4.Ders:

Rab Đle Yürüyorum...
“Ne güzel! Allah günahlarını bağışlamış, cennete gideceğine garanti
vermiş. Artık ne namaz kılarsın ne de oruç tutarsın! Allah senden ne
bekliyor ki?”
Đnancınızı paylaştığınız biri böyle bir soru sorarsa, nasıl cevap verirsiniz?

Tanrı, günlük hayatımızda bizden, yani Đsa Mesih’e iman edenlerden ne bekliyor?
Tanrı ile imanlı arasındaki ilişki nedir? Bu ilişki nasıl gelişebilir? Bu derste bu önemli
soruların cevaplarını öğreneceksiniz.

Tanrı Bizden Ne Bekliyor?
Bir takım dinsel görevleri yerine getirmekle günahlarımızın bağışlanamayacağını gördük.
Bizler, çarmıha gerilmiş olan Mesih'e iman etmekle bağışlandık ve kurtulduk! Şeriatın
(Yasanın) gereklerini yapmakla kurtulamadığımız gibi, günlük hayatımızda da şeriat altında
değiliz. Peki ama Tanrı bizim şeriat düzeni içerisinde yaşamamızı istemiyorsa, bir imanlı
olarak günlük hayatımızda bizden neler bekliyor?
1.

Yuhanna 17:3’e göre, Mesih'in bütün imanlılara sağladığı sonsuz yaşamın özü Tanrı'yı ve
O'nun gönderdiği Đsa Mesih'i _________________________ .

2.

Şimdi 2. Petrus 3:18'i okuyunuz. Tanrı, günlük hayatımızda, Rabbimiz ve Kurtarıcımız Đsa
Mesih'i tanımakta _________________________ istiyor.

Bu ayetlerden, bazı dinsel kurallar veya belirli bir ibadet
düzeninden ziyade, Tanrı'yı tanımaya, O'nunla ilişkide
bulunmaya çağrıldığımız anlaşılıyor. Tanrı, günlük
hayatımızda Kendisini gittikçe derinleşen bir şekilde
tanımamızı istiyor.

Fakat Tanrı bir insan değildir...
O'nunla nasıl beraberlikte bulunabiliriz?
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Kişisel bir Đlişki
Bir gazete ile ilişki kurmak mümkün mü? Elektrik ile tanışabilir miyiz?
Gazete veya elektrik ile tanışmak gülünç olduğu kadar olanaksız bir
şeydir! Elbette sadece başka kişilerle tanışabiliriz. Ancak Tanrı, bizim
kendisini giderek derinleşen bir şekilde tanımamızı istediğine göre, O'nun
bir bakımdan “kişisel” olması gerekmez mi? Tanrı'nın bir insan
olmadığı kesindir, ama Kutsal Kitap’a göre, Tanrı'nın “kişisel bir varlık”
olduğu doğrudur.

• Kişisel ve kişilik deyişlerini kullanıldığımız zaman, üç unsur söz konusudur:
1) ZĐHĐN - Düşünme yeteneği...
2) DUYGULAR – Hissetme yeteneği...
Tanrı Kişisel Olur
3) ĐRADE – Seçim yapma yeteneği...
•
•

•

mu?

Bu üç unsur insanlarda bulunur ve insanların kişisel olmasını sağlayan temel
niteliklerdir.
Bu unsurlar Tanrı'da da bulunur. Yüce bilgeliğiyle hem evreni hem de insanların
kurtuluşunu tasarlayan Tanrı'nın düşünceleri vardır (Bkz. Yeşaya 55:8-9).
Ayrıca, doğruluğu seven ve her tür eğrilikle kötülükten tiksinen Tanrı'nın
duyguları da vardır. (Bkz. Süleymanın Özdeyişleri 6:16-19 ve Yeremya 9:24).
Üstelik, herkesin bildiği gibi, Tanrı'nın iradesi (isteği) vardır. (Bkz. Efesliler 1:11)
Tanrı insan değildir, ama zihin, duygular ve iradeye sahip olduğuna göre
Tanrı'nın kişiliği olduğunu söyleyebiliriz.
Tanrı'nın “kişiliği”nden söz edildiğinde, Tanrı insana benzetilmiyor. Tam tersi,
insan Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmıştır. (Yaratılış 1:26-27) Bizi kişisel kılan
zihin, duygular ve irade nitelikleri Tanrı'da bulunuyordu. Kişilik, aslında, Tanrı'dan
kaynaklanan bir armağandır.

Elektrik ya da yer çekimi gibi kişisel olmayan bir güç hakkında
bilgi edinmek mümkündür, ama böyle bir güçle anlamlı bir ilişkide
bulunmak mümkün değildir. Tanrı ise, sadece kendisi hakkında bilgi
edinmemizi istemekle yetinmiyor, bizzat kendisini tanımamızı istiyor!
Tanrı yüce ve sonsuz bir varlık, insan ise, zayıf ve ölümlü bir varlıktır.
Ama Tanrı ile insanın ikisi de kişisel olduğu için
birbirleriyle kişisel ilişkide bulunabilirler.

• Tanrı kişisel olduğu için O'nu gerçekten tanıyabiliriz.

sayfa 4-2

Rab Đle Yürüyorum...

Gelişen bir Đlişki

Çok sevdiğiniz, iyi tanıdığınız bir arkadaşınız
var mı? Kuşkusuz bu değerli arkadaşla buluşur,
oturup onunla uzun uzun sohbet edersiniz. Önemli
konularda onun fikrini sorarsınız, yaşadığınız
olayları da ona anlatırsınız. Önemli işiniz olmasa da
sadece onunla beraber olmaktan zevk duyarsınız.
Dostluk budur.
Alı Bey

Kemal Bey

Kemal bey ile Ali bey işte, çocukluklarından
beri böyle arkadaştırlar. Oldukça iyi anlaşan, birbirini içtenlikle seven bu iki dostun
arkadaşlığı yıllardır gelişmektedir. Bir ilişki nasıl gelişir? Sizin hayat tecrübenize göre, ne
tür davranışlar ilişkilerin gelişmesini sağlar ve ne tür davranışlar ilişkileri aksatır?
Cevabınızı aşağıya yazınız.

Böyle samimî bir arkadaşlığa sahip olmak gerçekten hayatın en güzel olgularından biridir.
Ancak arkadaşımıza vakit ayırmazsak, sık sık buluşup konuşmazsak ilişkimiz gelişebilir mi?
Gelişemez. Buna benzer bir şekilde, Rabbimize vakit ayırmazsak, O'nunla olan ilişkimiz de
yüzeysel kalacaktır. Rabbimizle her gün görüşmeliyiz. Ama bunu nasıl yapabiliriz?

Tanrı'yı dinleyebilmek için...
1.

Mezmur 1:1-3'ü okuyunuz. Bu mezmurdaki kişi, Rab’bin düşüncelerini ve isteklerini anlayıp
benimsemek amacıyla ne yapmıştır?

2.

Đncil'de 2. Timoteos 3:16'ya göre, Kutsal Yazılar ne için yararlıdır? Cevabınızı aşağıya yazınız.

a)

c)

b)

d)
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Yukarıdaki ayetlerden anlaşıldığı gibi, bir imanlı Tanrı'nın düşüncelerini ve isteklerini
öğrenmek isterse, Kutsal Kitap’ı okumalıdır. Bir arkadaşımızın söylediklerini dikkatle
dinlediğimiz zaman onun görüşlerini daha iyi anlayabiliriz. Aynı şekilde, Tanrı'nın Sözü olan
Kutsal Kitap'ı dikkatle inceledikçe, Tanrı'nın gerçeklerini daha iyi anlarız.
Kutsal Kitap ders kitabı gibi, sadece bilgi ileten bir kitap değildir. Tanrı’nın sözünü
okuduğumuzda, Tanrı, içimizde yaşayan Kutsal Ruh aracılığıyla vicdanımıza işler, her birimizle
bireysel bir şekilde ilgilenir, gerektiği gibi öğretir, azarlar ve teşvik eder.

• Tanrı'yı dinleyebilmek için, Kutsal Kitap okuruz.

Tanrı'yla konuşabilmek için...

1.

2.

Matta 6:5-13'ü okuyunuz. Bu ayetlere göre dua ettiğimiz zaman...
a)

Bir ibadethanede bulunmamız gerekiyor mu?

b)

Belirli bir fiziksel vaziyette olmamız gerekiyor mu?

c)

Uzun duaları ezberden okumamız gerekiyor mu?

Mezmur 62:8'e göre dua ettiğimiz zaman, Tanrı'ya hangi konuları sunmamız uygundur?
Cevabınızı aşağıya yazınız.

Mesih imanlısı için dua, Tanrı ile konuşmak anlamına gelir. Mesih sayesinde,
Tanrı'ya serbestçe yaklaşarak herhangi bir anda, bulunduğumuz herhangi bir yerde
dua edebiliriz. Dua ederken, şükranımızı ve övgülerimizi sade bir dille sunabiliriz.
Ayrıca, son derece samimî ve gerçekçi bir şekilde ihtiyaçlarımızı ve kaygılarımızı
Rabbimizin önünde dökebiliriz.

• Tanrı'yla konuşabilmek için, dua ederiz.
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Tanrı'yla buluşabilmek için...
1.

Daniel peygamber sürgünde olduğu halde devletin oldukça yüksek bir mevkiine gelmişti.
Çok sorumlu bir devlet adamı olan Daniel, Tanrı'ya vakit ayırabildi mi?
Daniel 6:10'a göre Daniel peygamberin bu konuda nasıl bir alışkanlığı vardı?

2.

Đsa Mesih, Baba Tanrı'yla buluşmaya ihtiyaç duyuyor muydu? Markos 1:35'i okuduktan
sonra, Đsa Mesih'in Tanrı'yla buluşmak için nasıl vakit bulduğunu yazınız.

Rab Đsa ve Daniel peygamber, her gün Tanrı ile buluşmaya büyük bir özen gösteriyordu.
Bizler bütün yaşantımızı Tanrı ile olan ilişkimizi ilerletecek bir şekilde sürdürmeliyiz. Tanrı'nın
gece gündüz, her an bizimle birlikte olduğunu da unutmamalıyız. Günün herhangi bir anında
dua edilebilir, Tanrı sözü okunabilir ve ayetler üzerinde derin düşünülebilir. Ama bu
gerçeklerin yanı sıra, Rab’be vakit ayırarak her gün düzenli bir şekilde Tanrı’yla
buluşmayı âdet edinmek, Rabbimizi tanımakta ilerlememizi sağlayacaktır. Bu değerli
alışkanlığı kazanırken aşağıdaki yol gösterici öneriler göz önünde tutulmalıdır.

• Programınıza uygun bir yer ile vakit seçiniz.
Đmanlıların çoğu sabah kalktıktan sonra Tanrı ile buluşur.
Bazıları ise, yatmadan hemen önce dua ve Tanrı sözü için
vakit ayırır. Ama önemli olan nokta, kendi programınıza
uygun, dikkatinizi Rab’be doğru bir şekilde yönelebileceğiniz
bir yer ve zaman seçmektir.
• Tanrı sözünün hangi kısmından okuyacağınıza karar veriniz.
Her gün, düzenli bir şekilde Tanrı sözünü okursak, zamanla Tanrı'nın birçok konudaki
gerçeklerini ve isteklerini öğreniriz. Bu yüzden, Rab ile buluşmadan önce Kutsal
Kitap'ın hangi kısmından okuyacağınıza karar vermenin yararı olacaktır. Yeni
imanlılar için uygun bazı yerler, Markos kitapçığı, Yuhanna kitapçığı, Elçilerin
Đşleri, Yakup, 1. Yuhanna ve Mezmurlar olabilir. Her gün Rab ile buluştuğunuzda,
programınıza uygun olarak seçtiğiniz kısımdan bir paragraf, bir bölüm veya birkaç
bölüm okuyabilirsiniz.
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• Tanrı sözünden okuduğunuz gerçekleri nasıl uygulayacağınızı düşününüz.
Mesih imanlısı, Kutsal Kitap'ı sevap işlemek için okumaz;
Tanrı'nın gerçeklerini öğrenmek, bunları düşünce ve davranışlarına
uygulamak için okur. Kutsal Kitap’ı okurken, kaçınmamız gereken
günahlara, benimseyebileceğimiz örneklere ve uymamız
gereken buyruklara dikkat etmeliyiz. Bir gerçeği anlayınca,
“Filânca kardeşin bunu yapması gerekir!” demektense, “Ya Rab,
benim hayatımda bu gerçeği nasıl uygulayabilirim?” dememiz
daha uygundur.
• Rab ile buluştuğunuz zaman, dua etmeyi unutmayınız.
Kutsal Kitap'ı okumadan önce, dua ediniz. Duanın karşılığı olarak, Kutsal Ruh Tanrı
sözünü daha çok anlayış kazandırarak yararlı bir şekilde okumanızı sağlar.
Đsterseniz, Mezmur 119:18'deki duadan yararlanabilirsiniz. Kutsal Kitap'ta
uygulamanız gereken bir noktayı fark edince, dua ederek Rab’bin bu konuda size
yardımcı olmasını dileyebilirsiniz. Üstelik, Rab ile buluştuğunuz zaman günahlarınızı
itiraf etmek, Rab’be övgüler sunmak, şükretmek ve O'na ihtiyaçlarınızı bildirmek için
vakit ayırınız.

• Tanrı'yla buluşabilmek için, vakit ayırmalıyız.

Đşte,
• Tanrı sözünü okuyarak Ra’bbi dinleyebiliriz...
• Dua ederek Rab ile konuşabiliriz...
• Rab’be vakit ayırarak O'nun ile buluşabiliriz...

Böylece, Rabbin düşüncelerini, duygularını ve isteklerini
benimseyerek O'nunla olan ilişkimiz derinleşecektir. (Bkz. Matta
22:37)

sayfa 4-6

Rab Đle Yürüyorum...

Uygulama
Bu hafta Rab ile buluşabilmek için, aşağıdaki konularda karar veriniz:
·
·
·
·

Rab ile buluşabileceğim yer:
Programıma uygun bir vakit:
Rab ile geçireceğim vakit yaklaşık ne kadar sürecek:
Kutsal Kitap'ın hangi kısmından okumaya başlayacağım:

Önümüzdeki günlerde bu değerli âdeti alışkanlık haline getirmeye başlayınız. Gelecek
dersimizde Rab ile geçirdiğimiz vakitlerimizi konuşuruz.
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