Ders

6

Tanrı
Benimle Nasıl
Konuşabilir?

...Ben hiçbir zaman gerçekten O’nu duymadım.
“Git ve kirli olan hiçbir şeye dokunma.” Ses ısrarlı, yetkin ve ikna ediciydi. Mustafa sesi duyduğu
sırada eve doğru yol alıyordu. Çok iyi para getiren,
ama Tanrı’yı onurlandırmayan bir işte önemli bir
konum sahibiydi. Ses, düşüncelerini böldü; Mustafa duyduğu sesten emindi, ama buna karşın kulaklarıyla mı yoksa kalbiyle mi duyduğundan emin
değildi. Bir yerlerde bu sözleri daha önce de duymuştu.
Mustafa, Hıristiyan bir ailede yetişmişti; küçük
bir çocukken Kutsal Kitap derslerine katıldığını
anımsıyordu. Kardeşleri Rab’be hizmet ediyorlardı,
ama Mustafa hayatının erken dönemlerinde lüks
bir hayat yaşamaya başlamıştı. Bu yüzden onun
hayatı, ailesinin diğer üyelerinden farklı bir yönde
ilerlemişti. Vicdanının kendisini rahatsız etmesine
izin vermemişti. Gençti, hedefleri belirlenmişti ve
“başarı” yolunda ilerliyordu. Sonra birden bu ses...
Bu ses nereden geliyordu? Konuşan kimdi? Kendi
kendine bu soruları sorup durdu.

Tanrı Benimle Nasıl Konuşabilir?

109

Mustafa, bu sesin Tanrı’nın sesi olduğuna karar
verdi. Kutsal Kitap öykülerindeki sözleri hatırlıyordu, ama bu bir anıdan çok daha fazlasıydı. Eve
giderken arabasını tamamen durdurdu, düşüncelerini Tanrı’ya çevirdi ve sese hayatını adayarak yanıt verdi.
Tanrı konuşur. Tanrı işitilebilir. Bazen bu, Mustafa’nın O’nu “işittiği” biçimde, bazen de farklı bir
şekilde olur. Bu ders, Tanrı’nın sizinle nasıl konuştuğunu keşfetmenize yardımcı olacaktır.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz...
Tanrı’nın Bizimle Konuşmasının Yolları
Bazı Kişilerin Tanrı’nın Sesini Duymamasının Nedenleri
Tanrı’nın Konuşacağına İlişkin Güvence
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Bu ders şunları yapmanıza yardımcı olacaktır...
 Tanrı’nın bizimle konuşmasının birkaç yolunu
tanımlamak.
 Bazı kişilerin Tanrı’nın kendileriyle konuştuğunu neden duymadıklarını anlamak.
 Tanrı’nın sizinle konuşacağı konusunda güven
kazanmak.

TANRI’NIN BİZİMLE KONUŞMASININ
YOLLARI
Hedef 1.

Tanrı’nın bizimle değişik şekillerde
konuşmasıyla ilgili örneklerin bilincine varmak.

Bazı insanlar, Tanrı’nın kendileriyle iletişim
kurup kuramayacağı konusunda endişe ederek zaman kaybederler. Kendi kendilerine, Tanrı benimle
konuşabilir mi? Tanrı nasıl konuşabilir? diye sorup dururlar. Bizleri yaratan, bizlere işitme ve başka insanlarla iletişim kurma yeteneğini veren Tanrı’nın konuşmakta zorlandığını düşünmek ilginçtir!
Ama Tanrı konuşur. Tanrı’nın bizlerle iletişim kurarken kullandığı birkaç yol vardır.
Tanrı Kutsal Kitap Aracılığıyla Konuşur
Tanrı bizimle öncelikle, yazılı Sözü olan Kutsal
Kitap aracılığıyla konuşur. İki bin yıl önce yazılan
bir kitabın günümüzde bir bireye Tanrı’nın kendisi
hakkındaki isteği konusunda bir şeyler söyleyebil-
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mesi imkânsız görünür. Ama Kutsal Kitap, sadece
bir kitap olmaktan çok daha ötedir. Kutsal Kitap,
Tanrı’nın bize mesajdır. Bu gerçek, O’nun bizlere
seslenebileceği ve bizlerin de O’nu anlayabileceğimiz konusunda güvence verir.
Kutsal Kitap’ı esinlendiren Kutsal Ruh'tur. Kutsal Ruh, Üçlü Birliğin Üçüncü Kişisi’dir. Baba ve
Oğul gibi Tanrılığın bir parçasıdır. Tam bilgiye sahip olmak dahil, onların sahip olduğu her niteliğe
O da sahiptir. Her şeyi bilir. Şimdiyi bilir. Geçmişi
bilir (unutmaz). Geleceği bilir. Sizi, siz doğmadan
önce, anne babanız ya da başka hiç kimse var olmadan biliyordu.
Kutsal Kitap’ı Elçilere yazdıran Kutsal Ruh’tur.
Onun doğruluğunu Kendisi sağlamıştır (2.Petrus
1:19-21). Kutsal Kitap, Tanrı’nın insanlık için olan
tasarımının vahyidir. Sizi yalnızca kurtuluşa götürmekle kalmaz, kurtuluştan sonra da yol gösterir.
Kutsal Ruh, başarılı bir Hıristiyan hayatı için ihtiyacınız olan her şeyi Kutsal Kitap’a dahil etmiştir.
Yapmanız İçin

1 Kutsal Kitap’ınızdan 2.Timoteos 3:16-17’yi okuyun ve aşağıdaki sorunun yanıtını defterinize yazın: Kutsal Kitap, Tanrı adamına ya da Tanrı’ya hizmet eden kişiye nasıl yardım eder?
Kutsal Kitap’ın mucizesi sadece yazılış biçiminde değil, aynı zamanda da anlaşıldığı biçimde-
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dir. Çünkü Kutsal Ruh her zaman etkindir. O, Kutsal Kitap’ın yazılışında aracı olduğu gibi, Kutsal
Kitap’ın anlaşılmasında da aracıdır.
2. derste yer alan ve Kutsal Ruh’un bize yol
göstereceğine dair güvence veren ayetlerden bazılarını düşünün. Örneğin, Mesih’in Yuhanna 14 ve
16’da, gelecek olan Yardımcı ya da Tesellici olarak nitelendiren Kutsal Ruh hakkındaki öğretisini
hatırlayın (Yuhanna 14:16; 16:12-15). Romalılar
8:26-27’de Ruh’un Tanrı’nın düşüncesini bildiği
ve dualarımıza yol göstereceği hakkında verilen
güvenceyi hatırlayın. Hatta Mesih, Kutsal Ruh’un
O’nun öğretisini aklımıza getireceğini bile söylemişti (Yuhanna 14:26). Kutsal Ruh bunu nasıl yapar? Elbette ki, yazarının Kendisi olduğu Söz aracılığıyla.
Kutsal Kitap’ı okurken hiç, bir ayet ya da bir
kısmın sizi birden bire fazlasıyla etkilediği oldu
mu? Kutsal Kitap’ın ihtiyaçlarımızı giderdiğini,
düşüncelerimizi desteklemesi için onu araştırırken
değil, Kutsal Kitap aracılığıyla Tanrı’nın düşüncesini bilmeye çalışırken yaşarız.
Mesih, Kutsal Ruh’un bu şekilde konuştuğunu
çok iyi biliyordu, çünkü sık sık Eski Antlaşma
ayetlerini aktardı ve onların Kendisinden söz ettiğini söyledi. Kutsal Ruh’un yardımı olmadan, gerçeğe ulaşılamazdı (Örn. bkz. Luka 4:18). Başkaları
da bu tür vahiy almışlardır (Elçilerin İşleri 2:1421’de Petrus gibi).
Bu dersin başında kendisiyle ilgili birtakım şeyler okuduğunuz Mustafa, benim yakın arkadaşım-
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dır. Tanrı Yeşaya 52:11’de bulunan ayet aracılığıyla Mustafa’yla konuşmuştu. İşittiği o ses işte buydu. Bu, Kutsal Ruh’un konuşurken Kutsal Kitap’ın
sözlerini kullanması ve onları anlaşılır kılmasının
bir örneğidir.
Yapmanız İçin

2 Bir kişiye, Kutsal Ruh’un, bizimle konuşmak
için Kutsal Kitap’ın sözlerini nasıl kullandığını
açıklamaya çalıştığınızı düşünelim. Defterinize,
kendi yaşamınızdan, tanıdığınız başka birisinin hayatından ya da bu dersten bir örneği tanımlayın.
Kutsal Ruh, Kutsal Kitap’ı açık bir şekilde öğretilen ilkelere göre uyarlama konusunda bize yol
gösterecektir. Kutsal Ruh, kendisiyle çelişki içinde
olmaz.
Kutsal Kitap’ın ilkeleri, bize Tanrı’nın tasarımını izleme konusunda yardım edecekse, o zaman
bu ilkelerin Kutsal Kitap’ta nasıl verildiklerini iyice anlamalıyız. Kutsal Kitap, hayat hakkında bir
dizi düşünceyi barındıran bir koleksiyon kitabı değildir. Tanrı’nın insanlarla konuşması ve onların da
O’na karşılık vermelerinin bir kaydıdır. Kutsal
Kitap’taki ilkelerin anlamını, insanların hayatında
bıraktığı etkilerin kayıtlarını inceleyerek anlarız.
Bu kayıt bize ilkelerin nasıl uyarlandığını gösterir
ve onlar hakkındaki görüşlerimizde bizleri dengesizliğe düşmekten korur.
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Örneğin, Mesih yumuşak huyluluk ya da alçakgönüllülüğün nihai zaferi ilkesini öğretmişti (Matta
5:5). Ama alçakgönüllülük nedir? Bunu, Musa’nın
hayatını incelerken diğer niteliklerle denge içinde
nasıl etkin olduğunu görerek anlarız (Örn. bkz. Mısır’dan Çıkış 12).

Tövbeyle üzüntü arasındaki farkı, İsrail’in iki
kralı olan Saul ve Davut’un hayatlarına bakarak
anlarız. Saul’un krallığı kaybetmesine neden olan
şey günahının büyüklüğü değildi. Üzüntüyle karşılık verdiği halde, hiçbir zaman gerçekten tövbe edip
hareketlerini değiştirmemişti. Davut ise buna tezat
olarak bütün yüreğiyle tövbe etti (1.Samuel 13:8-14;
15:17-25’i 2.Samuel 12 ve Mezmur 51’le kıyaslayın).
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Yapmanız İçin

3 Elçilerin İşleri 5:40-42’yi ve aşağıda verilen
ayetleri okuyun. Elçilerin İşleri’nde tanımlanan
olay, aşağıdaki ayetlerden hangisinde verilen ilkenin bir örneğidir?
a) Matta 5:7.
b) Matta 5:11.
c) Luka 6:37.
O zaman, Kutsal Ruh’un Sözleri’nin, tutarlı bir
biçimde ve başka insanların hayatlarında etkin olduğunu gördükçe, bize de yol gösterebileceğini
söyleyebiliriz.
Yapmanız İçin
4 Kutsal Kitap aracılığıyla edindiğimiz üç tür yol
gösterimini inceledik. Aşağıda verilen ayetlerin her
birini okuyun ve temsil ettiği yol gösterim biçimini
tanımlayan sözlerle eşleştirin. Sözlerin önündeki
numarayı, ayet referansının önüne yazın.
1) Bir kişi ya da gruba doğrudan doğruya verilen
bir buyruk.
2) Bir davranış ilkesi.
3) Bir kişinin hayatında bir ilkenin örneği.
.... a Yeşu 6:4
.... b Matta 5:44
.... c Matta 19:21
.... d Elçilerin İşleri 7:54-60
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Tanrı, Başkaları Aracılığıyla Konuşur
Tanrı, isteğini bize açıklamak için başkalarını
da kullanır. Bunu yapmak için Hıristiyanlar’ı ve
Hıristiyan olmayan kişileri kullanır.
Hükümetimiz, ailemiz, işimiz ve hatta kilisemiz
gibi yetkiyi temel alan topluluklarda çalışır ve yaşarız. Bunların her biri, belirli bir yol gösteriminden sorumludur. Her biri Kutsal Kitap tarafından
Tanrı’nın kendisi aracılığıyla konuştuğu bir yol
olarak kabul edilir. Örneğin anne babalar çocuklarına yol gösterirler. Çocukların anne babalarının
sözünü dinlemesi Tanrı’nın isteğidir (Efesliler 6:1).
Bir ulusu yöneten kişiler, o ulusun vatandaşlarına
yol gösterme hakkına sahiptirler. Tanrı Sözü de,
yönetimlere itaat edilmesinin Tanrı’nın isteği olduğunu söyler (Romalılar 13:1).
Bu tür ilişkilerin ötesinde, Tanrı’nın yaşamlarımıza getirmeyi seçtiği belirli kişilerle olan ilişkilerimiz de vardır. Bu kişiler, Tanrı’yla uzun zamandır yürümelerinden ötürü bilge kişiler olabilirler ve Tanrı’nın yollarını bildikleri için verdikleri
öğütler de çok değerlidir.
Yapmanız İçin
5 Kutsal Kitap’ınızdan Mısır’dan Çıkış 18:1326’yı okuyun ve aşağıdaki soruların yanıtlarını defterinize yazın.
a Musa’nın sorunu neydi? (13-17. ayetler)
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b Yitro’nun Musa’ya verdiği öğüt neydi? (18-23.
ayetler)
c Sonuç ne oldu? (24-26. ayetler)
Ancak Kral Davut, Yoav’ın öğüdünü dinlemeyerek, İsrail halkının sayımını yaptırdı ve günaha
düştü (2.Samuel 24:3-4, 10). Yitro ve Yoav’ın,
Musa ve Davut üzerinde “yetki”leri yoktu. Musa
bir önder, Davut ise bir kraldı. Ama verilen öğütler
değerliydi.
Tanrı, size belirli armağanlar ya da yetenekler
vermiş olduğunu göstermek için, okulunuzda yapılan bir test ya da sınavı bile kullanarak, özel yetenekleri gözlemleyebilen öğretmenler aracılığıyla
konuşabilir.
Bize verilen öğüt (çoğu zaman olduğu gibi)
Tanrı Sözü’yle çelişiyorsa ne yapılmalıdır? Bazı
öğütler dinlenmemelidir, çünkü Kutsal Kitap’ın
gösterdiği yola aykırıdırlar. Bize öğüt veren kişinin
kim olduğunu düşünmeliyiz: Bu kişinin niyeti nedir? Karışıklıklarla karşılaşıldığında tedbir almanın
yanı sıra, Tanrı’nın açık bir şekilde konuşabileceği
ve açık bir şekilde konuşacağı konusunda güvencemiz olduğunu da unutmayın.
Yapmanız İçin

6 Kenan çok çalışkan biriydi ve kendisine emeğinin karşılığı olarak yeterli ücret verilmediğini düşünüyordu. Arkadaşlarına bu konuyla ilgili ne yap-
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ması gerektiğini sordu. Efesliler 6:5-8’i okuyun ve
orada gösterilen yolu temel alarak hangi öğütleri
reddetmesi gerektiğine karar verin.
a) Can, aldığı düşük ücretin üstesinden, işveren gittiğinde işten erken ayrılarak gelebileceğini söyler.
b) Bülent, işvereniyle konuşup içindeki sıkıntıları
ona açıklamasını söyler.
c) Jale, adil bir maaş almadığı için bu kadar çok
çalışmamasını öğütler.
Tanrı Geçmişteki Deneyimler Aracılığıyla
Konuşur
Tanrı ne şekilde ve kim aracılığıyla konuşursa
konuşsun, O’nun yol gösterimlerini izleme konusunda geçmişte yaşadığımız deneyimler, Tanrı’nın
sesini daha açık bir şekilde işitmenize yardımcı
olacaktır. Dönüp hayatınıza baktığınızda, Tanrı’nın
sadık olduğunun ve konuştuğunun bilincine varacaksınız. O’nun sesini ve hayatınızda size gösterdiği yolları ne kadar sık tanımlayabildiyseniz, bundan sonra da O’nu o kadar iyi tanıyabileceksiniz.
Tanrı, nasıl Kutsal Kitap’ta belirli ilkelere göre
insanların yaşamlarında etkin olduysa, sizin yaşamınızda da belirli ilkelere göre etkin olacaktır.
Tanrı’nın yaşamınızdaki işini önce büyük bir olasılıkla birbiriyle bağlantısız bir olaylar zinciri olarak görebilirsiniz. Ama daha sonra bir kalıp görmeniz mümkündür. Son olarak da Tanrı’yı izleme
konusundaki deneyimlerinizden Tanrı’nın kendileri aracılığıyla etkin olduğu ilkeleri keşfedeceksiniz. Aşağıdaki öykü buna bir örnektir.
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Cavit, ilahiyat fakültesinden mezun olduğunda,
iki kilise birden ondan önderleri olmasını istedi. O
ise dua etti, Kutsal Kitap’ını okudu ve ruhsal önderlerden öğüt istedi. Kiliselerden birini seçerse
Kutsal Kitap’taki ilkelerin hiç birine karşı gelmiş
olmayacaktı. İlahiyattaki öğretmenleri kendisine
bir tanesini seçmesini; ruhsal bir önder ise diğerini
seçmesini öğütledi. Artık bekleyecek zaman kalmamıştı ve bir seçim yapması gerekiyordu. Neredeyse korku içinde bir seçim yaptı ve bu seçimini
kiliselere bildirdi. Elinden gelen, bildiği her şeyi
yapmış ve işine adanmıştı.
Hayret verici olan, seçim korkusunun yerini
adanmışlığına duyduğu güvenin almasıydı. Yaptığı
şeyin Tanrı’nın isteği olduğuna emin oldu.
Cavit şanslı olduğu için mi doğru seçimi yapmıştı? Hayır. Yaptığı seçim şans eseri değil, Tanrı’nın yol gösteriminin sonucuydu. Çünkü Cavit,
istediği öğütlerin yanı sıra, gerçekten Tanrı’nın isteğini yapmak istiyordu. Ruh’un peşinden gidiyordu. Düşüncesi yenilenmiş ya da değişmişti (Romalılar 12:1-2). Kararı, kendisi bunun bilincinde olmadığı halde, Kutsal Ruh’un yol gösterimine karşılık olarak verilmişti.
Birkaç yıl sonra Cavit’in bir başka önemli karar
vermesi gerekmişti. Bu konuda yine Tanrı’ya başvurdu, O’nun öğütlerini dinledi ve çeşitli olanaklara baktı. Yine gökten bir ses gelmemişti. Artık
bekleyemeyeceği ve bir karar vermesi gereken bir
noktaya gelmişti. Kararını verdi ve yine Tanrı’yı
izledikçe korkusunun yerini güven aldı.
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Cavit, Tanrı’nın isteğinin peşinde giderken, hep
kalıcı olan bir şey olduğunun farkına varmaya başladı. Tanrı’yı aramakta içten olduğunda, karar vermesi gereken zamanlarda Tanrı ona yol göstermişti. Bu ilke güveninin temeli oldu. Mezmur 37:23’te
verilen, “RAB insana sağlam adım attırır, insanın
yolundan hoşnut olursa” ilkesinin kendi hayatında
etkin oluşunu görmeye başladı. Buna güvenebilirdi. Hiçbir zaman duyulabilir bir ses gelmemişti,
ama Tanrı konuşuyordu. Tanrı aslında değişik şekillerde konuşuyordu. Bunlar birbirleriyle birleştiğinde Cavit’in kararı gerçekten de Tanrı’ya bir karşılık olmuştu.

Yapmanız İçin
7 Tanrı’nın, Kendi isteğini gerçekleştirmek isteyen birine nasıl yol göstereceği konusunda bir örnek verdik. Tanrı’nın kendi hayatınızda size nasıl
yol gösterdiğini düşünün. Daha sonra ise aşağıdaki
sorulara vereceğiniz yanıtları defterinize yazın.
a Tanrı sizi kurtuluşa nasıl yöneltti?
b Tanrı size yol göstermek için hangi insanları
kullandı?
c Tanrı Sözü’ndeki hangi mesaj size özel bir yol
gösterimi verdi?
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d Tanrı sizi biçimlendirmek için hangi durumları
kullandı?
e Hayatınızda bu konuyla ilgili bir kalıp ya da bir
ilke gözlemlediniz mi? Bu nedir?
Tanrı Doğrudan Doğruya Konuşabilir
Tanrı bizimle konuşmak için Sözü’nü, başka insanları ya da geçmişteki deneyimleri kullanmanın
yanı sıra, bizimle doğrudan doğruya da konuşabilir. Tanrı bu yolu hangi sıklıkta kullanır? Vicdanımızın Tanrı’nın sesini temsil ettiğini düşünürsek,
Tanrı’nın bizimle sık sık doğrudan doğruya konuştuğunu söyleyebiliriz. Ancak bunu yalnızca duyulabilir sesler olarak düşünüyorsak, Tanrı’nın daha
çok Kutsal Kitap’ı kullanmayı seçtiğini düşünürüz.
Ama Tanrı konuşur. Tanrı’nın hiçbir zaman Kendi
Sözü’yle çelişkiye düşmeyeceğini unutmayın.
Duyduğunuz sesin Tanrı’nın sesi olup olmadığını nasıl bilebilirsiniz? Kutsal Kitap bize birbirini
dengeleyen iki ilke verir. Birincisi özneldir. Koyunların çobanın sesini bildiği gibi (Yuhanna 10:4)
siz de Çobanınız’ın sesini tanıyacaksınız (Yuhanna
10:14-15). Tanrı’yı aradığınız, aklınızı O’nun Sözü’yle doldurduğunuz ve Kutsal Ruh’u izlediğinizde konuşanın Tanrı olduğunu anlayabilirsiniz.
İkinci ilke birincisini kuvvetlendirir: Tanrı’nın
gösterdiği yön her zaman yazılı Sözü’yle uyum
içinde olacaktır (Yeşaya 8:20).
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Yapmanız İçin
8 Elçilerin İşleri 10:9-33’ü okuyun ve aşağıdaki
soruların yanıtlarını defterinize yazın.
a Tanrı Petrus’a hangi yollarla seslendi (9-16, 1920. ayetler)?
b Tanrı’nın mesajı nasıl onaylanmıştı? (14, 17-18,
22. ayetler)
c Petrus nasıl karşılık vermişti? (21-23, 28. ayetler)

BAZI KİŞİLERİN TANRI’NIN SESİNİ
DUYMAMASININ NEDENLERİ
Hedef 2.

Verilen örneklerde, Tanrı’nın mesajını
duyamayan insanlarla bunun nedenlerini eşleştirin.

İnsanların, Tanrı’nın sesini ya da yol gösterimini duymamalarının genelde iki nedeni vardır.
Bunlardan biri, Tanrı’nın konuşma yöntemini kabul edemeyişleridir. Diğeri ise Tanrı’nın zaten söylemiş olduklarına itaat etmemiş olmalarıdır.
Tanrı’nın Yöntemini Reddetme
İlk olarak, bazı insanlar Tanrı’nın nasıl konuşması gerektiğini zaten belirlemişlerdir. Tanrı başka
bir yol seçtiğinde buna hazırlıklı değildirler. Bazen
O’nun sesini tamamen kaçırır, bazen de aracıdan
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ötürü (nasıl gözüktüğünden ötürü) mesajı reddederler.
İbraniler 1:1-3 bizlere Tanrı’nın insanlarla konuşma biçimini değiştirdiğini söyler. Tanrı, Mesih’in gelişinden önce, atalar ve peygamberler aracılığıyla konuşmuştu. Ama daha sonra, Oğlu aracılığıyla konuşarak bu şekilde konuşmaktan vazgeçti. Tanrı’nın kim olduğuna ilişkin mesaj, İsa
Mesih’te kusursuz bir biçimde verilmişti. Ama bazı
kişiler aracıyı (İsa’yı) kabul etmedikleri için mesajı
(Tanrı’nın kim olduğunu) kaçırdılar.
Naaman, her alanda başarılı olan büyük bir generaldi (bkz. 2.Krallar 5). Ama hayatında onu yiyip
bitiren bir şey vardı: Çok korkulan bir deri hastalığı olan cüzama yakalanmıştı. Tanrı onunla konuşmak için çeşitli yöntemler kullandı ve sonunda
onu peygamber Elişa’ya yöneltti. Naaman, Elişa’nın
kendisiyle konuşmasını beklemişti, ama bunun yerine mesajı Elişa’nın hizmetkârı getirmişti (9-12.
ayetler). Naaman’ın mesaj konusunda sorunlar yaşaması kısmen mesajcıyı beğenmemesindendi. Ama
mesaja itaat ettiğinde iyileşti (13-14. ayetler).
Tanrı bazen alışık olmadığımız bir şekilde konuşmayı seçebilir. Bu, O’nun Tanrı olarak ayrıcalığı ve hakkıdır. Tanrı’nın mesajını, O’nun tercih
ettiği farklı bir kanaldan ötürü kaçırmayın.
İtaatsizlik
İkinci olarak, bazı insanlar Tanrı’nın yol gösterimi ve sesini, itaatsizlikten ötürü kaçırırlar. İtaatin,
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Tanrı’nın sesini duymak için ne kadar gerekli olduğunu her zaman söylemişimdir (bkz. 2.ders).
Ama çok önemli olduğu için bu ilkeyi şimdi yeniden tekrarlıyorum. Tanrı’nın söylediklerinin büyük
bir kısmı bize adım adım gösterilir. Tamamı bize
baştan gösterilmez.
Gidyon, İsrail’i özgür kılmak için bir ordu hazırlıyor ve bunu nasıl yapacağı hakkında Tanrı’dan
buyruklar alıyordu. Herhangi bir noktada Tanrı’nın
sözünü dinlemeseydi, Tanrı’dan planını kendisine
göstermeye devam etmesini bekleyemezdi. Ama
Gidyon her adımı izledikçe, bir sonraki adım kendisine açık bir şekilde bildirilmişti. Sonunda seçilen üç yüz kişilik bir güçle binlerce Midyanlı’yı
yendi (Hakimler 7:1-25).
Gidyon’un yaşadıklarından şu öğüt çıkarılabilir:
Yol gösterim konusunda Tanrı’yı duymakta zorlanıyorsanız, Tanrı’nın Kendi isteği olduğunu zaten
göstermiş olduğu bir şeyi yapma konusunda neden
başarısız olduğunuzu görmek için Tanrı Sözü’nü
araştırmaya başlayın.
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Yapmanız İçin
9 Tanrı’nın yol gösterimini göremeyen kişinin tanımını, bunu neden göremediğini bildiren sözlerle
eşleştirin.
1) Yöntemin reddi
2) İtaatsizlik
... a Olcay, Tanrı’nın kendisine karşı yanlış bir
davranışta bulunan bir arkadaşını bağışlamasını istediğini biliyordu, ama bunu yapmamıştı. Bu yüzden yol gösterimi için ettiği duaların yanıtlanmadığını daha çok görüyor.
... b Doğan, Tanrı’nın yol gösterimini istemektedir. Anne babası da yapması gerekenlerle ilgili dua etmektedirler. Ona bir yıl çalışıp daha
çok eğitim görmesi için para biriktirmesini
öğütlerler. Ama Doğan, onların öğüdünü reddeder; Tanrı’nın onlar aracılığıyla konuşmasını beklememektedir.
... c Lale, Tanrı’nın bundan sonra kendisinden ne
yapmasını istediğini bilmek istiyor. Tanrı’nın
şu anda bir Kutsal Kitap dersi vermeye yardım etmesini istediğini biliyor, ama bunu henüz yapmış değil.
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TANRI’NIN KONUŞACAĞINA İLİŞKİN
GÜVENCE
Hedef 3.

Tanrı’nın sizinle konuşacağı konusunda size güvence veren gerçekler üzerinde derin düşünmek.

Tanrı’nın isteğini yapmayı arzulayan kişi, Tanrı’nın sesini işitemeyeceğini düşünerek korku duymamalıdır. İletişim kurma gücü bize değil, O’na
bağlıdır.
Tanrı konuşur; Tanrı sizinle de konuşacaktır.
Buna güvenebilirsiniz. Tanrı Kendisini kesinlikle
duyuracaktır. Kutsal Kitap, Tanrı’nın konuştuğunun ve insanlar O’nun sesini dinlemediği halde işitildiğinin birçok kaydını içerir (bkz. Yunus 1:3’te
Yunus ve Elçilerin İşleri 9:1-6’da Saul). Tanrı, Kendisini dinlemekte olan biriyle kesinlikle konuşacaktır.
Yapmanız İçin
10 Aşağıda verilen ayetleri okuyun ve üzerlerinde
derin düşünün. Her biri hakkında sorulan sorunun
yanıtını defterinize yazın.
a Mezmur 19:7-11; Tanrı’nın yasası ya da Sözü
bize ne verir? (11. ayet)
b Mezmur 23:1-3; Tanrı bize neden yol gösterir?
(3. ayet)
c Mezmur 25:8-10; Tanrı bize neden öğretir? (8.
ayet)
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Yanıtlarınızı Kontrol Edin
6 a) Can’ın ve
b) Jale’nin öğüdünü reddetmesi gerekir. Neden
reddetmesi gerektiğini açıklayabilir misiniz?
1 Onu her tür iyi işi yapmak üzere donatacaktır.
(Ya da buna benzer bir yanıt).
7 Kendi yanıtınızı yazın. Tanrı’nın sizin hayatınızdaki yol gösterimini anlamaya çalıştıkça bu
sorulara yanıtlarınızın size yardımcı olmasını
umut ediyorum.
2 Kendi yanıtınızı yazın. Mustafa’nın deneyimini
ya da sizin de buna benzer bir deneyiminizi ya
da tanıdığınız birinin yaşadığı benzer bir olayı
tanımlayabilirsiniz.
8 a Bir görüm (10-16. ayetler) ve bir ses (13, 15,
19. ayetler) aracılığıyla.
b Petrus, Tanrı’nın sesini tanıdı (14) ve koşullar bunu onayladı (17-18, 22).
c Tanrı’nın sesine itaat etti (23. ayet) ve Tanrı’nın kabul etmesini söylediği kişileri kabul
etti (28. ayet).
(Yanıtlarınız bunlara benzer olmalıdır. Bu olay,
Tanrı’nın doğrudan doğruya nasıl konuşabileceğine iyi bir örnektir).
3 b) Matta 5:11.
9 a 2) İtaatsizlik.
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b 1) Yöntemin reddi.
c 2) İtaatsizlik.
4 a 1) Bir kişi ya da bir gruba doğrudan doğruya
verilen bir buyruk.
b 2) Bir davranış ilkesi.
c 1) Bir kişi ya da bir gruba doğrudan doğruya
verilen bir buyruk.
d 3) Bir kişinin hayatında bir ilkenin örneği.
10 a Bizlere bilgi verir ya da uyarıda bulunur.
b Bizlere Kendi ismi uğruna ya da vaadini yerine getirmek için yol gösterir.
c İyi ve doğru olduğu için bize öğretir.
5 a Bütün halka tek başına hakimlik ediyordu ve
bu, onun tek başına yapması için fazlasıyla
büyük bir işti.
b Yitro ona, kendisine yardım etmesi için yetenekli kişiler atamasını öğütledi.
c Kişiler atandı ve sorun çözüldü; Musa’nın
İsrail’e doğru bir şekilde önderlik etmesine
yardım edildi.
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