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* 27 Haziran–3 Temmuz

Niçin Tanıklık?

Sebt Günü
KONUYLA İLGILI  METINLER: Yakup 5:19, 20; Luka 15:6; Sefanya
3:17; Yuhanna 7:37, 38; 1Timoteos 2:3, 4; 2Korintliler 5:14, 15.
HATIRLAMA METNI: “Böyle yapmak iyidir ve Kurtarıcımız Tanrı’yı
hoşnut eder. O bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister” (1. Timoteos 2:3, 4).

T

anrı’nın her yerdeki tüm insanlar için büyük özlemi O’nun sevgisine cevap vermeleri, O’nun lütfunu kabul etmeleri, O’nun Ruhu ile
dönüşmeleri ve O’nun krallığında kurtarılmış olmalarıdır. O’nun bizim
kurtuluşumuzdan daha büyük bir arzusu yoktur. O’nun sevgisi sınırsızdır.
O’nun lütfu ölçülemez. O’nun merhametinin sonu yoktur. O affetmekten
yorulmaz. O’nun gücü sonsuzdur. Kurban isteyen putperestlerin tanrılarının
aksine bizim Tanrımız yüce kurbanı sağlamıştır. Biz ne kadar kurtarılmış
olmak istersek isteyelim Tanrı bizi kurtarmayı daha çok ister. “Böyle yapmak
iyidir ve Kurtarıcımız Tanrı’yı hoşnut eder. O bütün insanların kurtulup
gerçeğin bilincine erişmesini ister” (1Timoteos 2:3, 4). O’nun kalbi senin ve
benim kurtuluşumun özlemini çeker.
Tanıklık tümüyle İsa hakkındadır. O’nun bizi kurtarmak için ne yaptığı
hakkında, bizim yaşamlarımızı nasıl değiştirdiği hakkında ve O'nun kim
olduğunu ve O'nun karakterinin güzelliğini bize anlatan O'nun sözünün
şaşırtıcı gerçekleri hakkındadır. Niçin Tanıklık? O’nun kim olduğunu anladığımızda ve O’nun lütfunun harikalarını ve sevgisinin gücünü tecrübe
ettiğimizde sessiz kalamayız. Niçin Tanıklık? O’na katıldığımızda O’nun lütfu
ile kurtulmuş ve O’nun sevgisi ile dönüşmüş insanları görmekten duyduğu
sevince ortak oluruz.
*4 Temmuz Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.
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PAZAR 28 Haziran

Kurtuluş için Fırsatlar Yaratmak
Allah her yerde insanların O’nu tanımaları için günlük fırsatlar yaratır.
Kutsal Ruh aracılığıyla onların kalplerinde aktiftir. Doğal dünyanın güzelliğinde ve karmaşıklığında Kendisi’ni gösterir. Evrenin derinliği, düzeni ve
simetrisi sınırsız bilgisi ve mutlak gücü ile birlikte sonsuz bir Tanrı’dan
bahseder. Bizi Kendisi’ne çekmek için yaşamlarımızda olaylar veya Kendi
tasarruflarını düzenler.
Allah Ruhu’nun etkileri, doğanın görkemi ve takdiri ilahi ile Kendisi'ni
ortaya koysa da, O’nun sevgisinin en açık şekilde ortaya konuşu İsa Mesih’in
hayatında ve hizmetinde bulunur. İsa’yı başkalarına anlattığımızda onlara
kurtulmaları için en iyi fırsatı sunarız.

Luka 19:10 ayetini oku ve Yakup 5:19, 20 ayetleri ile karşılaştır.
Luka’nın müjdesi Mesih’in dünyaya gelme amacı hakkında ne öğretiyor? Mesih’in kaybolmuşu kurtarma işinde O’nunla nasıl işbirliği
yaparız?

Yakup'a göre “günahkârı sapık yolundan döndüren, ölümden bir can
kurtarmış, bir sürü günahı örtmüş olur” (Yakup 5:20). Romalılar kitabı bu
düşünceyi güçlendirir. Romalılar 1 ve 2. bölümlerde hem Tanrı’nın ifşasını
doğada görmüş olan Uluslar hem de Tanrı'nın peygamberlik vahyini Kutsal
Yazılar yoluyla alan Yahudiler Mesih olmadan kayıptırlar. Romalılar 3, 4 ve
5. bölümlerde elçi sadece iman yoluyla ve lütuf aracılığıyla gelen kurtuluşu
açıklıyor. Romalılar 6, 7 ve 8. bölümlerde aynı zamanda kutsayan lütfun
her imanlıyı nasıl akladığını anlatıyor. Romalılar 10. bölümde “Rab'bi adıyla
çağıran herkes kurtulacak” (Romalılar 10:13) diyor ve inanmayan kişinin
çağıramayacağını, duymayan kişinin inanamayacağını ve birisi onlara söylemezse duyamayacaklarını belirtiyor. Bizler kurtuluş planında müjdenin
yüceliği ile birlikte kayıp insanlara ulaşacak Tanrı’nın bağlantılarıyız.

İnsanlara kurtulmaları için tek şanslarını vermek için tanıklık
etmiyoruz. Onlara en iyi şansı vermek için tanıklık ediyoruz.
Tanrı’nın insan ırkını kurtarma planında rolümüz nedir? Şunun
hakkında da düşün: Kaç kişi senin ağzından müjdeyi duydu?
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PAZARTESI

29 Haziran

İsa’yı Memnun Etmek
Hiç birisi size “Günün nasıl geçiyor, bugün her şey yolunda mı,” diye sordu
mu? Siz bu soruları Allah’a sorsaydınız ne olurdu? “Günün nasıl geçiyor
Rabbim?" Sizce nasıl bir cevap alırdınız? Muhtemelen şöyle bir cevap olurdu:
“Benim günüm aşırı zordu. Bin sığınmacı kampı soğuk, açlık ve çocukların
ağlayışı ile dolunca gözlerim yaşla doldu. Dünyanın kalabalık şehirlerinin
caddelerinde yürüdüm ve evsizleri ve açları görünce ağladım. Tacize uğramış
kadınlar ve seks köleliğine satılmış korkmuş çocuklar nedeniyle kalbim parçalanıyor. Savaşın yıkımlarına, doğal felaketlerin yıkıcı etkilerine, zayıflatıcı
ve öldürücü hastalıkların acı verici ıstırabına tanıklık ettim." “Fakat Rabbim,
seni sevindirecek bir şey yok mu? Yüreğine sevinç getirecek hiç bir şey yok
mu? Sana şarkı söylettirecek bir şey yok mu?”

Luka 15:6, 7, 9, 10 ve 22-24, 32 ayetlerini oku. Bu hikayeler nasıl
sona eriyor ve bu bitişler sana Allah hakkında ne diyor?

Kaybolanlar bulunduğunda tüm gök sevinir. Hastalıkla, felaketle ve ölümlü
dolu dünyada diğerlerinin kurtuluşunun “iyi haberi” ni paylaşarak Allah’ın
kalbine sevinç getirebiliriz. Mesih’in sevgisini paylaşmanın en büyük etkenlerinden biri tanıklığın Allah’ın kalbine sevinç getirdiğini bilmektir. O’nun
sevgisini her ortaya koyuşumuzda tüm gökler ezgi söyler.

Sefanya 3:17 ayetini oku. O’nun kurtarıcı lütfunu kabul ettiğimizde
Rabbimiz nasıl tepki verir?

Bu sahneyi hayal edin. Tanıklığınız nedeniyle bir adam veya bir kadın
veya bir çocuk veya bir kız İsa’yı kişisel Kurtarıcı’sı olarak kabul ediyor. İsa
seviniyor. Tüm gök mest eden bir ezgi ile coşuyor ve yüce Kurtarıcımız bu
kişi için ezgi söyleyerek seviniyor. Tanıklığınızın üzüntü dolu bir dünyada
Allah’ın yüreğine sevinç getirmesini bilmekten daha büyük, daha tatmin
edici bir ödül olabilir mi?“Allah Kendi gerçeğini dünyaya insan aracılar vasıtasıyla iletmekten memnun olmuştur ve bizzat Kendisi, Kendi Kutsal Ruhu’yla
insanları yetkin kılarak Kendi işini yapmalarını sağlamıştır. Zihinleri söylenecek şeylerin ve yazılacak şeylerin seçiminde yönlendirmiştir. Hazine toprak
kaplara emanet edilmiştir, ancak yine de Gökten gelmiştir.”—Ellen G. White,
Selected Messages [Seçme Mesajlar], 1. kitap, s. 26.
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SALI

30 Haziran

Vererek Büyümek
Ölü Deniz dünyanın en alçak yükseltisini işaret eder. Deniz seviyesinden
423 metre aşağıda oluşu ile dünyanın en alçak denizleri sıralamasında
birincidir. Ürdün ırmağı Celile gölünden çıkar ve sona erdiği (öldüğü) Ölü
Deniz’e varıncaya kadar Ürdün Vadisi boyunca yolda kollara ayrılır.
Sıcak, kuru iklim, yoğun güneş ışığı ve çöl şartları suyun çok hızlı bir
şekilde buharlaşmasına neden olur. Ölü Deniz’in tuz ve mineral seviyesi
%33,7 olduğu için sularında çok az canlı hayatta kalır. Balık yoktur, bitki
yoktur; sadece dipte bazı mikroplar ve bakteriler yaşar.
Hristiyan yaşamlarımızda hayatlarımıza akan Tanrı'nın lütfu diğerlerine
akmıyorsa bizler de Ölü Deniz gibi durgun ama tümüyle yaşamsız oluruz.
Hristiyanlar olarak yaşayacağımız hayat böyle değildir.

Yuhanna 7:37, 38 ve Luka 6:38 ayetlerini oku. Ölü Deniz tecrübesinin aksine imanlılar Mesih’ten gelen tazeleyici yaşam suyu ırmaklarını aldıklarında doğal sonuç ne olur?


“Allah bizim yardımımız olmadan da günâhkarı kurtarma amacına ulaşabilirdi; fakat Mesih’in karakteri gibi bir karakter geliştirmemiz için O'nun işinden
pay almalıyız. O’nun sevincine (O’nun kurbanlığıyla kurtulmuş canları görme
sevincine) ortak olmak için O’nun insanlığı kurtarma işine katılmalıyız.” Ellen
G. White, Çağların Arzusu, s. 142 [Sevgi Öğretmeni s. 126].
“Galip gelecek olanlar kendilerinden vazgeçmiş olmalıdır; bu büyük işi
tamamlayacak olan tek şey diğerlerinin kurtuluşu ile yoğun bir şekilde ilgilenmektir."—Ellen G. White, Fundamentals of Mesihian Education [Hristiyan
Eğitiminin Temelleri], s. 207.
Mesih’in yaşamlarımızda yaptıklarını diğerleri ile paylaştıkça büyürüz.
Mesih’te bize verilenleri düşünecek olursak hangi en aşağılık bencillik bizi
ancak bize verilenleri diğerleri ile paylaşmaktan alıkoyabilir? Bu arada, imanımızı paylaşmakta başarısız olursak ruhsal yaşamlarımız Ölü Deniz gibi cansız
olur.
Başkalarına tanıklıkta bulunma, onlarla dua etme ve onların
ihtiyaçlarına hizmet etme tecrübelerin nelerdir? Bu tecrübeler
imanını ve Rab ile yürüyüşünü nasıl etkiledi?
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ÇARŞAMBA

1 Temmuz

Mesih’in Emrine Bağlılık
Mesih’e bağlılık O’nun isteğini yapmaya bir adanma gerektirir. O’nun
emirlerine itaati zorunlu kılar. Kaybolmuşların kurtuluşunda O’nun kalbi ile
birlikte atan bir kalbe sebep olur. O’nun önem verdiği şeylere önem verdirir.

1. Timoteos 2:3, 4 ve 2. Petrus 3:9 ayetlerini oku. Bu ayetler Allah’ın
kalbi hakkında bize ne diyor? O’nun önceliği nedir?

Allah insanları kurtarma konusunda tutkuludur. O’nun için daha önemli
bir şey yoktur. O’nun samimi arzusu “bütün insanların kurtulup gerçeğin
bilincine erişmesi” dir (1.Timoteos 2:4). O “hiç kimsenin mahvolmasını
istemeyerek, ancak hepsi tövbeye gelsinler diye, bize karşı tahammül ediyor” (2Petrus 3:9, BC). Yedinci Gün Adventist Kutsal Kitap Şerhi bu ayeti
yorumlarken “istemek” kelimesi yerine kullanılan Grekçe kelimenin “zihnin
isteme veya arzulama eğilimi” anlamına gelen boulomai olduğunu gösteriyor. Ardından küçük bir kelime olan ancak (ama, fakat) kelimesi hakkında
şu bilgi dolu yorumu yapıyor. “Ancak” kelimesinin Grekçesi alla’ dır. Burada
alla kelimesi “Tanrı’nın doğasının yanlış yorumlaması, yani O’nun bazılarının yok olmasını istemesi ile O’nun herkesin kurtulmasını arzulaması
arasındaki karşıtlığa vurgu yapmak amacıyla” kullanılmıştır.” —Yedinci
Gün Adventist Kutsal Kitap Şerhi, 7. cilt, s. 615. Mesih’in her birimiz için
emri O’nun sevgisinin, lütfunun ve tüm insanlığın kurtulmasını istemesinin
O'nun doğasının sonucu olduğu gerçeğine tanıklık etme görevine katılmamızdır.

Elçilerin İşleri 13:47 ayetini oku ve Yeşaya 49:6 ile karşılaştır. Bu
ayet öncelikli olarak kimden bahsediyor? Pavlus onu nasıl kullanıyor?

Eski Ahit peygamberliğinin birden fazla tatbikinin olduğu zamanlar vardır.
Pavlus burada ilk önce İsrail’e ve peygamberlik olarak Mesih’e işaret eden
(bkz. Yeşaya 41:8, Yeşaya. 49:6, ve Luka 2:32) bir peygamberliği alıyor ve onu
Yeni Ahit kilisesine uyguluyor. Çünkü kilisenin Mesih’in emrini görmezden
gelmesi veya önemsizleştirmesi onun varlık amacının başarısız olması ve
dünyaya yapacağı peygamberlik çağrısını kaçırması demektir.
Kilisenin, hatta yerel bir kilisenin, ne için kurulduğunu unutup
kendi içine çok fazla odaklanmasının tehlikeleri nelerdir?

8

PERŞEMBE

2 Temmuz

Sevgi ile Harekete Geçmek
Bu hafta “Niçin Tanıklık?”sorusunu cevaplamaya odaklandık. İmanımızı
paylaşırken O’nun dünyaya hizmetinde O’nunla işbirliği yapmanın sevincine sahip oluruz. O’nun sevgisi hakkındaki tanıklığımız insanların O’nun
lütfunu ve gerçeğini daha açık bir şekilde görmelerini sağladığı için onlara
kurtuluş için daha büyük fırsatlar sunar.
Aynı zamanda, tanıklık Tanrı’nın bizi ruhsal olarak büyütmek için kullandığı araçlardan biridir. Mesih’in bizim için yaptığını paylaşmakta ve başkalarına hizmette başarısız olmak saf ruhsal yaşamı boğar.
Tanıklık bizi tüm insanlığın kurtulmasını arzulayan Biri’nin kalbi ile bağlantıya geçirir. Bu O'nun emrine itaatin bir sonucudur. Bugünün dersinde
tanıklık için etkenlerin en büyüğünü çalışacağız.

2. Korintliler 5:14, 15, 18-20 ayetlerini oku. Pavlus’u müjde uğruna
denenmeleri, sıkıntıları, zorlukları ve yoklukları yaşamaya teşvik
eden neydi? Bu etken Mesih için hizmetimizi nasıl teşvik eder?

Elçi Pavlus sevgi ile harekete geçirilmişti. Sevgi için yapacağınız ama sevgi
dışında bir nedenle yapmayacağınız şeyler vardır. Elçi Pavlus “bizi zorlayan,
Mesih’in sevgisidir” dediğinde ebedi bir gerçekten bahsediyordu. Buradaki
zorlama kelimesi “teşvik etme, harekete geçirme, kontrol etme veya hayli
özendirme" anlamındadır. Mesih’in sevgisi Pavlus’un hareketlerini kontrol
etti ve onun tanıklığını harekete geçirdi. Cesur bir amaçla ve kararlı bir
düşünce ile Akdeniz dünyasında kurtuluş planını paylaştı.
“Sevgi kalpte yer etmelidir. Esaslı bir Hristiyan eylemlerinin kaynağını
Efendisi için yüreğinin derinliğinde hissettiği sevgiden alır. Onun Mesih'e
karşı duyduğu sevginin dipten gelen kökleri kardeşleri için özverili bir ilgiyi
ortaya çıkarır.” Ellen G. White, The Adventist Home [Adventist Aile], s. 425.
Mesih’in bizim için yaptığı büyük fedakarlığı gerçekten anladığımızda
O’nun sevgisinden etkileniriz ve bizim için yaptığını diğerleri ile paylaşmak
için zorlanırız.

Tüm yaradılışı (galaksileri, yıldızları, melekler ordusunu, tüm
evreni, diğer dünyaları) yaratan Kişi bizim için çarmıhta ölen
Kişi’dir. Nasıl olur da bu şok edici gerçek içimizde Allah sevgisi ve
bu sevgiyi paylaşma isteği yaratamaz?
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CUMA

3 Temmuz

EK ÇALIŞMA: Ellen G. White’ın Elçilerin İşleri kitabında “Allah’ın, Kilisesi
için Tasarısı” bölümünü s. 9-16 ve Çağların Arzusu [Sevgi Öğretmeni] kitabında s. 803-814 oku.
Yeni Ahit Kilisesi varlığının amacını anlamama tehlikesi ile karşılaştı. Ellen
G. White bu tehlikeyi tanımlıyor: “Yeruşalim’deki kilisenin uğradığı zulüm,
müjde işinin büyük bir ivme kazanması sonucunu doğurdu. O yerde sözün
hizmeti başarı kazandı, böylelikle öğrencilerin, Kurtarıcı’nın verdiği tüm
dünyaya gitme görevine aldırışsızlık ederek, orada haddinden fazla oyalanması tehlikesi başgösterdi. Kötülüğe karşı dayanma gücünün en iyi girişken
hizmetle elde edilebileceğini unutarak, Yeruşalim’deki kiliseyi düşmanın
saldırılarından korumak kadar önemli bir işleri olmadığını düşünmeye
başladılar. Yeni mühtedileri müjdeyi henüz duymamış olan kişilere müjdeyi
götürmeleri için eğitecekleri yerde, herkesi başarılan şeyle tatmin olmaya
yönlendirecek bir yol tutma tehlikesi içine girdiler.”— Elçilerin İşleri, s. 105.
TARTIŞMA SORULARI:

Ê Ellen g. White’ın yukarıdaki alıntısına, özellikle de son satırına

dikkatlice bak. Neden bugün bile aynı muhtemel tehlikeye karşı
dikkatli olmalıyız? Önümüzdeki hizmet zorluklarının ışığında neden
böyle bir davranış çok korkunç, hatta feci bir hata olurdu?

Ë Her Müjde’nin benzer bir emirle bitmesi hakkında ne düşünü-

yorsun? Matta 28:18-20, Markos 16:15, 16, Luka 24:46-49 ve Yuhanna
20:21 ayetlerini oku. İlk yüzyıl imanlıları için bu ne anlam ifade ediyordu ve bugün bizim için ne anlam ifade etmeli?

Ì Tanıklık ve hizmet hiç saf ruhsallığın yerini alabilir mi? Öyleyse bu
nasıl olur ve bu tuzağa karşı nasıl dikkatli olabiliriz?

Í Sınıfta Salı gününün dersinin sonundaki tanıklığınızın ve hizmeti-

nizin ruhsal büyümenizi nasıl etkilediği konusundaki sorunun cevabı
hakkında konuşun. Diğerlerine yardım edebilmek için öğrendiğiniz
bazı şeyler nelerdir? Başkalarına kaçınmaları için yardım edebileceğiniz hangi hataları yaptınız?

Î Allah'ın her birimizi şahsi olarak sevdiği harika gerçek üzerinde
düşün. Bunun ne demek olduğunu nasıl anlıyorsun? Bu gerçek, belki
de tüm evrendeki bu en önemli gerçek, senin yaşamını nasıl etkiliyor?
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