2 . DERS

*4-10 Temmuz

Cazip Tanıklıklar:

Kişisel Tanıklığın Gücü

Sebt Günü
KONUYLA İLGILI  METINLER: Markos 5:15-20, Markos 16:1-11,
Elçilerin İşleri 4:1-20, 1. Yuhanna 1:1-3, Galatyalılar 2:20, Elçilerin İşleri
26:1-32.
HATIRLAMA METNI: “Çünkü biz gördüğümüzü ve işittiğimizi söylemeden edemeyiz” (Elçilerin İşleri 4:20).

K

işisel bir tanıklıkta olağanüstü bir güç vardır. Yüreklerimiz Mesih’in
sevgisi ile ısındığında ve O’nun lütfu ile değiştiğimizde O’nun hakkında
söyleyeceğimiz önemli bir şeyimiz olur. İsa’nın birisinin hayatında
yaptıklarını paylaşmak bir şeydir. O’nun bizim için şahsi olarak ne yaptığını
paylaşmak bambaşka bir şeydir.
Kişisel tecrübeye karşı tartışma zordur. İnsanlar sizin teolojinizi veya bir
ayeti yorumlamanızı tartışabilirler, hatta genel anlamda din ile dalga geçebilirler. Fakat bir şahıs, “bir zamanlar umutsuzdum fakat şimdi umudum
var; suçluluk duygusu ile doluydum fakat şimdi huzur buldum; amaçsızdım
fakat şimdi bir amacım var,” diyebildiğinde şüpheciler bile müjdenin gücünden etkilenir.
Bazı insanlar Şam yolundaki elçi Pavlus gibi ani ve heyecanlı dönüşümler
yaşasa da, genelde dönüşümler kişinin İsa’nın kıymetini giderek daha fazla
anlaması, O’nun harika lütfuna minnettarlık ve O’nun bedelsiz sunduğu
kurtuluşun yüksek şükran duygusu ile ortaya çıkar. Mesih yaşamlarımızda
kökten değişiklikler yapar. Dünyanın çok vahim bir şekilde ihtiyaç duyduğu
ve beklediği tanıklık budur.
*11 Temmuz Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.

12

PAZAR

5 Temmuz

Beklenmedik Tanıklar
Markos 5:15-20 ayetlerini oku. İsa'nın adamı yanında tutup yeni
bulduğu imanında beslemek yerine Dekapolis'teki ailesine ve arkadaşlarına tanıklık yapmaya göndermesi hakkında ne düşünüyorsun?

Dekapolis kelimesi iki kelimeden oluşur: Deca on anlamında, polis şehirler anlamındadır. Dekapolis bölgesi birinci yüzyılda Celile Gölü kıyılarında
on şehrin bulunduğu bir bölgeydi. Bu şehirler birbirlerine ortak bir dil ve
kültür ile bağlıydı. Cinli adam o bölgede birçok insan tarafından biliniyordu.
Beklenmeyen ve şiddet dolu davranışları ile onların kalplerine korku salmıştı. İsa onun içinde daha iyi bir şeyi özleyen birini gördü ve mucizevi
olarak adamı ona zulmeden cinlerden kurtardı.
Bölge halkı İsa’nın cinlerin onların domuz sürülerine girmesine izin
verdiğini ve sürünün dik yamaçtan koşup göle atladığını duyunca neler olup
bittiğini görmeye geldiler. Markos’un müjdesi şunu söyler, “İsa’nın yanına
geldiklerinde, önceleri bir tümen cine tutulan adamı giyinmiş, aklı başına
gelmiş, oturmuş görünce korktular” (Markos 5:15). Adam yeniden fiziksel,
zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak tamdı. Mesih’in insanlar için yarattığı
tamlık günah nedeniyle bozuldu. Müjdenin özü günahın bozduğu bu tamlığın yenilenmesidir.
Kim tanıklığını tüm bölge ile paylaşabilecek, cinlerden kurtulmuş bir
adamdan daha iyi bir şekilde bu on şehre ulaşabilirdi ki? Ellen G. White
bunu güzel bir şekilde ifade eder: “İsa'nın tanıkları olarak bildiğimizi, bizzat
gördüğümüzü, duyduğumuzu ve hissettiğimizi diğer insanlara anlatmalıyız.
Eğer adım adım İsa'nın yolundan gidiyorsak, O'nun bizi yönlendirdiği gibi,
biz de diğer insanları O'nun bize gösterdiği doğru yola girmeleri için yönlendirmeliyiz. O'nun vaadini nasıl tecrübe ettiğimizi ve bu vaadin gerçek olduğunu gördüğümüzü anlatabiliriz. İsa'nın lütfu ile ilgili olarak bildiklerimiz
için tanıklık edebiliriz. Rab'bimiz bu tanıklık için bizi çağırır ve bu tanıklığın
yokluğundan dolayı dünya yok olup gitmektedir”—Çağların Arzusu, s.340
[Sevgi Öğretmeni s. 321-322.] Tanrı dünyamızda bir değişiklik yapmak için
sık sık beklenmedik tanıkları kullanır.
Senin kendi hikâyen nedir; yani, senin dönüşüm hikâyen?
İnsanlara imana nasıl geldiğin hakkında ne anlatıyorsun? İman
etmemiş birine ne sunabilirsin, paylaşabileceğin tecrübeden kim
faydalanabilirdi?
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PAZARTESI

6 Temmuz

Dirilmiş Mesih’i Duyurmak
Pazar günü sabahın erken saatleriydi ve iki Meryem alelacele Mesih’in
mezarına vardılar. O'na herhangi bir şey sormaya gitmiyorlardı. Ölü bir adam
onlara ne verebilirdi? Son kez O’nu gördüklerinde vücudu kanlar içinde, yara
içinde ve delinmişti. Çarmıh sahnesi zihinlerine derin bir şekilde kazınmıştı.
Şimdi sadece görevlerini yerine getiriyorlardı. O’nun vücuduna hoş kokular
sürmek için keder içinde yol aldılar. Umutsuzluğun kasvetli gölgeleri yaşamlarını çaresizliğin karanlığına çekmişti. Gelecek belirsizdi ve az bir umut
sunuyordu.
Vardıklarında mezarı boş görünce korkmuşlardı. Matta o diriliş sabahının olaylarını şu sözlerle kaydediyor: “Melek kadınlara şöyle seslendi:
“Korkmayın! Çarmıha gerilen İsa’yı aradığınızı biliyorum. O burada yok;
söylemiş olduğu gibi dirildi” (Matta 28:5, 6).
Bu sefer kadınlar sevinçle coşmuştu. Üzüntülerinin kara bulutları diriliş
sabahının şafak ışığı ile dağılmıştı. Hüzünlü geceleri sona ermişti. Yüzlerini
memnuniyet süsledi ve üzüntü gözyaşlarının yerini sevinç ezgileri aldı.

Markos 16:1-11 ayetlerini oku. Mesih’in ölümden dirilmiş olduğunu keşfettiğinde Meryem’in tepkisi ne olmuştu?

Meryem dirilmiş Mesih ile karşılaştıktan sonra hikâyeyi duyurmaya koştu.
İyi haber paylaşmak içindir ve o sessiz kalamadı. Mesih yaşıyordu! Mezarı
boştu ve dünya bunu bilmeliydi. Biz de hayat otobanında dirilmiş Mesih ile
karşılaştığımızda, hikâyeyi duyurmaya koşmalıyız çünkü iyi haber paylaşmak
içindir.
İsa’nın ne olacağını, öldürüleceğini ve dirileceğini onlara her zaman
söylemesine rağmen, İsa’nın özellikle seçtiği öğrencilerinin Meryem’in
tanıklığına inanmamaları ne kadar da şaşırtıcı. “Ne var ki onlar, İsa’nın yaşadığını, Meryem’e göründüğünü duyunca inanmadılar” (Markos 16:11). Bu
nedenle, İsa’nın kendi öğrencileri bile hemen inanmadıysa, diğer insanların
bizim sözlerimizi hemen kabul etmemesine de şaşmamamız gerekir.
En son ne zaman yaptığın tanıklık kabul edilmemişti? Nasıl tepki
verdin ve bu tecrübenden ne öğrendin?
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SALI

7 Temmuz

Değişmiş Yaşamlar Fark Yaratır
“Kurul üyeleri, Petrus’la Yuhanna’nın yürekliliğini görüp de bunların eğitim görmemiş, sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar
ve onların İsa’yla birlikte bulunduklarını fark ettiler” (Elçilerin
İşleri 4:13).
Yeni Ahit kilisesi büyüme sırasında patladı. Pentikost gününde 3.000 kişi
vaftiz olmuştu (Elçilerin İşleri 2:41). Bir kaç hafta sonra binlerce kişi daha
kiliseye eklendi (Elçilerin İşleri 4:4). Kısa zamanda otoriteler ne olduğunu
fark etti. Bu Yeni Ahit imanlıları Mesih ile birlikteydi. Yaşamları değişmişti.
O’nun lütfu ile değişmişlerdi ve sessiz kalamazlardı.

Elçilerin İşleri 4:1-20 ayetlerini okuyun. Burada ne oldu? Yöneticiler
Petrus ve Yuhanna'yı susturmaya çalıştığında ne oldu? Cevapları ne
oldu?


Bu imanlılar Mesih’te yeniydiler ve hikâyelerini söylemek zorundaydılar.
Ağzı bozuk bir balıkçı olan Petrus Tanrı’nın lütfu ile değişmişti. Öfkelerini
kontrol etmekte zorlanan gök gürültüsü oğulları Yakup ve Yuhanna Tanrı’nın
lütfu ile dönüşmüşlerdi. Şüpheci Tomas Tanrı’nın lütfu ile dönüşmüştü. İlk
kilisenin öğrencileri ve üyelerinin her birinin kendi hikâyeleri vardı ve sessiz
kalamazlardı. Ellen G. White’ın Yol Gerçek ve Yaşam kitabındaki şu güçlü
ifadeye bakın: “Bir kimse Mesih’e gelir gelmez, kalbinde İsa’da bulduğu
değerli arkadaşı paylaşma isteği doğar; kurtarıcı ve kutsallaştırıcı gerçek,
kalbine hapsedilemez”—sayfa 51.
Kurul üyelerinin 16. ayette ne dediklerine de dikkat edin. Meydana gelen
mucizenin gerçekliğini açıkça kabul ettiler çünkü iyileşmiş adam hemen
önlerinde duruyordu. Tüm bunlarla birlikte bile tavırlarını değiştirmeyi kabul
etmediler. Ama açık muhalefete rağmen Petrus ve Yuhanna tanıklıklarından
vazgeçmiyorlardı.
Mesih’i bilmek ile Mesih’i paylaşmak arasındaki ilişki
nedir? Mesih’i kişisel olarak tanımanın O’nun hakkında
tanıklıkta bulunmayı mümkün kıldığını bilmek neden çok
önemli?
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ÇARŞAMBA

8 Temmuz

Tecrübemizi Paylaşmak
Yuhanna 1:14; Yuhanna 2:22; Yuhanna 8:31, 32 ve Yuhanna 17:17
ayetlerini oku. İnsan olan Allah’ın Sözü İsa ile, Allah’ın Yazılı Sözü
Kutsal Yazılar arasında hangi benzerlikleri görüyorsun?
Elçilerin İşleri 26. bölümde elçi Pavlus’u Kral Agrippa’nın önünde duran
bir tutuklu olarak görüyoruz. Pavlus burada direk kralla konuşarak kendi
tanıklığını verdi. Sadece İsa’nın takipçilerine zulmettiği yaşamı hakkında
değil, iman edişinden sonra İsa'ya ve ölülerin diriliş vaadine tanıklık eden
yaşamı hakkında da konuştu (Elçilerin İşleri 26:8).
Pavlus Şam yolunda iman ettiğinde Rabbimiz O’na şöyle dedi, “Seni hizmetimde görevlendirmek için sana göründüm. Hem gördüklerine, hem de
kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin” (Elçilerin İşleri
26:16). İmanımızı paylaşmak dinamik bir tecrübedir. Bu Mesih’in bizim
için geçmişte ne yaptığının, bugün hayatlarımızda ne yaptığının ve gelecekte
bizim için ne gerçekleştireceğinin hikayesini anlatmaktır.
Tanıklık asla bizim hakkımızda değildir. Her zaman O’nun hakkındadır. O
bizim günahlarımızı affeden, hastalıklarımızı iyileştiren sevgi dolu nezaketiyle bizi taçlandıran ve iyi şeylerle bizi mutlu eden Tanrı’mızdır (Mezmurlar
103:3-5). Tanıklık basitçe O’nun harika lütfu hakkındaki hikâyemizi paylaşmaktır. O Tanrı’nın bu harika lütfu ile kişisel karşılaşmamızın bir tanıklığıdır.

1. Yuhanna 1:1-3 ayetlerini oku ve Galatyalılar 2:20 ile karşılaştır. Hangi benzerlikleri görüyorsunuz? Yuhanna’nın tecrübesi
Pavlus’un tecrübesine ne kadar benziyor?
Yuhanna ve Pavlus her ne kadar değişik yaşam tecrübelerine sahip olsalar
da, her ikisi de İsa ile kişisel karşılaşma tecrübesine sahipti. Onların İsa ile
tecrübeleri geçmişte bir noktada meydana gelip daha sonra geçip giden bir
şey değildi. O'nun sevgisinde ve gerçeğinin ışığında günlük olarak yürümenin
sevincinin sürekli bir tecrübesiydi.
Dönüşüm sadece geçmişe ait bir şey midir? Ellen White’ın geçmiş dönüşüm tecrübelerinin çok önemli olduğunu düşünenler hakkındaki ifadesine
bakın: “Eğer bir kerede inanç hakkında bir şey biliyor olsaydılar, günlük olarak dönüşmelerine gerek kalmazdı; fakat biz hepimiz her gün dönüştürülmeliyiz.".”—Manuscript Releases [Yayınlanmış El Yazmaları], 4. cilt s.46.
Geçmiş tecrübeleriniz ne olursa olsun, güçlü veya heyecan verici,  neden Rab
ile günlük bir ilişkiye sahip olmak, O’nun gerçekliğini, iyiliğini ve gücünü
günlük olarak hissetmek önemlidir? Cevabını Sebt günü derste söyle.
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PERŞEMBE

9 Temmuz

Kişisel bir Tanıklığın Gücü
Agrippa'nın huzurundaki Pavlus'a bir kez daha bakalım. Elçi Pavlus,
Herod’un evinde Makabeler’den, Yahudi kralları soyunun sonuncusu olan
bu adamın önünde duruyordu. Agrippa bir Yahudi olduğunu kabul etmişti,
fakat kalbinde o bir Romalıydı. (Bkz. The SDA Bible Commentary (Yedinci
Gün Adventist Kutsal Kitap Şerhi), cilt 6, s. 436.) Hizmet seyahatlerinden yorgun düşmüş ve iyi ile kötü arasındaki mücadelede yaralanmış olan yaşlı elçi
orada kalbi Tanrı sevgisi ile dolu olarak duruyor ve yüzü Tanrı’nın iyiliği ile
parlıyordu. Hayatında ne olmuş olursa olsun, hangi zulümleri ve zorlukları
yaşamış olursa olsun Tanrı’nın iyi olduğunu ilan edebilirdi.
Agrippa her türlü saf değer sisteminden gerçekten uzak, alaycı, şüpheci
ve kalbi katı biriydi. Pavlus ise aksine, imanla dolu, gerçeğe adanmış ve
doğruluğu savunmada sağlam birisiydi. Bu iki adam arasındaki karşıtlığın
daha fazla kanıtı olamazdı. Pavlus yargılanması sırasında konuşmak için izin
istedi ve Agrippa izin verdi.

Elçilerin İşleri 26:1-32 ayetlerini oku. Pavlus Agrippa’ya nasıl bir
tanıklık verdi? O’nun sözlerinden ne öğrenebiliriz?

Aşınmalarla kapanan kalpleri nezaket açar. Pavlus burada Agrippa’ya karşı
inanılmaz derecede lütufkâr. Onu “Yahudiler’in bütün törelerini ve sorunlarını yakından bilen” biri olarak adlandırıyor (Elçilerin İşleri 26:3). Ardından
dönüşümünün bir tartışmasını başlatıyor.

Elçilerin İşleri 26:12-18 ayetlerindeki Pavlus’un iman edişini oku
ve bunun Agrippa üzerindeki etkisini 26-28 ayetlerinde dikkatlice
incele. Sence Agrippa neden bu şekilde tepki verdi? Pavlus’un
tanıklığında onu etkileyen ne oldu?

Pavlus’un İsa’nın onun hayatını nasıl değiştirdiğine dair tanıklık imansız
bir kral üzerinde güçlü bir etki yarattı. Değişmiş bir yaşam kadar etkili bir
tanıklık yoktur. Saf bir şekilde değişmiş bir yaşamın diğerleri arasında inanılmaz bir etkisi vardır. Tanrısız krallar bile lütufla dönüşmüş yaşamlar aracılığıyla etkilenir. Pavlus kadar heyecanlı bir hikâyemiz olmasa bile hepimiz
İsa’yı tanımanın ve O’nun kanıyla kurtulmuş olmanın ne demek olduğunu
başkalarına söyleyebilmeliyiz.
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CUMA

10 Temmuz

EK ÇALIŞMA: Ellen G. White, Elçilerin İşleri kitabında 373—378.
sayfalardaki  “Sadık Bir Tanık ” bölümünü okuyun.
Hristiyan yaşamının özü İsa ile çok zengin ve paylaşmayı arzuladığımız
ölçüde dolu bir ilişkidir. Doğru doktrin her ne kadar önemli olsa da, lütufla
dönüşmüş ve sevgiyle değişmiş bir yaşamın yerini alamaz. Ellen G. White şu
ifadesinde bunu yalınlaştırıyor: “Kurtarıcı, ne kadar mantıklı olursa olsun
hiçbir tezin katı kalpleri eritemeyeceğini ya da dünyasallığın ve bencilliğin
sert kabuğunu aşamayacağını biliyordu. Öğrencilerinin göksel yeteneği almaları gerektiğini biliyordu; müjde yalnızca yol, gerçek ve yaşam olan Kişi’ye
dair yaşayan bilgi ile ısınmış kalpler ve belagat kazanmış dudaklar tarafından
ilan edildiği zaman etkin olacaktı.” Elçilerin İşleri, s. 27. Çağların Arzusu
[Sevgi Öğretmeni] kitabında şu güçlü düşünceyi ekliyor: “Doktrinlerin tekrar
edilmesi bir işe yaramadığında Mesih'in harika sevgisi kalpleri yumuşatacak
ve boyun eğdirecektir.””—s. 812.
Bazıları Tanrı’nın Sözü’nde keşfettikleri gerçekleri diğerlerini ikna etmek
için kullanmaya çalışmayı kişisel tanıklık vermek olarak düşünüyorlar.
Tanrı’nın Sözü’nün gerçeğini uygun zamanda paylaşmak önemli olsa da,
kişisel tanıklığımız günahtan özgürlük, huzur, merhamet, affetme, güç,
umut ve İsa'nın bize bedelsiz olarak sunduğu sonsuz yaşam armağanının
getirdiği sevgi konularında çok daha etkilidir.
TARTIŞMA SORULARI:

Ê Kişisel tanıklığımızın diğerlerini çok güçlü bir şekilde etkilemesi

hakkında ne düşünüyorsun? Başkalarının tanıklıkları seni ve senin
kendi tecrübeni nasıl etkiledi?

Ë Çarşamba gününün son sorusuna cevabınızı derste gözden geçirin.
Rab ile olan günlük bir tecrübemiz neden sadece tanıklığımız için
değil,ama kişisel imanımız için de çok önemlidir?
Ì Tabii ki, güçlü bir tanıklık etkili bir şahitlik olabilir. Aynı zamanda,
inançlı bir yaşam neden tanıklığımızın önemli bir parçasıdır?
Í Kişisel tanıklığını sınıf ile paylaş. Hatırla ki, Mesih’in senin için ne
yaptığını ve bugün O'nun senin için ne ifade ettiğini paylaşıyorsun. İsa
senin yaşamında nasıl bir fark meydana getiriyor?
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