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*22–28 Haziran

Son Zamanda

Yürekleri Döndürmek

Sebt Günü
KONUYLA İLGILI METINLER: Mal. 4:5, 6; Mat. 11:14, 15; 17:10; 1Kr.
16:29–17:24; 1Kr. 18:20–45; Mat. 3:2.
HATIRLAMA METNI: “Rabb’in büyük ve korkunç günü gelmeden
önce size Peygamber İlyas’ı göndereceğim. O babaların yüreklerini
çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki,
gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim” (Malaki 4:5, 6).

H

ayatlarımız evrelerden oluşuyor. Bu evreler bazen iyi gidiyor; bazen
de gitmiyor. Aileler bazen sağlam ve güçlü; bazen de kırılgan, hatta
parçalanmış halde.
Hangi evrede, hangi safhada olursak olalım, kendimiz ya da ailemiz
hangi durumda olursa olsun, Allah’ın vaatlerine bütün yüreğimizle, bütün
canımızla ve bütün gücümüzle sarılarak bunların ışığında yaşayabiliriz ve
yaşamalıyız, çünkü sonuçta onlar yegâne umutlarımızdır. Ama ne büyük
bir umutturlar. Allah’ın Sözü, hayatımız ya da ailemiz hangi evrede olursa
olsun, kendimiz, sevdiklerimiz, ailemiz ve kilisemiz için isteyebileceğimiz
vaatler veriyor.
Bu çeyrekliğin son haftasında, çeşitli bağlamlarda Kutsal Kitap öykülerine,
vaatlere ve tecrübelere bakacağız. Bunu yaparken de, durumumuz ne olursa
olsun, bugün kendimiz için dersler çıkarmaya çalışacağız. Çünkü, büyük
ihtimalle, kim olursan ol, nerede olursan ol, hayatın hangi evresinde olursan ol, senin de uğraşların, korkuların ve endişelerin var. Şükürler olsun ki,
biz neler yaşadığımızı bilmekle kalmayıp, aynı zamanda, emin olabiliriz ki,
onların hepsinin ilerisinde olan bir Tanrı’ya ibadet ediyoruz.
*29 Haziran Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.
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PAZAR 23 Haziran

Dönen Yüreklere Dair Peygamberlik
Sözü
İlyas’ın geleceği öngörüsüyle, Yeni Ahit’te bu olaya yapılan atıfları
karşılaştır. Mal. 4:5, 6; Mat. 11:14, 15; 17:10; Mar. 6:15; Luka 1:17.

Malaki döneminde, Allah’ın ulusa “Bana dönün, ben de size dönerim”
çağrısına, “Nasıl döneriz?” (Mal 3:7) şeklinde kibirli bir cevap verilmişti.
Hüsrana uğrayan peygamber, bir uyanış fırsatının daha verileceğini duyurdu.
İlyas’ın başlattığı yürek dönüştüren reformu (1Kr. 18:37) hatırlatan Malaki,
onun “babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına
döndürmek” için (Mal. 4:6) tekrar geleceğini öngördü.
İlyas’ın şahsen, Mesih’in müjdecisi olarak ortaya çıkacağı yönünde bir
Yahudi geleneği oluştu (Mat. 17:10 ve Mar. 6:15 ile karşılaştır). Fakat Yeni
Ahit bu peygamberlik sözünün yerine gelişi olarak Vaftizci Yahya’yı ortaya
koyuyor (Mat. 11:14, 15; Luk. 1:17).

“Yürekleri döndürmek” ifadesi sence ne anlama geliyor?

Bu ayetler çeşitli şekillerde açıklanabilir: İsrail halkının Rab ile barışmasından bahsediyor. Baba olan Allah (Yşa. 63:16) çocuklarına karşı
gazabından döndü (Mika 7:18, 19) ve onları Kendisine dönmeye çağırıyor
(Yşa. 44:22, Mal. 3:7). Antlaşmanın yenilenmesiyle sonraki kuşakların
imanlı atalarıyla bağlantısını yeniden kurmaktan bahsediyor. Allah’ın
halkına ataların imanını izlemeleri için verilen peygamberlik çağrısı Eski
Ahit’te sürekli tekrarlanmıştır. Toprakların bereketli ikametgâh olarak kalıp
kalmayacağı doğrudan antlaşmaya sadakatle ilgiliydi (Yas. 4:29–31). Aile
ilişkilerinin onarılıp yenilenmesinden bahsediyor. Ebeveyn-evlat ilişkileri
Allah’la olan antlaşmaya bağlılığın pratik bir ifadesidir. Burada da evlatlara
ve ebeveynlere karşı olan sorumlulukların yerine getirilmesi, topraklara
ve Allah’ın bereketine sürekli olarak sahip olmayla iç içe geçmiş durumda
(Özd. 2:21).
Allah’la olan ilişkinin onarılmasıyla ailelerimiz içindeki ilişkilerin
onarılması arasında hangi bağlantı var? Niye biri diğerinden önce
olmak zorunda?
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PAZARTESI

24 Haziran

Ailenin Yeniden Bir Araya Gelmesi
Kral Ahav’ın Saydalı karısı İzebel tarafından İsrail’e sokulan Baal’e ibadet,
ulusun ahlâki çöküşünü daha da hızlandırdı. Allah’ın evliliği, aileyi ve cinselliği yücelten öğretileri, aile içi ilişki, fuhuş ve diğer cinsel sapıklıklar gibi
uygulamaların gölgesi altında kaldı. İbadetle ilgili çatışmaların olduğu bu
sahaya, “Yehova benim Tanrımdır” anlamına gelen adıyla bile Baal’ı azarlayan İlyas adım attı.

İlyas’ın hangi tecrübesi onu putperest inançları altüst etmek ve
ailelere yeni hayat getirmekle ilişkilendirdi? 1Kr. 16:29–17:24; Luk.
4:25, 26 ile karşılaştır.

İlyas ülkede kuraklıkla ilgili laneti bildirdiğinden beri dikkatleri üzerine
topluyordu. Allah onu beklenmedik bir yerde, İzebel’in memleketine çok
yakın bir yer olan Sayda’nın Sarefat şehrinde, fakir bir dul kadının evinde
barındırdı. İlyas dul kadını, kendisine yemek vermek için kalan son çıra parçalarını, yağını ve ununu kullanması ve geleceğe dair Allah’a güvenmesi için,
sert bir sınava tabi tuttu. Kadının imanı efsanevi oldu. Daha sonra İsa bizzat
onu övecekti (Luk. 4:26). Yağı ve yiyeceği günlerce dayandığında, kadın
Yehova’yı daha iyi anlamaya başladı. Sonra, trajik bir şekilde, tek oğlu hastalanıp öldü. İlyas’a üzüntüsünü ifade ederken, çevresindeki yaygın dini, bir
günahın çocuk kurban etmeyi gerektirdiği, artık İsrail’i kuşatmış olan sapkın
inançları yansıtıyordu (1Kr. 17:18; Yer. 19:5 ve Mik. 6:7 ile karşılaştır).

Oğluyla yeniden bir araya gelmek Fenikeli dul kadının ruhsal deneyimini ne şekilde etkiledi? 1. Krallar 17:24. Onun sözlerinden biz ne
öğrenebiliriz?

Annenin cevabı İlyas’ın mesajının etkisini ortaya koyuyor. Allah’a ve O’nun
Sözüne iman, O’nun kudretiyle hayat geri döndüğünde ve aile yeniden bir
araya geldiğinde, yürekte doğar. Bugün birçokları öğretiler vaaz edilirken
onları kabul etmelerine rağmen, kişisel ruhsal tecrübelerinde ilgisizler. Ne
var ki, Allah’ın Sözü’nün gerçekleri bizzat tecrübe edildiğinde ve aile ilişkilerinde uyanış ve onarım gerçekleştiğine, yürek çok daha güçlü bir şekilde
ikna olur.
Halen beklediğin aile birleşmeleri neler? Allah’ın sana bu yeniden
bir araya gelişin gerçekleşmesi umudunu veren hangi vaatlerine
tutunuyorsun?
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SALI 25 Haziran

Yürekleri Sunakta Döndürmek
1. Krallar 18:20–45 ayetlerini oku. Tüm bu olayın özünde neyle
ilgili olduğunu aşağıdaki satırlara yaz. Bağlamı tamamen farklı olsa
da, bu öyküde gördüğümüz ilkeler aile hayatına ne şekilde uygulanabilir?

İlyas Karmel Dağı’nda, ulusu adına antlaşmanın yenilenmesini, hayatlarına, evlerine ve ülkelerine şifa getirecek olan babalarının imanına geri
dönüşü arzuluyordu.
Akşam sunusu saati. Putperest rahipler kendi kurbanlarında başarısız
olduktan sonra, sıra İlyas’a geldi. Kendinden emindi. Bu olayın gerçekleştiği
saat, tapınak hizmetinde ortaya konulan Allah’ın kurtarıcı planına dikkat
çekiyordu (Çık. 29:41 ile karşılaştır). “Bana yaklaşın” (1Kr. 18:30) daveti,
bize Kurtarıcı’nın günahkârları kabul etmesini hatırlatıyor (Mat. 11:28 ile
karşılaştır). Çocuklarının asiliğinden dertli olan anne-babalar, Allah’ın onu
en az İsraillileri sevdiği kadar içten sevdiğinden emin olabilirler. Allah asileri
Kendisine çekmek için durmaksızın çalışıyor.
İlyas’ın Yehova’nın sunağına odaklanması, günümüzde karşılığını İsa’nın
ve O’nun kurtarıcı lütfunun ailelerde yüceltilmesinde buluyor. Aile ibadeti,
duada O’nunla konuşmak için, birbirimize O’ndan bahsetmek için, O’nun
bedelsiz kurtuluş armağanını yeniden almak için ve yüreklerimize O’nun
öğretileri üzerinde düşünmeye vakit vermek için bir fırsattır.
İlyas’ın istediği karşılık, Allah’ın onları yeniden Kendisine aldığının işareti
olacaktı. 1. Krallar 18:37 ayetinde “bilsinler ki... onların yüreğini Sen geri
çevirdin” diyor [KM]. Biz yüreklerimizi Allah’a döndüremeyiz; biz sadece
O’nun bedelsiz verdiği lütfuna karşılık veririz.
Her şeyi tüketen ateş suçluların üzerine değil, “sayesinde Tanrı’nın doğruluğu olalım” diye “bizim için günah sunusu” yapılan (2Ko. 5:21) İsa’ya
işaret eden kurbanın üzerine düştü. İnsanların dudaklarından itiraf ve övgü
sözleri döküldü. Allah’ın çağrısına cevap vermedikleri için, sahte rahipler
öldürüldü. Bundan sonra, tazeleyici yağmurlar ülke üzerindeki laneti sona
erdirdi.
Ev “sunağınız” ne durumda? Gerçekten bir ölçüde yenilenmesi
gerekiyorsa, hangi özel şekillerde “sunağı yeniden kurabilirsin?”
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ÇARŞAMBA

26 Haziran

Yürekleri Ürdün Irmağı’nda
Döndürmek
Cebrail’in öngörüsünün (Luk. 1:17) ve İsa’nın onun önbildirideki İlyas
olduğunu onaylamasının (Mat. 11:14; 17:12, 13) yanı sıra, Müjde yazarları
Rabb’in yolunu hazırlayacak “habercinin” Vaftizci Yahya olduğunu doğruluyor (Mat. 11:10, Mar. 1:2, Luk. 7:27; Mal. 3:1 ile karşılaştır).

Yahya’nın mesajının temel özelliklerine dikkat et. Onun mesajı
hangi bakımdan “yürekleri döndürücü” nitelikteydi? Mat. 3:2, 8;
14:4; Mar. 1:4; Luk. 3:3, 8, 9, 11, 13, 14.

Sert toprağı tohumları almaya hazırlamak için süren bir çiftçi gibi,
Yahya da günahı kınayarak günahkârları tövbe etmeye yönlendirdi. İnsan
doğası öyle bir şey ki, kişi kendini yoklamadıkça, kendi gerçek durumunun
bilincinde olmadıkça, daha iyisi için bir ihtiyaç hissetmiyor. Onun mesajı
insanları Allah’ın emirlerinin kutsallığına ve kendilerinin O’nun mükemmel
doğruluğuna duydukları ihtiyaca doğru yöneltti. Gerçek tövbenin işareti her
zaman alçakgönüllülük ve kişinin davranışlarını değiştirmek için Allah’tan
yardım istemesidir. İbrahim’i babaları olarak görenlerin sığ, benmerkezci
ikiyüzlülüklerini ortaya çıkartarak, babalarının imanının daha derin olan
anlamını açmaya çalışıyordu.

Vaftizci Yahya’nın mesajı İsa’nın yolunu nasıl hazırladı? Yuhanna
1:35–37, 3:27–30.

İsa’nın Tanrı Kuzusu olduğu Yahya’ya gösterilmişti. İsa’yı bu şekilde tanıttığında (Yu. 1:29, 36), insanları sözcük anlamıyla Rabb’e döndürmüş oldu.
Andreas ve Yahya’nın öğrencilerinden bir diğeri, o gün olanları yazan Müjde
yazarı Yuhanna, Vaftizci Yahya’nın yanından ayrılıp İsa’nın öğrencileri oldular. İlyas’ın mesajı tövbe ihtiyacına işaret etmekle kalmıyor, aynı zamanda
günahtan kurtaran Kişi’yi de tanımlıyor, O’nun hakkında heyecan uyandırıyor ve insanları O’na getiriyor.
Vaftizci Yahya evinize adım atsaydı, sence size ne söylerdi?

104

PERŞEMBE 27 Haziran

Son Günlerde Yürekleri Döndürmek
Biz Adventistler olarak bir anlamda kendimizi Vaftizci Yahya’nın rolünde
görüyoruz. Reform ve tövbenin habercisi, İsa’nın ilk gelişi için yolu hazırlamaya çalışıyordu; biz de bir hareket olarak kendimizi aynı şeyi İkinci Geliş
için yapanlar olarak görüyoruz.

Luka 1:17 ayetini duayla oku. Bu sözler bizim mesajımızı nasıl yansıtıyor?

Göksel Baba Mesih’in çarmıhı aracılığıyla çocuklarının yüreklerini tekrar
Kendisine döndürdü ve çocuklarının yüreklerini birbirlerine döndürdü. İlyas
bildirisi, bu harika iyi habere inanmaları (2Ko. 5:18–21; Ef. 2:11–18 ile karşılaştır) ve O’nun Ruhu onların yüreklerinden bir sevgi ürünü çıkartırken
lütufla dolu olmaları için ailelere yalvarıyor.
Dünya özverili ilginin, kalıcı bağlılığın ve Allah’a sadık adanmışlığın gösterilmesine çok büyük ihtiyaç duyuyor. Allah’ın lütfuyla Hristiyan aileler bunu
gösterebilirler. Ancak, dünya için olan mesajımızın aynı zamanda bizim için
de olduğunu hatırlamalıyız. Müjdenin birlik, sevgi ve özverinin ilkeleri kendi
aramızda, özellikle de ailelerimizde ortaya konmadıkça, bu mesajı başkalarıyla paylaşmak için yeterince güçlü olmayacağız. Tüm dokunaklı vaazlar,
tüm mantık ve Kutsal Kitap’a dayanan sunumlar yeterli değil: Dünyanın
bizim hayatlarımızda, özellikle de aile hayatımızda, duyurduğumuz tövbenin,
dönen yüreklerin, sevginin ve bağlılığın sergilendiğini görmesi gerekiyor.
Tıpkı Vaftizci Yahya’nın hayatları değiştiren ve kendi vaazını etkili kılan bir
gücü olduğu gibi, biz de aynısını Allah’ın lütfuyla yapabiliriz, fakat ancak
işbirliği yapmaya razı olduğumuz ölçüde.
İsa aracılığıyla, gökteki ailenin bir parçasıyız (Ef. 3:15). Bu nedenle, ister
tek kişilik ister kalabalık aile olalım, Kendisine hizmet etme iddiasında
olduğumuz Allah’a tanıklık etmeye çağrılıyoruz ve tanıklığımızı en etkili hale
getirecek olan şey, dünyaya bir ailenin, ister büyük ister küçük olsun, müjdenin gücü aracılığıyla ne olabileceğini göstermektir.
İster ailenden ister dışarıdan biri olsun, sana en yakın olan kişilere onları sevdiğini ve önemsediğini göstermek için kendi yöntemlerinle ne yapabilirsin?
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CUMA

28 Haziran

EK ÇALIŞMA: Ellen G. White, Peygamberler ve Krallar kitabında,
“Karmel Dağı,” s. 143–154 [Geçmişten Sonsuzluğa 2. cilt, s. 85–90]; The
Desire of Ages [Çağların Arzusu] kitabında “Çöldeki Ses,” s. 97–108 [Sevgi
Öğretmeni, s. 81–92].
“Mesajımız Yahya’nınki kadar doğrudan olmalıdır. O, kötülüklerinden
dolayı kralları azarlamıştı. Hayatı tehlike altında olmasına rağmen, gerçeğin
dudaklarından dökülürken gücünü yitirmesine asla izin vermedi. Bizim bu
çağdaki işimiz de aynı sadakatle yapılmalıdır.”—Ellen G. White Yorumları,
The SDA Bible Commentary [Yedinci Gün Adventist Kutsal Kitap Şerhi],
cilt 4, s. 1184.
TARTIŞMA SORULARI:

 İlyas bildirisinin yerel kiliseniz açısından geçerliliğini sınıf ola-

rak tartışın. Kilisenin bildiriyi ve onu yaymaya yardımcı olmadaki
rolünü anlaması için ne yapabilirsin?
 İsteyenler kendi “yüreklerinin dönüşü” hakkındaki kişisel tecrübelerini sınıfla paylaşsın. Hangi değişimler meydana geldi? Bu
deneyim kendi hayatlarında ve ailelerinin hayatlarında ne değişikliğe yol açtı?
 Kendimizi Vaftizci Yahya’nın rolünde gördüğümüzü farz edelim,
başımıza ne gelmesini beklemeliyiz? Bu cevapta ima edilen mesaj
nedir?
 Sınıf olarak, Kutsal Kitap’ın aile konusundaki görüşünü en iyi
şekilde özetleyen bir paragraf, bir tür “Aile İlkeleri Bildirisi” yazın.
Bu ilkeleri işlemek için hangi kıstasları kullanırdınız? Bu çeyrekte,
bu ilkelerin neler olabileceklerini tespit etmenize yardımcı olan
neler öğrendiniz? Cevabınızı tüm kiliseyle paylaşmaya hazırlanın.
 Bir ebeveyn olarak, en azından hayatının bu evresinde Rab’den
uzaklaşmış çocuklar için, hangi vaatleri talep edebilirsin?
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30 Mart

İMAN HAYATI

Üç Dileğim
Lu Shen-Xiong tarafından yazılmıştır.
Vaftiz olduktan bir yıl sonra, eski işimden Şabat çakışması yüzünden ayrıldım ve
kamyon şoförü olmak üzere yeni bir işe başvurdum.
İş görüşmesinde, üç tane şartım olduğunu belirttim:
Şabat günü çalışmayacağım
Şirketin bana verdiği yemek paketinde domuz eti olmayacak
50,000 Tayvan doları borç
Patron, benim cesurluğum karşısında hayrete düştü. Dedi ki, “Git bugün çalış,
ardından bu konuyu konuşuruz.” Nasıl çalıştığımı görmek istemişti. Çalışma saatleri
bittiğinde, patron beni yanına çağırdı.
“Şabat yerine Pazar günleri çalışabilirsin ama neden domuz eti yemiyorsun?” diye
sordu. Tayvan’daki birçok şirket gibi onun şirketi de çalışanlarına yemek paketleri
sağlıyordu. “Domuz eti, tavuk ve sığır etinden daha ucuz, buna rağmen neden
yemiyorsun?” diye sordu. “İnancıma ters düşüyor” diye yanıtladım. Patron kısa bir
süre düşündükten sonra “Peki” diye yanıtladı. “Sana yemen için domuz eti vermeyeceğim. Peki 50,000 Tayvan dolarını neden istiyorsun?” Geçenlerde bir araba kazası
geçirdiğimi ve yeni bir araba ve hastane masraflarından sonra hiç param kalmadığını
açıkladım.
“Eğer sana 50,000 verirsem bunu nasıl geri ödeyeceksin?” diye sordu. “Ayda
bana 10,000 ya da 20,000 verebilecek misin?” “Hayır,” dedim. “Size ayda 1,000
vereceğim.”
Patron kulaklarına inanamadı. 1000 Tayvan dolarının aylık olarak ödenmesi, borcun geri ödenmesinin dört yıldan fazla sürmesi anlamına geliyordu.
Fakat birşey ya da Biri, patronun bana bir şans vermesini sağladı ve bu son isteğimi de onayladı.
Yeni işimde altı ay çalıştıktan sonra, patron beni yanına çağırdı.
“Çok iyi çalıştığın için borcunu siliyorum” dedi.
Duyduklarıma inanamadım. Tanrı’ya çalışmak muhteşem bir şey!
İş görüşmesinden önce Tanrı’ya dua etmiştim, “Bu yeni iş için iş görüşmesine
gireceğim, fakat Rabbim biliyorsun ki üç tane isteğim var. Lütfen yardım et.” Tanrı
duamı yanıtladı.
Tanrı’nın isteğini yerine getirdiğimizde hiçbir şey yolumuzda duramaz.
Neredeyse 20 yıldan bu yana, şimdi 60 yaşındaki Lu Shen-Xiong, tam zamanlı
bir kamyon şoförü olarak çalışmaya devam ediyor. Ayrıca, üç tane sıkıntıdaki
cemaati çok sağlam kiliselere dönüştürmesiyle Tayvan’daki en etkili kilise
liderlerinden biri olarak kabul edildi. Linkte daha fazlasını bulabilirsiniz: bit.ly/
taiwan-truck-driver
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