3 . DERS

*11-17 Temmuz

İnsanları İsa’nın
Gözünden Görmek

Sebt Günü
KONUYLA İLGILI  METINLER: Markos 8:22-26; Yuhanna 4:3-34;
Yuhanna 1:40, 41; Markos 12:28-34; Luka 23:39-43; Elçilerin İşleri 8:2638.
HATIRLAMA METNI: “Onlara, “Ardımdan gelin” dedi, “Sizleri
insan tutan balıkçılar yapacağım” (Matta 4:19).

İ

sasa can kazanma ustasıdır. İsa’nın insanlarla çalışmasını izleyerek diğer
insanları nasıl İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa yönlendireceğimizi öğreniriz. Yeruşalim’in kalabalık caddelerinde, Yahuda'nın tozlu patikalarında
ve Celile'nin çimenli tepelerinde O'nunla birlikte gezerek O'nun nasıl krallığın ilkelerini arayan canlara gösterdiğini keşfederiz.
İsa her kadın ve erkeği Kendi krallığı için kazanılabilir gördü. O her birini
ilahi merhamet gözlerinden gördü. O Petrus’u sert, ağzı bozuk bir balıkçı
olarak değil fakat müjdenin büyük bir vaazcısı olarak gördü. Yakup ve
Yuhanna’yı çabuk öfkelenen, kızgın radikaller olarak görmedi fakat O'nun
lütfunun heyecanlı duyurucuları olarak gördü. Mecdelli Meryem, Samiriyeli
kadın ve kanama problemi olan kadının yüreklerinde saf sevgi ve kabul için
derin bir özlem gördü. Tomas’ı alaycı bir şüpheci olarak değil fakat samimi
soruları olan biri olarak gördü. Yahudi veya Yahudi olmayan, erkek veya
kadın, çarmıhta bir hırsız, bir yüzbaşı veya cinli deli adam, İsa onların Tanrı
vergisi potansiyellerini gördü ve kurtuluşun gözleri ile onlara baktı.
*18 Temmuz Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.
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PAZAR

12 Temmmuz

İkinci Dokunuş
Kutsal Kitap’ta İsa'nın iki aşamada gerçekleştirdiği tek bir mucize vardır.
Bu Beytsayda’da ki kör adamın iyileştirilmesiydi. Bu hikâye bugün Mesih’in
kilisesi için ebedi dersler sağlar. Bu hikâye Tanrı’nın her imanlıyı başka birini
İsa'ya getirmesi için kullanma planını ortaya koyar. Kutsal Kitap şöyle duyurur, “İsa ile öğrencileri Beytsayda’ya geldiler. Orada bazı kişiler İsa’ya kör
bir adam getirip ona dokunması için yalvardılar” (Markos 8:22). Buradaki
anahtar kelimeler “getirip” ve “yalvardılar” kelimeleridir. Kör adam kendisi
gelmedi. Arkadaşları onun ihtiyacını gördü ve onu getirdiler. Onun yeterli
imanı olmayabilir fakat arkadaşlarının vardı. İsa’nın bu adamın körlüğünü
iyileştirebileceğine inandılar.
Yeni Ahit’te İsa tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 25 bariz iyileştirme
mucizesi var. Bunların yarısından fazlasında bir akraba veya bir arkadaş
hasta kişiyi iyileştirmesi için İsa’ya getiriyor. Birçok insan eğer imanı olan
birileri onları getirmezse İsa'ya asla gelmeyecek. Bizim rolümüz bir “tanıtıcı”
olmak ve insanları İsa’ya getirmektir.
Markos 8:22 ayetinde dikkatimizi çekmeye değer ikinci kelime yalvardılar
dır. Bu kelime “istirham etmek, rica etmek veya teşvik etmek” manasına
gelebilir. Bu kelime yüksek sesli, yaygaracı bir istekten ziyade daha yumuşak,
daha nazikçe ve daha kibarca bir talebi ima eder. Bu adamın arkadaşları
İsa'nın hem bu adamı iyileştirmek istediğine, hem de bu adama yardım
etme gücüne sahip olduğuna inanarak nazikçe O'na başvurdular. Belki adamın İsa’nın kendisini iyileştireceğine dair inancı yoktu ama arkadaşlarının
vardı. Bazen başkalarını iman kanatlarımız üzerinde İsa’ya taşımalıyız.

Markos 8:22-26 ayetlerini oku. İsa neden kör adamı iki aşamada
iyileştirdi. İsa’nın tanıkları olarak bugün bu hikâyede bizim için
hangi dersler vardır?

Bizim de insanları daha net görmemiz mümkün mü? Bazen onları
Tanrı’nın krallığı için adaylar olarak görmekten çok belli belirsiz gölgeli
şekillerdeki “yürüyen ağaçlar” gibi görüyor muyuz? Sence insanları bazen
net görmemizi engelleyen şey nedir?
Tanrı’nın bizleri insanlara ulaşmak için kullandığı hakkındaki
açık dersin yanında, bu hikâyeden başka ne öğrenebiliriz? Bize ne
öğretebilir, mesela tıbbi ve ruhsal müdahale iyileştirmede ve kayıp
olana hizmet etmede nasıl bir pay alabilir?
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PAZARTESI

13 Temmuz

Kabul Edişte Bir Ders
İsa her bir kişiyi yeni bir bakış açısıyla görmenin ne demek olduğu konusunda onlara örnek olarak öğrencilerine insanları göğün gözleriyle görmeyi
öğretti. O’nun insanlar hakkındaki görüşü radikaldi. Onları oldukları gibi
değil, olabilecekleri gibi gördü. İnsanlarla olan tüm ilişkilerinde onlara
haysiyetle ve saygıyla davrandı. Sık sık insanlara karşı davranışlarıyla öğrencilerini şaşırttı. Bu onun Samiriyeli kadın ile olan münasebetinde özellikle
doğruladı.
The Archaeological Study Bible (Arkeolojik Kutsal Kitap Çalışması)
Yahudiler ile Samiriyeliler arasındaki ilişki hakkında şu ilginç gözlemi
yapıyor: “Samiriyeliler ile Yahudalılar arasındaki uçurum eski zamanlara
dayanır. 2. Krallar 17. bölüme göre Samiriyeliler M.Ö. 722 yılı sürgününden sonra Asur kralı tarafından kuzey İsrail topraklarına zorla yerleştirilen
Mezopotamyalı insanların soyuydular. Yahve ibadeti ile pagan uygulamalarını
birleştirmişlerdi." The Archaeological Study Bible [Arkeolojik Kutsal Kitap
Çalışması] (Zondervan Publishing, 2005), s. 1727. Bu putperest uygulamaların yanında Gerizim Dağı’nda rakip bir kâhinlik ve rakip bir tapınak
kurdular. Öğrenciler bu teolojik farklılıkları düşününce İsa Celile’ye gitmek
için Samiriye yolunu seçtiğinde şaşırmış olmalılar. İsa’nın dini bir tartışmaya
çekilmesine izin vermemesine şaşırmışlardı. O direk Samiriyeli kadının
kabul edilme, sevilme ve bağışlanma özlemine hitap etti.

Yuhanna 4:3-34 ayetlerini oku. İsa Samiriyeli kadına nasıl yaklaştı?
Kadının Mesih’in konuşmasına verdiği cevap neydi? Öğrencilerin
bu tecrübeye cevabı neydi ve İsa onların anlayışlarını nasıl genişletti?

İsa’nın öğrencilerine ve her birimize öğretmek istediği ebedi ders basitçe
şudur: “Mesih’in Ruhu’na sahip olanlar tüm insanları ilahi merhametin
gözleriyle görecekler.".”—Ellen G. White, The Signs of the Times (Zamanların
İşaretleri), 20 Haziran 1892.
Kültürünüzün ve toplumunuzun etkisi ile hor görmeye veya saygısızca davranmaya meyilli olduğun insanlar kimlerdir? Neden bu
tutumu değiştirmelisin ve bu değişim nasıl gelebilir?
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SALI

14 Temmuz

Olduğun Yerden Başla
Birisi şu doğru sözü söyledi, “Başlayacak başka bir yer olmadığı için
hayatta başlayacak tek yer bulunduğunuz yerdir.” İsa bu ilkeyi Elçilerin İşleri
1:8 ayetinde "Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim’de,
bütün Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız” derken vurguladı.
İsa’nın öğrencilerine mesajı yanlış anlaşılması için çok fazla açıktı: olduğun Yerden Başla. Tanrı’nın seni ektiği yerde tanıklık et. Daha iyi fırsatlar
için hayaller kuracağına etrafında olanlarla başla. Sana en yakın olasılıkları
ilahi gözlerle gör.
Dünyadaki en eğitimli, en güzel konuşan, en yetenekli kişi olmana gerek
yok. Fakat doğru kullanılırsa bu armağanların bazıları yardımcı olabilir.
Sonuçta sana gerekli olan tüm şey Tanrı'ya karşı sevgin ve canlara karşı
sevgindir. Tanrı'ya tanıklık etmeye gönüllüysen Tanrı da bunu yapman için
yolu açacaktır.

Yuhanna 1:40, 41, Yuhanna 6:5-11 ve Yuhanna 12:20-26 ayetlerini
oku. Bu ayetler Andreas’ın hem ruhsal görüşü, hem de tanıklığa
yaklaşımı hakkında sana ne söylüyor?

Andreas’ın tecrübesi bize olanları anlatır. O kendi ailesi ile başladı. Mesih’i
ilk önce kardeşi Petrus ile paylaştı. Sonradan İsa’ya bir mucize için materyal
sağlayan küçük bir çocukla samimi bir ilişkiyi Andreas geliştirdi ve sadece
O Grekler’le ne yapması gerektiğini bildi. Teoloji hakkında tartışmaktansa
onların ihtiyaçlarını hissetti ve onları İsa ile tanıştırdı.
Etkili can kazanma sanatı olumlu, ilgili ilişkiler inşa etme sanatıdır. Sana
en yakın olanlardan İsa'yı tanımayan kişiler hakkında düşün. Senin hayatında merhametli ve ilgili birini hissediyorlar mı? Seni özledikleri bir huzur
ve amaç içinde görüyorlar mı? Senin hayatın müjde için bir tanıtım mı? İsa’yı
paylaşarak Tanrı için arkadaşlar ediniriz. Onlar Hristiyan arkadaşlar olurlar
ve nihayetinde kitabi bir gerçek olan Tanrı’nın son zaman mesajını paylaştığımızda Yedinci Gün Adventisti Hristiyanlar da olurlar.
Neden bazen aile üyelerimizi ve akrabalarımızı Mesih’e yönlendirmek çok zor olabilir? Hiç İsa’yı aile üyelerinden biri ile veya
yakın arkadaşlardan biri ile paylaşmada başarılı oldun mu? Sınıfın
faydalı bulabileceği herhangi bir ilkeyi paylaş.
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ÇARŞAMBA

15 Temmuz

Zor İnsanlarla Uğraşmak
İsa zorlu kişilerle uğraşmakta ustaydı. Hem sözleriyle hem de hareketleriyle kabul gösterdi. Onların sıkıntılarını dikkatli bir şekilde dinledi, sorular
sordu ve nihayetinde ilahi gerçekleri gösterdi. En katı kalplerdeki içsel arzuları bildi ve en alçak günahkârlarda potansiyel gördü. İsa için kimse müjde
için ulaşılmaz değildi. İsa kesinlikle inandı ki “Hiçbiri İsa'da kurtuluş bulamayacak kadar alçak ve kötü değildir"—Ellen G. White, Çağların Arzusu, s.
258 [Sevgi Öğretmeni, s. 236]. İsa insanlara hepimizin baktığı merceklerden
farklı bir mercekle baktı. O her insanın içinde orijinal Yaratılış’ın yüceliğinin
bir yansımasını gördü. O onların yükselebilecekleri olasılıkları düşünmelerini sağladı ve birçokları yaşamları için O’nun beklentilerine yükseldi.

Matta 4:18, 19; Markos 12:28-34; ve Luka 23:39-43 ayetlerini oku.
Mesih’in Simon Petrus ve Andreas’a, isimsiz din bilginine, ve çarmıhtaki hırsıza seslenmelerinde bulduğun benzerlikler nelerdir?
Mesih’in bunların her birine yaklaşımını dikkatlice incele. Gözüne
neler çarpıyor?


İsa gittiği her yerde ruhsal olasılıkları gördü; en olmaz durumlarda
Tanrı’nın krallığı için potansiyel adayları gördü. Bu yeteneği “kilise büyüten gözler” olarak adlandırıyoruz. Kilise büyüten gözler insanları İsa gibi,
Tanrı'nın krallığı için kazanılabilir görmek amacıyla gelişmiş bir duyarlılıktır.
Bu aynı zamanda çevremizdekilerin dile getirilmemiş ihtiyaçlarını dinleyebilmek için gerekli olan “kilise büyüten kulaklar” ı da içerir. Bu kulaklar çevremizdekilerin açıkça ifade etmeseler de kalplerinde sahip olmak istedikleri
şeyleri duymak içindir.
Rab’be sizi başkalarının yaşamlarındaki Kutsal Ruh’un hizmetinde duyarlı
hale getirmesi için yalvarın. Tanrı’nın size ikinci dokunuşu vermesi ve başkaları ile imanımızı paylaşmamız amacıyla her gün önümüze getirdiği ruhsal
fırsatları görmemizi sağlaması için dua edin. Gören bir göz, dinleyen bir hassas kalp ve bildiğiniz Mesih’i ve sevgiyi başkalarıyla paylaşmayı amaçlayan bir
gönüllülük için Tanrı’yı arayın, böylece bir hayat boyu sürecek heyecan verici
bir yolculuk için kendi yolunuzda ilerleyeceksiniz. Yaşam tamamıyla yeni
bir anlama kavuşacak. Daha önce hiç tecrübe etmediğiniz bir memnuniyet
ve sevinç duygusuna sahip olacaksınız. Bunun getireceği mutluluğu ancak
canlar için çalışanlar bilebilir.
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PERŞEMBE

16 Temmuz

Allah'tan Gelen Fırsatları Hissetmek
Elçilerin İşleri kitabı öğrencilerin Allah’tan gelen fırsatları Allah’ın egemenliğinin genişlemesi için nasıl avantaja dönüştürdüklerini anlatan hikâyeler ile doludur. Kitabın bir başından diğer bir başına ilk kilisenin büyüleyici
olaylarını ve içeriden ve dışarıdan gelen zorluklara rağmen nasıl büyüdüğünü okuyoruz.
Örneğin, 2. Korintliler 2:12, 13 ayetlerinde elçi Pavlus Troas’da ki tecrübesini anlatır: “Mesih’in Müjdesi’ni yaymak amacıyla Troas’a geldiğimde
Rab’bin işi için bana bir kapı açıldığı halde, kardeşim Titus’u orada
bulamadığım için iç huzurum yoktu. Bu nedenle oradakilere veda ederek
Makedonya’ya gittim.” Allah Avrupa kıtasında müjdeyi vaaz etmesi için
Pavlus’a mucizevi bir şekilde bir kapı açtı ve o Allah’ın bugün açtığı kapıyı
yarın kapayabileceğini biliyordu. Hemen fırsata yapışarak ve olasılıkları görerek Makedonya'ya yelken açtı.
Yeni Ahit’in Allah’ı kapıları açan Allah'tır. O Allah imanımızı paylaşmak için
bize ilahi fırsatlar sunar. Elçilerin İşleri kitabı boyunca Allah çalışmaktadır.
Şehirlerde, kasabalarda, ülkelerde ve her şeyden çok bireylerin kalplerinde
açık kapılar vardır.

Elçilerin İşleri 8:26-38 ayetlerini oku. Bu ayetler Filipus’un Allah’ın
yönetmesine açık olması ve ilahi fırsatlara cevap vermesi hakkında
ne öğretiyorlar?


“Bir melek Filipus’u ışığı arayan ve müjdeyi kabul etmeye hazır olan
birine yönlendirdi, bugün de melekler, Kutsal Ruh’un dillerini kutsamasına
ve kalplerini arıtarak asilleştirmesine izin veren işçilerin adımlarını yönlendireceklerdir. Filipus’a gönderilen melek Etiyopyalı’yla kendisi ilgilenebilirdi
fakat Allah’ın çalışma yöntemi bu değildir. O’nun tasarısı, insanların kendi
insan kardeşleri için çalışmalarıdır.” —Ellen G. White, Elçilerin İşleri, s. 94.
Duymak için kulaklarımız ve görmek için gözlerimiz varsa, biz de gerçeklerin krallığı ve onunla birlikte gerçeği arayanlara ulaşmak için görünmez
melekler tarafından yönlendirilebiliriz.
Kutsal Yazılar’ın bu hikâyede ne kadar merkezi olduğuna dikkat et.
Ayrıca bu noktada bazıları için onlara Kutsal Yazılar’ı açıklamayı bilen
birinin olmasının ne kadar önemli olduğuna dikkat et. Burada bizim
için hangi dersler var?
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CUMA

17 Temmuz

EK ÇALIŞMA: Ellen G. White, Elçilerin İşleri kitabında 89—95. sayfalardaki “Müjde Samiriye’de” bölümünü oku.
Tüm çevremizde insanlar sonsuzlukla ilgili şeyler arıyorlar. İsa’nın çok
doğru olarak söylediği gibi "ürün bol, ama işçi az” (Matta 9:37). Sorun
üründe değildi. Öğrencilerin sadece muhalefet gördükleri yerde İsa ilahi
kutsama almış gözlerle çok fazla ürün gördü. Mesih’in bu sorun için
çözümü neydi? “Bu nedenle ürünün sahibi Rab’be yalvarın, ürününü
kaldıracak işçiler göndersin.” (Matta 9:38). Çözüm Allah’ın sizi ürünlerine
göndermesi için dua etmektir.
Neden bu duayı etmeyelim? “Rab, senin krallığının gelişmesi için
kullanılmaya gönüllüyüm. Her gün önümde açtığın ilahi fırsatları görebilmem
için gözlerimi aç. Etrafımdaki insanlara karşı duyarlı olmayı öğret bana.
Teşvik edici ve umut verici sözler söylememe ve senin sevgini ve gerçeğini
her gün iletişim kurduğum insanlarla paylaşmama yardım et. Eğer bu duayı
edersen Allah senin yaşamında bazı olağanüstü şeyler yapacak.
TARTIŞMA SORULARI:

Ê Canları İsa'ya getirmek için çalıştıysan bir şey biliyorsun: bu her
zaman kolay değil, değil mi? Evet, tabii ki, sadece Allah kalpleri
dönüştürebilir, fakat O bizi bilgeliğiyle bu sürecin bir parçası olarak kullanmayı seçti. Bir can için bile çalışmak zaman, çaba, sabır
ve yukarıdan doğmuş bir sevgi gerektirir. Mesih’in etkili bir tanığı
olmak için gerekli olan bencilliği öldürme işine yardımcı olabilecek
hangi seçimleri yapabilirsin?
Ë İletişimde olduğun bazı Rab’bi tanımayan kişiler kimler? Onlara
tanıklıkta bulunmak için ne yaptın veya ne yapıyorsun veya ne yapmalısın?

Ì Tarsus’lu Saul hakkında düşün. Burada kimsenin hayal edemeye-

ceği, benzersiz bir şekilde dönüşmüş biri gözüküyor. Ama biz ona ne
olduğunu biliyoruz. Bu bize başkalarını dış görünüşlerinden dolayı
çabucak yargılamanın tehlikesi hakkında ne söylemeli?

Í Saul’un hikâyesini aklımızda tutacak olursak Matta 7:6 ayeti
gibi bir ayetle ne yapmalıyız? “Kutsal olanı köpeklere vermeyin.
İncilerinizi domuzların önüne atmayın. Yoksa bunları ayaklarıyla
çiğnedikten sonra dönüp sizi parçalayabilirler.”
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