5 . DERS

*25–31 Temmuz

Ruhça Pekiştirilmiş
Tanıklık

Sebt Günü
KONUYLA İLGILI METINLER: Yuhanna 15:26, 27; Elçilerin İşleri 2:41,
42; Elçilerin İşleri 8:4; İbraniler 4:12; Elçilerin İşleri 17:33, 34; Elçilerin
İşleri 18:8.
HATIRLAMA METNI: “Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi
Kutsal Ruh’la doldular ve Tanrı’nın sözünü cesaretle duyurmaya devam
ettiler.” (Elçilerin İşleri 4:31).

İ

sa ilk imanlılara “dünyanın her yanına gidin, Müjde’yi bütün yaratılışa
duyurun” diye emrettiği zaman bu imkansız bir görev gibi gelmiş olmalı
(Markos 16:15). Böyle büyük bir görevi nasıl tamamlayabilirlerdi ki?
Sayıları çok azdı. Kaynakları sınırlıydı. Çoğu eğitim görmemiş bir grup sıradan imanlılardı. Fakat onların bu olağanüstü görevleri için onları güçlendirecek olan olağanüstü bir Tanrı’ları vardı.
Fakat İsa şöyle duyurdu, “Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız” (Elçilerin İşleri 1:8). Kutsal Ruh’un
güçlendirmesi ile çarmıhın mesajını yaşamı ve dünyayı değiştiren bir güçle
paylaşabileceklerdi. Kutsal Ruh onların tanıklıklarını daha etkili hale getirdi.
Bir kaç on yıl içinde müjde tüm dünyayı etkiledi. Elçilerin İşleri kitabı bu ilk
imanlıları “dünyayı altüst eden o adamlar” (Elçilerin İşleri 17:6) olarak ilan
eder. Elçi Pavlus müjdenin “göğün altındaki bütün yaratılışa” (Koloseliler
1:23) duyurulduğunu ekler. Bu haftanın dersinde Mesih için tanıklığımızda
Kutsal Ruh’un bizi güçlendirmesinin rolü üzerine özellikle odaklanacağız.
*1 Ağustos Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.
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PAZAR

26 Temmuz

İsa ve Kutsal Ruh Vaadi
Mesih Kutsal Ruh vaadi ile öğrencilerinin O’nun ayrılışı ve göğe geri
dönüşü ile ilgili endişelerini giderdi. “Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem,
O’nu size gönderirim” (Yuhanna 16:7). “Yardımcı” kelimesinin Grekçesi
parakletos’ dur. Bu kelime yardım etmek amacıyla “birinin yanında gelen
kişi” anlamına gelir. Kutsal Ruh’un önemli işlerinden biri de tüm imanlılara gelerek tanıklık aktivitelerinde onları güçlendirmek ve yönetmektir. İsa
için tanıklık ederken yalnız değiliz. Kutsal Ruh bizi dürüst ve kalpten arayış
içinde olanlara yönlendirmek için yanımızdadır. Biz onlarla karşılaşmadan
önce Kutsal Ruh onların kalplerini hazırlar. Sözlerimizi yönlendirir, arayanların zihinlerinde kabulü sağlar ve teşviklerine cevap vermeleri için onları
güçlendirir.

Yuhanna 15:26, 27ve Yuhanna 16:8 ayetlerini oku. Bu ayetler bize
Kutsal Ruh’un tanıklıktaki rolü hakkında ne söylüyor?

Kutsal Ruh İsa hakkında tanıklık eder. O’nun nihai amacı mümkün
olduğunca çok insanı İsa’ya getirmektir. O’nun görevi İsa’yı yüceltmektir.
Bu rolüyle tüm imanlıları tanıklık etme sorumlulukları hakkında ikna eder.
Çevremizdeki tüm insanlarda bulunan olasılıkları görmemiz için gözlerimizi
açar ve sahne arkasında müjde mesajını kabul etmeleri için çalışır.
Yuhanna’nın Müjdesi bunu açık bir şekilde ifade eder. “O gelince günah…
konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir” (Yuhanna 16:8). Diğer
bir deyişle, kalplerde çalışarak kişilerin Tanrı’dan uzaklaştıklarını ve tövbe
etmeleri gerektiğini derin bir şekilde hissetmelerini sağlar. Ayrıca, dünyayı
“doğruluk” konusunda da ikna eder. Kutsal Ruh sadece günahı ortaya
çıkarmaz, bize doğruluğu da öğretir. Bizim kirliliğimizin karşısına İsa’nın
doğruluğunun ihtişamını ortaya koyar. Kutsal Ruh’un tek amacı bizim ne
kadar kötü olduğumuzu göstermek değildir. İsa’nın ne kadar iyi, ne kadar
nazik, ne kadar merhametli ve ne kadar sevgi dolu olduğunu göstermek ve
bizi O’nun benzerliğinde şekillendirmektir.
Tanıklık açıkça İsa’yı yüceltmek için Kutsal Ruh ile işbirliği yapmaktır.
Ruh’un gücü içinde ve rehberliği altında yaşamlarımızı dönüştürmüş olan
bu harika Mesih'in tanıklığını yaparız.
Canlar için çalışma arzumuzda neden bizim değil fakat sadece
Kutsal Ruh’un iman etmelerini sağlayabileceğini her zaman hatırlamalıyız?
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PAZARTESI

27 Temmuz

Güçlendirilmiş Bir Kilise
Elçilerin İşleri kitabı haklı olarak “Kutsal Ruh'un İşleri” ismiyle adlandırılır. Tanıklık, müjdenin duyurulması ve kilisenin büyümesi hakkında heyecan
bir serüven. Elçilerin İşleri Kutsal Ruh ile dolu olarak dünyayı Mesih için
değiştiren adanmış imanlıların hikâyesidir. Mucizevî sonuçları almak için
tamamıyla Kutsal Ruh’a bağlıydılar. Onların hikâyesi Kutsal Ruh’un kendisine tamamıyla adanmış adamlar ve kadınlar aracılığıyla neler başarabileceğinin bir örneğidir.

Elçilerin İşleri 2:41, 42;  Elçilerin İşleri 4:4, 31; Elçilerin İşleri 5:14,
42; Elçilerin İşleri 6:7 ve Elçilerin İşleri 16:5 ayetlerini oku. Bu
ayetlerde seni en çok etkileyen nedir? Böylesine hızlı bir büyümeyi
kaleme alarak Elçilerin İşleri’nin yazarı Luka’nın vermek istediği
mesaj nedir?

Luka’nın Elçilerin İşleri kitabını yazmaktaki amacı ilk kilisede Kutsal
Ruh’un hizmetini her okuyucu ile paylaşmaktır.
Ayrıca dikkat edin, ilk yüzyıldaki Kutsal Ruh hareketini ölçmek için sayıları
kullanmaktan çekinmiyor. Yani, vaftiz olanları sayıyordu. Elçilerin İşleri 2:41
ayetinde bir günde tek bir yerde 3.000 kişinin vaftiz olduğu gerçeğinin altını
çiziyor. Elçilerin İşleri 4:4 ayetinde 5.000 adamın vaftiz olduğunu söylüyor.
Elçilerin İşleri 5:14 ayetinde kalabalıklar Rab’be gelerek vaftiz oluyorlar.
İster Lidya, ister Filipili gardiyan, ister cinli köle kız, ister Etiyopyalı hadım
olsun Luka bu insanların kalplerinde çalışan Kutsal Ruh’a dikkat çekiyor
ve O’nun işlerini kaydediyor. Buradaki önemli nokta bu büyük sayıların
arkasındaki her bir kişinin insan olması ve İsa Mesih'in kendini feda ettiği
Tanrı'nın çocuğu olmasıdır. Evet, büyük sayıları severiz fakat nihayetinde,
tanıklık genellikle bire bir bir çabadır.
Yeni Ahit kilisesinin hızlı büyümesini kolaylaştırmak için yeni kiliseler
kurulmuştu. İlk kilisenin çok hızlı büyümesinin bir sebebi de kilisenin yeni
kiliseler kurarak sürekli yenilenmesidir. Bugün bizim için ne kadar önemli
bir mesaj.
Yeni Ahit kilisesinin ana odak noktası müjdecilikti. Yerel kilisemizde
yaptığımız her şeyin merkezinde her zaman müjdeciliğin
olduğundan nasıl emin olabiliriz?
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SALI

28 Temmuz

Kutsal Ruh ve Tanıklık
Elçilerin İşleri kitabı boyunca Kutsal Ruh güçlü bir şekilde mevcuttu.
İmanlılara ve çeşitli şekillerde Rab’lerine tanıklık eden imanlılar aracılığıyla
hizmet etti. Düşman bir kültürde tanıklık ederken karşılaştıkları denenmelerde ve zorluklarda onları güçlendirdi. Onları kalpten, dürüst bir şekilde
arayanlara yönlendirdi. Tüm şehirlerde insanların kalplerini imanlılar hiç
daha oraya gelmeden hazırladı. Onların asla hayal etmedikleri fırsat kapılarını açtı ve onların sözlerini ve davranışlarını güçlendirdi.

Elçilerin İşleri 7:55; Elçilerin İşleri 8:29; Elçilerin İşleri 11:15;
Elçilerin İşleri 15:28, 29 ve Elçilerin İşleri 16:6-10 ayetlerini oku.
Kutsal Ruh bu Kutsal Kitap ayetlerinde listelenen her bir tecrübede
tanıklık eden öğrencilere nasıl hizmet etti? Diğer bir deyişle, Kutsal
Ruh’un durumlarda yaptığı çeşitli şeyler nelerdi?

Kutsal Ruh’un ilk yüzyıldaki çeşitli hizmetleri gerçekten harikaydı.
Yukarıdaki tecrübeler O’nun aktivitelerinin sadece bir örneğidir. İstefanos’u
gaddar ve kontrolden çıkarak onu ölüme kadar taşlayan kalabalığın önünde
Rab’bi için tanıklık yapması için güçlendirdi. Filipus’u mucizevi bir şekilde
etkileyici, gerçeği arayan, Afrika kıtasını müjde için açan Etiyopyalı'ya yönlendirdi. Uluslardan olan imanlılar da Kutsal Ruh’un armağanını aldığı
zaman Petrus’a onaylayıcı bir işaret verdi. Bir keresinde kilise sünnet konusu
yüzünden kolayca dağılabilecekken onu birlik içinde topladı ve Elçi Pavlus
aracılığıyla müjdenin vaaz edilmesi için bütün Avrupa kıtasını açtı.
Kutsal Ruh Yeni Ahit kilisesinde aktifti ve bugünkü kilisenin hayatında
da aktiftir. Bizi yetkilendirmeyi, güçlendirmeyi, öğretmeyi, yönlendirmeyi,
birleştirmeyi ister ve bizi adamları ve kadınları İsa’ya ve O’nun gerçeğine
yönlendiren dünyadaki en önemli görevi yapmaya gönderir. Hatırlamamız
gereken nokta O hâlâ aktiftir ve aynı elçilerin ve ilk kilisenin zamanındaki
gibi bugünde çalışmaktadır.
Yaşamlarımızda kendimizi Kutsal Ruh’un gücüne daha açık ve
daha sorumlu hale getirmek için günden güne ne yapabiliriz?
O’nun içimizde ve aracılığımızla çalışmasını mümkün kılacak
doğru seçimler nelerdir?
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ÇARŞAMBA

29 Temmuz

Kutsal Ruh, Söz ve Tanıklık
Tanrı’nın Sözü Yeni Ahit kilisesi tanıklığının tam kalbindeydi. Petrus’un
Pentikost günündeki vaazı İsa'nın Mesih olduğunu kanıtlamak için büyük
oranda Eski Ahit'ten alınmıştı. İstefanos’un ölümüne tanıklığı Eski Ahit’teki
İsrail tarihine tekrar göz gezdirdi. Petrus “Tanrı’nın… İsrailoğulları’na
ilettiği bildiriden” (Elçilerin İşleri 10:36) bahsetti ve Kornelius ile Diriliş
öyküsünü paylaştı. Elçi Pavlus tekrar ve tekrar Eski Ahit’teki Mesih’in gelişi
ile ilgili öngörülere atıfta bulundu ve Filipus gerçeğin peşindeki Etiyopyalı’ya
Yeşaya 53. bölümdeki Mesih’in ön bildirisinin önemini dikkatlice açıkladı.
Her bir durumda öğrenciler Tanrı’nın Sözü’nü ilan ettiler, kendi sözlerini
değil. Kutsal Ruh’un esinlenmesi olsan Söz onların otoritelerinin temeliydi.

Elçilerin İşleri 4:4, 31;  8:4;  13:48, 49; 17:2;  18:24, 25 ayetlerini
oku. Bu ayetler bize Kutsal Ruh ile Tanrı Sözü ve Yeni Ahit kilisesinin tanıklığı hakkındaki ilişki hakkında ne öğretiyorlar?

Tanrı’nın Sözü’nü ilham eden aynı Kutsal Ruh yaşamları değiştirmek için
Söz aracılığıyla çalışır. Tanrı’nın Sözü’nde yaşam veren güç vardır. Çünkü
Ruh aracılığıyla o Mesih’in yaşayan Sözü’dür.

2. Petrus 1:21 ve İbraniler 4:12 ayetlerini oku. Tanrı’nın Sözü
yaşamları değiştirmede neden çok güçlüdür?

“Dünyayı var olmaya çağıran yaratıcı enerji Tanrı’nın sözündedir. Bu söz
güç verir; yaşama yol açar. Her emir bir vaattir; irade ile kabul edilir, ruha
işler, kendisiyle birlikte Sonsuz Olan’ın yaşamını getirir.” Doğayı değiştirir ve
ruhu Tanrı’nın suretinde yeniden yaratır.” Ellen G. White, Eğitim, s. 126.
Kutsal Kitap’ın yaşamları değiştirme gücüne sahip olmasının sebebi ilk
önce Kutsal Kitap’ı ilham eden aynı Kutsal Ruh’un onu okurken bize ilham
vermesi ve değiştirmesidir. Biz diğerleri ile Tanrı’nın Sözü’nü paylaşırken
Kutsal Ruh ilham etmiş olduğu Söz aracılığıyla yaşamları değiştirmek için
çalışır. Tanrı Kendi Sözü’nü bereketlemeyi vaat etti, bizimkini değil. Güç
Tanrı’nın Söz’ündedir, insan yorumunda değil.
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PERŞEMBE

30 Temmuz

Kutsal Ruh’un Yaşam Dönüştürücü
Gücü
Elçilerin İşleri kitabının dikkatli bir çalışması ortaya koyar ki Tanrı
insanların yaşamlarında Kutsal Ruh aracılığıyla mucizeler yapar. Elçilerin
İşleri müjdenin kültürel önyargılar üzerine zaferi, yaşam boyu değişim,
derinlemesine kökleşmiş alışkanlıklar ve tüm insanlığa Mesih’in lütfunu
ve gerçeğini öğretme üzerine bir durum çalışmasıdır. Kutsal Ruh insanlarla
bulundukları yerlerde buluşur fakat onları orada bırakmaz. O’nun varlığında
insanlar değişirler. Yaşamları dönüşür.

Elçilerin İşleri 16:11–15, 23–34; Elçilerin İşleri 17:33, 34; ve 18:8
ayetlerini oku. Bunlar Kutsal Kitap’taki dönüşüm hikâyelerinden
sadece birkaçıdır. Çeşitli hikâyeler Tanrı’nın farklı geçmişlere sahip
her çeşit insanın yaşamını değiştirme gücü hakkında ne diyor?

Ne kadar şaşırtıcı bir insan çeşitliliği! Lidya zengin bir Yahudi iş kadınıydı
ve Filipili gardiyan orta sınıf bir Romalı bir memurdu. Kutsal Ruh toplumun
tüm kesimlerine ulaşabilir. O’nun gücü hem kadınları hem erkekleri, hem
zenginleri hem fakirleri, hem eğitimlileri hem eğitimsizleri dönüştürebilir.
Listemizdeki son iki karakter eşit oranda dikkat çekicidir. Elçilerin
işleri 17:34 Dionysius Areopagite’nin iman etmesinden bahseder. Atinalı
Areopagite’ler mahkemelere bakan yargıçların yasal kurulunun bir parçasıydılar. Önemli kişilerdi ve Yunan toplumunun saygıdeğer üyeleriydiler.
Kutsal Ruh’un gücü aracılığıyla elçi Pavlus’un hizmeti toplumun en üst
sınıfına kadar ulaştı. Krispus (Elçilerin İşleri 18:8) Yahudi havrasının bir
yöneticisiydi. Yahudi Eski Ahit felsefesinde demlenmiş bir dini liderdi ve
Kutsal Ruh onun düşüncelerini kırdı ve yaşamını değiştirdi. Bu örnek olaylar
gösteriyor ki bizler Mesih için tanıklık ederken ve O’nun Sözü’nü diğerleri ile
paylaşırken Kutsal Ruh her tür geçmişten, kültürden, eğitimden ve inançtan
gelen her türlü insanın yaşamlarında olağanüstü şeyler yapacaktır. Bizler
kimin ulaşılabilir veya ulaşılamaz olduğu konusunda varsayımlar yapamayız
ve yapmamalıyız. Bizim işimiz yaşamamıza getiriler her hangi birine ve herkese tanıklıkta bulunmaktır. Gerisini Rab yapacaktır.
Mesih’in ölümü evrenseldi; yani, bu gelmiş geçmiş her insan
içindi. Bu çok önemli gerçek kimsenin kurtuluş umudundan ötede
olduğunu asla varsaymamamız konusunda bize ne öğretmeli?
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CUMA

31 Temmuz

EK ÇALIŞMA: Ellen G. White’ın Elçilerin İşleri kitabından “Ruh’un
Armağanı” s.47-56 bölümünü; Çağların Arzusu(Sevgi Öğretmeni)kitabından
“Yüreğiniz Sıkılmasın” s.667-672 bölümünü oku.
Kutsal Ruh kurtarma sürecinde Baba ve Oğul ile işbirliği yapar. Tüm tanıklık aktivitelerimizde O’nun insanları kurtarma işine katılırız. O kalpleri ikna
eder. O fırsat kapılarını açar. O’nun Sözü aracılığıyla düşünceleri aydınlatır ve
gerçeği gösterir. Bizi köleleştiren ön yargı bağlarını koparır, bize köstek olan
kötü alışkanlıklar zincirinden kurtarır.
İsa için tanıklık yaparken Kutsal Ruh ile işbirliği yaptığımızı hatırlamak
çok önemlidir. O bizden önce orada kalpleri müjde mesajını kabule hazırlar.
Bizler rastlantı sonucu naziklik sergilerken, tanıklığımızı paylaşırken, Kutsal
Kitap öğretirken, bir parça gerçek dolu yazın paylaşırken veya bir müjdecilik
faaliyetine katılırken O orada bizimle birlikte, zihinlerde dolaşmaktadır. Biz
ayrıldıktan çok sonra kişinin yüreğinde çalışmaya devam edecek, kişiyi kurtuluş bilgisine ulaştırmak için gereken her neyse yapacaktır.
TARTIŞMA SORULARI:

Ê Sizin tanıklığınıza rağmen Kutsal Ruh’un güçlü bir şekilde çalıştığını hissettiğiniz bir anı Sebt Okulu gurubunuzun üyeleri ile paylaşın.
Ë HHiç imanınızı paylaşma konusunda endişeli veya korku dolu
hissettiniz mi? Tanıklık yaparken Kutsal Ruh’un hizmetinin farkında
olmak nasıl bu korkuyu azalttı ve size güvence verdi?

Ì Bu haftanın dersinde Kutsal Ruh’un tanıklığımızdaki “işi” hakkında konuştuk. Tanıklık çabalarımızda Kutsal Ruh’un çalıştığı farklı
şekilleri tartışın. Bizler tanıklıkta bulunurken Kutsal Ruh bizi nasıl
donatır diğerlerini hayatlarında nasıl çalışır?

Í Bu ders Kutsal Kitap’ın tanıklıktaki merkezliği hakkında konuştu.
Neden Kutsal Kitap imanımızın ve tanıklığımızın böylesine önemli bir
bileşeni? Kutsal Kitap’a inandığını söylediği halde onun otoritesini
ve tanıklığını ustaca küçültenlerin tuzaklarından nasıl kaçınabiliriz?
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