5. Ders:

Tanrı'nın Sözünü Dinliyorum
Kutsal Kitap'ta, Tanrı sözü çeşitli nesnelere benzetiliyor. Bu benzetmeler arasında yiyecek,
ışık, su ve kılıç vardır. Bu nesneler bireyin günlük yaşantısında kullanılan, kişiye somut yardım
sağlayan şeylerdir. Ama Kutsal Kitap'tan Tanrı'nın sözünü dinlemek gerçekten böylesine günlük
ve pratik bir olay olabilir mi?

Bu dersi yaptıktan sonra Tanrı sözünün günlük hayatınızda nasıl bir yer tutması gerektiğini ve
Kutsal Kitap'ı daha iyi anlamak ve uygulamak için neler yapabileceğinizi bileceksiniz.

Kutsal Kitap Nerede Saklanmalı?
Yıpranmamaları için kitaplar genellikle bir kitaplıkta saklanırlar. Sık sık başvurulan bir kitap, belki bir
sehpa veya çalışma masası üzerinde bırakılabilir. Sizce, Tanrı sözü olan Kutsal Kitap için en uygun yer
neresi olabilir?

1. Mezmur 119:11'de Tanrı'ya seslenen bir imanlının şu sözlerini okuruz: “Aklımdan çıkarmam sözünü,
Sana karşı günah işlememek için.” Sizce, Tanrı sözünün yürekte saklanması nasıl bir anlama
gelebilir?

2. Koloseliler 3:16'yı okuyunuz. Bu ayete göre, Mesih'in sözünün nerede bulunması gerekmektedir?

Bu iki ayetten, Tanrı sözünün her şeyden önce iç varlığımızda bulunması gerektiği
anlaşılıyor. Mezmur 119:11'deki imanlı “Tanrı’ya karşı günah işlememek için” Tanrı'nın
sözünü yüreğinde saklıyordu. Tanrı'nın sözü, iç varlığımızda günah işlememizi
önleyebilir. Fakat Kutsal Kitap'ın etkisi günah işlemeyi önlemekle bitmez. Sözünün “tüm zenginliğiyle” içimizde yaşamasını isteyen Tanrı, her imanlı için çok
yönlü bir değişim amaçlıyor: Tanrı bizi adım adım Mesih'e benzer hale getirmektedir. Bu değişimin sağlanmasında da Kutsal Kitap oldukça önemli bir
rol oynar.

Đyi ama Tanrı sözünün iç varlığımızda
bulunabilmesi için neler yapabiliriz?
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Kutsal Kitap'a Güvenmeliyiz
1.

2. Petrus 1:20-21'de, Kutsal Kitap'a yaklaşırken “her şeyden önce” bilmemiz gereken bir gerçek ortaya
konulur. Bu ayetlere bakarak Kutsal Yazıların oluşumuna ilişkin neler söyleyebiliriz? Cevabınızı aşağıya
yazınız.

2.

Đncil'deki 2. Timoteos 3:16 ayetinde Kutsal Yazılar hakkında neler söylenmektedir?

Bu ayete göre Kutsal Kitap'ın neresine bakarsak bakalım, öğrenmemiz ve imanlı hayatımızda
olgunlaşmamız için yararlı şeyler bulacağız, çünkü Kutsal Yazıların tümü Tanrı'nın esinlemesidir. Gerçi
burada kullanılan “Tanrı esinlemesi” deyişi Kutsal Kitap açısından büyük önem taşıdığı halde, alışılmış bir
terim değildir. Bu nedenle burada bu terimin anlamı üzerinde biraz durmamız yerinde olur.

Đncil'de “Tanrı esinlemesi” olarak çevrilen tabir, “Tanrı'nın soluğu ile gerçekleşmiş” gibi bir anlama
gelmektedir. Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın soluğu Tanrı'nın yaratma gücünü belirtmek için kullanılan bir
benzetmedir. Buna göre, Kutsal Yazılar Tanrı'nın yaratıcı gücüyle oluşmuş bir üründür. Kutsal Kitap
insanların sözü değil, Tanrı'nın sözüdür.

“Tanrı Esinlemesi” Ne Demektir?
“Tanrı esinlemesi” kavramı şöyle özetlenebilir:
• Tanrı, Kutsal Yazıları insanlar aracılığıyla iletti. Ayetleri peygamberlere havadan indirmedi ya da bir
kâtibe dikte eder gibi yazdırmadı. Tanrı sözlerini bu insanlara esinleyerek onları birer yazar gibi
kullandı.
• Yukarıdaki ayetlerde açıklandığı gibi, Kutsal Yazıları kaleme alan bu insanlar Kutsal Ruh tarafından
yöneltildiler. Buna rağmen, kişilikleri iptal edilmedi. Yazarlar, bildikleri sözcükleri ve kendilerine özgü
üslûplarını kullanarak Kutsal Yazıları kaleme aldılar.
• Kutsal Ruh'un yönetiminin sonucu olarak, bu yazılarda Tanrı'nın istediği sözcükler Tanrı'nın istediği
şekilde kullanıldı. Bu yüzden Kutsal Kitap'ın asıl yazarının ‘Tanrı’nın’ kendisi olduğu kesindir.

Yukarıdaki açıklamalar da gösteriyor ki, Kutsal Kitap insanlar aracılığıyla yazıldığı halde, insanların özel
yorumlarını yansıtmamaktadır. Tanrı'nın kendisi tamamıyla güvenilir olduğu için bize verdiği kitap da
tamamen güvenilirdir. Ayrıca, Kutsal Yazıları doğaüstü gücüyle oluşturan Tanrı, aynı yüce gücüyle kendi
Sözünü korumaktadır. Đsa Mesih'in şu sözleri bu gerçeği açıkça ortaya koyuyor: “Size doğrusunu
söyleyeyim, gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan ufacık bir harf
ya da bir nokta bile eksilmeyecek.” (Matta 5:18). Yine başka bir yerde diyor ki: “Yer ve gök ortadan
kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır” (Mat.24:35).
Evet, Kutsal Kitap'ı elimize aldığımız zaman insanların sözlerini değil, Tanrı'nın sözlerini
okuduğumuzdan emin olabiliriz.
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Kutsal Kitap'ı Bilmeliyiz
Đç varlığımızı Kutsal Kitap’taki bir konuya nasıl açarız? Dinleyerek, dikkatlice bakarak ve derin
düşünerek! Đç varlığımızı Tanrı'nın sözüne nasıl açabiliriz? Dinleyerek, okuyarak ve derin düşünerek! Kutsal
Kitap'ı gittikçe daha iyi öğrenmemizi sağlayacak 5 önemli eylemi şöyle sıralayabiliriz:

1) Tanrı'nın sözünü dinlemeliyiz. Tanrı Sözünün öğretildiği
bir kiliseye ve Kutsal Kitap çalışmalarına düzenli olarak katılmaya
özen göstermeliyiz.
2) Tanrı'nın sözünü okumalıyız. Kutsal Kitap'ın ana
hatlarını öğrenmek ve Tanrı'nın gerçeklerini
daha derin bir şekilde kavramak için Kutsal
Kitap'ı her gün okumalıyız.
3) Tanrı'nın sözünü incelemeliyiz. Tanrı'
nın gerçeklerini dikkatli bir şekilde
incelemeliyiz.
4)

Tanrı'nın sözünü ezberlemeliyiz.
Tanrı'nın sözü üzerinde herhangi bir
anda derin düşünebilmek için, her an
Kutsal Kitap'tan ayetler, hatta bölümler
ezberlemeliyiz.

5) Tanrı'nın sözünü derin düşünmeliyiz. Tanrı'yı daha iyi
tanımak ve hayatımıza O'nun gerçeklerini uygulayabilmek amacıyla Tanrı'nın sözü üzerinde derin derin
düşünmeliyiz.

Kutsal
Kitap'ı
Çalışmalıyız

Bu derste özellikle Kutsal Kitap'ın nasıl çalışılması
gerektiği üzerinde duracağız.
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Kutsal Kitap'ı Anlamalıyız
“Güç anlaşılan” bazı yerleri (Bkz. 2. Petrus 3:16) olmasına rağmen, Kutsal
Kitap sadece uzmanların anlayabileceği bir kitap değildir. Tanrı tüm imanlıların
Kutsal Kitap'tan yararlanmalarını ister. Elçi Petrus, bütün imanlılara seslenerek
“Yeni doğmuş bebekler gibi, saf sütü andıran Tanrı sözünü özleyin...”
demiştir (1. Petrus 2:2). Ruhsal yönden beslenip gelişebilmek için her imanlının
Kutsal Kitap'ı okuması gereklidir. Kutsal Kitap'ın başka metinlerinde de Tanrı sözü
imanlının yolunu gösteren bir ışığa (Mezmur 119:105), hayatını kirden arındıran
suya (Efesliler 5:26) ve Şeytan'ın saldırılarını püskürten bir kılıca (Efesliler 6:17)
benzetilmektedir. Tanrı sözünün sağladığı bu tür nimetlerden tüm imanlıların
faydalanmaları gerektiği için, tüm imanlılar Kutsal Kitap'ı incelemelidir. Hiç
çekinmeden Kutsal Kitap'ı okuyup inceleyebilirsiniz; sizin için Tanrı'nın isteği zaten
budur!
Aynı zamanda, Kutsal Kitap'ı doğru anlamaya özen göstermeliyiz. Kutsal Kitap
bir nazar boncuğu takarcasına hayatımıza bereketler getirsin diye bilinçsizce okuduğumuz bir kitap değildir.
Tanrı, Kutsal Kitap'ta öğrenmemiz ve bilmemiz gereken gerçekleri açıklar. Kutsal Kitap'taki gerçekleri
uyguladığımız zaman yaşantımızda Tanrı sözünün yararlarını görürüz. Fakat Tanrı'nın sözünü yanlış
anlarsak, uygun bir şekilde uygulamamıza da imkân yoktur. O halde, Kutsal Kitap'ı doğru anlayabilmek için ne
yapmamız gerekir?
Kutsal Kitap'ı incelerken, her şeyden önce Kutsal Ruh'un anlayabilmemize yardım etmesi için dua
etmeliyiz. Bundan sonra, çalışılacak bir kısım seçmemiz gerekir. Genelde incelenen kısmın paragrafları
üzerinde teker teker durmak yararlıdır. Kutsal Kitap'ın bir paragrafını incelerken, düşünmeye hazır
olmalıyız. Çalıştığımız paragrafı bir kaç defa, dikkatli bir şekilde okumalıyız. Kim, ne zaman, nerede, ne ve
niçin gibi soru kelimeleri kullanarak ayetlerdeki olaylar veya kavramlar hakkında sorular sormamız
gerekmektedir.
Bu derste Kutsal Kitap'tan bir kısım çalışmak için kullanabileceğiniz kolay bir yöntemi size tanıtacağız.
Çalışılacak kısım seçildikten sonra, Kutsal Ruh'un anlayabilmenize yardım etmesi için dua edin. Ondan
sonra, incelediğiniz ayetleri bir kaç defa, dikkatli bir şekilde okuyarak şu soruları cevaplandırmaya çalışın:

1.

Bu ayetlerde bilmem gereken bir gerçek var mı?

2.

Bu kısımda benimseyebileceğim bir örnek var mı?

3. Okuduğum ayetlerde itiraf etmem veya kaçınmam gereken bir suç veya günah
var mı?
4.

Burada benim için teşvik verici bir vaat veya söz var mı?

5.

Bu bölümde yerine getirmem gereken bir emir veya öğüt var mı?

6.

Bu ayetlerde Rab’bi daha iyi tanıyabilmemi sağlayan bir bilgi var mı?

Görüldüğü gibi, soruların anahtar kelimelerinin baş harfleri “GÖSTER”
kelimesini oluştururlar. Kutsal Kitap'taki bir kısmı çalıştığınız zaman, kolay hatırlanan
bu altı soruyu sorarak pratik bilgi edinebilirsiniz. Çalıştığınız bir kısımda aranan her
altı özelliği bulabilmeniz beklenmiyor. Fakat bu altı soruyu sormakla bir veya daha
çok anlamlı cevap bulabilirseniz, yararlı bir sonuç elde edebilirsiniz. Şimdi bu
yöntemi deneyelim!
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ALIŞTIRMA
Dua edelim
Bölüm: Yakup 1:2-18, “Denemeler ve ayartmalar”
Bu bölümü dikkatlice okurken, şu soruların cevaplarını düşününüz:
1.

Bu ayetlerde bilmem gereken bir gerçek var mı? Varsa nedir?

2.

Bu bölümde benimseyebileceğim bir örnek var mı? Varsa açıklayınız.

3.

Okuduğum ayetlerde itiraf etmem veya kaçınmam gereken bir suç veya günah var mı? Varsa nedir?

4.

Burada benim için teşvik verici bir vaat veya söz var mı? Varsa anlatınız.

5.

Bu bölümde yerine getirmem gereken bir emir veya öğüt var mı? Varsa nedir?

6.

Bu ayetlerden Rab’bi daha iyi tanıyabilmemi sağlayan bilgi var mı? Varsa açıklayınız.

Şimdi, çalıştığımız ayetlerde bulduğumuz cevapları konuşalım.

sayfa 5-5

5. Ders

Kutsal Kitap'ı Uygulamalıyız
Yukarıda gördüğümüz gibi, Kutsal Kitap'ın bir kısmını bu yöntemle işlediğimiz zaman, fayda-lı bir sonuç
elde etmek biraz kolaylaşır. Fakat, Kutsal Kitap'ın bir bölümünden bu tür bilgiyi topladığımız zaman, Kutsal
Kitap çalışmamız henüz bitmiş değildir; son derece önemli bir eylem daha var: Kutsal Kitap'tan
öğrendiğimiz gerçekleri hayatımızda uygulamak. Tanrı bizi sadece bilgilendirmek için değil,
hayatlarımızı değiştirmek için Kutsal Kitap'ı bize vermiştir. Kutsal Kitap çalışmamız sırasında bulduğumuz
bilgileri uygulamak için şunları yapmalıyız:

1.

Dua etmek: Kutsal Ruh, öğrendiğimiz gerçeği hayatımızda nasıl uygulamamız gerektiğini göstersin diye
dua etmeliyiz. Kutsal Kitap'ın uygulanmasını bize göstermek Kutsal Ruh'un görevlerinden biridir (1.
Korintliler 2:6-16).

2.

Hayatımızı denetlemek: Dua sırasında samimi bir şekilde hayatımızı denetlemeliyiz. Bölümdeki
gerçekler bizim hayatımız için nasıl bir önem taşır? Öğrendiğimiz gerçeğin ışığında belirli bir harekette
bulunmamız veya alıştığımız bir davranıştan vaz geçmemiz gerekiyor mu?

3.

Derin düşünmek: Ayetleri ve öğrendiğimiz gerçekleri tekrar
tekrar ve değişik açılardan düşünerek, günlük hayatımız
için nasıl bir önem taşıdığını düşünmeliyiz.
Burada bu üç eylemin sırayla değil, hep birlikte yapılacağını belirtmeliyiz. Bu şekilde öğrendiğimiz gerçeğin
nasıl uygulanması gerektiğini düşünüp taşındıktan sonra
nasıl harekete geçeceğimize karar vermeliyiz.

4.

Kesin bir plan: Öğrendiğimiz gerçeğin hayatımızda ne tür
hareket gerektirdiğini anladıktan sonra, genel değil, somut
bir şekilde nasıl uygulayacağımıza dair bir plan yapmalıyız.
Örneğin, “Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. Ama işitenler
yararlansın diye, ihtiyaca göre, başkalarının gelişmesine
yarayacak olanı söyleyin” (Efesliler 4:29) buyruğunu uygulamak için “Filânca kardeşle sık sık tartışmaya düşeriz. Artık
onunla konuşmadan önce ‘Bu diyeceğim kötü mü? Gerekli mi?
Yapıcı mı?’ diye söyleyeceklerimi kontrol edeceğim” şeklinSadece bilgiyle dolu bir kafa
de bir plan yapılabilir.

değil!

Biraz önce, Yakup 1:2-18 üzerinde yaptığımız çalışmada öğrendiğimiz şeylerden birisini uygulamak için
kesin bir plan yapmaya çalışalım. Öğrendiğiniz gerçeği nasıl uygulayacağınızı aşağıya yazınız.
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Ödev
Önümüzdeki günlerde bu derste öğretilen yöntemi uygulayarak Đncil'deki Yakup mektubunun kalan
kısmını incelemeye devam ediniz. Bir oturuşta Yakup'tan bir başlıklı bölümü (örneğin: “Dinlemek ve
uygulamak,” Yakup 1:19-27; “Ayrım yapmayın,” Yakup 2:1-13, v.s.) işlensin. Çalıştığınız her bölüm için
öğrendiğiniz en az bir noktayı ve hayatınızda nasıl uygulayacağınızı yazınız. Gelecek derste öğrendiğimiz
şeyleri paylaşırız!
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