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*12-18 Ocak

İsa’nın Yedi Kiliseye Mesajı

Sebt Günü
KONUYLA İLGILI  METINLER: Va. 2:8–11, Va. 2:12–17, Va. 2:18–29,
Va. 3:1–6, Va. 3:7–13 Va. 3:14–22, Yşa. 61:10.
HATIRLAMA METNI: Ben nasıl galip gelerek Babam’la birlikte
Babam’ın tahtına oturdumsa, galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim (Vahiy 3:21).

İ

sa halkına, yedi mesaj barındıran mektubu, Yuhanna aracılığıyla
Patmos’tan gönderdi. Bu mesajlar Yuhanna zamanındaki Asya kiliselerini ilgilendiriyordu fakat aynı zamanda kilisenin tarih boyuncaki durumunu simgeler kullanarak peygamberce betimliyordu.
Bu mesajlar karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, hepsinin aynı altılı yapıyı
taşıdığı görülüyor. Her biri İsa’nın söz konusu kiliseye ismen hitap etmesiyle
başlıyor. İkinci bölüm ise şu ifade ile başlıyor: … şöyle diyor: Bu şekilde İsa
birinci bölümdeki belirtici özelliklerden bahsederek Kendisini beher kiliseye
takdim ediyor. İsa’nın bu betimlemeleri beher kilisenin ihtiyaçlarına hitap
ediyor. Bu şekilde İsa onların farklı sorunlarını ve durumlarını karşılayabilecek
olduğuna işaret ediyor. Daha sonra İsa kilisenin mevcut durumuna dair değerlendirmede bulunuyor ve bulunduğu zor durumdan kurtulması için kiliseye
tavsiyelerini bildiriyor. Son olarak da, her mesaj Ruh’un mesajını duyma çağrısı ve galiplere verilen vaatlerle bitiriliyor.
Geçen haftanın dersinde, Efes’teki ilk kiliseye gönderilen mesajı incelerken
gördüğümüz gibi ve bu hafta kalan diğer altı mesajı çalışırken göreceğimiz gibi,
İsa, her durumdaki beher kilisenin ihtiyacına cevaplar ve umut ile karşılık veriyor. Dolayısıyla, O, bugün bizim ihtiyaçlarımızı da karşılayabilecek kudrettedir.
*19 Ocak Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.
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PAZAR

13 Ocak

Mesih’in Smirna ve Bergama’ya Mesajları
Smirna çok güzel ve zengin bir şehirdi fakat zorla imparatora tapınma
uygulamasının da merkeziydi. Bu zorlamaya karşı gelmek, kilisenin yasal
statüsünü kaybetmesi, zulüm ve hatta şehitlik gibi sonuçlara yol açabilirdi.
Vahiy 2:8-11 ayetlerini oku. İsa’nın Kendisini bu kiliseye tanıtışı, kilisenin mevcut durumu ile ne şekilde ilişkili? Kilisenin durumu neydi?
İsa, gelecek olana dair kiliseye hangi uyarıda bulunuyor?

Smirna’daki kiliseye verilen mesaj, peygamberlik sözünde Hristiyanların
Roma İmparatorluğu tarafından acımasızca zulüm gördüğü elçiler sonrası
dönem kilisesi için de geçerlidir. Vahiy 2:10 ayetinde bahsedilen on gün M.S.
303 ile 313 tarihleri arasındaki Diocletian tarafından başlatılan ve büyük
Konstantinus’un Hristiyanlara din özgürlüğü tanıyan Milan Bildirisini yayınlamasıyla sona eren on yıllık zulüm dönemine işaret ediyor.
Bergama bir yılanla temsil edilen ve Kurtarıcı denilen Greklerin şifa tanrısı
Asklepius da dahil olmak üzere çeşitli putperest kültünün merkeziydi. İnsanlar
şifa bulmak için çok uzaklardan Asklepius’un mabedine geliyorlardı. Bergama,
Smirna’da olduğu gibi zorunlu olan imparatora tapınma kültünü yaymak konusunda öncü bir role sahipti. Ayetlerde, Bergama’da yaşayanlara Şeytan’ın tahtının
bulunduğu şehirde yaşayanlar deniyor olmasına şaşmamak lazım.
Vahiy 2:12-15 ayetlerini oku. İsa Kendisini kiliseye nasıl takdim ediyor?
Kilisenin ruhsal durumuna ilişkin Değerlendirmesi ne?

Bergama şehrinde yaşayan Hristiyanlar, hem dışarıdan hem de kilisenin
içinden kışkırtmalara karşı koymak zorundaydı. Bir çoğu sadık kaldı fakat
bazıları, Nikolas yanlıları, zulümden kaçmak için putperestliğe tavizler vermeyi savunuyorlardı. İsraillileri Vaat Edilmiş Ülke yolundayken Allah’a karşı
günah işlemeleri için saptıran ve kandıran Balam gibi (Say. 31:16), onlar
da imanlarından taviz vermeyi daha pratik, hatta faydalı buldular. Yeruşalim
kurulu putlara sunulmuş şeyleri ve cinsel ahlâksızlığı yasaklamış olmasına
rağmen (Elç. 15:29), Balam’ın öğretisi kilise üyelerine bu kararı reddetmelerini söylemişti. İsa’nın Bergama’ya sunabileceği tek çözüm, Tövbe (Va.
2:16) etmeleriydi.
Bergama’daki kilise, aşağı yukarı M.S. 313-538 tarihleri arasındaki kilisenin peygamberlik sözüyle bir tarifidir. Kilisede bazı sadık kalanlar vardı fakat
ruhsal gerileme ve döneklik hızla artmıştı.
Bana olan imanını yadsımadın (Va. 2:13 ayrıca bkz. Va. 14:12) ne demek?
İmanımızı inkâr etmeyi reddetmemiz, taviz vermeye direnmemize ve
ölüm pahasına da olsa sadık (Va. 2:10) kalmamıza nasıl yardımcı olur?
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PAZARTESI

14 Ocak

Mesih’in Tiyatira’ya Mesajı
Bildiğimiz kadarıyla, diğer şehirlerle karşılaştırıldığında, Tiyatira’nın tarihsel anlamda siyasi ya da kültürel bir önemi bulunmamakta. Şehirdeki kilise
de gösterişsizdi. Roma İmparatorluğundaki insanların, bir işi yürütmek ya
da işte çalışmak için esnaf birliğine kayıtlı olmaları gerekiyordu. Tiyatira bu
gerekliliği zorla mecbur kılmasıyla biliniyordu. Birlik üyeleri, birliğin bayramlarına ve çoğunlukla ahlâkdışı faaliyetlerin yapıldığı tapınak törenlerine
katılmak zorundaydı. Uyum sağlamayanlar birlikten atılıyor ya da ekonomik
yaptırımlara maruz kalıyordu. O dönemde yaşayan Hristiyanlar için bu,
bütünüyle taviz vermek ile müjde uğruna tamamen ihraç edilmek arasında
bir seçim yapmak anlamına geliyordu.

Vahiy 2:18-29 ayetlerini oku. İsa Kendisini bu insanlara nasıl takdim ediyor (ayrıca bkz. Dan. 10:6)? İsa’nın kiliyse salık verdiği nitelikler nelerdi ve hangi mesele kiliseye sorun çıkartıyordu?

Aynı Bergama’daki kilisede olduğu gibi Tiyatira’daki kilise de, putperest
çevreye taviz vermeye zorlanıyordu. İzebel ismi, İsrail’i dönekliğe sürükleyen
(1. Krallar 16:31–33) Kral Ahav’ın karısına atıfta bulunuyor. İsa onu ruhsal
olarak ahlâk dışı biri olarak resmediyor (Va. 2:20). Gerçekten taviz verenler
ve temiz olmayan putperest fikirlerle uygulamaları benimseyenler, onunla
ruhsal fuhuş işliyorlardı.
Tiyatira’daki kilise, M.S. 538–1565 tarihleri arasındaki Hristiyanlığın
durumunu simgeliyor. Tehlike dışarıdan değil, tersine içeriden geliyordu.
Kutsal Kitap’ın yerini gelenek, Mesih’in rahipliğini, beşer rahiplik ve kutsal
kalıntılar almıştı ve işler kurtuluşa götüren yollar olarak görülmeye başlanmıştı. Yozlaşmış hükümleri kabul etmeyenler, zulme maruz kalmış hatta
katledilmişti. Yüzyıllar boyunca gerçek kilise çöllere sığınmıştı (bkz. Va.
12:6, 13, 14). Fakat İsa’nın Tiyatira’daki kiliseyi imanları, sevgileri, işleri ve
hizmetleri için takdir etmesi, Reform’a ve Kutsal Kitap’a dönüşün başlamasına işaret ediyor.

Vahiy 2:25 ayetindeki sözleri düşün: Ben gelinceye dek sizde olana
sımsıkı sarılın. Bu sözler bugün bizim için hem bireysel hem de
toplu olarak ne anlama geliyor? Bizde İsa’dan olup da sıkı tutunmamız gereken ne var?
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15 Ocak

Mesih’in Sart’a Mesajı
Sart’ın görkemli bir geçmişi vardı. Fakat Roma döneminde şehir eski saygınlığını kaybetmişti. Hala zengin bir şehirdi fakat görkemi mevcut gerçekliğe
değil, geçmiş tarihine dayanıyordu. Şehir dik bir tepeye inşa edilmişti
ve bu yüzden neredeyse zapt edilemezdi. Vatandaşları kendilerini çok
güvende hissettikleri için, şehir surları ihmalkâr bir şekilde muhafaza ediliyordu.

Vahiy 3:6, Matta 24:42–44 ve 1. Selanikliler 5:1–8 ayetlerini oku.
İsa, Sart’taki Hristiyanları ruhsal durumlarına çare olsun diye
neye teşvik ediyor? İsa’nın uyanık kalın uyarısı şehrin tarihiyle ne
şekilde ilişkili?

İsa, Sart’taki birkaç Hristiyanın sadık olduğunu fakat çoğunun ruhsal
olarak ölü olduğunu belirtiyor. Kilise (Bergama ve Tiyatira’da olduğu gibi)
herhangi bir aleni günahla ya da döneklikle değil, ruhsal ataletle suçlanıyor.
Sart kilisesine yazılan mesaj, aşağı yukarı 1565-1740 tarihleri arasına
denk gelen, reform sonrası dönemdeki Protestanların ruhsal durumunun
peygamberlik sözündeki karşılığıdır çünkü o dönemde kilise cansız bir
yasacılığa ve ruhsal rehavet durumuna girerek yozlaşmıştı. Yükselen akılcılık ve dünyasallık dalgasıyla birlikte müjdenin kurtarıcı rahmeti üzerindeki
odaklanma ve Mesih’e bağlılık giderek azaldı ve mezhepçilik ile kuru felsefi
tartışmaların yolu açıldı. Bu dönemin kilisesi canlı gibi görünse de, ruhsal
olarak ölüydü.
Mektup aynı zamanda her nesilden Hristiyanla da ilgilidir. Görkemli ifadelerle sürekli Mesih’e olan geçmişteki sadakatlerinden bahseden Hristiyanlar
vardır. Maalesef o kişilerin Mesih ile bugünkü deneyimleri hakkında söyleyecek pek sözleri yoktur. Onların dini göstermeliktir, kalplerindeki gerçek din
eksiktir ve müjdeye sahiden bağlı değildirler.

Sadece Mesih’e iman ederek kurtuluş gerçeğini sürekli aklımızda
tutarak, işlerimizin hangi yönlerden Allah’ın huzurunda mükemmel kabul edilmediğini söyleyebiliriz? Bu ne anlama geliyor ve
O’nun huzurunda işlerimizi nasıl mükemmelleştirebiliriz? Bkz.
Mat. 4:44–48.
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16 Ocak

Mesih’in Filadelfiya’ya Mesajı
İsa tarafından hitap edilen altıncı kilise, Filadelfiyaydı (kardeşçe sevgi).
Şehir, imparatorluğun ticaret rotasındaydı ve büyük, verimli bir platoya
geçiş, bir açık kapı olarak hizmet veriyordu. Kazılarda bulunanlar, orasının
insanların sağlık ve şifa bulmak için geldikleri bir merkez olduğunu gösteriyor. Sürekli depremlerle sarsıldığı için, şehrin sakinleri kırsala göç etmişler,
mütevazı kulübelerde yaşıyorlardı.

Vahiy 3:7-9 ayetlerini oku. İsa’nın bu mesajda Kendisini tanıtışı, bu
kilisenin mevcut durumu ile ne şekilde ilişkili? İsa’nın Gücünün az
olduğunu biliyorum (Va. 3:8) ifadesi kilisenin durumu hakkında
bize ne söylüyor?
Bu kiliseye verilen mesaj peygamberlik sözünde, 1740 - 1844 yılları arasında,
Büyük Britanya ve Amerika’da gerçekleşen büyük Protestan dirilişinin, Birinci
ve İkinci Uyanışına karşılık geliyor. Allah’ın halkına gerçekten sözüme (Va. 3:8)
uymaya çalıştıkları için sahip oldukları ışık verildi. Allah’ın buyruklarına itaate
ve kötülükten uzak yaşamaya gittikçe artan bir şekilde önem veriliyordu. Açık
kapı belli ki göksel tapınağa açılan kapı çünkü ayrıca Tanrım’ın Tapınağı da
belirtilmiş (Va. 3:12 ayetini, Va. 4:1, 2 ile karşılaştır). Bir kapının kapanıp,
diğer kapının açılması, 1844 yılında gerçekleşecek olan, Mesih’in Başrahiplik
hizmetindeki değişikliğe işaret ediyor.

Vahiy 3:10-13 ayetlerini oku. Zamanın kısa ve İsa’nın gelişinin
yakın olduğuna dair hangi belirtiler veriliyor? Allah’ın adının O’nun
halkının üstüne yazılmış olması ne önem taşıyor (bkz. 2Ti. 2:19)?
Eğer adı bir kişinin kişiliğini yansıtıyorsa, Mısırdan Çıkış 34:6 ayeti,
Allah’ın adını taşıyanlarla ilgili bize ne söylüyor?
Atlantik okyanusunun her iki yakasındaki kiliselerde büyük uyanışlar
yaşandı. 1844 yılına yaklaştıkça, Mesih’in yakında geleceği mesajı dünyanın bir çok bölgesinde duyuruluyordu. Galiplerin üzerine Allah’ın adının
yazılması vaadi, Allah’ın kişiliğinin O’nun halkında görüleceğini belirtiyor.
Mesih’in çok yakında gelecek olduğu kadar önemli olan diğer mesaj da,
Mesih’in günahlarını affederek ve Yasasını onların yüreklerine yazarak,
Halkını o büyük olaya hazırlama vaadiydi (bkz. Fil. 1:6; İbr. 10:16, 17).

Mesih’in yakında gelecek olduğu umudu senin için ne ifade ediyor?
Mesih’in başladığı işi bitireceğini vaat etmiş olması bize ne şekilde
güvence veriyor?
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Laodikya’daki Hristiyanlar
İsa tarafından seslenilen son kilise de önemli ticaret yolları üzerindeki zengin bir şehir olan Laodikya’daydı. Yün sanayisi, (hatırı sayılır miktarda altın
barındıran) bankaları ve bir göz merhemi üreten tıp okuluyla biliniyordu.
Refah düzeyinin yüksek olması, Laodikya yurttaşlarını kendini beğenmişlikle
doldurmuştu. M.S. 60 yılında bir deprem şehri yerle bir ettiğinde, yeniden yapılanma için gerekli her türlü öz kaynağa sahip olduklarını öne sürerek Roma’nın
yardım teklifini reddetmişlerdi. Şehirde su bulunmadığı için, Hierapolis’teki
(Pamukkale) sıcak pınarlardan, kemerler üzerinde şehre su taşınıyordu.
Kaynak Laodikya’dan uzakta olduğu için, su şehre varana kadar soğuyordu.
Vahiy 3:14–17 ve Hoşea 12:8 ayetlerini oku. Şehrin kendini beğenmiş
ruhu Laodikyalı Hristiyanları ne şekilde etkisi altına almıştı?

İsa, Laodikya’daki Hristiyanları ciddi bir günah, sapkınlık ya da döneklik
sebebiyle azarlamadı. Onların sorunu, sonunda ruhsal atalete yol açan
rahatlıktı. Aynı şehre gelen su gibi onlar da soğuk ya da sıcak değillerdi, ılıklardı. Zengin olduklarını, hiçbir şeye ihtiyaçları olmadığını öne sürüyorlardı
fakat fakir, çıplak ve ruhsal durumlarına karşı da körlerdi.
Laodikya’daki kilise, Vahiy’in son zamana dair bölümlerindeki bazı bağlantılardan anlaşılacağı gibi, bu dünyanın sonuna yakın dönemdeki Allah’ın kilisesinin ruhsal durumunu simgeliyor. Bu bağlantılardan birinde, Vahiy 16:15 ayetindeki Mesih’in ara cümle uyarısında, ruhsal olarak çıplak Laodikya’nın Mesih’in
doğruluğunun beyaz giysilerine ihtiyaç duyması kast ediliyor. Bu, giysilerini
üstünde bulundurma ve çıplak dolaşmama uyarısı, tam da ruhsal Armagedon
savaşından söz edilirken yapılıyor. İsa’nın zamanlaması ilk bakışta oldukça garip
görünebilir çünkü bu giysileri almak artık mümkün değildir. Sonuçta deneme
süresi herkes için çoktan sona ermiş olacak. Fakat giysilerini üstünde tutma uyarısı altıncı bela ve Armagedon ile bağlantılı gibi görünüyor çünkü İsa Laodikya’ya
sonsuza kadar geç olmadan önce, o korkunç çatışmaya şimdiden hazır olmalarını hatırlatmak istiyor. O yüzden, Vahiy 16:15 ayeti, Laodikyalıları eğer İsa’nın
öğüdüne kulak vermek yerine çıplak kalmayı seçerlerse (Va. 3:17, 18), O’nun
gelişinde kayıp olacakları ve utanacaklarına dair uyarıyor (bkz. 1Yu. 2:28–3:3).
İsa, Laodikyalılara onları sevdiğine dair güvence veriyor ve onları tövbe etmeye
çağırıyor (Va. 3:19). Çağrısını, Kendisini, önünde dikilmiş, içeri alınmayı isteyerek
kapıyı Çalan (Va. 3:20) ezgiler Ezgisindeki Sevgili, 5:2–6, olarak resmederek bitiriyor. Kapıyı açıp O’nu içeri alan herkese, O’nunla birlikte samimi bir akşam yemeği
ve tahtında O’nunla birlikte egemenlik sürme vaat edilmiştir (bkz. Va. 20:4).
Vahiy 3:18-22 ayetlerini oku. İsa Laodikyalılara ne tavsiyede bulunuyor?
Altın, beyaz giysiler ve göz merhemi neyi simgeliyor (bkz. 1Pe. 1:7; Yşa.
61:10; Eff. 1:17, 18) ? Bu tavsiye, kendimizi Laodikya kilisesi olarak gören
biz Yedinci Gün Adventistlerine ne söylüyor?
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EK ÇALIŞMA: Ellen G. White’ın, Elçilerin İşleri kitabından Vahiy s. 536549 bölümünü oku.

Kiliselere yazılan yedi mesaj, yedi kilisenin de ruhsal olarak gerilediğini
gösteriyor. Efes’teki kilise ilk zamanlardaki sevgisini kaybetmiş olsa da hala
sadıktı. Smirna, ve Filadelfiya’daki kiliseler de büyük ölçüde sadıktı. Bergama
ve Tiyatira, ta ki büyük çoğunluğu elçilerin saf imanından tamamen dönene
kadar daha çok tavizler vermeye devam etti. Sart’taki kilisenin durumu çok
ciddiydi. Kilisenin büyük çoğunluğu müjdeyle uyumsuzken, imanlı azınlığı
Filadelfiya temsil ediyordu. Laodikya kilisesi ise öyle bir ruhsal atalet ve
rahatlık durumdaydı ki, bu kilise hakkında söylenebilecek tek bir güzel söz
bile yoktu.
Mesajların hepsini sonlandırırken İsa Kendisinin tavsiyesine uyanlara vaatlerde bulunuyor. Ancak kiliselerdeki ruhsal gerilemenin artmasıyla orantılı
olarak verilen vaatlerin de gittikçe arttığı görülebilir. İlk mesajın verildiği Efes
kilisesine sadece bir vaatte bulunuluyorken, ruhsal olarak daha gerilemiş
olan her bir sonraki kiliseye, bir öncekine görece daha çok vaatte bulunuluyor. Sonunda da Laodikya’daki kiliseye sadece bir vaatte bulunuluyor fakat
bu en büyük vaat: İsa ile tahtını paylaşma (Va. 3:21).
TARTIŞMA SORULARI:
 Kiliselerdeki ruhsal gerilemeyle paralel olarak vaatlerin de artmış
olması,  günah çoğaldığında, lütuf daha da çoğalır sözünü ne şekilde
yansıtıyor (Rom. 5:20)? Bu konuyu şu sözlerin ışığında derinlemesine
düşün; Kilise ne kadar güçsüz düşmüş ve kusurlu olsa da, Mesih’in
üstün ilgisini bahşettiği yeryüzündeki tek odaktır. O, ara vermeden ve
özenle kiliseyi gözetiyor, Kutsal Ruh’la da onu güçlendiriyor.–Ellen G.
White, Selected Messages [Seçme Mesajlar], 2. cilt, s.396.
 Hristiyanlar çoğunlukla endüstriyel, ticari ve büyük şehirlerde
Hristiyan olmanın zor olduğunu söylerler. Asya’nın büyük şehirlerinde, putperest çevrelerinin onca baskısıyla uğraşmak zorunda
olmalarına rağmen, Hristiyanlar müjdeye sadık ve Allah’a bağlılıklarında şaşmadan kalmayı başarmışlardı. Bu gerçekten ne öğrenebiliriz? İsa’nın Yuhanna 17:15–19 ayetlerindeki duasının ışığında
Asya’daki bu Hristiyanları düşünün. Dünyada olmak fakat dünyaya ait
olmamak kavramı bugünkü Hristiyanları, özellikle de büyük şehirlerde yaşayanları ne açıdan ilgilendiriyor?
 Biz, Yedinci Gün Adventistleri olarak Laodikyalılara yazılan mesaj
aracılığıyla bize söylenen sözlere ne şekilde kulak verebiliriz?
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İMAN HAYATI

Sabah Mutluluğu
Gorata Obonetse tarafından yazılmıştır.
Bir gün, Yedinci Gün Adventist Kilisesi’nin kitap işinden sorumlu bir evangelisti
Botswana’daki evimizin kapısında belirdi. Annem konuyla ilgilenip Ellen G. White’ın
3 kitabını aldı. Kitapların adları : “Gençlere Mesajlar“, “Çağların Beklentisi“ ve bir
King James Kutsal Kitabı yanında “Büyük Mücadele” idi. Kısa süre sonra Adventist
kilisesine gitmeye başladı ve vaftiz oldu.
Bu, ben 8. sınıftayken ve lise için planlar yaparken oldu.
Annem, benim Mahalapye’deki evimizden arabayla 2,5 saat uzaklıkda,
Francistown’da bir Adventist yatılı okulu olan Eastern Gate Academy’e gitmemi istediği için dua edip oruç tutuyordu. Fakat babam itiraz etti. Okul ücretini karşılayacak
parası olmadığını söyledi.
Buna rağmen annem ümidini yitirmedi ve dua etmeye devam etti. Ben de onunla
birlikte dua ediyordum. Beni sabah erkenden uyandırıyor ve beraber dua ediyorduk.
Akşamları da dua ettik.
Ancak babamın fikri değişmedi ve 9. sınıfa başka bir şehirdeki devlet yatılı okulunda başladım. O okulda ders çalışmak güçtü. Bazı öğrenciler uyuşturucu kullanıyor ve alkol alıyorlardı. Ailelerimiz okul ücretini ödediği sürece- bizim ders çalışıp
çalışmamamız öğretmenlerin pek de umurlarında değildi,
Okuldaki 2 senemden sonra burada geçirdiğim zaman bana yetmişti. Babama
Adventist okuluna geçiş yapmak istediğimi söyledim. Hiç düşünmeden “ Hayır” diye
yanıtladı.
O gece çok ağladım ve dua ettim. Tanrı’dan bana yardım etmesini istedim çünkü
Eastern Gate Academy’e gitmeyi ciddi anlamda çok istiyordum. Annemle konuştum,
o da bana Mezmurlar 30:5 ayetini okudu: “Gözyaşlarınız belki bir gece akar, ama
sabahla sevinç doğar”. Bu ayet bana umut verdi.
2 ay sonra, yaz tatili biterken, babama tekrar Adventist okuluna geçiş yapmak
istediğimi söyledim. “Peki” dedi.
Tanrı’ya şükürler olsun! Bu tecrübeden, Tanrı’nın bizi hep dinlediğini öğrendim.
O’na itaat edip iman ettiğimizde, her şey O’nun planları doğrultusunda oluyor.
Şimdi 16 yaşındayım ve bu benim okuldaki son yılım. Mezun olduktan sonra doktor olmayı istiyorum. Babam hariç tüm ailem, 2 abim ve ablam da dahil, Adventsit
kilisesine katıldı. Lütfen onun için, bizim için ve okulum için dua edin.
Eastern Gate Academy bir kampüsünü, 2015’te toplanan Onüçüncü Şabat
Sunuları’nın yardımıyla 2017 yılında kurulan Eastern Gate İlkokul’u ile paylaşmaktadır. Size tüm dünyada Adventist eğitimini destekleyen sunularınız için
teşekkür ederiz.
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