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Ders 2
Tanrı
Ben küçükken annem bana fırtınaların tadını çıkartmayı
öğretti. Güney Amerika'daki evimizin penceresinden
birlikte bakarken kollarını boynuma sarardı. Rüzgar
bahçemizdeki muz ağaçlarını yere kadar eğerdi.
Yağmurdan ıslanmış o sallanan yaprakların şimşek
çaktığında parladığını görmek görkemliydi. Gök gürültüsü,
otların, çiçeklerin tazeleyici yağmuru ne kadar çok
sevdiğinin öyküsünü anlatan davulların sesi gibiydi.
İnsanlar, kendilerine bu konuda öğretilenlere bağlı
olarak fırtınayı sevebilirler ya da ondan korkabilirler.
Ayrıca bunun yararlı bir fırtına mı yoksa, zararlı bir fırtına
mı olduğunu bilmek çok önemlidir.
Fırtınayı nasıl anlayabilirsiniz? Rüzgarın, yağmurun ve
şimşeğin şekli nedir? Fırtınayı bir şişeye koyabilir misiniz?
Tabii ki koyamazsınız. Fırtına ancak kısımlarını
incelediğimizde anlaşılabilir. Örneğin, soğuk havanın sıcak
havayla karşılaşması. Etkilerini — yeryüzüne ya da denize
neler yaptığını — inceleyebiliriz.
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Bir bakıma, Tanrı fırtınayla kıyaslanabilir. O'nun
hakkında kendilerine anlatılanlara ve bu konuda
kendilerinin neler yapmış olduğuna bağlı olarak, bazı
insanlar O'ndan korkarlar, bazıları O'nu severler.
Tanrı'yı göremezsiniz, ama ne yaptığını etüt
edebilirsiniz. Ders l'de, bize Tanrı — O'nun özellikleri ve
insanlıkla olan ilişkisi — hakkında bilgi veren kitabın
Kutsal Kitap olduğunu öğrendik. Bu derste, Kutsal Kitap'a
bakıp Tanrı hakkında söylediği birçok şeyden bazılarını
inceleyeceğiz.

Bu Derste Şunları İnceleyeceksiniz
Tanrı'nın Bizimle İlişkisi
Bizim Tanrı'yla Olan İlişkimiz

Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır
• Tanrı'nın özelliklerinin neler olduğunu öğrenmenize.
• Tanrı'ya karşı tutumunuzun nasıl olması gerektiğini
açıklamanıza.

TANRI'NIN BİZİMLE İLİŞKİSİ
Hedef 1. Tanrı'nın en az beş özelliğinden söz etmek.

Kutsal Kitap, Yuhanna 4:24'te, Tanrı Ruh'tur der.
Sözlük, ruhun, yaşam veren çok önemli bir ilke olduğunu
söyler. Tanrı Yaratıcı olduğundan, bunun anlamı O'nun
bütün yarattıklarına yaşam veren doğaüstü güç olduğudur.
Tanrı bir Ruh olduğundan, Kendisini görülür bir şekilde
göstermeyi seçmedikçe görülemez.

18
Tanrı Kendini Oğlu aracılığıyla göstermiştir. Yuhanna
1:14, "Söz insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini —
Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un
yüceliğini — gördük" der.
Tanrı Kendisini, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere
Tanrılık ya da Üçlü Birlik denilen üç Kişi'de göstermiştir.
Bu üçünden Kutsal Kitap'ın birçok yerinde söz edilir.
Bunlardan biri, "Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim
olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un
adıyla vaftiz edin" diyen Matta 28:19'dur.
Tanrı hakkında daha çok şeyler öğrenmenin iyi
yollarından biri de, O'nun özellik ya da niteliklerini etüt
etmektir. Tanrı, iyi, kutsal, adil, her şeye gücü yeten, her
şeyi bilen ve sonsuzdur. Bu ve diğer nitelikleri bildiren
ayetlere bir göz atalım.
Mısır'dan Çıkış 34:6 şöyle der: '"Ben RAB'bim' dedi,
'RAB, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve
sadık Tanrı."
Levililer 11:44 şöyle der: "Tanrınız Rab benim.
Kendinizi kutsayın ve kutsal olun. Çünkü ben kutsalım."
Her şeye gücü yettiği gerçeğini Daniel 4:35'te
görüyoruz: "O'nun elini durduracak ve O'na 'Ne
yapıyorsun?' diyecek kimse yoktur.
Tanrı her şeyi bilir.
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Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine
hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözü önünde her şey çıplak
ve açıktır (İbraniler 4:13).
Vahiy 10:6, Tanrı'nın sonsuz olduğunu söyler. Bir melek,
"Göğü ve göktekileri, yeri ve yerdekileri, denizi ve
denizdekileri yaratanın, sonsuzluklar boyunca yaşayanın
hakkı için ant içip..."
Okuduğumuz birkaç ayet, Tanrı'nın ne kadar büyük
olduğunun bilincine varmamıza yardım eder. Tanrı
güçlüdür ve kuvvetlidir—ama aynı zamanda merhametli ve
şefkatlidir. Ve yaratmış olduğu bizlerle yakın bir ilişki
içinde olmayı istemektedir.

Yapmanız İçin
1 Kutsal Kitap ayetlerini okuyun ve aşağıdaki
cümlelerdeki boşlukları doğru olarak doldurun.
a) Matta 6:9-11. Tanrı, ...........................'nın
gereksinimlerini karşılayan sevgi dolu bir
.........................'ya benzetilir.
b) Yeşaya 66:13. Tanrı, bir .......................nin
.....................nı teselli ettiği gibi bizi teselli eder.
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2 Aşağıdaki ayetleri okuyun. Her ayet numarasının
yanına, Tanrı'nın kutsal, bağışlayan gibi hangi özelliğinden
söz ettiğini yazın.
a) 2. Krallar 4:42-44
..................................................................
b) Yaratılış 9:13-17
..................................................................
c) 2. Tarihler 7:13-14
..................................................................
d) Mısır'dan Çıkış 3:7
..................................................................
e) Mezmur 97:10-12 ......................................
Tanrı'nın nitelikleri hakkında daha çok şey öğrenmek
istiyorsanız, yukarıda yaptığınız türdeki alıştırmaların çok
yararlı olduğunu göreceksiniz. Bir başka Mezmur seçin ve
onu okurken Tanrı'nın sizin için anlamlı olan özelliklerini
yazın. Mezmur 103 ve Mezmur 139, her ikisi de Tanrı ve
bize olan ilgisinin çok güzel tanımlarıyla doludur.
Yanıtlarınızı kontrol edin.

BİZİM TANRI'YLA OLAN İLİŞKİMİZ
Hedef 2. İlk sorumluluğumuzun Tanrı'ya karşı olduğunu
anlamak.

İsa, Matta 22:37'de, "Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle,
bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin" demiştir.
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Tanrı'yı sevdiğimizi göstermenin çeşitli yolları vardır.
Tapınma ve övgümüz sevgimizi, O'na direkt olarak hitap
eden sözcüklere dökebilir. Ama aynı zamanda sevgimizi
göstermeliyiz de.

"Şimdi, ey İsrail halkı, Tanrı'nız RAB sizden ne istiyor?
Yalnız şunu istiyor: Tanrınız RAB'den korkun, O'nun
yollarında yürüyün, O'nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün
canınızla O'na kulluk edin; üzerinize iyilik gelsin diye
bugün size bildirdiğim buyruklarına, kurallarına uyun."
(Yasa'nın Tekrarı 10:12-13)
'Ama O'nun sözüne uyan kişinin Tanrı'ya olan sevgisi
gerçekten yetkinleşmiştir' (1. Yuhanna 2:5). Eğer Tanrı'ya
olan sevgimizi göstermek istiyorsak, Sözü'nde bize vermiş
olduğu talimatları yerine getirmeliyiz.
Tanrı'ya olan sevgimizi göstermenin bir başka yolu da,
başka insanlara vermek ve onlarla paylaşmaktır. 1.
Yuhanna 3:17-18 şöyle der:

"Dünya malına sahip olup da kardeşini ihtiyaç içinde
gördüğü halde ondan şefkatini esirgeyen kişide, Tanrı'nın
sevgisi olabilir mi? Yavrularım, sözle ve dille değil,
eylemle ve içtenlikle sevelim."
İtaatkâr ve paylaşan sevgi, tatmin edici ve ödüllendirici
olacaktır. İsa, Luka 10:28'de, Tanrı'yı her şeyin üzerinde
seversek "yaşayacağımızı" söyler. Bazı insanlar, "gerçekten
yaşama"nın zenginlik, güç ve konum olduğunu düşünürler.
Ama bu şeyler kendi başlarına hiçbir zaman tatmin
edemezler çünkü bizler Tanrı'nın benzerliğinde ve
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Tanrı'nın yüceliği için yaratıldık. Ruhlarımız ruhsal olanla
tatmin olmalıdır.
Gerçekten yaşamak, Tanrı'yı sevmektir. "Siz öncelikle
O'nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o
zaman size bütün bunlar da verilecektir" (Matta 6:33).
Kendinizi daha önemsiz şeylerle sınırlamayın. Tanrı'yı
bütün kalbinizle sevin.

Yapmanız İçin
3 Aşağıdaki cümlenin doğru tamamlanışının önündeki
harfi daire içine alın. Her şeyin üzerinde,
a) gücü sevmelisiniz ki, kendi hayatınızın kontrolü
sizin elinizde olsun.
b) Tanrı'yı sevmelisiniz ve bunu uygulamaya
koymalısınız.

4 Aşağıdaki ayetleri okuyun ve Tanrı'ya karşı ilk
sorumluluğunuzun ne olduğunu söyleyenleri daire içine
alın.
a) Yasa'nın Tekrarı 6:5
b) Yasa'nın Tekrarı 10:12
c) Yasa'nın Tekrarı 13:3
d) Yeşu 22:5
e) Markos 12:30
f) Yahuda 21

Yanıtlarınızı Kontrol Edin
1 a) çocukları, baba
b) anne, çocukları
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3 b) Tanrı'yı sevmelisiniz ve bunu uygulamaya
koymalısınız.
2 Kendi sözcüklerinizi kullanabilirsiniz ama yanıtlarınız
aşağıdakilere benzeyecektir:
a) her şeye gücü yeten
b) merhametli
c) bağışlayan
d) her şeyi bilen, her şeyi gören
e) kutsal
4 Bütün harfleri işaretlemeniz gerekiyordu çünkü ayetlerin
hepsi de Tanrı'ya karşı ilk sorumluluğunuzun O'nu sevmek
olduğunu söylüyor.
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Notlarınız için

