7 . DERS

*8-14 Ağustos

Sözü Paylaşmak

Sebt Günü
KONUYLA İLGILI  METINLER: Mezmur 119:105, Yeremya23:29,
İbraniler 1:1–3, 2. Timoteos3:14–17, 1. Yuhanna1:7–9, Vaiz 3:1, 2.
Timoteos4:2.
HATIRLAMA METNI: “Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır.
Bana boş dönmeyecek, istemimi yerine getirecek, Yapması için onu
gönderdiğim işi başaracaktır.” (Yeşaya 55:11).

T

anıklık ettiğimizde İsa’yı anlatırız. Fakat Kutsal Kitap olmasaydı İsa hakkında ne bilirdik? Aslında, Kutsal Yazılar olmasaydı büyük mücadele,
Tanrı’nın sevgisi, doğum, yaşam, hizmet, ölüm, diriliş ve Rabbimiz’in
dönüşü hakkında ne kadar bilgiye sahip olabilirdik?
Doğa Tanrı’nın görkemini ve gücünü açığa çıkarsa da kurtuluş planını
ortaya koymuyor. İsa Kutsal Ruh Kişisi aracılığıyla “dünyaya gelen, her insanı
aydınlatan gerçek ışık” tır (Yuhanna 1:9). Yine de, ilahi gerçeğin tamamıyla
ortaya konması için Kutsal Ruh’un kalbimize yaptığı açıklamalar Tanrı Sözü
olmadan sınırlıdır. Tanrı’nın yazılı Sözü, Yaşayan Sözü İsa’nın en açık ve en
dolu açıklanmasıdır.
Dini liderler Tanrı Sözü’nü çalıştılarsa da birçoğu onun ana mesajını
kaçırdı. İsa şöyle dedi: “Kutsal Yazılar’ı araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar
aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık
eden de bu yazılardır!”(Yuhanna 5:39). Doğru bir anlayışla Kutsal Kitap’ın
her öğretisi İsa’nın karakterinin güzelliğini yansıtır. Tanrı’nın Sözü’nü paylaştığımızda ana hedefimiz kendimizin haklı ve diğer kişinin yanlış olduğunu
kanıtlamak değildir. Paylaştığımız gerçeğin her yönünde İsa’yı göstermektir.
*15 Ağustos Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.
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PAZAR

9 Ağustos

Tanrı’nın Sözü’nün Sembolleri
Mezmur 119:105, Yeremya 23:29, Luka 8:11, ve Matta 4:4 ayetlerini
oku. Tanrı Sözü’nü tanımlamak için bu ayetlerde hangi beş sembol
kullanılmıştır? Sence neden Tanrı Sözü’nü temsil etmesi için bu
beş sembol seçilmiştir?

Bu ayetlerde kullanılan çeşitli semboller Tanrı Sözü’nün bazı temel işlevlerini tanımlar. Kutsal Yazılar’ı başkaları ile paylaştığımızda, o yaşamı aydınlatan bir ışık gibidir. İsa, yani “dünyanın ışığı” onların Tanrı’nın kim olduğu
konusundaki ve O’nun karakterinin doğası hakkındaki yanlış anlayışlarının
karanlığını yarıp geçer. Tanrı hakkındaki yanlış bir anlayışla kararmış zihinler Tanrı’nın Sözü aracılığıyla Kutsal Ruh tarafından aydınlatılırlar.
Yeremya’ya göre Tanrı Sözü bir ateş ve bir çekiç gibidir. Yaşamlarımızdaki
günahın süprüntülerini yakar ve sert kalplerimizi kırar. İnsanlara Kutsal
Yazılar’daki İsa’nın yüceliğini görmelerine yardım ettiğimizde kalpleri yumuşar ve O’nun sevgisinin ateşi bencilliğin, açgözlülüğün, şehvetin ve benmerkezciliğin süprüntülerini yakar.
Tanrı Sözü tohuma da benzetilir. Tohumun ana özelliği yaşam verici olmasıdır. Tohumun büyümesi için zamana ihtiyacı vardır. Tüm tohumlar aynı
zamanda filizlenmezler. Tüm bitkiler aynı oranda büyümezler. Fakat doğru
şartlar altında tohumun içindeki yaşam toprağın içinde yeni bir yaşama
patlar. Tanrı Sözü’nün tohumunu başkalarının kalplerine ve zihinlerine ektiğimizde her zaman hızlı sonuçlar görmeyeceğiz fakat tohum yavaşça büyür
ve Tanrı’nın kendi zamanında, Kutsal Ruh’un telkinlerine cevap verirlerse
Tanrı’nın krallığı için bir ekin vereceklerdir.
İsa sözünü besleyici ekmeğe benzetir. Birçoğumuzun bildiği üzere bir
parça ekmek kadar doyum veren çok az şey vardır. Tanrı Sözü ruhun açlığını
doyurur ve içimizdeki ruhsal arzuları besler. Siz Söz’ün vaatlerini diğerleri ile
paylaştıkça ve İsa’nın Söz olduğunu keşfetmelerine yardım ettikçe yaşamları
O’nun iyiliği ile değişecek, sevgisiyle büyülenecek, lütfuyla hayrete düşecek
ve varlığıyla doyuma ulaşacaktır.
Sadece Kutsal Kitap’tan bildiğimiz gerçekler hakkında tekrar
düşün. Bu onun bize öğrettiklerinin değerini ne kadar çok bilmemiz gerektiği konusunda ne diyor?
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PAZARTESI

10 Ağustos

Tanrı Sözü’nün Yaratıcı Gücü
İbraniler 1:1–3, İbraniler 4:12, ve Mezmur 33:6, 9 ayetlerini karşılaştır. Bu ayetler Tanrı Sözü’nün gücü hakkında bize ne diyorlar?

Tanrı Sözü yaşayan bir Söz’dür. İlan ettiği şeyleri tamamlamak için gerekli
olan gücü kendisi ile birlikte taşır. İnsan sözleri var olan şeylerden bahseder
fakat Tanrı henüz olmamış şeylerden bahseder ve onları Kendi Sözü ile
yaratır. Tanrı Sözü yaratıcı bir Söz’dür. O’nun ağzından çıkan duyulabilir Söz
duyurduğu her şeyi yaratma gücüne sahiptir.
Yaratılış 1. bölümdeki yaratılışı hikâyesinde “Ve Allah dedi” (KM)ifadesi
tekrar tekrar kullanılır (Yaratılış 1:3, 6, 11, 14, 20, 24, 26, 29). Tanrı’nın
bildiren sözleri öyle güçlüdür ki, O konuştuğu zaman kuru toprak ortaya
çıktı, bitkiler filizlendi, çiçekler açtı, meyve ağaçları serpildi ve hayvanlar
ortaya çıktı.
Yaratılış birinci bölümde Tanrı’nın yaratıcı işi için kullanılan büyüleyici
bir İbranice söz vardır. Bu söz bara sözcüğüdür. Bu özel formunda sözcük
Tanrı’nın hiçbir şeyden bir şey yaratma işi için kullanılır. Bu fiil yalnızca
Tanrı özne olduğunda kullanılır. Yani, sadece Tanrı bara (yoktan var edebilir) ve O bunu konuşmuş olduğu sözünün gücüyle yapar.
Tanrı sözünün gücüyle bu dünyayı sadece yaratmadı fakat aynı şekilde onu
sözüyle de ayakta tutar ve idame ettirir. Söylenmiş Tanrı Sözü içindeki aynı
güç O’nun yazılı sözü içinde de vardır.
Yaratılış’ta aktif olan aynı Kutsal Ruh Kutsal Yazılar’ın esinlemesinde de
aktifti. Kutsal Kitap’ı okuduğumuz zaman veya başkaları ile paylaştığımız
zaman O oradadır. Tanrı Sözü içinde yaşam veren ve yaşam değiştiren yaratıcı
güç vardır. “Dünyaları var oluşa çağıran yaratıcı enerji Tanrı sözünün içindedir. Bu söz güç verir, yaşamı başlatır. Her emir bir vaattir, irade ile kabul
edilir, ruha alınır, kendisiyle birlikte Sonsuz Olan’ın yaşamını getirir. Doğayı
dönüştürür ve canı Tanrı’nın suretinde tekrardan yaratır.” Ellen G. White,
Education (Eğitim), s. 126.
Bizler Tanrı Sözü’ndeki vaatleri kişisel olarak kavradıkça yaşamlarımız
değişir ve diğerlerine bu harika vaatleri anlamaları için yardımcı oldukça
Kutsal Ruh onların hayatlarını da değiştirecektir.
Düşünün: Tanrı söyledi ve oldu. Bunun ne demek olduğunu nasıl
kavrayabiliriz? Bu harika gerçeklik bize O’nun gücü hakkında ne
diyor? Tanrı’nın yaratıcı gücü hakkındaki bu gerçek neden bizim
için rahatlatıcı olmalı?
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SALI

11 Ağustos

Tanrı Sözü’nü Çalışmanın Faydaları
Tanrı Sözü’nü çalışmanın birçok faydası vardır. Elçi Petrus bize Kutsal
Yazılar’ın vaatleri aracılığıyla “tanrısal özyapıya ortak ola[cağımızı]” söylüyor (2.Petrus 1:4). Yakup “içinize ekilmiş, canlarınızı kurtaracak güçte
olan sözü” anlatır (Yakup 1:21). Pavlus “…O’nun lütfunu bildiren… Bu
söz, sizi ruhça geliştirecek ve kutsal kılınmış olan bütün insanlar arasında
mirasa kavuşturacak güçtedir” diye ekler (Elçilerin İşleri20:32). Kutsal
Kitap’ın kurtarıcı bir amacı vardır. Kutsal Yazılar’ın tümünde İsa’yı görerek
değişiriz. O’nun sözüne dikkatle bakarak O’nun gibi oluruz (2.Korintliler
3:18). “Görerek değişime uğruyor oluşumuz, hem zihinsel hem de ruhsal
doğanın bir kanunudur. Zihin, üzerinde durmasına izin verilen konulara
aşama aşama kendini uyarlar.” —Ellen G. White, Büyük Mücadele, s. 554.

2. Timoteos 3:14–17 ve Yuhanna 17:14–17 ayetlerini oku. Tanrı
Sözü’nü çalışmanın başka hangi faydaları vardır?

Elçi Pavlus genç arkadaşı Timoteos’a yazarken Kutsal Yazılar’a sadık kalmasını ve esinlenmiş sözü çalışmanın yararlarını paylaşmasını teşvik eder.
Pavlus’a göre Kutsal Kitap öğreti konusunda faydalıdır. Doğruyu ortaya koyar
ve yanlışı teşhir eder. Tanrı’nın insan ırkı için planını özetler. Günahlarımızı
kınar, yanlış düşüncelerimizi düzeltir ve bizi doğruluk konusunda eğitir.
Kutsal Yazılar Mesih’in doğruluğunu ortaya koyar. Bizi günahkârlığımızın
aptallığından O’nun doğruluğunun güzelliğine yönlendirir. Kendi benmerkezciliğimizin karşısında İsa’nın özverili sevgisini gördüğümüzde şaşarız.
Kutsal Yazılar’da O’nun şefkatinin ve ilgisinin derinliklerine baktığımızda
yaşamlarımız değişir. O’nun sözünün başkaları ile paylaştığımızda onlarda
radikal değişiklikler yaşarlar. O’nun sözünde İsa’yı görerek daha çok O’na
benzeriz.
Tanıklık ne düşündüğümüzü, hatta neye inandığımızı paylaşmak değildir.
O, tamamıyla Tanrı Sözü’nde bulunan ebedi gerçekleri paylaşmaktır. Tanrı
Sözü ile yaşamlarımız inanılmaz bir şekilde bereketlendiğinde, başkalarının
yaşamlarının da nasıl bereketlenebileceğini söyleyebilme güvenile bilirliğine
sahip oluruz.
Kişisel olarak karşılaştığın ve Tanrı Sözü’nün seni güçlendirdiğini
kanıtlayan bir an hakkında düşün. Bu tecrübeden ne öğrendin?
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ÇARŞAMBA

12 Ağustos

Tanrı’nın Sözü’nü Uygulamak
Birisi Tanrı Sözü’nde üç binden fazla vaat saydı. Bu vaatlerin tümü “bizde
etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha
fazlasını yapabilecek güçte [olan]” (Efesliler3:20) sevgi dolu bir Tanrı’nın
kalbinden gelir. Tanrı’nın vaatleri her birimize vermiş olduğu taahhütlerdir.
Biz bu vaatleri imanla talep ettikçe ve diğer insanlara da onları istemeyi
öğrettikçe göğün bereketleri yaşamlarımıza dökülür. Elçi Pavlus bu ilahi gerçekliği Romalılar 8’de vurgular: “Öz Oğlu’nu bile esirgemeyip O’nu hepimiz
için ölüme teslim eden Tanrı, O’nunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak
mı?” (Romalılar 8:32). Elçi Petrus bu vaadi “kendi yüceliği ve erdemiyle bizi
çağıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı
yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi,” (2.Petrus 1:3) diyerek
açıklar. Mesih’in çarmıhtaki ölümü ve Şeytan’a ve cehennemin ilkeleri ve
güçleri üzerine zaferi aracılığıyla Tanrı yolunda ve ruhsal bir yaşam sürmemiz için gerekli her şeyi O bize sağladı. Ayrıca temel ve fiziksel ihtiyaçlarımızı
karşılayacağını da vaat eder.

Yuhanna 1:7–9 ve Filipililer 4:13, 19 ayetlerini karşılaştır. Bu vaatler birbirinden çok farklı olsalar da, Tanrı’nın karakteri hakkında
bize ne öğretiyorlar? Bu vaatler yaşamını nasıl etkiledi?

Bu ayetlerde okuduğumuz vaatlerin her biri farklı şeylerden bahsediyorlar
fakat Tanrı hakkında bize verdikleri resim oldukça benzerdir. Affedici, sonsuz
güce sahip ve bizim temel ihtiyaçlarımızla ilgilenen sevgi dolu bir Tanrı’yı
ortaya koyuyorlar. Tanrı’nın bizimle derinden ilgilendiğinin güvencesini
veriyorlar.

İbraniler 3:19; 4:1–3; ve Matta 13:58 ayetlerini oku. Bu ayetler imanın gerekliliği hakkında bize ne diyorlar?

Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın birçok harika vaatleri bulunmaktadır ve imanla
Tanrı Sözü’nün vaatlerini talep ettiğimizde ve onları vaat eden Mesih olduğu
için inandığımızda vaatlerdeki bereketler bizim olur. Tanrı’nın vaatlerinin
yaşamlarımızda gerçekleşmesini kısıtlayan şey, O’nun vaat ettiklerini yapabileceğine dair olan eksik bir imandır. Bu hafta Tanrı Sözü’nde bulunan umut
dolu vaatlere ihtiyacı olan birine Tanrı’nın sizi yönlendirmesi için dua edin.
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PERŞEMBE

13 Ağustos

Sözü Paylaşmak
İyi haber paylaşmak içindir. Yaşamında iyi haberlerle sevindiğin zamanları
düşün. Evlenmek için nişanlandığın gün olabilir, bir çocuğun doğumu olabilir, yeni bir iş veya yeni bir ev veya araba almak olabilir. Çok heyecanlıydınız
ve duyurmak için bekleyemediniz.
Sevincimizi diğer insanlarla paylaşmak harikadır fakat evrendeki en iyi
haber İsa’nın hikâyesidir. O’nun Sözü’nde, Mesih’te bulunan kurtuluş hakkında yeni anlayışlar keşfettiğimizde kalplerimiz sevgiyle taşar ve bunu başka
birine söylemek için can atarız. Dini liderler elçilerin vaazlarını durdurmak
istediğinde Petrus şöyle dedi: “Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz.” (Elçilerin İşleri4:20).
“Bir kimse Mesih’e gelir gelmez, kalpte onun İsa’da bulduğu değerli
arkadaşı paylaşma ihtiyacı doğar, kurtarıcı ve kutsallaştırıcı gerçek kalbe
hapsedilemez. Mesih’in doğruluğunu giymişsek ve O’nun içimizde yaşayan
Ruhu’nun neşesiyle dolduysak, sessiz kalamayız.”—Ellen G. White, Yol,
Gerçek ve Yaşam, s. 51.
Romalılar 1:14–16 ayetlerinde Pavlus şöyle yazar: “Grekler’e ve Grek
olmayanlara, bilgelere ve bilgisizlere karşı sorumluluğum var. 15 Bu nedenle
Roma’da bulunan sizlere de Müjde’yi elimden geldiğince bildirmek için
sabırsızlanıyorum. 16 Çünkü Müjde’den utanmıyorum. Müjde iman eden
herkesin –önce Yahudiler’in, sonra Yahudi olmayanların– kurtuluşu için
Tanrı gücüdür.”
Pavlus iman etme hikâyesini anlatmaktan asla yorulmadı. Kalbi İsa’da
sevinçle dolup taşmıştı. O’nun için iyi haber paylaşmak içindi ve o sessiz
kalamadı.

Yeşaya 50:4, Vaiz 3:1 ve 2.Timoteos 4:2 Tanrı Sözü’nü paylaşma hakkında bize hangi hayati ilkeleri veriyorlar?

Hayatlarımızı Mesih’e ve O’nun hizmetine adarken sözü vaktinde söyleyelim diye fırsat kapılarını O bize açacaktır veya doğru zamanda diğerlerinin
kalbini O açacaktır. Tüm tanıklıklarımızda üç Kutsal Kitap ilkesini akılda
tutmalıyız: Ne söylüyoruz, nasıl söylüyoruz ve ne zaman söylüyoruz.
İletişim içinde olduğun bazı insanlar kimlerdir ve onlar için nasıl
daha iyi bir tanık olabilirsin?
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CUMA

14 Ağustos

EK ÇALIŞMA: Ellen G. White, Yol, Gerçek ve Yaşam kitabında, “Allah Bilgisi”
bölümünü, Gospel Workers (Müjde İşçileri) kitabında “Bible Readings With
Families” (Aileler ile Kutsal Kitap Okumaları) bölümünde s. 192-193, ve
Evangelism (Müjdecilik)kitabında “Bible Work Techniques”(Kutsal Kitap
Çalışma Teknikleri) s.481-486 oku.
Tanrı etrafımızdaki tüm kalplerde çalışmaktadır. Tanrı’nın hali hazırda
nerede çalıştığını görecek ruhsal bir görüşe sahipsek, Tanrı’nın sözünü
diğerleri ile paylaşmak için fırsatları düzenli olarak kollayacağız. Tanrı kalbin
toprağını hazırlarken, bizimde müjdenin tohumunu ekmek için fırsatımız
olur. Kutsal Ruh Nikodemus’un, kuyu başındaki kadının, kanaması olan
kadının, çarmıhtaki hırsızın, Romalı yüzbaşının ve diğer birçoklarının
kalplerini O’nun sözünü kabul etmeleri için İsa onlarla daha buluşmadan
önce hazırladı. Yaşamlarındaki olaylar ve Kutsal Ruh’un etkileri aracılığıyla
Mesih’in mesajını kabul etmek için hazırlanmışlardı.
İnsanlara onlarla birlik dua etmeyi teklif etmekten, bir Kutsal Kitap vaadi
paylaşmaktan veya onlara bir kitap vermekten doğal olarak çekiniyor olabiliriz. Genelde imanımızı başka biri ile paylaşma isteğimizi hissettiğimiz için
değil, bizi etkileyen Kutsal Ruh’un bizim tanıklığımızı kabul etmesi için o
kişiyi hazırlamasından dolayı müjdeyi paylaşırız.
TARTIŞMA SORULARI:

Ê Bir sebepten dolayı korkunç bir şekilde suçlu hisseden ve Tanrı

tarafından affedilmeye ihtiyacı olan biri size gelseydi O’na hangi
tavsiyelerde bulunurdun ve hangi Kutsal Kitap ayetlerini paylaşırdın?
Senin suç ve Tanrı’nın affının gücü ile ilgili yaşamındaki tecrüben ne
oldu?

Ë Tanrı bazen insanları O’nun doğrusunu bilmeleri için yaşamlarımıza getirir. Tanrı’nın yönlendirmesine karşı nasıl hassas olabiliriz?

Ì Yaratılış hikâyesinde ve Yaratılış’ın kendisinde ortaya konan

Tanrı’nın gücü ve Tanrı Sözü hakkında daha fazla düşün. Evrenin
kendisini kavramakta zorlanırız çünkü o çok büyük ve çok geniş.
Onu yaratan Tanrı yarattığından daha büyük olmalı. Hizmet ettiğimiz
Tanrı’nın çok güçlü olmasından nasıl bir rahatlık çıkarabiliriz? O
sadece çok güçlü değil, aynı zamanda bizi seviyor. Tanrı hakkında bu
bilgilere sahip olmaktan hangi büyük umudu alabiliriz? Bu bilgi başkalarına O’nun hakkında tanıklık etmemize nasıl yardımcı olabilir?
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