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*15–21 Haziran

Senin Evinde Ne
Gördüler?

Sebt Günü
KONUYLA İLGILI METINLER: Yeşaya 38; 39; 1Ko. 7:12–15; 1Pe. 3:1,
2; İbr. 6:12; 13:7; 3Yu. 11; Yşa. 58:6, 7, 10, 12.
HATIRLAMA METNI: “Ama siz seçilmiş soy, Kral’ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı’nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı’nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz” (1. Petrus 2:9).

B

elki biz, hayatlarımızın Rabb’e şükür (en azından şimdilik) iyi gittiği
bir evreye ulaşmışızdır: ailemiz iyi, iş iyi, sağlık ve mali durum da
öyle. Ya da belki öyle değildir? Belki yuvanız şu anda acı içinde çalkalanıyor? Her iki durumda da, birisi evinizi ziyarete geldiğinde, Kral Hizkiya’yı
ziyaret etmeye Babil’den gelen temsilciler gibi, Yeşaya peygamberin daha
sonra krala sorduğu, “Senin evinde ne gördüler?” (Yşa. 39:4, KM) sorusuna
ne cevap verilebilir?
İnsanlar sizin evinizde ne gördüler? Göksel melekler ne gördü? Ne çeşit
bir ruh meskenlerimize nüfuz ediyor? Duanın “kokusu” alınabiliyor mu?
Nezaket, cömertlik ve sevgi mi, yoksa gerginlik, öfke, küskünlük, acılık ve
uyumsuzluk mu var? Buraya gelen biri İsa’nın bu evde olduğunu düşünerek
çıkar mı?
Bunlar hepimizin inşa ettiğimiz yuvamızla ilgili kendimize sormamız
gereken önemli sorular. Bu hafta, ailelerin günümüzde yaşadığı kaçınılmaz
gerginliklere ve zorluklara rağmen, harika bir ev hayatını sağlayabilecek
konulardan bazılarına bakacağız.
*22 Haziran Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.
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PAZAR

16 Haziran

Bir Kralın Hatasından Ders Almak
Hizkiya’nın iyileşmesi ve Babilli elçilerin ziyareti öyküsünü oku.
2Ta. 32:25, 31; Yeşaya 38; 39.
Kutsal Yazı elçilerin Kral Hizkiya’nın mucizevî bir şekilde iyileşmesiyle ilgilendiklerini belirtiyor. Fakat Hizkiya iyileşme tecrübesiyle ilgili sessiz kalmış
gibidir. Bu meraklı elçilerin yüreklerini gerçek Tanrı’ya ilişkin bilgiye açabilecek şeyler üzerinde durmadı. 38. bölümde iyileştiği için minnettarlığı ve 39.
bölümde bu konudaki suskunluğu çarpıcı bir tezat oluşturuyor.
“Kendisini denemek için Allah onu bıraktı.” Bu resmi ziyaret çok önemli
bir olaydı; fakat Hizkiya’nın duasında peygamberlerden ya da rahiplerden
bununla ilgili özel bir kılavuzluk dilediğine dair bir kayıt yok. Allah da müdahale etmedi. Yalnız başına, halkın gözünden uzak, ruhsal danışmanların
rehberliği olmadan, Hizkiya’nın kendi hayatındaki ve ulusunun hayatındaki
Allah’ın işinin aklından uzaklaşmasına izin verdiği anlaşılıyor. Tarihçinin 2.
Tarihler 32:31 ayetindeki amacı belki de Allah’ın bereketinin değerinin ne
kadar kolaylıkla hafife alınabileceğini ve O’nun merhametini alanların kendilerini beğenmişliğe ne kadar yatkın olduklarını göstermekti.

Aşağıda ev hayatında sadakatle ilgili Hizikya’nın tecrübesinden
çıkarılabilecek bazı dersler var. Aklına başka hangileri geliyor?

İnsanların Hristiyanların evlerini her ziyaret edişleri, onlar için Mesih’i
izleyenlerle tanışma fırsatıdır.
Çok az ziyaretçi ruhsal konularda sohbet başlatacaktır. Hristiyanlar iyi
haberi paylaşmak için hassas ve duruma uygun yollar bulmalıdır.
Hristiyanlar maddi zenginliklerini ya da başarılarını sergilemeye çağrılmıyorlar, her ne kadar bunları Allah’ın bereketi olarak görseler de. Onlar, “sizi
karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı’nın erdemlerini duyurmaya” (1Pe
2:9), ya da Hizkiya’nın tecrübesini simge olarak kullanarak, ölmekteyken
Mesih’in kendilerini iyileştirdiğini; günahta ölmüşken Mesih’in kendilerini
dirilttiğini ve göksel yerlere oturttuğunu (Ef. 2:4–6) duyurmaya çağrılırlar.
Evini başkalarına tanıklık etmek için hangi şekillerde kullanabilirsin? Mesih’e imanını evini ziyarete gelen kişilerle nasıl daha
açık ve samimi bir şekilde paylaşabilirsin?
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PAZARTESI

17 Haziran

Önce Aile
Bizim müjdeyi paylaşma gayretimizin en doğal ilk muhatapları kendi ailemizdeki kişilerdir. Bundan daha önemli bir hizmet sahası yoktur.

Yuhanna 1:40–42 ayetlerinden evde imanı paylaşma konusuyla ilgili
hangi sonuçlar çıkartılabilir? Ayrıca bkz. Yas. 6:6, 7; Rut 1:14–18.

Coşkulu bir haber. Andreas yalnızca haber vermenin ötesine geçti; erkek
kardeşi Simun için İsa’yla görüşme ayarladı. İsa hakkında coşkulu bir haber
ve kişi olarak O’nunla tanıştırma: evlerimizde müjdeyi akrabalarımızla
paylaşmanın ne kadar basit bir yolu! Andreas tanıştırdıktan sonra aradan
çekildi. O günden itibaren İsa ile Petrus’un arasında kendi ilişkileri oldu.
Çocukları iman bulunan bir yere yönlendirmek. Bir ailedeki çocukların müjdeyi paylaşma çabalarına uygun muhataplar oldukları çoğunlukla
gözden kaçabiliyor. Anne-baba çocukların ailedeki ruhsallığı kendiliğinden
özümseyeceği yanılgısına düşer. Bunu cepte görmemek gerekir. Çocuklar ve
gençler gözlemledikleri model kişilerden öğrenirler, fakat Rabb’in ailesinin
bu genç fertlerinin bireysel ilgiye ihtiyaç duydukları ve O’nunla bizzat tanıştırılmak için fırsat kollanılması gerektiği de bir gerçek. Yasanın Tekrarı 6.
bölüm bu konuyu bilhassa vurguluyor: En etkili tarzda dini eğitim için özen
gösterilmesi şarttır. Kişisel ibadet ve aile ibadeti gibi düzenli ruhsal alışkanlıklar evde teşvik edilmelidir. Çocukların ve gençlerin yararına zaman ve en
samimi gayretler ortaya konmalıdır.

Naomi’nin müjdeleme çalışmalarından biz ne öğrenebiliriz? Rut
1:8–22.

Rut Naomi’yi en kötü anında gördü: gelinini kendinden uzaklaştırmaya
çalışırken ve öfkeli ve morali bozuk bir halde kayıplarını sayıp Allah’a tepki
gösterirken (Rut 1:15, 20, 21). Gençlerin mükemmel bir Tanrı’yı tanıyıp
O’na bağlanabileceğini, O’nunla kusurlu bir ebeveyn tarafından tanıştırıldıklarında bile bunun mümkün olduğunu göstermek için Rut’un tanıklığından
daha etkili bir tanıklık ortaya konulamaz.
Evin en önemli hizmet sahası olması düşüncesi birlikte yaşadığın
insanlara karşı tavırlarını nasıl etkiliyor? Aile olarak birlikte çalışarak, henüz kurtarılmamış akrabalarınızı Mesih’e yönlendirmek
için yapabileceğiniz özel şeylerin listesini yapın.
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SALI

18 Haziran

Kazanan Barış
Yeni Ahit din nedeniyle bölünen evliliklere dair hangi öğüdü veriyor? 1Ko. 7:12–15; 1Pe 3:1, 2.

Hristiyan eş olmanın bereketi. Pavlus 1. Korintliler’de mühtedilerin
iman etmemiş bir eşle evli kalmanın Allah’ı kızdırabileceği ya da kendilerini
veya çocuklarını lekeleyeceğiyle ilgili endişelerine cevap veriyor. Pavlus öyle
olmadığını söylüyor. Eşin ihtidasından sonra da evliliğin ve yakın ilişkilerinin kutsallığı devam etmelidir. Bir Hristiyan eşin varlığı, diğer eşi ve çiftin
çocuklarını “kutsar.” “Kutsar” kelimesi, imanlı olmayan eşlerin Hristiyan
eşleriyle birlikte yaşamaları sayesinde lütfun bereketlerine temas etmeleri
olarak anlaşılmalıdır.
Ne kadar üzücü olsa da, imanlı olmayan eş evliliğe son vermek isteyebilir.
Bunun ciddi sonuçları olacak olsa da, insanların seçme özgürlüğünü her
zaman koruyan Tanrımız’ın merhametli sözü “ayrılırsa ayrılsın” olmuştur.
İmanlı kişi “böyle durumlarda özgürdür” (1Ko. 7:15).
Barış içinde yaşamaya çağrıldık. Allah’ın Sözü’nün açık tercihi, ruhsal
olarak bölünmüş bir evin getirdiği tüm zorluklara rağmen, Mesih’in esenliğinin orada hüküm sürmesinin bir yolunun bulunabilmesidir. Umut edilen,
evliliğin sürmesini sağlamak, zorluk içinde dahi müjdenin zaferinin kanıtını
ortaya koymak ve imanlı kişinin kendisiyle tek beden olduğu eşin (iman
etmemiş olsa dahi) rahatlığını sağlamaktır.

Kişinin iman etmemiş eşine karşı olan sorumlulukları hangi kısıtlamalara tâbi olabilir?

İmanlı eşin iyiliği, sarsılmaz bağlılığı, alçakgönüllü hizmeti ve cazip
tanıklığı, Hristiyan olmayan eşi kazanma ihtimalini yükseltir. Hristiyan bir
evlilikteki bağımlılık Mesih’e duyulan saygıdan kaynaklanır (Ef. 5:21 ile karşılaştır). Bir kişi, imanlı olmayan eşiyle Hristiyan bağımlılığıyla ilişki kurduğunda, öncelikli sadakat her zaman Mesih’edir. Kişinin yaşamında Allah’ın
isteklerine sadık kalması, şiddet kullanan bir eşin ellerinde istismara maruz
kalmasını gerektirmez.
Kilisenizde iman etmemiş bir eş yüzünden zorluk çeken kimse var
mı? Varsa, ona hangi pratik şekillerde yardım edebilirsin?
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ÇARŞAMBA

19 Haziran

Aile Hayatı Paylaşmak İçindir
Aşağıdaki ayetlerde, farklı çevirilerde geçtiği şekilde “örnek alma,”
“benzer olma,” “gibi olma” ve “uyma” kavramlarının Yeni Ahit’teki
kullanılışını izle. Bize Hristiyan olma ve Hristiyan olarak gelişme
süreciyle ilgili ne anlatıyorlar? Örnek olma ve tanıklık arasındaki
ilişkiye dair ne ortaya koyduklarını düşünüyorsun? 1Ko. 4:16, Ef. 5:1,
1Se. 1:6, İbr. 6:12, 13:7, 3Yu 11.

Yeni Ahit’te benzer olmaya yapılan vurgu, örnek olmanın öğrenme
sürecindeki önemli rolünü onaylıyor. İnsanlar seyrettikleri kişiye ya da şeye
dönüşme eğiliminde oluyorlar. Bu ilke genel anlamda tüm ilişkiler için,
özellikle de taklit etmenin yaygın olduğu aile için geçerlidir. Ailede çocuklar
anne-babalarını ve kardeşlerini; evli kişiler de sıklıkla eşlerini taklit eder. Bu
kavram çiftlerin ve ailelerin diğer çiftler ve ailelere Hristiyanlık için ne şekilde
tanıklıkta bulunabileceğine dair önemli bir ipucu sunuyor.
Toplumsal etkinin gücü. Başkalarına bir şekilde bizi gözlemleme ve ev
hayatımızı paylaşma fırsatları sunduğumuzda, evlerimizden tanıklık etmiş
oluyoruz. Birçok kişi izleyeceği iyi bir evlilik ya da aile ilişkisi örneğine sahip
değil. Bu kişiler evlerimizde İsa’nın ruhunun nasıl farklılık yarattığını görebilirler. Ellen White şöyle yazdı: “Toplumsal etki harika bir güçtür. İstersek
bunu çevremizdekilere yardım aracı olarak kullanabiliriz.”—Ellen G. White,
The Ministry of Healing [Şifa Hizmeti], s. 354.
Evli çiftler diğer çiftleri yemek için, arkadaşlık için ya da Kutsal Kitap
çalışması için evlerine davet ettiklerinde, ya da birlikte evlilik geliştirme programına katıldıklarında, ziyaretçiler bir örnek görmüş olurlar. Karşılıklılığın,
onaylamanın, iletişimin, uyuşmazlığın çözümünün ve farklılıkların bağdaştırılmasının sergilenişi, Mesih’teki aile hayatına tanıklıkta bulunur.

Ne var ki, bu konuda her zaman neye dikkat etmeliyiz? Yer. 17:9, Yu.
2:25, Rom. 3:23.

Mesih’i izleyen imanlıları izle. Tüm insan örnekler kusurludur; fakat
Hristiyan ailesinin tanıklığı mutlak kusursuzluğa örnek olmak için değildir.
Yeni Ahit’in taklit (gibi olma) kavramı, insanlar için Mesih’i izleyen imanlıları
izleme çağrısıdır. Fikrin özü, insanların Hristiyan imanının kendileri kadar
insan ve kendileri kadar yanılabilir olan diğer insanların hayatlarında örneklendiğini gördüklerinde onu kavrayacaklarıdır.
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Evinizi Hristiyan tanıklığına daha iyi bir örnek haline getirmek
için ne yapabilirsin?

PERŞEMBE

20 Haziran

Bulaşıcı Arkadaşlık Merkezleri
Konukseverlikle ilgili Kutsal Kitap sözlerini, aşağıdaki Kutsal
Kitap ailelerinin evlerinde gerçekleşen olaylarla karşılaştır. Yşa.
58:6, 7, 10–12; Rom. 12:13; 1Pe. 4:9. Sergilenen konukseverlik niteliklerini yaz.
İbrahim ile Sara (Yar. 18:1–8) 

Rebeka ve ailesi (Yar. 24:15–20; 31–33) 

Zakkay (Luka 19:1–9) 

Konukseverlik başka bir kişinin dinlenme, yemek ve arkadaşlık temel
gereksinimlerini karşılamaktır. Özverili sevginin somut bir ifadesidir. İsa
açları doyurmanın ve susayanlara su vermenin kendisine yapılan hizmetler
olduğunu öğrettiğinde, konukseverliğe teolojik bir önem yüklemiş oldu
(Mat. 25:34–40). Bir kişinin evini hizmet için kullanması, en basitinden
komşuları yemeğe davet etmekle, esaslı bir konukseverlik örneği olan bir
istismar kurbanına oda tahsis etmek arasında çeşitlilik gösterebilir. Birine
birlikte dua etmeyi teklif etmek ya da Kutsal Kitap çalışması yapmak gibi
basit bir arkadaşlık olabilir. Gerçek konukseverlik, Allah’ın sevgisinin etkisi
altında olan ve kendi sevgilerini sözlerle ya da eylemlerle ifade etmek isteyen
kişilerin yüreklerinden yayılır.
Aileler bazen konukseverlik göstermek için yeterli imkânları, zamanları
ya da güçleri olmadığından şikâyet ederler. Başkalarıysa iman etmemişlerle
bağlantılı olmak için bilinenin ötesine ulaşmakta kendilerini beceriksiz,
yetersiz ve güvensiz hissediyorlar. Bazı insanlar başkalarıyla ilgilenmenin
kendi hayatlarında yaratabileceği zorluklardan kaçınmak istiyorlar. Birçok
çağdaş aile konukseverliği ve eğlendirmeyi birbirine karıştırıyor.
Ev hayatın hangi yönlerden ruhsal durumunu yansıtıyor?
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CUMA 21 Haziran
EK ÇALIŞMA: Ellen G. White, The Adventist Home [Adventist Aile]
kitabında “A Powerful Christian Witness [Güçlü Bir Hristiyan Tanıklığı],” s.
35–39 ve “Attitude Toward an Unbelieving Companion [İman Etmemiş Bir
Eşe Karşı Tutum],” s. 348–352; The Ministry of Healing [Şifa Hizmeti]
kitabında “Ministry of the Home [Evin Hizmeti],” s. 349–355; Peygamberler
ve Krallar kitabında “Babilli Elçiler,” s. 340–348 [Geçmişten Sonsuzluğa 2.
cilt, s. 202–207].
Müjdecilikte evin gücü. “Gerçek bir yuvanın insanların yürekleri ve
hayatları üzerindeki etkisi, okunabilecek en iyi vaazdan çok daha güçlüdür...
“Etki alanımız dar, kabiliyetimiz düşük, imkânlarımız az, kazanımlarımız
kısıtlı gibi görünebilir; fakat kendi evlerimizin fırsatlarını içtenlikle değerlendirdiğimizde, harika imkânlar bizimdir.”—Ellen G. White, The Ministry of
Healing [Şifa Hizmeti], s. 352, 355.
TARTIŞMA SORULARI:

 Derste birine, Mesih yönünde karar vermesini sağlayan şeyin

birinin evinin etkisi olup olmadığını sor. Bu etkiyi sağlayanın ne
olduğunu tartışın. Sınıf bu tecrübeden ne öğrenebilir?

 Sınıf olarak iman etmemiş bir eşin olduğu aileye ne şekilde
yardım edebilirsiniz?

 Sınıf olarak, imanın aleyhine çalışan evdeki bazı baskılar hakkında konuşun. Bunların bir listesini yapın ve karşılarına muhtemel çözümlerini yazın.

 Hristiyanların özel hayatları, çocuklara, iman etmemiş eşlere,

diğer akrabalara ve ziyaretçilere tanıklık aracıdır. Evde imanımızı
paylaşmak her zaman istediğimiz kadar eksiksiz olmasa ya da
akrabalar veya ziyaretçilerin ihtidasıyla sonuçlanmasa da, kusurlu
aile fertleri kusursuz Kurtarıcı’ya giden yolu göstermeye çalışırlar.
Kurtarıcı’nın adına gösterilen cömert konukseverlik aracılığıyla,
hayatlarına dokundukları tüm insanları lütfun egemenlik alanına
getirirler. Evinizin ziyarete gelenler üzerindeki etkisini düşün.
Onun kapınızdan içeri adım atan herkese karşı imanın daha iyi bir
tanığı olabilmesi içi ne yapabilirsin?
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22 Haziran

İMAN HAYATI

HIV’le Tanrı’ya Şükretmek
Andrew McChesney tarafından yazılmıştır.
Maria Samo HIV+ ve Tanrı’ya şükrediyor.
Maria, Nicuadala, Mozambik köyünde Yedinci Gün Adventisti bir ailede doğdu ve
7 yaşında vaftiz oldu. Köyünün lisesi yoktu, bu yüzden derslerine devam etmek için
güneye doğru 30 dakikalık bir araba yolu mesafesinde olan Quilimane’ye taşındı.
Orda onu alkol ve tütünle tanıştıran arkadaşlar edindi.
Maria’nın ailesi o evlenene kadar onun sigara içtiğini ya da alkol aldığını bilmiyorlardı. Babası bir gün onu ziyarete geldi ve içeri tam Maria sigara içerken girdi. Babası
hiç bir şey demedi ama suçluluğa boğulan Maria bir daha sigara ve alkol içmemeye
karar verdi.
Sigarayı bırakmak kolay oldu ama alkolü bırakmak Maria için çok daha zordu.
Tanrı’ya yardım etmesi için dua etti. Tanrı’nın sıradışı bir şekilde cevap verdiğini
söyledi. Şiddetli panik ataklar geçirmeye başlamıştı. Onun öleceğinden korkan
Maria’nın kocası, tıbbi tedavi için onu Güney Afrika’ya götürdü. Güney Afrikalı bir
doktor, alkolü bırakmazsa üç ay içinde öleceğini söyledi.
Maria, 45 günlük bir rehabilitasyon programının yardımı ile alkolü bıraktı ve
Mozambik’e geri döndü, hayatını İsa’ya yeniden adadı.
Ardından kocası öldü. Altı yıl sonra şok edici bir haber aldı, kocasının HIV+ olduğunu ve kendisine de bulaştırdığını öğrendi.
“O zamandan beri” dedi gülümseyerek, “Tanrı’ya şükrediyorum.”
Bunun nedeni, şimdi hayatında hiç hissetmediği kadar sağlıklı hissetmesidir.
“Sağlığım, virüsü kapmadan önce olduğundan çok daha iyi ve vicdanım temiz”
dedi.
Bugün, dört kişinin büyükannesi olan Maria, çeşitli köylerde altın ve değerli taşlar
satın alarak Mozambik’in üçüncü büyük şehri Nampula’da satıyor. Fakat tutkusu
HIV+ olan insanları cesaretlendirmek.
“Birçok insan enfekte olduklarını öğrendiklerinde umutlarını kaybediyor” dedi.
“Konuşacak kimseleri yok ve yalnızlık içinde ölüyorlar.”
Maria Adventistlerin, HIV+ olanlara ulaşmak, onlarla dua etmek ve onları cesaretlendirmek için özel bir görevleri olduğunu söyledi.
“Onlarla İsa’ya ve O’nun yakın olan gelişine dair inancımı paylaşıyorum,” dedi.
2019 Onüçüncü Şabat Sunuları’nın ilk çeyreğinin bir kısmı Nampula’da
ebeveynlerini HIV ve AIDS’den kaybeden çocuklara bir yetimhane açmak için
kullanılmıştır. Sunularınız için teşekkür ederiz.
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