle götürüldü ve
kırk gün boyunca hiç yemek yemedi.
Kırk gün süresince İblis tarafından çeşitli şekillerde denendi. Kutsal Kitap’ta
kaydedilen üç denenmeyle karşılaştığında aç, yorgun ve fiziksel bakımdan zayıftı. İnsan olmasından kaynaklanan bedensel sınırları hissediyordu.
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Yapmaya, ayartılmaya çalışıldığı etkinliklerin bazıları, özellikle de Şeytan’ın
O’ndan taşları ekmeğe dönüştürmesini
istemesi, o anda hiç de yanlış görünmüyordu.
Dünyanın bütün umudu Mesih’in açlık,
yorgunluk, bitkinlik ve her türlü duruma
karşın Baba’nın isteğini izlemesine bağlıydı. Bu tür bir çatışma, denenmeyi
yaşamaktır.
Mesih’in zaferini diğer kişilerin başarısızlıklarıyla kıyaslayın. Esav birkaç saatlik bir avdan geri dönmüştü ve Yakup’un
çorbasının kokusu kendisine dayanılmaz derecede çekici gelmişti (Yaratılış
25:27-34). İsrailliler’in istedikleri türde
yemekleri yiyebilecekleri Mısır’a dön-
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meyi istemeleri için birkaç gün yetmişti
(Mısır’dan Çıkış 16:1-3).
İsa yaşadığı deneyimler aracılığıyla öğrendi. Bedenin ve aklın zayıflığını öğrendi. Ayrıca ayartılmalarla/denenmelerle
mücadele etmek için Sözün gücünün
yeterliliğini de öğrendi. Isa, bizim zayıflıklarımızı anlar, ama günaha karşı sabrı
yoktur (İbraniler 4:15): Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim
gibi denenmiş, ama günah işlememiştir.
İtaat
Mesih, çektiği acılar aracılığıyla söz dinlemeyi öğrendi. Oğul’un gökte Babası’na
boyun eğmesi doğaldır, zaten nasıl başka türlü olabilir ki? Ama insanın yeryü-
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zünde itaatkâr olması, başka bir şeydir.
Dünyanın, düşmüş yaratılışın ve Şeytan’
ın bütün gücü buna karşı olduğunda insanın itaati, Tanrı'ya boyun eğiştir.
Bu tür bir söz dinleme acı çekme aracılığıyla öğrenilir (İbraniler 5:8 Oğul olduğu
halde, çektiği acılarla söz dinlemeyi öğrendi.). Bunun başka bir yolu yoktur. Mesih’
in bizim bildiğimiz gibi bilmesi, bizim
itaat etmemiz gerektiği gibi itaat etmesi
için insan olma-sı 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 ge-
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lebilir? Sınırsız Kaynak için herhangi bir
ihtiyaç ne anlama gelebilir? Okyanustan
alman bir bardak suyun okyanus üzerindeki etkisi ölçülebilir mi?
Ama beden alan Mesih için insan olmak
sınırlı yaşamak anlamındaydı. İnsan olarak Tanrı'nın isteğine itaat etmeyi ancak
bu şekilde öğrenebilirdi.
Mesih, Tanrı Oğlu’ydu. Dünyaya gelmeden önce her türlü bilgiye sahipti, ama
Başkâhinimiz olmak ve bizleri Baba’nın
önünde temsil etmek için göğe döndüğünde (İbraniler 12:2) Kendisiyle birlikte
götürdüğü farklı bir bilgiydi: Gözümüzü
imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'
ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme
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katlandı ve şimdi Tanrı'nın tahtının sağında oturuyor.
Bu cesaret verici bir olay ve çok büyük
bir örnektir. Mesih bizim önümüzden gidip bize yol göstermiştir. Tanrı'nın Kendisi için olan tasarımını öğrenmiş, izlemiş ve zafer kazanmıştır.
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SEKİZ
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GELECEĞI
NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
...Ne yapmam gerektiğini bilmek istiyorum.
Rıfat beyin işyeri büyük zarara uğradı;
yıllardır ilk kez para kaybediyordu. Sorun, gerçekte bunun nasıl olduğunu bilmeyişinden kaynaklanıyordu. Firmasını
satın almak için kendisine bir teklif getirdiler. Eline hemen para geçmesi için
onu satması mı daha doğru olurdu, yoksa gelecekte kâr edeceğini umut ederek
elinde mi tutmalıydı? Keşke geleceği
bilebilseydi!
Rıfat bey birçok insanın yaptığını yaparak bir falcıya gitti. Eğer geleceği öğrenebilirse nasıl hareket etmesi gerektiği-
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ni de bilecekti. Falcı, onun yanında çalışan, güvendiği birisinin dürüst olmadığını ve yakında iş yerinin başına geçmeyi
planladığını “gördüğünü” iddia etti. Hatta falcı, bu kişinin işin geçici olarak zarar etmesinden sorumlu olduğunu da
söyledi.
Rıfat bey hemen harekete geçti. Yanında çalışan Cemil beyi işten çıkarttı. Cemil beye yıllardır güvenmişti, ama falcının hata yapmayacağını düşünüyordu.
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 beyin
intihar etmiş olduğunu irkilerek öğrendi!
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Daha sonra, Cemil beyin tamamen masum olduğu kanıtlandı.
Her zaman geleceğini bilmek isteyen
kışı 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
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TANRI’NIN
GELECEK İÇİN OLAN TASARIMI
İnsanoğlu gelecek hakkında düşünebilen tek yaratıktır. 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 kaynaklanmaz. Tehlikenin nedeni,
insanın gelecekle ilgili bilgisinin onu bil-
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gece davranışlar yerine bilgece 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 beklediğini yerine getirmek için Tanrı'nın
isteğini bilmek isteriz.
Tanrı
Bize Neyi Gösterdi?
Tanrı bize geleceğin bir kısmını göstermeyi seçmiştir. Gelecekteki olayların bir
kısmı, Kutsal Kitap’ın son kitapçığı olan
Vahiy’de gösterilmiştir.
Elçi Yuhanna birçok kez gördüklerini
ayrıntılı bir biçimde tanımlamıştır. Ama
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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 geleceğini ya da bin yıl boyunca
doğruluk içinde hükümranlık süreceğini
nasıl hayal edebiliriz (Vahiy 1:7, 20:1-6)?
Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm.
Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı. Melek ejderhayı –İblis
ya da Şeytan denen o eski yılanı– yakalayıp bin yıl için bağladı. Bin yıl tamamlanıncaya dek ulusları bir daha saptırmasın diye onu dipsiz derinliklere attı, oraya kapa-
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yıp girişi mühürledi. Bin yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması
gerekiyor.
Bazı tahtlar ve bunlara oturanları gördüm.
Onlara yargılama yetkisi verilmişti. İsa'ya
tanıklık ve Tanrı'nın sözü uğruna başı kesilenlerin canlarını da gördüm. Bunlar, canavara ve heykeline tapmamış, alınlarına ve
ellerine onun işaretini almamış olanlardı.
Hepsi dirilip Mesih'le birlikte bin yıl egemenlik sürdüler. İlk diriliş budur. Ölülerin
geri kalanı bin yıl tamamlanmadan dirilmedi. İlk dirilişe dahil olanlar mutlu ve kutsaldır. İkinci ölümün bunların üzerinde yetkisi
yoktur. Onlar Tanrı'nın ve Mesih'in kâhinleri olacak, O'nunla birlikte bin yıl egemenlik sürecekler.
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Yuhanna’nın tanımlarının birçoğunun
gerçek dışı görünmesi bizi şaşırtmamalı. Bilinmeyen bir ortamda gerçekleşen
olayları görmeye alışmadığımız 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 kalacaktır. Mesih olaylara el atacak ve bir egemenlik kuracaktır.
Kötülük yargılanacak ve geride bırakmış
olduğu yaralar yeryüzünden silinecektir.
Kötülüğün kaynağı olan İblis, sonsuza
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dek dış karanlığa atılacak ve cezalandırılacaktır.
Değişeceğiz! Bedenlerimiz yüceltilecek,
bilgimiz kusursuzlaşacak. Kurtuluş tamamlanacak. Birey olarak kusursuz olacaksınız. Ayrıca Tanrı'nın isteğini yerine
getirmekte kusursuz olacaksınız. Mesih,
baş yapıcı olarak sizdeki işini bitirmiş
olacak; egemenliği tamamlanacak.
Tanrı'nın bize neden daha fazlasını söylemediğini anlamak kolaydır. Çünkü bize
söylemiş olduklarını bile anlamakta zorluk çekiyoruz.
Tanrı'nın
Vahiy Vermekteki Amacı
Gelecek hakkındaki kıt bilgimizle yine
de Tanrı’ya “yardım etmeye” çalışırız. Bu
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konuyla ilgili Yaratılış 16’da geçen İbrahim ve Hacer’in öyküsünü okuyabilirsiniz. Tanrı'nın vaadini gerçekleştirme çabalarımız sık sık bereket yerine üzüntü
getirir. 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): Gözümüzü imanımızın öncüsü
ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve şimdi Tanrı'nın tahtının sağında oturuyor.
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Şeytan’ın planı şuydu: Gelecekte Mesih’
in dünyanın bütün krallıklarına sahip
olacağını biliyordu. Şeytan, Mesih’in
bunları elde etmesi için kolay yolu kullanmasını sağlamaya 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:
Sonra İblis İsa'yı yükseklere çıkararak bir
anda O'na dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. O'na, “Bütün bunların yönetimini ve
zenginliğini sana vereceğim” dedi. “Bunlar
bana teslim edildi, ben de dilediğim kişiye
veririm. Bana taparsan, hepsi senin olacak.”
İsa ona şu karşılığı verdi: “ ‘Tanrın Rab'be
tapacak, yalnız O'na kulluk edeceksin’ diye
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yazılmıştır.”
Tanrı bizlere geleceği, şu anda yaşadığımız zorluklarla başa çıkabilmemiz için
göstermiştir. Tanrı’nın bizler için belirlemiş olduğu hedefe erişmenin imkânsızlığı (doğal halimizle) yani kusursuz olmak her gün bize yardım etmesi için O’
na bakmamızı sağlamalıdır. Tanrı yapmamızı söylediği şeye itaat etmemiz
için Kendi kuvveti ve lütfundan almamızı ister.
TANRI
VAHYİNİ NEDEN SINIRLAR?
Tanrı neden bize her şeyi önceden göstermez? Bize güvenemez mi? Önemli
olan O’nun bize güvenmesi değil, bizim
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O’na güvenmemizdir.
Gelecekteki bir hedefe varmak için atılması gereken bütün adımları görseydık,
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
Kenti’nin ise fethedilmesi gereken bir
sonraki yer olduğu 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
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7:2-5): Yeşu, Eriha'dan Beytel'in doğusunda, Beytaven yakınındaki Ay Kenti'ne
adamlar göndererek, “Gidip ülkeyi araştırın” dedi. Adamlar da gidip Ay Kenti'ni
araştırdılar. Sonra Yeşu'nun yanına dönerek ona, “Bütün halkın oraya gidip yorulmasına gerek yok” dediler, “Sayısı az olan
Ay halkını yenmeye iki üç bin kişi yeter.”
Kentin üzerine yürüyen üç bin kadar İsrailli, Ay halkının önünde kaçmaya başladı. Ay
halkı onlardan otuz altı kadarını öldürdü,
sağ kalanları da kentin kapısından Şevarim'e dek kovaladı. Bayırdan aşağı kaçanları öldürdü. Korkudan İsrailliler'in dizlerinin bağı çözüldü.
Davut, Tanrı'nın sandığını (Tanrı'nın İsrail’le yaptığı antlaşmayı taşıyan kutsal
sandık) Yeruşalem’e geri getirmekte
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acele etti. Bu hedef çok davet edici gözüküyordu. Daha iyi olsun diye, Tanrı’nın
sandığını tasarlanmış olduğu üzere onu
taşıtmak yerine onu bir arabaya koydurttu (Mısır’dan Çıkış 25:12-14; Yeşu
3:2-4). Yine sonuç Tanrı'nın egemenliğinin daha çabuk ilerlemesi değil, bir felaket oldu (2.Samuel 6:6-8): Nakon'un harman yerine vardıklarında öküzler tökezledi. Bu nedenle Uzza elini uzatıp Tanrı'nın
Sandığı'nı tuttu. RAB Tanrı saygısızca davranan Uzza'ya öfkelenerek onu orada yere
çaldı. Uzza Tanrı'nın Sandığı'nın yanında
öldü.
Petrus, İsa’nın çarmıhta sunacağı kurbanı kabul edilemeyecek bir adım olarak
gördü (Matta 16:22). Bu deneyimi Mesih’le birlikte yaşamak yerine kılıçla
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savaşmak istedi (Yuhanna 18:10-11):
Simun Petrus yanında taşıdığı kılıcı çekti,
başkâhinin Malkus adındaki kölesine vurup sağ kulağını kopardı. İsa Petrus'a, “Kılıcını kınına koy! Baba'nın bana verdiği kâseden içmeyeyim mi?” dedi.
Tanrı’nın benim için olan planını bilmek
istiyorum 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 olduğundan emin olmalıyız.
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TANRI’NIN
BUGÜN İÇİN TASARIMI
Tanrı'nın sizin hayatınızda bugünkü isteği nedir? Tanrı sizin ne yapmanızı istiyor?
Farklı ruhsal deneyimler vardır. Mesih’le
olan belirli deneyimler, hayatımızda bir
kez ve her zaman için geçerli olacak
şekilde tasarlanmıştır. Yeniden 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 zamanlarında ya da
dönemlerinde yeniden gerçekleşirler.
Uyanış ruhsal yenilenmenin gerçekleş-
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tiği özel bir zaman bunlardan biridir.
Bizler sürekli uyanışı yaşayamayız. Yağmur mevsiminde, “yağmur”un yağmasını ruhsal uyanışı bekleriz. Tanrı, bu
mevsimlerin doğasını Sözü’nün ve
Ruhu’nun hizmeti aracılığıyla açıklığa
kavuşturur. Doğada, yaklaşmakta olan
mevsimlerin belirtileri nasıl görülüyorsa,
genelde hem bir uyanışa olan gereksinimi hem de Tanrı'nın bir uyanış gerçekleştirme isteğini gösteren belirtiler vardır.
Ama yalnızca bir kez ya da mevsimsel
gerçekleşen deneyimlerin yanı sıra, her
gün gerçekleşmesi tasarlanan deneyimler de vardır. Tanrı bizleri, günlük bir
döngüyle yaratmış olduğu bir dünyaya
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koymuştur. Gündelik yaşadığımız için,
Tanrı'nın her gün izlememizi tasarlamış
olduğu belirli ruhsal ilkeler vardır. Tanrı'
nın isteğini en basit biçimiyle yerine
getirmek, her gün Tanrı'nın o gün için
istediği olan şeyleri yapmaktır.
Tanrı'nın her gün yapmamızı istediklerine bakalım ve O’nun vaadini görelim.
Eski Antlaşma döneminde, Buluşma Çadırı (Rab’bin varlığının çadırı) tapınmanın merkeziyken, adına kâhinler ve Levililer denilen bazı adamlara verilmiş görevler vardı. Bu görevlerin her gün yerine
getirilmesi gerekiyordu. Günlük itaat
gerçekleşmeden yıllık bayramların kutlanması saçma olurdu.
Cebrail, Kahin Zekeriya’ya Tanrı'nın hal-
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kını Rab’bin gelişine hazırlayacak bir oğlu olacağını, günlük kâhinlik görevlerini
yerine getirirken söylemişti (Luka 1:817): Zekeriya, hizmet sırasının kendi bölüğünde olduğu bir gün, Tanrı'nın önünde
kâhinlik görevini yerine getiriyordu. Kâhinlik geleneği uyarınca Rab'bin Tapınağı'na
girip buhur yakma görevi kurayla ona verilmişti. Buhur yakma saatinde bütün halk
topluluğu dışarıda dua ediyordu.
Bu sırada, Rab'bin bir meleği buhur sunağının sağında durup Zekeriya'ya göründü.
Zekeriya onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı. Melek, “Korkma, Zekeriya” dedi,
“Duan kabul edildi. Karın Elizabet sana bir
oğul doğuracak, adını Yahya koyacaksın.
Sevinip coşacaksın. Birçokları da onun
doğumuna sevinecek. O, Rab'bin gözünde
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büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek; daha annesinin rahmindeyken Kutsal
Ruh'la dolacak. İsrailoğulları'ndan birçoğunu, Tanrıları Rab'be döndürecek. Babaların
yüreklerini çocuklarına döndürmek, söz
dinlemeyenleri doğru kişilerin anlayışına
yöneltmek ve Rab için hazırlanmış bir halk
yetiştirmek üzere, İlyas'ın ruhu ve gücüyle
Rab'bin önünden gidecektir.”
Yaşlı kadın peygamber Anna, günlük
dualarını ederken kendisine büyük bir
ayrıcalık verilmişti. Dünyanın kurtarıcısı
olan Mesih’in Rabbe adanmasına tanık
oldu (Luka 2:36-38): Anna adında çok
yaşlı bir kadın peygamber vardı. Aşer oymağından Fanuel'in kızıydı. Genç kız olarak evlenip kocasıyla yedi yıl yaşadıktan
sonra dul kalmıştı. Şimdi seksen dört
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yaşındaydı. Tapınaktan ayrılmaz, oruç tutup dua ederek gece gündüz Tanrı'ya tapınırdı. Tam o sırada ortaya çıkan Anna,
Tanrı'ya şükrederek Yeruşalim'in kurtuluşunu bekleyen herkese İsa'dan söz etmeye
başladı.
Her gün yapmamız gerekenler nelerdir?
Pentikost Günü’nden sonra kilise büyük
bir başarı yaşadı (Elçilerin İşleri 2:4041): Petrus daha birçok sözlerle onları
uyardı. “Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın!” diye yalvardı. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık üç bin
kişi topluluğa katıldı.
İnanlıların davranışları, Tanrı'nın bereketinin onlar için açık olmasına neden
olan günlük etkinlikleriyle belirlenmişti.
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Günlük tapınmalarıyla Eski Antlaşma
döneminde kâhinlerin yerine getirdiği
tapınmayı sürdürüyor gibi görünüyorlardı. Kalıpları neydi? Elçilerin İşleri 2:4447’yi inceleyelim.
İlk olarak, kardeşleriyle olan ilişkilerini korudular. Yakın bir paydaşlık içindeydiler
(44-45. ayetler): İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı.
Tanrı'nın halkından biriyle ilişkilerinizin
doğru olmaması, Tanrı'nın sesini duymanızı engeller. Acılık, içerleme, kıskançlık ya da diğer yanlış duygular Tanrı'ya
özgürce karşılık verme yeteneğinizi
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azaltırlar. İlişkilerinizi her gün gözden
geçirmek en iyisidir. Kutsal Kitap “Öfkenizin üzerine güneş batmasın” der (Efesliler 4:26).
Elçilerin İşleri 2:46’da tanımlanan birlikten teşvik/cesaret ve öğüdün aktığına
kuşku yoktur. İbraniler 3:13, birbirimizi
yüreklendirmemizi söyler: “Gün bugündür” denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. Öyle ki, hiçbirinizin yüreği günahın aldatıcılığıyla nasırlaşmasın.
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 bun-
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ları yapma fırsatını elde edebiliriz:
Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti
adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri,
kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban
olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur.
Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine,
Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin
ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.
İkinci olarak, her gün Tanrı'ya şükrettiler
(46-47. ayetler): Her gün tapınakta
toplanmaya devam eden imanlılar, kendi
evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç
ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı
övüyorlardı.
Tanrı çocuğu şükran ve övgüsünü her
gün dile getirmelidir. Bu, itaat kurbanı
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olarak başlayabilir, ama sonra Tanrı’nın
iyiliğinden ötürü duyulan mutluluğun
dile getirimiyle devam edecektir.
Üçüncü olarak, adanmışlıklarını her gün
yenilediler. Elçilerin İşleri 2’de verilen örnek, inanlıların adanmışlıklarını davranışlarıyla nasıl ortaya koyduklarını göstermektedir. Mesih, Kendisini izlemek
isteyen herkesin, “Her gün çarmıhını yüklenmesi” gerektiğini söylemişti (Luka
9:23). Mesih bu sözlerle, her gün kendi
kendimize Mesih’e ait olduğumuzu hatırlatmamız gerektiğini dile getiriyordu.
Bu tutum ya da düşünceyle, her şey
Tanrı'nın yüceliği için yapılacaktır.
Davut, adanmanın, yapmayı vaat ettiğimiz şeyleri Tanrı’ya her gün sunmak ol-
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duğunu söylemişti (Mezmur 61:8): O
zaman adını hep ilahilerle öveceğim, /Her
gün adaklarımı yerine getireceğim.
Dördüncü olarak, gereksinimlerinin karşılanması için her gün Tanrı’ya baktıklarına
kuşku yoktur. Bizim kalıbımız da bu olmalıdır. Bizlere, “Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver” diye dua etmemiz söylenmiştir (Matta 6:11).
Öyleyse, Tanrı'nın isteği zor değildir. İşin
içine başka konuları karıştırdığımızda,
karmaşayla karşılaşırız. 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): Her gün yükümüzü
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taşıyan Rab'be / Bizi kurtaran Tanrı'ya
övgüler olsun. 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 zamanında, İsrail ulusunun tapınma törenlerinde ve ilk kilisede de vardı. Ve bu günlük döngüde, Tanrı bizlere
yol gösterir.
Tanrı’nın Tasarımı Sizin Seçiminiz adlı kitabı incelemeyi bitirdiniz. Bu derslerin,
Tanrı'nın yaşamınız için olan isteği ve
tasarımını anlamanıza yardım etmiş olduğunu umut ediyorum. O’nun planını
izleme ve O’nun hakkında öğrendiğiniz
şeyleri uygulama konusunda Tanrı sizi
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bereketlesin.
Şimdi öğrenci raporunuzda ÜNİTE İKİ
için verilen soruları yanıtlamaya
hazırsınız.
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ÜNİTE 2 BİLGİNİZİ TEST EDİN
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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.
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1 Tanrı bizi nasıl görür?
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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.

269

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.

270

3 Tanrı'nın bizi nasıl gördüğü neye
bağlıdır?
a) Mesih’in bizdeki doğruluğuna.
b) Mesih gibi olma isteğimize.
c) Sadece Mesih’in yaptıklarına.
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4 Tanrı'nın tasarımında önemli olmaya
nasıl devam 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.
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6 Tanrı, tasarımı hakkında bize genelde
nasıl bilgi verir?
a) Başkalarının öğüdüyle.
b) Önderlerin buyruklarıyla.
c) Kendi Sözü’yle.
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7 Tanrı'nın, aracılığıyla konuşması
muhtemel olan yetkiye dayalı bir ilişkiye
örnek, kişinin aşağıdakilerden
hangisiyle olan ilişkisidir?
a) Hükümetle.
b) Arkadaşlarla.
c) Komşularla.
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8 Tanrı'nın tasarımını bize sık sık adım
adım açıkladığını 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.
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9 Naaman gibi insanlar Tanrı'nın sesini
duymayabilirler, 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 büyümesi gerekir.
b) Ruhsal bakımdan uyanık olanların
herhangi bir insansal yetkiye boyun
eğmeleri gerekli değildir.
c) Sınırlar bazen Tanrı'nın tasarımının
bir parçasıdır.
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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.
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12 Mesih’in büyürken geçirdiği
deneyimler bize neyi gösterir?
a) Olgunlaşmadıkça Tanrı'nın isteğini
bilemeyeceğimizi.
b) Tanrı'nın isteğinin bizim
olgunluğumuzla bağlantılı olmadığını.
c) Tanrı'nın isteğini anlama konusunda
gelişmemiz gerektiğini.
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13 Mesih gibi bizler de dua sayesinde
neyi öğrenebiliriz?
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 sayesinde öğrendi?
a) Zafer.
b) Acı çekme.
c) Başarı.
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15 Denenmelerin üstesinden gelmek
aşağıdaki tecrübelerden hangisi olarak
tanımlanabilir?
a) Zayıflıklar ve hatalarımız olduğunu
öğrenmemiz.
b) Şartlar her ne olursa olsun Tanrı'nın
isteğine uymamız.
c) Tanrı'nın isteğini yapmamış
olduğumuzu anlamamız.
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öğrenmemiz.
b) Şartlar her ne olursa olsun Tanrı'nın
isteğine uymamız.
c) Tanrı'nın isteğini yapmamış
olduğumuzu anlamamız.
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16 Tanrı bize gelecekle ilgili bütün
ayrıntıları göstermez, çünkü
a) gelecekteki olayların tanımları
genelde kolay anlaşılmaz.
b) gelecekteki olayları bilmenin günlük
yaşamda bir değeri yoktur.
c) acele etmeye veya ara adımları
atlamaya çalışabiliriz.
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17 Tanrı bize gelecekle ilgili bazı şeyleri
neden açıklar?
a) İçinde bulunduğumuz koşullarla
umutla yüzleşebilmemiz için.
b) Gelecekteki olayları nasıl
gerçekleştirebileceğimize karar
verebilmemiz için.
c) Gereksiz gördüğümüz adımlardan
kaçınabilmemiz için.
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18 Tanrı geleceğimizle ilgili şeyleri
açıklamayı kısıtlar, çünkü
a) tasarımının ayrıntıları ileride
değişebilir.
b) Yeşu’nun yaptığı gibi bazı adımları
atmamaya çalışabiliriz.
c) bize güvenemeyeceğini bilir.
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19 Tanrı'nın isteğini yerine getirmenin
en temel şekli,
a) hangi mesleği seçeceğimizle ilgili
kararlar vermektir.
b) her gün Tanrı'nın o günle ilgili isteğini
yerine getirmektir.
c) Tanrı'nın gelecekle ilgili bir açıklama
yapmasını beklemektir.
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20 Tanrı, bizim için olan tasarımında her
gün ne yapmamızı ister?
a) Adanmışlığımızı tazelememizi.
b) Uyanış yaşamamızı.
c) Rab’be birini kazandırmamızı.
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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.
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Son Bir Söz
Bu kitap, dünyadaki hemen hemen herkesi
rahatsız eden soru ve sorunlara iyi yanıtlar
sağlamak amacıyla yazılmıştır. Kendi soru
ve sorunlarınızı yanıtlamak ve sizin için en
iyisi olacak yaşam biçimine kavuşasınız
diye aşağıdaki önemli bilgileri bir daha
gözden geçirmenizi saygıyla öneriz.
1. Bir Kurtarıcı’ya ihtiyacınız var.
Romalılar 3:23
Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın
yüceliğinden yoksun kaldı.
Hezekiel 18:20
Ölecek olan günah işleyen kişidir. Oğul
babasının suçundan sorumlu tutulamaz,
baba da oğlunun suçundan sorumlu tutu-
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lamaz. Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi
kötülüğünün karşılığını alacaktır.
2. Siz kendi kendinizi kurtaramazsınız.
1.Timoteos 2:5
Çünkü tek Tanrı ve Tanrı'yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve
kendisini herkes için fidye olarak sunmuş
bulunan Mesih İsa'dır.
Yuhanna 14:6
İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im” dedi.
“Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse
gelemez.
3. Tanrı dünyadaki insanların kurtulmalarını
istemektedir.
Yuhanna 3:16–17
“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki,
biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman
edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi son-
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suz yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlu'nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya
O'nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.
4. Tanrı, Kendisine iman edenlerin hepsini
kurtarması için İsa’yı hayatını vermek üzere gönderdi.
Galatyalılar 4:4–5
Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında
olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz
Oğlu'nu gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk
hakkını alalım.
1.Petrus 3:18
Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve
son kez öldü. Bedence öldürüldü, ama
ruhça diriltildi.
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5. Kutsal Kitap bizlere kurtuluş yolunu
gösterir ve bizlere İsa Mesih İnanlısı'na
yakışır yaşamında nasıl büyüyebileceğimizi öğretir.
Yuhanna 15:5
Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende
kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi
çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.
Yuhanna 10:10
Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek
için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.
2.Petrus 3:18
Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa
Mesih'in lütfunda ve O'nu tanımakta ilerleyin. Şimdi ve sonsuza dek O'na yücelik
olsun! Amin.
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6. Sonsuzluğu nerede geçireceğinize kendiniz karar verirsiniz.
Luka 13:15
O sırada bazı kişiler gelip İsa'ya bir haber
getirdiler. Pilatus'un nasıl bazı Celileliler'i
öldürüp kanlarını kendi kestikleri kurbanların kanına kattığını anlattılar. İsa onlara
şöyle karşılık verdi: “Böyle acı çeken bu
Celileliler'in, bütün öbür Celileliler'den
daha günahlı olduğunu mu sanıyorsunuz?
Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz, hepiniz böyle mahvolacaksınız. Ya da,
Şiloah'taki kule üzerlerine yıkılınca ölen o
on sekiz kişinin, Yeruşalim'de yaşayan
öbür insanların hepsinden daha suçlu
olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır
diyorum. Ama tövbe etmezseniz, hepiniz
böyle mahvolacaksınız.”
Matta 10:32-33
“İnsanların önünde beni açıkça kabul
eden herkesi, ben de göklerdeki Babam'ın
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önünde açıkça kabul edeceğim. İnsanların
önünde beni inkâr edeni, ben de göklerdeki Babam'ın önünde inkâr edeceğim.”
Yuhanna 3:35-36
Baba Oğul'u sever; her şeyi O'na teslim
etmiştir. Oğul'a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul'un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.
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Yazar Hakkında
Pastör J. Lowell Harrup, 1979-89 yıllarında
Belçika’nın Brüksel kentinde “Hıristiyan
Merkezi”nde pastörlük yapmıştır. Brüksel’e
gitmeden önce 13 yıl boyunca Washington
D.C. yakınlarında Alexandria, Virginia’da on
üç yıl boyunca pastörlük yaptı.
Harrup, aile kampları, vaiz toplantıları ve
önderlik seminerlerinde vaizlik hizmeti
yapmıştır. Lise ve üniversitelerde gençlere
hizmet vermiştir. Uzun yıllardır Tanrı
Sözü’nü çalışmaktan ve çeşitli yaşlarda
olan ve geçmişlerden gelen kişilere verdiği
danışmanlık hizmetinden edindiği
anlayışları bu kursun yazılmasında kullanmıştır.
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Who are the Assemblies of God?

The Assemblies of God was founded in 1914 in
Hot Springs, Arkansas with 300 people at the
founding convention. Today there are 13,017
churches in the U.S. with over 3 million members and adherents. There are more than 69
million Assemblies of God members worldwide, making the Assemblies of God the
world’s largest Pentecostal denomination. This
book has been prepared by Assemblies of God
workers with decades of church-planting
experience around the world.

Tanrı'nın Toplulukları Kimdir?
Kuruyucu toplantısında yalnız 300 kişi hazır
olmak üzere Tanrı'nın Toplulukları (Assemblies
of God) Hot Springs, Arkansas, ABD'de 1914'te
kuruldu. Bugünse Amerika'daki Tanrı'nın Toplulukları'nın sayısı 13.017 kiliseyi ve 3 milyon
üyeyi aşmıştır. Her hafta sonu dünya çapındaki
en büyük Pentikostçu kilise örgütü olan Tanrı'
nın Toplulukları'nda 69 milyon kişi tapınmaktadırlar. Bu kitap, dünya çapında onlarca senelik
denemeye sahip olan Tanrı’nın Toplulukları
işçilerince hazırlanmıştır.
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Türkçe Kutsal Kitab'ı
Nereden Elde Edebilirim?
Yeni Yaşam Yayınları
Açıklamalı Kutsal Kitap
(NIV Study Bible notlarıyla)
www.yyyayinlari.com
Yeni Yaşam
Açıklamalı Kutsal Kitap
(Life Publishers notalarıyla)
www.yyyayinlari.com
YouVersion
Kutsal Kitap Uygulaması
Hemen indirin (%100 bedava):
https://www.bible.com/app
Bu kitap
Pınarbaşı Yayınları işbirliğiyle
bir Küresel Üniversite yayımıdır.
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Bu kitap Google şirketinin bedava sunu olan
Roboto adlı yazıtipi ailesiyle hazırlanmıştır. Bu
yeni font özellikle çok küçük harf boylarında
küçük cep telefon ekranlarına uygun yüksek
okunabilirliği sağlamak için yaratılmıştır.
This book has been prepared using the Roboto
font family, created and offered for free by
Google. It has been created specifically to
provide high readability at very small point sizes
on small cell phone screens.
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