8 . DERS

*15-21 Ağustos

İsa Gibi Hizmet Etmek

Sebt Günü
KONUYLA İLGILI METINLER: Matta 5:13, 14; Filipililer 2:15; Markos
12:34; Efesliler4:15; Matta 4:23–25; Matta 25:31–46.
HATIRLAMA METNI: “Fakat kalabalıkları görünce, İsa onlara
acıdı; zira çobanı olmayan koyunlar gibi şaşırmış ve dağılmış idiler”
(Matta 9:36).

İ

sa insanlarla canı gönülden ilgilendi. O kendi ihtiyaçlarından çok onların
sıkıntıları ve ihtiyaçları ile ilgilendi. Yaşamı tamamıyla diğer insanları üzerine odaklıydı. O’nun hizmeti sevgi dolu bir şefkat hizmetiydi. Etrafındaki
insanların fiziksel, zihinsel ve duygusal ihtiyaçlarını karşıladı ve böylece
kalpleri O’nun örettiği ruhsal gerçekler için açıldı. O cüzzamlıları iyileştirirken, körlerin gözlerini ve duymayanların kulakları açarken, cinlerden kurtarırken, açları doyururken ve ihtiyaç içinde olanlarla ilgilenirken kalplere
dokunuluyor ve yaşamlar değişiyordu.
O’nun bu içten ilgisini görmeleri nedeniyle insanların kalpleri O’nun
öğrettiği ruhsal gerçeklere açılıyordu. “Yalnızca Mesih’in yöntemi insanlara
ulaşmada gerçek başarıyı sağlayacaktır. Kurtarıcı, insanların iyiliğini isteyen
birisi olarak aralarına karıştı. Onlara anlayışını gösterdi, ihtiyaçlarına hizmet
etti ve güvenlerini kazandı. Sonra da onlara ‘Ardımdan gelin dedi’”— Ellen
G. White, The Ministry of Healing (Şifa Hizmeti), s. 143. İsa, dünyanın
müjdenin duyurulması kadar onun ispatına da ihtiyaç duyduğunu fark
etti. Başkalarına hizmete adanmış Mesih benzeri bir yaşamın canlı tanıklığı
konuştuğumuz sözlere güçlü bir tanıklıktır ve tanıklığımıza güven katar.
*22 Ağustos Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.
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PAZAR

16 Ağustos

İsa’nın İnsanlara Karşı Tutumu
İsa her zaman diğerlerinde iyi olan şeyi görmek için baktı. Onların içindeki
en iyiyi dışarı çekip çıkardı. O’nun zamanındaki dini liderlerin İsa’yı eleştirdiği konulardan biri de “günahkârları kabul ediyor, onlarla birlikte yemek
yiyor,” (Luka 15:2) oluşuydu. Endişeleri O’nun “günahkârlarla dost” olmasıydı. Onlara göre din birleştirici değil ayrıştırıcı elementlerden biriydi. İsa
Kendisi hakkında “Ben doğru kişileri değil, günahkârları çağırmaya geldim”
(Matta 9:13) dediğinde şaşırmışlardı.
Yazıcılar’ın, Ferisiler’in ve Sadukiler’in dini bir imtina diniydi. Onlar,
“günah ile kirlenmemek için elinden gelen her şeyi yap” fikrindeydiler.
İsa’nın öğretisi önemli ölçüde farklıydı. O bu yılan çukuru dünyaya kurtarmak için daldı, kaçınmak için değil. O “dünyanın ışığı[dır]) (Yuhanna
8:12).

Matta 5:13, 14 ayetlerini oku. İsa takipçilerini tanımlamak için
hangi iki benzetmeyi kullandı? Sence İsa neden bu iki özel benzetmeyi kullandı? Ayrıca bkz. Yuhanna 1:9, Yuhanna 12:46, Filipililer
2:15.

Eski dünyada tuz en önemli varlıklardan biriydi. Çok değerliydi ve bazen
Roma orduları onu para olarak kullanıyordu. Büyük zenginliğin bir simgesiydi. Ayrıca yemekleri korumak ve tatlandırmak için de kullanılıyordu. İsa
tuz benzetmesini öğrencilerini tanımlamak için kullandığında gerçekte dünyanın gerçek zenginliğinin dünyanın en zengin ve en güçlü kişileri olmadığını
söylüyordu. Dünyanın gerçek zenginliği, Tanrı’nın krallığı için fark yaratan
adanmış Hristiyanlardır. Onların özverili hizmetlerinin sevgi dolu işleri dünyanın iyiliğini korur ve onun atmosferini tatlandırır.
İsa’nın kullandığı ikinci benzetme (Matta 5:14’te) “dünyanın ışığı”
idi. Işık karanlıktan kaçmaz. O karanlığı aydınlatır. Karanlıktan ayrılmaz.
Karanlığa nüfuz eder ve karanlığı aydınlatır. İsa’nın takipçileri bu dünyada
mahallelerindeki, köylerindeki, kasabalarındaki ve şehirlerindeki karanlığa
nüfuz etmeli ve onları Tanrı’nın yüceliği ile aydınlatmalıdır.
İsa’nın Yuhanna 17:15-18 ayetlerindeki sözlerini göz önünde
bulundurduktan sonra dünyadan ayrı olma ve dünyadan uzaklaşma fikrini nasıl anlamalıyız? Bunlar aynı şeyler mi? İsa öğrencilerinin dünyada olmaları fakat dünyanın olmamaları konusunda
dua ederken ne demek istedi? Bunu nasıl yaparız?
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PAZARTESI

17 Ağustos

İsa’nın İnsanlara Karşı Tavrı
İsa’nın hedefi insanların içindeki en iyiyi dışarı çıkarmaktı. Durumlar
anormal şekilde zor olsa da O, lütuf ile cevap verdi. Luka’nın müjdesine
göre kalabalıklar O’nun “ağzından çıkan lütufkâr sözlere hayran kalıyordu”
(Luka 4:22), ve Yuhanna’nın müjdesi “lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla
geldi” (Yuhanna 1:17), diye ekliyor. O’nun insanlara yaklaşımı dost kazandırıcıydı. O’nun lütuf dolu sözleri kalplerinde ses veren bir tele dokundu.

Matta 8:5–10 ve Markos 12:34 ayetlerini oku. İsa bu farklı iki
insana, Romalı yüzbaşı ve Yahudi bir din bilginine, hangi umut dolu
sözleri söyledi?

İsa’nın Romalı yüzbaşıya karşı kullandığı ifade devrimci bir ifadeydi. İsa
böyle büyük bir imanının İsrail’de bile bulunmadığını iddia ettiğinde bu
tecrübeli ordu görevlisinin nasıl hissetmiş olabileceğini düşünün. Ayrıca
İsa, “Sen Tanrı’nın Egemenliği’nden uzak değilsin” dediğinde din bilgininin
aklından geçenleri de düşün. Bir iltifat kadar insanların kalbini müjde için
açan pek az şey vardır. Etrafınızdaki insanlarda iyi şeyleri görün ve onları
takdir ettiğinizi bilmelerini sağlayın.

Yeşaya 42:3; Koloseliler 4:5, 6; ve Efesliler 4:15 ayetlerini karşılaştır. Bu ayetler başka insanlarla imanımızı paylaşmak ve onlarla
ilişkimiz hakkında bize hangi hayati ilkeleri öğretiyorlar?

Sözlerimiz teşvik edici ve lütufla dolu olduğunda diğerlerinin yaşamları
üzerinde olumlu bir etkiye sahiptirler. Yeşaya’nın peygamberlik sözleri İsa
için “Ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek” diyor. Diğer
bir deyişle, İsa o kadar merhametliydi ki, imana yeni gelmiş birini gereksiz
yere kırmamak veya onların kalplerindeki en küçük közü söndürmeyecek
kadar dikkatliydi.
Neden nasıl söylediğimiz ne söylediğimiz kadar, hatta daha da
önemli? Şu ifadeye nasıl tepki verirsin: “Gerçek gerçektir, insanlar
onu kabul etmeli veya bırakmalı”? Bu gerçek ifadede yanlış olan
nedir?
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SALI

18 Ağustos

İsa’nın Şifa Hizmeti: 1. Bölüm
Rabbimiz’in müjdecilik metodu ezberlenmiş konuşmaların veya önceden
hazırlanmış sunumların ötesindedir. Yaşamın kendisi gibi zengin ve dinamiktir. Her gün her türlü ihtiyaçları olan insanlarla omuz omuza yaşıyoruz.
Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal ihtiyaçları var. Biz insanların yalnızlıkları, acıları ve yürek acıları ile ilgilenirken ve sevinçlerine, umutlarına ve
hayallerine ilgi gösterirken Mesih onların bu ihtiyaçlarını bizim aracılığımızla
karşılamayı ister.
İsa insanların hissettikleri ihtiyaçlarına hizmet etti ki, sonra onların en
derin ihtiyaçlarını karşılayabilsin. Hissedilen bir ihtiyaç insanların yaşamın
bir alanında hissettikleri fakat kendi başlarına çözemedikleri bir sorundur.
Bu bir sigarayı bırakma ihtiyacı olabilir, kilo verme olabilir, daha iyi bir
beslenme düzenine geçme olabilir veya stresi azaltma olabilir. Bu bir yemek
ihtiyacı olabilir, barınma ihtiyacı olabilir veya sağlık hizmeti ihtiyacı olabilir.
Aile veya evlilik için danışmanlık ihtiyacı olabilir.
Fakat insanlar için nihai, en gerekli ihtiyaç, Tanrı ile kişisel bir ilişki ve
yaşamlarının ebedi bir öneme sahip olduğunu anlamaktır. Düşmüş bir dünyada Tanrı ile barışmak bizim nihai ihtiyacımızdır.

Matta 9:1-7 ayetlerindeki felçli adam ve Markos 5:25-34 ayetlerindeki
kanama sorunu olan kadın hikayelerini oku. İsa’nın fiziksel iyileştirmeyi nihai ihtiyaç olan Tanrı ile barışmayla bağladığı bu iki hikâyede
bizim için hangi çıkarımlar mevcut?

Mesih’in şifa hizmeti fiziksel ve duygusal iyileştirmeden çok daha fazlasını
içermekteydi. İsa, insanların günahın getirdiği bozulmuşluğun kırdığı tamlığı tecrübe etmelerini arzuladı. Mesih için ruhsal şifa olmadan fiziksel şifa
eksikti. Tanrı’nın sevgisi bir kişinin fiziksel ve duygusal iyiliğini istememizi
sağlıyorsa, o kişinin ruhsal iyiliğini arzulamamızı çok daha fazla sağlayacaktır. Böylece o kişi burada ve sonsuzluk boyunca tam bir yaşam sürebilecektir.
Sonuçta İsa’nın iyileştirdiği tüm kişiler öldüler. Bu yüzden onların gerçek
ihtiyacı, her şeyin üstünde olan ihtiyacı, ruhsal olandı, öyle değil mi?
Toplumumuzdaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve onları
gerçekten düşündüğümüzü göstermek için kilisemiz ne tür inisiyatifler alabilir? Toplumunuzdaki insanlar hakkında düşün.
Kilisen insanların yaşamlarında bir fark yaratmak için ne yapıyor?
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ÇARŞAMBA

19 Ağustos

İsa’nın Şifa Hizmeti: 2. Bölüm
Matta 4:23–25 ve Matta 9:35 ayetlerini oku. Mesih’in hizmeti için,
temeli hangi üç yönlü yaklaşım oluşturdu? İsa insanların ihtiyaçlarını nasıl karşıladı ve bu onların yaşamlarını nasıl etkiledi?

İsa, öğretme, müjdeyi vaaz etme ve iyileştirme hizmetlerinden oluşan üç
yönlü bir hizmet oluşturdu. Hepimiz anlamlı ve bir amacı olan yaşamlar
sürebilelim diye ebedi ilkeleri paylaştı. Şöyle dedi, “bense insanlar yaşama,
bol yaşama sahip olsunlar diye geldim,” (Yuhanna 10:10) dedi. O’nun hizmeti aşırı bol bir lütuf ortaya koydu. İsa, bizler şimdi ve sonsuza dek “bol
yaşama” sahip olabilelim diye geldi.

Markos 1:32–39 ayetlerini oku. İsa tüm günü hastalara şifa vererek
ve cinleri kovarak geçirdi. Ertesi sabah duada zaman geçirdikten
sonra daha fazla şifa arayan kalabalıklar geldiğinde başka bir kente
gitti. Neden onları iyileştirmedi? 38 ve 39. ayetlerde O’nun kendi
cevabına dikkat et.

Bu hikâye çok anlamlı. Bir gün önce, kalabalıkları iyileştirdikten sonra,
İsa ertesi gün hala onu arayan ve şifaya ihtiyacı olan kalabalıkları arkasında
bıraktı. Bunun için açıklaması, bu dünyaya müjdeyi vaaz etmek için gelmiş
oluşuydu. İsa sadece dikkat çekici bir mucize işçisi değildi. O kurtarıcı bir
görev ile gelmiş Tanrı’nın ilahi Oğlu’ydu. Sadece fiziksel hastalıkları iyileştirmekten memnun kalmıyordu. İnsanların O’nun sunmuş olduğu sonsuz
yaşam armağanını almalarını arzuladı. Şu sözlerle dünyaya geliş sebebini
açıkça belirtti: “Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi”
(Luka 19:10). Her iyileştirme işi Tanrı’nın karakterini göstermek, acı çekenleri rahatlatmak ve sonsuz yaşam için bir fırsat sağlama olanağıydı.
Fakirlik vurmuşsa veya hastaysanız İsa’nın sunduğu bol yaşamı
sürmek mümkün mü? İsa insanlara fiziksel şifadan daha derin
bir şey sundu mu? İnsanların fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarına
hizmet ederken hangi pratik yollarla onları ruhsal gerçeklere
yönlendirebiliriz?
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PERŞEMBE

20 Ağustos

İsa için Önemli Olan
İsa’nın Matta 24. bölümde öğrencilerine Yeruşalim’in yıkılışı ile ilgili
olaylar ile O’nun dönüşünden önceki günleri harmanlayan mesajını Matta
25. bölümdeki üç son zaman benzetmesi izler. Bu benzetmeler İsa için
gerçekten önemli olan, O’nun ikinci gelişini bekleyen bir insanın karakter
özelliklerinin altını çizer. On kız benzetmesi gerçek, özgün ve Ruh’la dolu bir
yaşamın önemini vurgular. Emanet para benzetmesi Tanrı’nın her birimize
verdiği armağanları sadık bir şekilde kullanmanın altını çizer. Koyunlar ve
keçiler benzetmesi Tanrı’nın her gün hayatlarımıza getirdiği insanların ihtiyaçlarına gerçekten hizmet saf Hristiyanlığı ortaya koyar.

Matta 25:31–46 ayetlerini oku. İsa saf Hristiyanlığı nasıl tarif ediyor? Bu ayetlerin bahsettiği hizmet alanlarının listesini yap.

Bu benzetme insanların saf fiziksel ihtiyaçları hakkında konuşuyor olsa da
(hikâyenin görmezden gelmememiz gereken bir yönü), burada daha fazla
bir şey olması mümkün mü? İnsanların ruhunda doyurulması gereken,
İsa için gizli bir açlık ve susuzluk vardır (Yuhanna 6:35, Yuhanna 4:13,
14). Hepimiz Mesih’te gerçek kimliğimizi keşfedene kadar eve özlem duyan
yabancılarız (Efesliler2:12, 13, 19). O’nun doğruluğu ile giydirilene kadar
ruhsal olarak çıplağız (Vahiy 3:18; Vahiy 19:7, 8).
Eski Ahit peygamberleri insanın içinde bulunduğu durumu genellikle
umutsuz bir hastalık gibi tanımlamaktadırlar (Yeşaya1:5, Yeremya30:12-15).
Günahın hastalığı ölümcüldür fakat peygamber bize çareyi işaret ediyor.
“Ama ben seni sağlığına kavuşturacak, yaralarını iyileştireceğim’ diyor RAB.”
(Yeremya30:17). İsa ruhlarımızın ölümcül hastalığı için çaredir.
Koyunlar ve keçiler benzetmesi etrafımızda olan kişilerin fiziksel ihtiyaçlarını karşılamamızı öğütler fakat bundan daha fazlasını yapar. O canın en
derin ihtiyaçlarını karşılayan Mesih’in bir hikâyesidir ve etrafımızdakilere
O’nunla birlikte hizmet etmek için işbirliğine davettir. Benmerkezci bir
yaşam sürmek ve diğerlerinin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarını görmezden gelmek ebedi kaybı riske atmaktır. Benzetmede yaşamlarını
kendilerinden daha büyük bir şey için verenler Rableri tarafından övülürler
ve sonsuzluğa davet edilirler. Bu arada bencil bir şekilde kendi hesapları
peşinde koşanlar ve diğerlerinin ihtiyaçlarını görmezden gelenler Rableri
tarafından mahkûm edilirler.
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CUMA

21 Ağustos

EK ÇALIŞMA: “Birçok kişi Tanrı'ya inanmıyor ve insana güvenmiyor fakat
şefkat ve yardım hareketlerine değer veriyor. Birinin dünyasal övgü veya ödül
beklentisi olmadan evlerine geldiğini, hastalara hizmet ettiğini, açları doyurduğunu, çıplağı giydirdiğini, üzgünü teselli ettiğini ve nazikçe herkese işçisi
ve mesajcısı olduğu İsa'nın sevgisini ve şefkatini gösterdiğini gördüklerinde
yüreklerine dokunulur. Minnettarlık ortaya çıkar. İman alevlenir. Tanrı'nın
onlarla ilgilendiğini görürler ve O'nun sözü açıldığı zaman dinlemeye hazır
hale getirilirler.” —Ellen G. White, The Ministry of Healing (Şifa Hizmeti),
s. 145.
İsa’nın özverili hizmeti ön yargıları yıkar ve müjde için kabul edebilirlik
yaratır. Kilise her yerde ihtiyaçlara yardım eden Mesih’in bedenidir. O’nun
adıyla bir fark yaratmamız için Mesih bizi toplumumuza gönderir. Dünya
tarafından kirletilmemek konusunda kesinlikle dikkatli olmamız gerekse de
(bu kilisemiz için gerçek ve tehlikeli bir tehdittir), insanlara bulundukları
yerlerde ulaşmayı ve Tanrı tarafından kullanılmayı, onları bulundukları yerden alıp olmaları gereken yere getirmeyi isteyen kişiler olmayı öğretmeliyiz.
TARTIŞMA SORUSU:

Ê Mesih’in merhamet dolu hizmeti ön yargıları yıkmakta ve insan-

ların kalbini ruhsal doğruları dinlemeleri için açmakta neden çok
güçlüdür? İsa’nın yaptığı gibi, biz de başkaları için özverili bir ilgi
gösterseydik tanıklığımızın ne kadar etkili olabileceğini hayal etmeye
çalış.

Ë Doğru ve gerçek, hatta gerekli olduğu halde, yanlış bir şekilde,
yani kötü bir ses tonu veya davranışla bir şeyler söylediğin bir anı
düşün. Bu tecrübeden onu tekrar yapmamana yardım edebilecek,
konuşmadan önce sakinleşinceye kadar beklemek veya benzeri, ne
gibi şeyler öğrendin?
Ì İyileştirilen, hatta ölümden diriltilen tüm insanların nihayetinde
öldüğü fikri üzerinde biraz daha düşün. Bu bize müjdecilik faaliyetlerimizi ve etrafımızdaki insanlara hizmeti nasıl yürütmemiz gerektiği
konusunda ne demeli?
Í Kilisen toplumunuzda şu an yapmadığı hangi hizmetleri başlatabilir?

Î Hissedilen ihtiyaçlara hizmetler aracılığıyla arayanlar için nasıl
ruhsal fırsatlar yaratabiliriz?
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