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*1–7 Haziran

Küçük Sıkıntı
Zamanları

Sebt Günü
KONUYLA İLGILI METINLER: Mat. 7:5; Ef. 1:7; Flp. 2:4–8; Ef. 4:26, 27;
Yak. 1:19, 20; Kol. 3:19; Mat. 7:12.
HATIRLAMA METNI: “Öfkelenin ama günah işlemeyin. Öfkenizin
üzerine güneş batmasın” (Ef. 4:26.)

E

n iyi ailelerde bile çatışmaların olduğu, mücadelelerin olduğu zamanlar olur. Bu, düşkün dünyadaki hayatın gerçeklerinden yalnızca biri.
Çöpü dışarı çıkarma sırasının kimde olduğu, genç kızınızın ev ödevini
bitirip bitirmediği, ya da oğlunuzun ev işlerinde üzerine düşeni yapıp yapmadığı gibi basit şeyler, genellikle az zararla çözülebilecek, can sıkıcı fakat
nispeten küçük meselelerdir. Fakat aile hayatını tehdit eden ve bozan başka
meseleler vardır. İstismarı ve hileleriyle bir kadının evliliği ve sağlığı için
tehdit oluşturan kayınvalide; çocuklarını suistimal eden akıl hastası bir baba;
kendini hovarda bir yaşam tarzına vermek için tüm dini terbiyesini terk eden
oğul; ya da madde bağımlısı olan kız evlat.
Yeni Ahit’te tekrar tekrar birbirimizi sevmemiz (Yu. 13:34, Rom. 12:10),
birbirimizle barış ve uyum içinde yaşamamız (Rom. 15:5, İbr. 12:14), birbirimize karşı sabırlı, nazik ve merhametli olmamız (1Ko. 13:4), başkalarını
kendimizden daha önemli tutmamız (Flp. 2:3) ve birbirimize hoşgörüyle
davranmamız (Ef. 4:2) söyleniyor. Elbette, kendi aile fertlerimizle bile olsa,
bunları söylemesi kolay yapması zordur. Bu dersimizde, özellikle ailede yaşanan küçük sıkıntı zamanlarını yatıştırmanın yollarına bakacağız.
*8 Haziran Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.
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PAZAR

2 Haziran

Anlaşmazlık
Matta 7:5 ve Süleyman’ın Özdeyişleri 19:11 ayetlerini oku. Hangi
iki ilke bize başkalarıyla anlaşmazlığa düşmekten kaçınmakta yardımcı olur?

Özdeyişler’in yazarı çok zekice bir gözlemde bulunuyor: “Kavganın başlangıcı su sızıntısına benzer, bir patlamaya yol açmadan çekişmeyi bırak” (Özd.
17:14). Başladıktan sonra bir anlaşmazlığı sona erdirmek son derece zor
olabilir. Romalılar 14:19 ayetine göre kendimizi iki şeye, esenlik getiren ve
karşılıklı gelişmemizi sağlayan işlere vererek, anlaşmazlıkları önleyebiliriz.
Bu ilkeler aile içindeki uyum için ne kadar daha önemli?
Bazen bir anlaşmazlığın oluşmasındaki sorumluluğunuzu itiraf ettiğinizde, karşınızdaki yumuşayabilir. Bir adım geri atıp, buna değecek bir savaş
olup olmadığını düşünün. Süleyman’ın Özdeyişleri şöyle der: “Sağduyulu
kişi sabırlıdır, kusurları hoş görmesi ona onur kazandırır” (Özd. 19:11).
Aynı zamanda, bunun üç gün içinde hayatınızda nasıl bir değişikliğe yol
açacağını düşünün. Daha da iyisi, beş ya da on yıl içinde nasıl bir etkisi
olacak? Örneğin, bugün çok önemsiz görünen meseleler uğruna kaç evlilik
zor zamanlar geçirmiştir?
Eşiniz, çocuğunuz, arkadaşınız, iş arkadaşınız, karşınızdaki her kimse
onunla konuşurken anlaşmazlığın uzamasına izin vermek yerine, açık bir
şekilde sorunun ya da tartışma konusunun ne olduğunu tanımlayarak asıl
konuda kalmayı seçebilirsiniz. Anlaşmazlığa sebep olan asıl mesele öfkeli
sözler yüzünden geri plana itildiğinde anlaşmazlıklar genelde kötüye gider;
bu arada eski meseleler veya eski yaralar konuya dahil olur (bu, özellikle
evliliklerde, ölümcül olabilir). Tartışmaya daha iyi ve daha yumuşak bir
şekilde başlamanın yöntemlerinden biri de karşınızdaki kişiyle ilişkinizi doğrulamaktır. Onu ve ilişkinizi içtenlikle önemsediğinizi ona bildirin. Olumlu
duygularınızı ifade ettikten sonra söz konusu meseleye geçebilirsiniz; yine
de ama kelimesini kullanmamaya dikkat edin. Olumlu bir düşünce belirtip
arkasından “ama” demek az önce söylediklerinizi boşa çıkarır. Duygularınızı
paylaştıktan sonra, meseleyi karşınızdakinin bakış açısından dinleyin, söyledikleri üzerinde düşünün ve ancak ondan sonra herkesin yararını göz
önünde tutan bir çözüm önerisi sunun (Flp. 2:4, 5).
Bugün sana çok aptalca ve anlamsız gelen bazı geçmiş anlaşmazlıklar üzerinde düşün. Bu tecrübelerden, en azından kendi
açından benzer bir şeyin tekrar olmasını engelleyebilecek ne
öğrenebilirsin?
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PAZARTESI 3 Haziran

Evlilik için Bazı İlkeler
Evlilik de aynı Sebt günü gibi Aden bahçesine kadar uzanan, Allah’ın
insanlığa bir armağanıdır. Yedinci Gün Adventistleri olarak biz, canların
düşmanının hem Sebt gününe hem de evliliğe ne yaptığını ve yapmaya da
devam ettiğini biliyoruz. En iyi evlilikler bile zaman zaman anlaşmazlıklardan muzdarip olur.
Aşağıda çiftlerin bu meseleleri aşmasına yardım edebilecek birkaç ilkeden
bahsedeceğiz.

Efesliler 1:7 ayetini oku. Burada her evliliğin bir parçası olması
gereken hangi çok önemli ilke bulunuyor?

Affetmeyi öğrenmelisin, özellikle de eşin bunu hak etmiyorsa. Hak edeni
herkes affeder; hatta buna af bile denemez. Gerçek af, Rabb’in bizi Mesih
aracılığıyla affettiği gibi, onu hak etmeyenleri affetmektir. Biz de aynısını
yapmalıyız. Aksi halde, evliliğimiz ayakta kalsa bile (ki bu muhtemel değil)
cehenneme döner.

Romalılar 3:23 ayetini oku. Bu ayette hangi çok önemli ilke bulunuyor?

Bir günahkârla, duygusal, fiziksel ve ruhsal olarak az ya da çok yara almış
bir varlıkla evli olduğunuzu kabul etmelisiniz. Buna alışın. Eşinizin hatalarını kabul edin. Dualarınıza onları katın. Bu hatalarla yaşamak zorunda
olabilirsiniz, fakat onları takıntı haline getirmek zorunda değilsiniz. Bunu
yaparsanız, sizi çiğ çiğ yerler. Kutsal ve kusursuz olan Allah, Mesih aracılığıyla
bizi olduğumuz gibi kabul ediyor; kutsal ya da kusursuz olmaktan çok uzak
olan sen de eşin için aynısını yapmalısın.
Filipililer 2:4–8 ayetlerini oku. Burada, sadece evlilikte değil,
sorunlu olabilecek her türlü ilişkide bize yardım edebilecek hangi
önemli ilke mevcut?
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SALI

4 Haziran

Anlaşmazlıklarda Öfkenin Rolü
Hangimiz şu veya bu zamanda öfkelenmedik ki? Bunu daha da zorlaştıran,
bu öfkenin bir aile ferdine yöneltildiği zamanlardır. Affetmemekte direnmekle birlikte öfke, evde ve ailede, aslında genel anlamda tüm ilişkilerde,
büyük zarara ve acıya yol açan bir zehre dönüşebilir.

Efesliler 4:26, 27 ve Vaiz 7:9 ayetlerini oku. Bir duygu olarak öfke
ve bir günah olarak öfke anlayışımızı nasıl dengeleyebiliriz? Fark
nedir?

Yakup 1:19, 20 ayetlerinde Yakup, elimizden geldiğince uygulamamız gereken, ama bilhassa eylemleriyle, tavırlarıyla ve sözleriyle
bizi öfkelendiren aile fertlerimizle muhatap olduğumuzda dikkate
almamız gereken neyi söylüyor?

Bir şeye öfkelendiğinizde, hayatınızın üzerinde kara bir bulut gibi dolaşmasına izin vermek yerine onu olumlu bir şeye dönüştürün. Sizi inciten ve
istismar eden kişiler için dua edin, onları affedin ve onlar için bir bereket
olun. Bu başlangıçta muhtemelen kolay olmayacaktır, fakat kararınızı verip
ona sadık kaldığınız zaman, gerisiyle Allah ilgilenecektir.
Bazen öfkenin kökeni içinde büyüdüğümüz aile ortamından kaynaklanır.
Öfkeli insanlar genellikle öfkeli ailelerden gelirler, zira kendi rol modellerinden öğrenirler ve kendi hayatlarında da aynı davranışı devam ettirirler,
sonunda bunu kendi çocuklarına miras bırakırlar. Bazen öfke karşılanmamış ihtiyaçlar ya da kıskançlık sonucunda ortaya çıkar, Kayin’in erkek
kardeşini öldürmesiyle sonuçlanan öyküsünde olduğu gibi.
Öfkelenmek için iyi bir sebebiniz olabilir, fakat bunu öfkeli kalmak için
mazeret olarak kullanmayın. Onu inkâr etmeyin ya da aklamaya çalışmayın.
Bunun yerine, Allah’tan onunla olumlu bir şekilde başa çıkmanızda size yardım etmesini dileyin. Elçi Pavlus bize iyi bir öğüt veriyor: “Kötülüğe yenilme,
kötülüğü iyilikle yen” (Rom. 12:21).
Hepimizi öfkelendiren, hatta acı çekme noktasına kadar getiren
şeyler vardır. Bazı durumlarda da, muhtemelen bu öfkeye sahip
olmakta haklı çıkarız. Soru şu: Allah’ın gücü aracılığıyla, öfkenin
bizi ve çevremizdekileri acınası duruma düşürmesini nasıl engelleyebiliriz?
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ÇARŞAMBA 5 Haziran

Anlaşmazlık, İstismar, Güç ve Kontrol
Bazen çözümlenmemiş bir anlaşmazlık ve öfke çok olumsuz ve yıkıcı bir
güce, hatta kötü muameleyle dolu bir ilişkiye dönüşebilir. İstismar çeşitli
şekillerde olabilir: fiziksel, sözlü, duygusal, psikolojik, cinsel, vb. Fakat
istismarın her çeşidi Allah’ın krallığının temel ilkesine, yani özverili sevgiye
aykırıdır.

1. Yuhanna. 4:7, 8 ve Koloseliler 3:19 ayetlerinde ilişkilerle ilgili
hangi önemli öğretiler bulunuyor?

“Ey kocalar, karılarınızı sevin. Onlara sert davranmayın” (Kol. 3:19).
Metnin orijinal dili Grekçede sert sözcüğünün karşılığı, kişinin eşine karşı
kızgın ve gücenik olmasını ve bunun sürekli acıya, yoğun düşmanlığa ve
karşıdaki kişiye nefret kusmaya yol açmasını ifade ediyor. Pavlus bir eşin
düşmanca ve şiddetle davranmaması gerektiğini çok net bir şekilde bildiriyor. Duygusal, cinsel ve fiziksel istismar Hristiyan bir koca ya da eşi için kabul
edilebilir bir davranış değildir. Kabul edilebilir olan, eşinizi sevmenizdir.
Pavlus ayrıca sevginin sabırlı ve şefkatli olduğunu, sevginin kıskanmadığını,
övünmediğini, böbürlenmediğini, kaba ve çıkarcı davranmadığını, kolay
öfkelenmediğini, kötülüğün hesabını tutmadığını, haksızlığa sevinmediğini
ve gerçek olanla sevindiğini açıkça belirtiyor. Sevgi her zaman korur, her
zaman güvenir, her zaman umut eder ve her zaman dayanır. Sevginin niteliklerinden hiçbiri, istismarın hiçbir şekline ve yöntemine bir ölçüde bile olsa
göz yummaz ve kabul etmez.
Eşlerin ikisinin de kendilerini korunaklı ve güvende hissettiği, öfkenin
sağlıklı bir şekilde yönetildiği ve birbirine hizmet etmenin ilke olduğu ilişki,
sağlıklı ilişkidir. İstismar kurbanları, sanki kendilerini istismar edeni kışkırtmışlar ya da belki maruz kaldıkları istismarı hak etmişler gibi, sıklıkla
kendilerini suçlu hissederler. İstismarcılar bir hayli kontrolcü ve sıklıkla
kurbanlarının kendilerini sorumlu hissetmelerini sağlamakta becerikli
olabilirler. Gerçek şu ki, hiç kimse bir başkası tarafından istismara uğramayı hak etmez ve istismarcılar kendi seçimlerinden ve davranışlarından
sorumludurlar. İyi haber şu ki, Kutsal Kitap istismar kurbanlarına suçluluk
değil teselli sunuyor. Sorunların yönetilemez hale geldiği bazı durumlarda,
insanlar dışarıdan yardım istemekten korkmamalılar.
Bazı kültürlerde kadınların istismar edilmesine neredeyse göz
yumulması ne büyük talihsizlik. Kendi kültürü neye izin verirse versin, bir Hristiyan neden asla böyle bir davranışta bulunmamalıdır?
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PERŞEMBE

6 Haziran

Bağışlama ve Barış
“İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara
öyle davranın. Çünkü Kutsal Yasa’nın ve peygamberlerin söylediği
budur” (Mat. 7:12). Kendi tecrübende, aile içinde ve dışında, bu
ilkeyi uygulaman gereken tüm yolları düşün ve aşağıdaki satırlara
böyle zamanların hangi zamanlar olabileceğini ve bunu imanla
nasıl yapabileceğini yaz.

İbranilere mektubun yazarı şu öğüdü vermişti: “Herkesle barış içinde
yaşamaya, kutsal olmaya gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rabb’i
göremeyecek.” (İbr. 12:14). Biz atılması gereken her adımı atmış olsak da,
bizi kırmış olan insanlardan bazıları yine de dinlemeyecek ve değişmeyecek.
Belki bazıları özür dileyecek, fakat diğerleri dilemeyecek. Her iki durumda
da, özellikle de karşımızdaki bir aile ferdiyse, daha önce bahsettiğimiz bağışlama yolculuğuna çıkmamız bizim yararımıza olur.
Aslında bağışlama, özellikle ailede, çatışmaların çözümünün olmazsa
olmazıdır. Birisi bize karşı bir günah işlediğinde, Allah’ın düşmanı o kişiyle
aramıza Mesih’in bizi sevdiği gibi onu sevmemize engel olan bir barikat,
bir duvar örmeyi sever. Bağışlama, bu barikatı aşmak için yaptığımız bir
tercihtir.
“Bağışladığımız için değil, bağışladığımız sürece bağışlanırız. Tüm bağışlanmanın temeli Allah’ın hak edilmeyen sevgisidir, fakat başkalarına karşı
tavrımızla o sevgiyi kendimizin yapıp yapmadığımızı göstermiş oluruz. Bu
nedenle Mesih ‘Nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız. Hangi ölçekle
verirseniz, aynı ölçekle alacaksınız’ demektedir. Matta 7:2.”—Ellen G. White,
Christ’s Object Lessons [Mesih’in Örnek Dersleri], s. 251.
Aynı zamanda, hatalı olan biz olduğumuzda, karşımızdaki kişiyle bozulmuş ilişkimizi onarmaya gayret etmeliyiz; bu da ona gidip yaptığınızdan
pişmanlık duyduğunuzu söylemenizi ve af dilememizi gerektirebilir. İsa
şöyle demişti: “Bu yüzden, sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir
şikâyeti olduğunu anımsarsan, adağını orada, sunağın önünde bırak, git önce
kardeşinle barış; sonra gelip adağını sun” (Mat. 5:23, 24). Bizi incitmiş olan
biri özür dileyip af dilediğinde, bu iyidir. Aynı şekilde, biz de başkalarına aynı
özeni gösterirsek, iyi olur.
Affedilmesine ihtiyaç duyduğun tüm yanlışların hakkında düşünmek, başkalarını affetmeyi öğrenmene nasıl yardımcı olabilir?
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CUMA 7 Haziran
EK ÇALIŞMA: “Ebeveynler sıklıkla ailelerinin yönetiminde birlik olmazlar.
Çocuklarıyla az zaman geçiren ve onların yaratılış özellikleriyle mizaçlarından habersiz olan baba sert ve haşindir. Öfkesini kontrol etmez, kızgınlıkla
ıslah eder. Çocuk bunu bilir ve boyun eğmek yerine, aldığı ceza onu öfkelendirir. Anne kabahatleri bir seferliğine cezasız bırakır, bir daha olursa şiddetli
bir şekilde cezalandıracaktır. Çocuklar neyle karşılaşacaklarını asla bilemezler ve ceza almadan kuralı çiğnemede ne kadar ileri gidebilecekleri merakı
onları cezbeder. Filizlenen ve meyve veren kötülük tohumları işte böyle
ekilir.”—Ellen G. White, Adventist Home [Adventist Aile], s. 314, 315.
“Aile en saf ve en yüce sevginin merkezi olmalıdır. Barışın, uyumun, sevginin ve mutluluğun her gün ısrarla üzerine titrenmelidir, ta ki bu değerli şeyler aileyi oluşturanların yüreklerinde yer edinceye dek. Sevgi bitkisi dikkatle
büyütülmelidir, yoksa ölür. Her iyi ilke, onu canda geliştirmek istiyorsak, el
üstünde tutulmalıdır. Şeytanın yüreklere ektiği şeyler, yani haset, kıskançlık,
kötü düşünce, kötü sözler, sabırsızlık, önyargı, bencillik, açgözlülük ve gösteriş, sökülüp atılmalıdır. Bu kötü şeylerin canda kalmalarına izin verilirse,
birçoklarını kirletecek olan meyveler vereceklerdir. O kadar çok kişi sevginin
değerli meyvelerini öldüren ve canı kirleten zehirli bitkilerden ekiyor ki!”—
Sayfa 195, 196.
TARTIŞMA SORULARI:

 Evlilikle ilgili bir yazıdan yapılan aşağıdaki alıntıyı oku. “Çünkü
başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir” (İbr. 4:15). Aynı Mesih’in bizimle en iyi ilişkiyi kurabilmek
için Kendisini bizim durumumuza getirmiş olması gibi, biz de
aynısını eşimiz için yapmalıyız. Yaşadığınız durumu ya da krizi
sadece kendi bakış açınızdan değil, eşinizin bakış açısından da
görmeye çalışın. Onun durumu nasıl gördüğüne, onu ne şekilde
etkilediğine ve neden böyle hissetmesine yol açtığına bakın. Bu
ilke zorlu durumları hafifletmek konusunda çok yardımcı olabilir.
Bu ilkeyi başkalarıyla muhtemel bir anlaşmazlık yaşayabileceğimiz
tüm alanlara ne şekilde uygulayabiliriz?

 Derste “Öfke her zaman günah mıdır?” sorusunu cevapla.
Cevabını savun.
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8 Haziran

İMAN HAYATI

Duayla Ödemek
Andrew McChesney Tarafından Yazılmıştır.
Choomba Simillah, Zambiya Üniversitesi’nden kovulacaktı.
9,000 Zambiya kwacha’ya (yaklaşık 900 ABD doları) borçluydu ve parayı nereden
alacağı konusunda hiçbir fikri yoktu.
Fakat Choomba’nın pes etmeye hiç niyeti yoktu. Devlet üniversitesinde lisans
eğitimi alırken aynı zamanda Zambiya’daki Yedinci Gün Adventist yatılı okulu olan
Rusangu Ortaokulu’nda eğitim veriyordu.
Choomba ödünç para almak için birçok kişiye başvurdu. Arabasını, bordo bir
Toyota Voltz, satmak için bir yol aradı. Tanrı’ya yardım etmesi için dua etti.
Daha sonra kredi başvurusunda bulunmak için Rusangu Ortaokulu’na en yakın
şehir olan Monze’deki bir bankaya gitti. Fakat bankanın artık kredi vermediğini öğrendi.
Bankadan sokağa reddedilmiş bir şekilde çıktığı an, bir arkadaşı seslendi, “Arabanı
21 günlüğüne kiralayabilir miyim?” Choomba başını kaldırdı.
“Tatil için buraya gelen ve bir kızı olan bir beyaz adam var” dedi arkadaşı. “Gezmek
istiyor. Benden sağlam bir araba bulmamı istedi ve bence senin araban bu işe uygun.”
“Bu kulağa bir fırsat gibi geliyor” dedi Choomba. “Ne yapmalıyım?”
“Sadece arabanı yıkamaya götür” dedi arkadaşı.
Choomba arabasını güzelce yıkattı ve Monze’deki bir çiftlikte, arkadaşıyla birkaç
ay geçiren beyaz adamla buluştu. Adam, yetişkin kızını Zambiya turuna çıkarmak
istediğini söyledi ve 21 gün boyunca arabasını ödünç almak için 12.000 kwacha teklif
etti. Miktar, ikinci el bir araba satın almak için yeterliydi.
“Duyduklarıma inanamadım,” dedi Choomba bir röportajda.
Adam ertesi gün, yani bir Cumartesi günü, arabayı almak istedi. Choomba, paraya
ihtiyacı olmasına rağmen, Şabat’ta bir iş münasebetine girmek istemediğinden bunu
reddetti.
“Hayır ama Pazar günü buluşabiliriz” dedi içinden adamın fikrini değiştirmemesi
için dua ederek.
Adam arabayı Pazar günü almayı kabul etti ve 11,000 kwacha’yı o an teslim etti.
Choomba hemen ondalığını verdi ve üniversiteye borcunu ödedi. Üniversiteden asla
atılmadı ve 2016’da mezun oldu.
Duanın gücüne şimdi her zamakinden daha çok inanıyor.
“Tanrı’ya güvenerek sabırla beklemek gerek” dedi 37 yaşındaki Choomba.
“Birşeyleri yapmak için zorluklarla mücadele edebilirsiniz ama O ne istediğinizi
biliyor. O’nun belirlediği zaman hep gelir.”
Ortaokulun bulunduğu yerde olda Rusangu Misyonu, misyon fonlarıyla
1900’lerin başlarında kuruldu. Sunularınız için teşekkür ederiz.

83

