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ÖNSÖZ 

Mesih’ten yüreğinize ve yaşamı-
nıza gelmesini istediğinizde, Tanrı’ 
nın ailesine doğmuştunuz. Tanrı 
size olan sevgisini, İsa’yı sizlerin 
arasına yollayarak göstermiştir. 
Size olan sevgisini dualarınızı ya-
nıtlayarak ve ihtiyaçlarınızı karşıla-
yarak göstermeyi sürdürmektedir.  

Siz de O’nun size sunduklarını ka-
bul edip size vermiş olduğu birçok 
bereketten ötürü O’na teşekkür 
ederek Kendisine karşılık verdiniz. 
Ama yüreğiniz daha fazlasını arzu-
lamaktadır. Sevginizi daha da çok 
dışavurmak istiyorsunuz. Mesih 
İnanlısı hayatınızda büyüdükçe, 
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Rab’be tapınma arzunuz da büyür 
ve bu arzunun yerine gelmesi 
gerektir.  

Bu özlem tek taraflı değildir, çünkü 
Tanrı da bizimle paydaşlık ve ileti-
şim içinde olmayı ister. Çocukları-
nın Kendisine karşılık vermesini 
bekler. Tapınmamızı arzular ve biz-
ler de, Tanrı’ya tapınıp O’nu över-
ken başka hiçbir şekilde bulamaya-
cağımız bir tatmine erişiriz. 

Tanrı’yı övmemiz, Rab’bin yaşama-
mıza yararlar ve bereket gönder-
mesinin yolunu açar ve bunlar baş-
kalarıyla da paylaşmamızı istediği 
yarar ve bereketlerdir. Bu kurs size 
sadece Rab'le olan kişisel zamanı-
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nızda yardım etmekle kalmayacak, 
aynı zamanda bir grup içindeki 
paylaşımınızda da size yol 
gösterecektir.  
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BİR 
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TAPINMA— 
RUHSAL 
BİR 
MÜCEVHER  

Soğuk bir gündü. Ant Dağlan’nın 
yükseklerinde genç bir adam çakıl 
taşlı bir yolda zahmetle yürüyordu. 
Birden bire ilginç görünüşlü bir ka-
ya parçası gördü ve onu cebine 
koydu. Bulduğu şeyin ne olduğu 
hakkında hiçbir fikri yoktu. Kolom-
biya’da şimdiye adar bulunan en 
büyük zümrütlerden biri olan o ka-
ya parçası, birkaç milyon pesoya 
satıldı ve adam zengin oldu.  

O taşı bulmuş olmayı istemez miy-
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diniz? Hepimiz değerli bir zümrüte, 
pırlantaya ya da yakuta sahip ol-
mayı isteriz. Ama bunlara sahip 
olamasak da, hepimizin sahip ola-
bileceğimiz bir mücevher vardır ki, 
bu da tapınma mücevheridir.  

Tanrı’ya tapınmak değerli bir taş 
gibidir çünkü bizi ruhsal bakımdan 
zengin yapar. Ve güzel bir mücev-
herde olduğu gibi, tapınmanın da 
farklı yönleri, yanları vardır. Kitabı-
mızda bunların en önemlilerinden 
birkaçını inceleyeceğiz. Bu gerçek-
leri hayatınıza uygulamayı öğren-
dikçe, tapınma “mücevher”inizi 
parlatıyor olacaksınız. Kutsal Ruh, 
bu mücevherin her yönünün Tanrı’ 
nın güzelliği ve yüceliğinin ışığını 
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yansıtması için size yardım ede-
cektir.  

Bu derste şunları inceleyeceksiniz: 

Tapınmanın Anlamı 
İçinsel Nitelikler 
Dışınsal Dışavurumlar  

TAPINMANIN ANLAMI  

Hiç birisini, sevginizi ona özel bir 
şekilde göstermeyi istediğiniz ka-
dar çok sevdiniz mi? Bunun üzerin-
de dikkatle düşündükten sonra, 
onu en çok hoşnut edecek şeyi söy-
lediğinizi ya da yaptığınıza eminim. 
Ve sonra yaptığınız şeyle onlara se-
vinç verdiğinizi bilmek, harikulade 
ve mutluluk verici bir duygu değil 
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miydi?  

Aynı şekilde Tanrı'ya olan sevgimi-
zin de dışavurulması gerektir. Tan-
rı, Oğlu’nu bizim yerimize ölmesi 
için göndererek bize olan sevgisini 
zaten dışa vurmuştur. Kendisiyle 
ilgilenmeyenlere bile iyiliğini ve 
merhametini gösterir. Matta 5:45 
bizlere, “Öyle ki, göklerdeki Baba-
nız’ın oğulları olasınız. Çünkü O, 
güneşini hem kötülerin hem iyilerin 
üzerine doğdurur; yağmurunu hem 
doğruların hem eğrilerin üzerine 
yağdırır” der.  

Sevgiyi dışavurmak karşılıklıdır. 
Tanrı hakkındaki duygularımızı 
O’ndan “saklamamız” için bir ne-
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den var mıdır? Tanrı yüreklerimizi 
okuduğu ve oradaki sevgiyi gördü-
ğü halde, sevgimizi dile getirip onu 
göstermemize de özlem duyar. Biz-
ler bunu yaparak, O’nun bize olan 
sevgisini bize karşılık olarak bildir-
mesinin kapısını açarız. Sonra Rab’ 
le paydaşlık ve iletişimin gerçekten 
ne hakkında olduğunu anlamaya 
başlarız. Dünyadaki başka hiçbir 
şey bunun yerini tutamaz.  

Dünyadaki birçok gece klübünde 
şarkı söyleyen bir kadın birdenbire 
mesleğini bırakıp müjdeyle ilgili 
şarkılar ve ilahiler söylemeye baş-
ladı. Ona kendisindeki bu değişikli-
ğin nereden kaynaklandığı soruldu-
ğunda, “İsa’yı özlemiştim” dedi.  
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İnsanların ruhsal bir gereksinimi 
vardır ki ancak tapınma aracılığıyla 
tatmin edilebililir. Tanrı’ya olan 
sevgimizi dile getirmemiz gerektir. 
Sevgimizi ayrıca davranışlarımızla 
da göstermeliyiz. Bu nasıl yapılabi-
lir? İsa’nın ismiyle yapılan şefkatli 
bir etkinlik, bir tapınma etkinliği 
haline gelir çünkü Rab’bi hoşnut 
eder. Matta 25:31-40’ta bulunan 
öykü bunu doğrular.  

Rab’bi hoşnut etmenin Mesih İnan-
lısı’na tatmin ve doygunluk duygu-
su getirdiğini zaten öğrendiniz. Bir 
tapınma tutumu içinde olan biri ay-
nı zamanda da neşe saçan biridir ki 
bu zaten başlı başına bir ödüldür.   
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Süleyman’ın Özdeyişleri 17:22, “İç 
ferahlığı sağlık getirir’’ der. Mez-
mur 128:1 aynı düşünceyi, “Ne 
mutlu RAB’den korkana!” şeklinde 
dile getirir.  

İÇİNSEL NİTELİKLER  

Ama, insanların Baba’ya, Tanrı’nın 
Ruhu’nun gücü aracılığıyla, O’nun 
istediği gerçek tapınmayı sunarak, 
O’nun gerçekte olduğu şekilde ta-
pınacakları zaman geliyor ve işte 
şimdidir (Yuhanna 4:23).  

Bu ayet bizlere, tapınanlar olarak 
bizden neler beklendiğinin ana ay-
rıntılarını bildirir. Ayetin birinci 
kısmına bakalım. “İnsanlar Baba’ya 
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Tanrı’nın Ruhu’nun gücü aracılığı-
yla tapınacaklar” diyor.  

“Gücü aracılığıyla” sözü ne anlama 
gelmektedir? Tapınmak için güce 
ya da kuvvete ihtiyacımız olduğu 
anlamına gelmektedir ama bu güç 
bizim kendi gücümüzden daha bü-
yük olmalıdır. Yetersizliğimizi itiraf 
ettiğimizde gerçek tapınmaya do-
ğru ilk adımı atarız ki bu da, alçak-
gönüllülüğe atılan bir adımdır. Bu-
nu yaparken, “Ben kendi kendime 
yeterince kuvvetli değilim. Benden 
daha büyük birinin yardımına 
ihtiyacım var” deriz.  

Bu ayette yer alan “Tanrı’nın Ruhu” 
sözü anlamın bütününü verir. “Tan-
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rı’nın Ruhu” sözü bize kimin gücü-
ne ihtiyacımız olduğunu bildirir. 
Bunun dünyasal bir kaynaktan ala-
bileceğimiz bir güç olmadığını an-
lamalıyız. Gerektiği gibi tapınma-
mız için Tanrı’nın Ruhu’nun gücüne 
sahip olmalıyız.  

Ruh, gücü aracılığıyla Baba’ya O’ 
nun gerçekte olduğu şekilde tapın-
mamıza yardım eder. Ruh ayrıca 
bize alçak gönüllülüğü de işaret 
eder. Gerçek tapınmada, bizler ken-
dimizi sevgi ve yol gösterime ihti-
yacı olan çocuklar olarak görmeli-
yiz. O’na “Baba” demek, O’nun Ya-
ratıcı olduğunu söylemekten daha 
fazlasıdır. Tanrı’nın ailesinde hak-
kımız olan yeri alıp O’nun otorite-
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sini kabul etmektir.  

Bu size, aşağıya doğru atılan bir 
adım gibi mi geliyor? Bir bakıma 
öyledir. Ama alçakgönüllülük, ka-
ranlık bir köşede saklanacağımız 
anlamına gelmez. Alçakgönüllülük 
üzgün bir suratla dolaşacağımız 
anlamına gelmez; sahip olduğumuz 
her şeyden vazgeçeceğimiz anla-
mına gelmez. Hayatımızın her ala-
nında ilk yerin Rab’be ait olmasına 
izin vermek anlamına gelir. Bu yüz-
den hiç de aşağıya doğru bir adım 
değildir çünkü Tanrı bizleri Kendi-
sinde yeni sevinçlere yükseltir.  

Tanrı’nın büyüklüğünü görmeye 
başladığımızda, “O’nun istediği 
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gerçek tapınmayı” sunmaya ger-
çekten hazır oluruz. Tanrı ne ister? 
O’nun çocukları olarak, Tanrı’nın 
her şeyden çok sevgimiz ve itaati-
mizi istediğini biliriz.  

Aile ilişkilerinde sevgiyle itaati bir-
birinden ayırmanın imkânsız oldu-
ğunu biliriz. Sevgi itaati gerektirir, 
itaat için de sevgi lazımdır. Bir ço-
cuk anne babasını seviyorsa, onlara 
itaat etmesi genelde zor değildir. 
Onlara itaat etmek bir zevk haline 
gelir. Sevgi, hoşnut etme arzusunu 
doğurur.  

Tanrı’nın buyruklarına karşı gelme-
yi istediğimizi fark edersek, bu tu-
tumumuzu, O’na olan sevgimizin 
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azaldığına bir uyan olarak görmeli-
yiz. Alçakgönüllülük içinde eğilip 
Tanrı’dan benmerkezliliğimizi ba-
ğışlamasını istemeliyiz. Tanrı sev-
gisini, O’nun isteğine sevinç dolu 
bir itaat olarak dökebileceğimiz 
sevgiyi, bizlere yeniden verecektir.  

Sözünü ettiğimiz mücevherin bir-
çok yüzü olduğu gibi, tapınmanın 
da birçok yönü vardır. En önemlileri 
arasında üç niteliği inceledik. Ama 
Tanrı Sözü’nü okudukça, Tanrı’nın 
Ruhu size daha başka birçok yönü-
nü gösterecektir. Ekleyip parlattı-
ğınız her yeni alan, tapınma zama-
nınızı daha değerli ve daha güzel 
bir hale getirecektir.  
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Öyleyse şimdi neden tapınmada bir 
ilk adım atmıyorsunuz? Alçakgö-
nüllülük, itaat ve sevgiyle başımzı 
bir an eğip aşağıdaki sözleri okur 
musunuz?  

Sevgili Baba,  

Sana tapınmak, benim sahip olabi-
leceğim en büyük ayrıcalık. Senin 
gücün ve Kutsal Ruhun’un gücü 
için Sana şükrediyorum. Senin ger-
çekten nasıl olduğundan ötürü, 
özellikle de benim Babam olduğun-
dan ötürü Sana şükrediyorum.  

Seni seviyorum, Rabbim. Amin.  



 

  

21	

DIŞINSAL DIŞAVURUMLAR  

Şimdi tapınma mücevherimizin 
yüzleri sayılamaz kadar çoğaldı. 
Her yeni durumda Tanrı’ya tapınma 
ve O’nu yüceltmenin yeni yollarını 
ve fırsatlarını bulacağız. Kutsal Ki-
tap’ımızı okuduğumuzda, uzun za-
man önce yaşamış insanların Tanrı’ 
ya olan sevgilerini nasıl dışavur-
duklarını görür ve onların deneyim-
lerinden bir şeyler öğrenebiliriz. Biz 
kendi sevgimizi dışavurdukça o da 
büyüyecektir.  

İsrail’in kralı olan çoban çocuk Da-
vut, Rab’be müzik aletleri ve şarkı-
larla tapındı. Musa’nın ablası Mir-
yam, kutsal bir dansla tapındı. Şu-
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nemli kadın, o anda hiçbir şey söy-
leyemeyecek kadar huşu duyduğu 
için sadece sessizlik içinde eğildi. 
Dorkas, tutarlı Mesih İnanlısı yaşa-
mı ve dikiş dikip fakir insanlara giy-
siler diken hızlı parmaklarıyla Tan-
rı’ya yücelik ve onur veren ve Tanrı 
yolunda yürüyen bir kadındı.  

İsa’nın annesi Meryem, Tanrı’yı öv-
dü ve yüceltti. Söylediği sözler ken-
disine ait değildi. Yüreğini ve ağzını 
Tanrı’yı övmek için açtığında çok 
güzel peygamberlik sözleri söyledi. 
Meryem’in Şükran İlahisi adlı bu 
duayı Luka 1:46-55’te okuyabilir-
siniz.  

“Canım Rab'bi yüceltir;  Ruhum, 
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Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinç-
le coşar. Çünkü O, sıradan biri olan 
kuluyla ilgilendi.   

İşte, bundan böyle bütün kuşaklar 
beni mutlu sayacak. Çünkü Güçlü 
Olan, benim için büyük işler yaptı. 
O'nun adı kutsaldır. Kuşaklar bo-
yunca kendisinden korkanlara mer-
hamet eder.   

Bileğiyle büyük işler yaptı; Gururlu-
ları yüreklerindeki kuruntularla 
darmadağın etti. Hükümdarları 
tahtlarından indirdi, Sıradan in-
sanları yükseltti. Aç olanları iyilik-
lerle doyurdu, Zenginleri ise elleri 
boş çevirdi.   
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Atalarımıza söz verdiği gibi, İbra-
him'e ve onun soyuna sonsuza dek 
Merhamet etmeyi unutmayarak  
Kulu İsrail'in yardımına yetişti.”   

Bu örnekler, Tanrı’ya tapınabilme-
mizin sadece birkaç yolunu göster-
mektedir. Seslerimizle Tanrı’ya şar-
kı ve ilahilerde şükredebiliriz. Be-
denlerimizle bir müzik aleti çala-
rak, ellerimizi çırparak ya da kol-
larımızı havaya kaldırarak şükrede-
biliriz. Tapınmanın en değerli anla-
rından bazıları, Tanrı’nın iyiliği üze-
rinde derin düşünerek tamamen 
sessiz kalınarak yaşanır. Ve hepi-
mizin bildiği gibi, davranışlar söz-
lerden daha çok etkilidir. İtaat etti-
ğimizde, etrafımıza bakıp karşıla-
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yabileceğimiz ihtiyaçları gördüğü-
müzde ve sonra da o ihtiyaçları kar-
şılamak için elimizden gelenleri 
yaptığımızda Tanrı’yı övmekteyiz.  

İçten tapınma, yeryüzünün sıradan 
toprağında bulunan değerli bir taş-
tır, buna karşın Tanrı’nın ışığı, gü-
zelliği ve yüceliğini yansıtabilir
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İKİ 
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SADECE 
TANRI 
LAYIKTIR  

Rabbimiz ve Tanrımız! Yüceliği, 
saygıyı, gücü almaya layıksın. Çün-
kü her şeyi sen yarattın; hepsi se-
nin isteğinle yaratılıp var oldu 
(Vahiy 4:11).  

Bizler Tanrı’ya, O buna layık olduğu 
için tapınırız. “Layık” demek, “hak 
eder, buna hakkı vardır” anlamına 
gelir. Kutsal Kitap, Rab’bin yürek-
lerimizde ve hayatlarımızda ilk yere 
sahip olmaya hakkı olduğunu çok 
açık bir şekilde öğretir.  

Bir taşa, oyulmuş bir tahta parçası-
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na, güzel bir düşünceye ya da hatta 
güçlü bir meleğe tapınmak yanlış 
bir şey midir? Bunu yapıp da yürek-
lerimizde Tanrı için hâlâ bir yer 
saklayabilir miyiz?  

Kutsal Kitap tarihi bizlere, Tanrı’ya 
inanan, buna karşın görebilecekleri 
ya da akıllarında canlandırabile-
cekleri bir şeye tapınmayı isteyen 
insanlardan söz eder. Bu insanların 
sadakatleri bölünmüştü. Ama so-
nuçta putlar yapıp onlara itaat etti-
ler. İsa, “Hiç kimse iki efendiye kul-
luk edemez” demişti (Matta 6:24).  

Bizler bir tek Efendi’yi sevmek, O’ 
na hizmet etmek ve O’na tapınmak 
istiyoruz -  bütün bunlara layık olan 
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Tanrı’ya...  

Bu derste şunları inceleyeceksiniz: 

Tanrı’nın Büyük Gücü 
Tanrı’nın Huşu Verici Kutsallığı 
Tanrı'nın Baba Sevgisi  

TANRI’NIN BÜYÜK GÜCÜ 

İsa öğrencilerine dua etmesini öğ-
rettiğinde, Tanrı’nın gücünden söz 
etti. “Egemenliğin gelsin. Gökte 
olduğu gibi, yeryüzünde de Senin 
istediğin olsun” dedi (Matta 6:10).  

Bize Cennet’i bir parça gösterdi. 
Sadece bir tek sözüyle dünyaların 
var olmaya başladığı Tanrı’ya hiz-
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met eden melekler vardır. Bazen 
bizler Tanrı’nın gücünü unuturuz 
çünkü görünüşte yönetimde olan 
başka güçler görürüz. Ancak, Tanrı 
insanların bir süre kendi istedik-
lerini yapmalarına izin verdiği hal-
de Kendisinin hiçbir zaman gücünü 
kaybetmediğini hatırlamalıyız. Va-
hiy 4:10 bizlere, (güç simgesi olan) 
taçlarını İsa’nın ayağının dibine ko-
yacak kişilerden söz eder. Bütün 
evren O’nun Rab olduğunu bildire-
cektir.  

Mezmur 98:2, “Rab ulusların gözü 
önüne serdi kurtarışını, zaferini bil-
dirdi” der. Tanrı’nın varlığı hiçbir 
yerle sınırlı değildir (Mezmur 139: 
3-10) ve bilgisinin hiçbir sınırı yok-
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tur (Eyüp 28:23-24). Güçlü rüzgâr-
ları harekete geçirebilir ya da fırtı-   
nalı denizi yatıştırabilir. O’nun 
gücü sayesinde zambak başını top-
raktan çıkartır ve saf ve beyaz 
olarak açar.  

Doğanın tümü Tanrı’nın gücünü 
gösterir ve Cennet’in melekleri O’ 
nun isteğini yapmak üzere hazır 
olarak beklerler. Bizler de kendimizi 
O’nun sevgisi ve ilgisine teslim et-
mek üzere O’na güvenmeye istekli 
olmalıyız. O’nun sevgisi ve ilgisinde 
başka her yerde olabileceğimizden 
daha güvendeyiz.   

Tanrı, tarihin akışını değiştirebilir 
ve aynı güçle bizim hayatlarımızda 
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ve bizim hayatlarımız aracılığıyla 
çalışabilir. Bizler O’nun gücünü gö-
rüp, kabul edip, bunun için O’nu öv-
düğümüzde Ö’na olan imanımız ar-
tar. O’nun yardımı olmadan kendi-
mizin gerçekte ne kadar sınırlı ol-
duğumuzun bilincine varır ve ken-
dimizi O’nun yardımını almak için 
açarız.  

TANRI’NIN HUŞU VERİCİ 
KUTSALLIĞI 

Belki, temiz olduğunu sandığınız 
açık renk bir ceket ya da gömlek 
giydiğiniz ama kar gibi beyaz bir 
şeyin yanında durduğunuzda giysi-
nizini kirli ve lekeli olduğunun far-
kına vardığınız bir zamanı hatırlar-
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sınız. Kendinizi nasıl hissettiğinizi 
hatırlıyor musunuz?  

Peygamber Yeşaya da kendini böy-
le hissetti. Tanrı’nın kutsal olduğu-
nu biliyordu. Kutsallığın, günahtan 
özgür, her bakımdan doğru olmak 
anlamına geldiğini biliyordu.  

Ama bir gün, kanatlı yaratıkların 
“Herşeye Egemen RAB kutsal, kut-
sal, kutsaldır!” dedikleri bir görüm 
gördü. Sesleri tapınağın temellerini 
sarsıyordu. Yeşaya birdenbire, Tan-
rı’nın huzurunda durmak için ne 
kadar değersiz olduğunun bilin-
cine vardı.  

Bu konuda ne yapabilirdi? Temiz 
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değildi ve bunu biliyordu. “Vay ba-
şıma! Mahvoldum!” diye haykırdı. 
Bundan sonra yaratıklardan biri 
onun dudaklarına sunaktan bir kor-
la dokundu ve onun suçluluğunu 
kaldırdı (Yeşaya 6:1-6).  

Bu görüm, Yeşaya’ya ve bize ne di-
yordu? Tanrı’nın çok temiz, çok pak 
ve çok kutsal olduğunu ve bizlerin 
O’nun önünde durmaya hiçbir hak-
kımız olmadığını söylüyordu. Yani 
eğer kendi iyiliğimize dayanıyor-
sak, hiçbir hakkımız olmadığını 
söylüyordu. Bizler O’nun kutsallığı-
na erişemeyiz ama O bize dokuna-
bilir ve bizi temiz kılabilir. Bundan 
sonra O’nun önünde korkacak bir 
şeyimiz olmaz.  
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Yine de başka bir korku bizi sarar. 
Bu, derin bir saygı ve huşu duyma 
hissi olan Rab korkusudur. Kork-
makla, dehşete düşmekle hiçbir il-
gisi yoktur. Tanrı’nın ne kadar bü-
yük olduğu ve kendimizin ne kadar 
değersiz olduğumuzun bilincidir. 
“Her Şeye Egemen RAB’bi kutsal 
sayın. Korkunuz, yılgınız O’ndan 
olsun” diyen Yeşaya 8:13’te aktarıl-
mak istenen de budur.  

Tanrı ayrıca Malaki 3:6’da “Ben 
RAB’bim, değişmem” demiştir. 
Tanrı bir güç ve kutsallık Tanrısı’dır 
ve O’nun hiçbir zaman değişmeye-
ceğine güven duyabiliriz.  

Böylece sarsılmaz bir egemenliğe 
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kavuştuğumuz için minnettar ola-
lım. Öyle ki, Tanrı’yı hoşnut edecek 
biçimde saygı ve korkuyla tapına-
lım. Çünkü Tanrımız yakıp yok eden 
bir ateştir (İbraniler 12:28-29).  

TANRI'NIN BABA SEVGİSİ 

Krallar ve peygamberlerin zama-
nında yaşayan İsrailliler, bu dersin 
ilk kısmını iyi öğrendiler. Tanrı’nın 
büyük gücü ve kutsallığını biliyor-
lardı. Geceleyin ateş sütunu gör-
müşler, Sina Dağı gökgürültüsü ve 
şimşekten ötürü sarsıldığında onlar 
da titremişlerdi. Tanrı’yla kendi-
lerinin yerine konuşması için, baş-
kâhinin tapınma çadırının ya da 
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tapınağın En Kutsal Yer’ine girme-
sine bağımlıydılar. Tanrı’ya yaklaş-
maya korkuyorlardı.  

Ama Tanrı, uzakta olup yaklaşıla-
mayan biri olarak düşünülmeyi is-
temez. İnsanlığı o kadar çok sever 
ki, Oğlu İsa Mesih’i dünyaya, dün-
yayı Kendisiyle barıştırmak için 
yolladı. Günah, bir değişikliğe ne-
den olmuş ve insanla Tanrı arasın-
da bir duvar yükselmiş gibi olmuş-
tu. Günahın kefaretinin ödenmesi 
ve Tanrı’yla insan arasındaki pay-
daşlık, iletişim ve birlikteliğin eski 
haline getirilmesi gerekti.  

İsa Mesih bunu, çarmıhtaki ölümü-
yle gerçekleştirmiştir. İbraniler 
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10:19-22 şöyle der:  

Bu nedenle, ey kardeşler, İsa’nın 
kanı sayesinde perdede, yani kendi 
bedeninde bize açtığı yeni ve diri 
yoldan kutsal yere girmeye cesare-
timiz vardır. Tanrı’nın evinden so-
rumlu büyük bir kâhinimiz bulun-
maktadır. Öyleyse yüreklerimiz 
serpmeyle kötü vicdandan arınmış, 
bedenlerimiz temiz suyla yıkanmış 
olarak, imanın verdiği tam güven-
ceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrı’ 
ya yaklaşalım.  

“Baba Tanrı” sözünü duyunca ne 
düşünüyorsunuz? Sert bir yargıç, 
zalim bir lider ya da bir diktatör mü 
düşünüyorsunuz? Bu sözler size 
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kendinizi sinirli ya da korkuyor 
hissettiriyor mu?  

Bazı insanlar mutsuz bir çocukluk 
ya da zalim bir anne ya da babadan 
ötürü bu duyguyu yaşarlar. Bizi gö-
ren ve bütün düşüncelerimizi bilen 
Tanrı, Kendisinin bize olan sevgisi-
nin dünyadaki herhangi bir anne ya 
da babanınkinden daha büyük ol-
duğunu, hatta dünyadaki en iyi an-
ne ya da babanınkinden daha bü-
yük olduğunu söyler.   

Kutsal Ruh tarafından esinlendiri-
len Kral Davut, “Anamla babam 
beni terk etseler bile, RAB beni 
kabul eder” demişti (Mezmur 
27:10). Davut, sevgi ve güvenlik his-
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leriyle yetiştiği bir evde büyüdüğü 
halde, insansal sevginin son bula-
bileceğini biliyordu. Ama Tanrı’nın 
sevgisi asla son bulmaz.  

Mezmur 103:13’te şöyle okuyoruz: 
“Bir baba çocuklarına nasıl sevecen 
davranırsa, RAB de kendişinden 
korkanlara öyle sevecen davranır.” 
Bunu anlamak için, dünyadaki en 
şefkatli anne babayı hayal edip 
Tanrı’nın onlara benzediğini ama 
çok daha fazla şefkatli olduğunu 
düşünebiliriz.  

Babasına güven duyan bir çocuk, 
korku hissettiğinde ya da güveni-
nin tazelenmesine ihtiyacı oldu-
ğunda sıcak ve sevecen olan baba-
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sına gider. Yardıma ihtiyacı oldu-
ğunda, aç olduğunda, yalnız oldu-
ğunda, sıkıntıda olduğunda babası-
na gider. Ve konuşmak, o gün olup 
bitenleri paylaşmak istediğinde de 
babasına gider. Ya da belki konuş-
mayı istemez, sadece babasının 
yakınında olmayı, eğer babası ona 
bir şey söylemek istiyorsa orada 
olup dinlemeyi ister.  

Tanrı, Kendisiyle bu baba-çocuk 
ilişkisini yaşamamızı ister. Kendisi-
ne yaklaşmakta kendimizi güvenli 
hissetmemizi ister. Elçi Pavlus bu-
nu biliyordu ve şöyle yazmıştı.  

Çünkü sizi yeniden korkuya sürük-
leyecek kölelik ruhunu almadınız, 
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oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, 
“Abba, Baba!” diye sesleniriz 
(Romalılar 8:15).  

Pavlus bu sözleri söylediğinde, 
Baba için, Aramice, “Abba” sözcü-
ğünü kullanmıştı. Bu, çocukların 
babalarına hitap ederken kullan-
dıkları sözcüktü. Bunun dilimizdeki 
karşılığı, “Babacığım” olabilir.  

Bu, bize tapınma hakkında ne bil-
diriyor? Tanrı bizleri o kadar çok 
sever ki, bizimle mümkün olan en 
yakın ilişkiye sahip olmayı iste-
mektedir. O’na verebileceğimiz 
bütün övgü ve hayranlığa layıktır. 
Bizler Tanrı’ya tapınmadığımızda 
kendi kendimize zarar veririz. Bun-
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dan da ötesi, sevgi dolu Göksel 
Babamız’ı üzeriz.  

Belki kendimize birkaç soru sorma-
mız gerektir: Ben Rab’be tam bir 
yabancıymış gibi mi davranıyorum? 
Onu görmezlikten geliyor ve kendi 
yoluma mı gidiyorum? Yoksa her 
güne O’nunla paydaşlık ve O’na öv-
güyle mi başlıyorum?  

Eğer yukarıdaki sorulara istediğiniz 
gibi yanıt veremiyorsanız, şu anda 
başınızı eğip Tanrı’dan sizi bağışla-
masını isteyebilirsiniz. Tanrı sizi 
bekliyor.  

Tanrı'yla sevinç dolu tapınma, ileti-
şim ve birlikteliğe girdiğinizde O’ 



  

  

44	

nun sizin yanınızda olduğunu his-
sedeceksiniz. Ve ne kadar çok tapı-
nırsanız, tapınmak o kadar çok ko-
laylaşacaktır çünkü tapınma sizin 
için bir yaşam biçimi olacaktır -  
daha zengin ve daha dolu bir yaşam 
biçimi...  



	

ÜÇ 
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DUADA 
TAPINMA  
Ders 1 ’de, tapınmanın Rab’de pay-
daşlık ve birliktelik olduğunu öğ-
rendik. Tanrı’nın bizi yaratma ne-
deni budur. Tanrı, sevgisini, karşılı-
ğında Kendisini sevebilecek insan-
larla paylaşmak istiyordu. Tanrı’nın 
Aden Bahçesi’nde Adem ve Havva’ 
yla yürüyüp konuştuğu akşamlar 
kimbilir ne kadar güzel akşamlardı!  

İnsan günah işlediğinde bu yakın 
ilişkiye kapısını kapattı ama Tanrı’ 
nın yüce kalbi hâlâ yarattıklarına 
doğru uzanmaktaydı. Yasa’nın Tek-
rarı 33:3, “Ya RAB halkları gerçek-
ten seversin” der. Kendisine yakar-
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dıklarında kulakları onlara açıktır. 
Ve dua aracılığıyla O’nunla hâlâ 
birliktelik içinde olabiliriz.   

Dua etmek zor bir şey değildir. Bizi 
seven ve bizim de karşılığında ken-
disini sevdiğimiz biriyle konuşmayı 
istemez miyiz? Yeryüzündeki ko-
nuşmalarda olduğu gibi, ne kadar 
çok konuşursak konuşmak o kadar 
çok kolaylaşır.   

Ne kadar çok dua edersek dua et-
mek, sevgimizi sözcüklerle ve ta-
pınmayla dışavurmak o kadar ko-
laylaşır.   
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Bu derste şunları inceleyeceksiniz: 

Sözlerimizle Tapınmak 
Kutsal Ruh’un Sözleriyle Tapınmak  
Sözcükler Olmadan Tapınmak   

SÖZLERİMİZLE TAPINMAK  

Dua ettiğinizde, bazen, “Sevgili 
Tanrım, lütfen şu sorunda bana 
yardım et!” diyor musunuz? Bu dua 
Rab’bi hoşnut eder çünkü ihtiyaç-
larımızda bize yardım etmeyi çok 
sever. Bu duaya, istek duası adı 
verilir. Rab’be yiyeceğiniz ve üzeri-
nize bol bol döktüğü birçok bere-
ketten ötürü teşekkür etmenin ne 
olduğunu bilirsiniz. Bu da dua et-
menin önemli bir yoludur ve adı 
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şükran duasıdır.   

Belki başka insanlar, ihtiyaç içinde 
olan insanlar ve uluslar için dua 
etmişsinizdir. Bu, aracılık duasıdır 
ve Tanrı çocuklarından başkaları 
için duada aracılık ederek özel ola-
rak zaman geçirmelerini istemiş-
tir. Ama bizi saran durumlara bağlı 
olmayan bir dua türü vardır. Sade-
ce Tanrı'ya ve O’nun kim olduğuna 
bağlıdır. Bu, tapınma duasıdır.   

Duada tapındığımızda, gözlerimizi 
kendimizden, kendi gereksinimleri-
mizden ve hatta almış olduğumuz 
yanıtlardan ayırırız. Sadece Tanrı, 
O’nun sonsuz, değişmez nitelikleri; 
O’nun gücü, sadakati, sevgisi ve 
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karakterinin birer parçası olan bü-
tün diğer nitelikler üzerinde yoğun-
laşırız. Almak için açık olmak yeri-
ne, vermeye hazır bir tutumumuz 
vardır. Kendimizi sunarız.   

Davut tarafından yazılan Mezmur-
lar’ın çoğu, tapınma dualarıdır. Ta-
pınırken, kim olduğundan ötürü 
Tanrı’yı  övüyordu. “Rab Kraldır... 
Rab uludur... Rab kutsaldır!” diyor-
du (Mezmur 99:1-3).   

Dua zamanlarımıza tapınmayla 
başlamak iyi bir şeydir. Rabbimiz 
İsa öğrencilerine dua etmesini öğ-
retirken böyle yapmıştı. İsa, Baba-
sı’nın önüne isteklerini getirmeden 
önce, O’nu şükranla onurlandırmış-
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tı. “Bunun için siz şöyle dua edin: 
'Göklerdeki Babamız, adın kutsal 
kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte 
olduğu gibi, yeryüzünde de Senin 
istediğin olsun” demişti (Matta 
6:9-10).   

Tanrı’ya tapındığımızda üç şey 
olur. Önce, O’nun çocukları olarak 
ayrıcalıklı yerimizi alırız. İkinci ola-
rak, düşmanımız olan Şeytan’ı ait 
olduğu yere koyarız. Bizler Tanrı’ 
nın egemenliğine ait olduğumuz 
için Şeytan’ın üzerimizde hiçbir 
yetkisi olmadığını ilan ederiz. Tanrı 
bizleri koruyacağını vaat etmiştir. 
Ve en önemlisi Rab’bi hoşnut ede-
riz. Süleyman’ın Özdeyişleri 15:8, 
“Doğruların duası Rab’bi hoşnut 
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eder” der. Rab dualarımızdan çok 
büyük zevk alır.   

Şimdi Rab’bi düşünmek için birkaç 
dakika ayırın. Başka düşünceler ak-
lınıza üşüşürlerse Kutsal Ruh’tan 
tapınmada size yardım etmesini is-
teyin. Kutsal Ruh, Tanrı’ya ait olan 
şeyleri yüreğinize ve aklınıza ger-
çek kılacaktır.   

Bilin ki RAB Tanrı’dır. Bizi yaratan 
O’dur, biz de O’nunuz, O’nun halkı, 
otlağının koyunlarıyız. RAB iyidir, 
sevgisi sonsuzdur. Sadakati kuşak-
lar boyunca sürer (Mezmur 100:3, 
5).   
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KUTSAL RUH’UN SÖZLERİYLE 
TAPINMAK   

Rabbimiz, göğe alınmadan önce 
öğrencilerine kesin talimatlar verdi.   

Baba’nın verdiği ve benden duydu-
ğunuz sözün gerçekleşmesini bek-
leyin. Yahya suyla vaftiz etti, ama 
sizler birkaç güne kadar Kutsal 
Ruh’la vaftiz edileceksiniz (Elçilerin 
İşleri 1:4-5).   

On gün sonra, Kutsal Ruh’la vaftiz 
edildiler. Vaftizlerinin belirtisi, 
hepsinin daha önce hiç öğrenme-
miş oldukları dillerde tapınmaya 
başlamalarıydı. Çevrelerindeki in-
sanlar olup bitenleri görmüşlerdi. 



  

  

54	

Tabii ki olup bitenler hakkında so-
rular sormuşlardı. Bundan sonra 
Petrus şöyle yanıt vermişti:   

Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih’in 
adıyla vaftiz olsun. Böylece günah-
larınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh 
armağanını alacaksınız. Bu vaat 
sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin 
hepsi için, Tanrımız Rab’bin çağıra-
cağı herkes için geçerlidir (Elçilerin 
İşleri 2:38-39).   

Bundan sonra, daha birçok kişi, o 
gün üç bin kadar kişi, Kutsal Ruh’la 
doldu! Vaat, “Rab’bin çağıracağı 
herkes için geçerli” olduğundan, 
inanlılar günümüzde de güzel Kut-
sal Ruh’la dolmaktadırlar. Kimsenin 
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dışarıda kalmasına gerek yoktur.   

İnsanların böyle bir deneyimi ne-
den istediklerini hiç merak ettiniz 
mi? Kutsal Ruh’un vaftizini aldıysa-
nız, o zaman yanıtlardan bazılarını 
zaten biliyorsunuzdur ama bu ders-
te, Ruh’un sözleri olan, bilinmeyen 
bir dilde tapındığımızda bizim ola-
cak olan yararlardan bazılarından 
söz edeceğiz.   

Üç dil bilen bir arkadaşım bana, 
“dillerde” - yani Kutsal Ruh’un ver-
diği dilinde - konuştuğunda ne 
olduğunu söylemişti.   

“Tanrı’nın sevgisiyle öylesine dolu-
ydum ki, İspanyolca’da bildiğim 
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bütün sevgi dolu sözcüklerle O’na 
tapındım. Sonra İngilizce’de bildi-
ğim bütün sevgi dolu sözcüklerleri 
kullandım, sonra da Almanca’da 
bildiğim bütün sevgi dolu sözcük-
leri kullandım. Ama bu sözcükler 
yeterli değildiler. Birdenbire farklı 
bir dilde konuşmaya başladım ve 
kullandığım sözleri anlamasam 
bile, hâlâ Tanrı’ya O’nu ne kadar 
çok sevdiğimi söylediğimi biliyor-
dum. Sonunda sözcüklerin yeterli 
olduğunu bilmek harikuladeydi, 
yeterliydiler çünkü cennetsel bir 
dildeydiler. Daha önce hiçbir za-
man, Tanrı’ya dillerde tapınabil-
menin verdiği sevinci hissetme-
miştim.”   
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Rab’be Kutsal Ruh’ta tapınmanın 
güzelliğini ve bereketini yeterince 
vurgulayamayız. Ben bu kursu ya-
zarken, Tanrı bu gerçeği bana çok 
açık bir şekilde gösterdi. Özellikle 
zor bir denenmeyle karşı karşıya-
ydım ama üzerimdeki baskı çok 
fazla göründüğünde dua dilimde 
tapınarak kuvvet buldum. Günün 
boş dakikalarının yanı sıra gecenin 
uzun uykusuz saatleri de Ruh’un 
sözleriyle doldular. Sık sık sözcük-
ler kolayca akıyordu ama tapınmayı 
istediğimden ötürü değil, bunu 
yapmaya karar verdiğimden ötürü 
tapındığım başka zamanlar da olu-
yordu.   

Bir gün Tanrı’ya, “Neden şimdi bu 
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denenmeyle karşı karşıya gelmeli-
yim ki? Neden ben, ya Rab” diye 
dua ettim. Derhal O’nun, “Tapınma-
nın yararları hakkında bir kitap ya-
zıyorsun. Yazdıklarının doğru oldu-
ğunu şahsen bilmeni ve hissetmeni 
istiyorum” diyen çok yumuşak söz-
lerini işitir gibi oldum.   

Ruh’un sözleriyle tapınmanın bü-
yük bereketler getirdiği konusunda 
size Tanrı'nın Sözü’nden ve kişisel 
deneyimlerimden güvence vermek 
istiyorum. Tapınmaya devam ettik-
çe, gerginliğim ve kendi halime 
üzülmem ortadan kalktı, acı yüreği-
mi terk etti ve gülümsemem sahici 
oldu.   
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Bizleri Baba Tanrı'nın huzuruna çı-
karan Kutsal Ruh’tur (Efesliler 
2:18). Kutsal Ruh, sonuçlar alarak 
dua etmemize yardım eder (Roma-
lılar 8:26). Bizleri korkudan özgür 
kılar, bize güç, sevgi ve özdenetim 
verir (1 Timoteos 2:7). Bize Tanrı' 
nın yüceliğini paylaşma umudumu-
zu hatırlatır.   

Umut düş kırıklığına uğratmaz. 
Çünkü bize verilen Kutsal Ruh ara-
cılığıyla Tanrı'nın sevgisi yürekleri-
mize dökmüştür (Romalılar 5:5).   

Ruh’ta tapınma bizi hayatın geçici 
sorunlarının ötesine yükseltir. Her 
şeyi kontrol altında tutan sonsuz 
Tanrı'ya konsantre olduğumuzda 
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özgürlük buluruz. Tanrı’yı O’nun 
gerçekten hak ettiği biçimde yü-
celtmek ne kadar güzel bir şeydir! 
Dillerde tapındığımızda Tanrı’yı 
yüceltir ve O’nun iyiliğini överiz 
(Elçilerin İşleri 10:46).   

Eğer Kutsal Ruh’un vaftizinin hari-
kulade deneyimini yaşamadıysanız, 
Rab’den bunu şimdi isteyebilirsi-
niz. Tanrı O’nu her inanlıya verece-
ğini vaat etmiştir.   

SÖZCÜKLER OLMADAN 
TAPINMAK   

Sözler olmadan mı? Hiçbir şey söy-
lemeden Rab’be nasıl duayla tapa-
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biliriz? Yüksek sesle bir şey söyle-
meden dua etmek sadece mümkün 
olmakla kalmaz, aynı zamanda ba-
zen de gereklidir.   

Sessizce dua ettiğimizde iki şey 
olabilir. Biri, içimizin en derinlik-
lerindeki düşünceleri Rab’be geti-
rebiliriz. Başka hiç kimsenin 
onların neler olduğunu bilmesi 
gerekmez.   

Ya RAB, sınayıp tanıdın beni. Niye-
timi uzaktan anlarsın. Daha sözü 
ağzıma almadan, söyleyeceğim her 
şeyi bilirsin, ya RAB  
(Mezmur 139:1,2,4).   

Sessiz kaldığımızda gerçekleşen 
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ikinci şey de aynı derecede önemli-
dir. Bu zaman zarfında “O’nu bek-
leyebiliriz.”   

“Rab’bi beklemek,” Tanrı’nın bi-
zimle konuşmasını beklerken dışın-
sal ve içinsel olarak hareketsiz ol-
mamız anlamına gelir. Kutsal Ruh, 
aklımıza bize yardımcı olacak dü-
şünceler getirebilir ya da bize yol 
göstermek için bazı ayetleri hatırla-
tabilir. Paydaşlık, birliktelik ve ta-
pınmanın tam anlamlarını kazandı-
ğı yer burasıdır.   

Paydaşlık hiçbir zaman tek yönlü 
bir etkinlik değildir. Sadece bir tek 
kişi konuşuyorsa gerçek bir konuş-
ma gerçekleşmemektedir. Birlikte 
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paylaşacaklarsa iki kişi de konuş-
malıdır. Ve Tanrı bizimle konuşmayı 
ister.   

“Bana yakar da seni yanıtlayayım; 
bilmediğin büyük, akıl almaz şeyleri  
sana bildireyim”  
(Yeremya 33:3).   

Rab bize kendimiz ve içinde bulun-
duğumuz durumlar hakkında anla-
yış vermeyi istemektedir. O’na sır-
larını bizimle paylaşacak kadar za-
man verirsek bizler de buna karşılık 
nasıl çalışmamız ve nasıl dua et-
memiz gerektiğini bileceğiz.   

Tanrı’nın adına öncesizlikten son-
suzluğa dek övgüler olsun! Bilgelik 
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ve güç O’na özgüdür... Bilgelik ve 
anlayış veren O’dur. Derin ve gizli 
şeyleri ortaya çıkarır, karanlıkta 
neler olduğunu bilir, çevresi ışıkla 
kuşatılmıştır (Daniel 2:20-22).   

Belki sessiz zamanlarınızda “Rab’ 
bi” zaten “beklediniz ve bunu nasıl 
daha çok yapabileceğinizi öğren-
mek istiyorsunuz. Yalnız başınıza 
kalıp rahatsız edilmeyeceğiniz bir 
yer bulun ve Rab’den aklınızı Ken-
disiyle ilgili düşüncelerle doldur-
masını isteyin. Tanrı'dan, sizin ken-
di düşüncelerinizi engellemesini ve 
İblis’in aklınıza getireceği şeyleri 
reddetmenize yardım etmesini 
isteyin.   
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Bundan sonra O’na sessizce tapı-
nın. Sabırlı olun ve Tanrı’nın sizinle 
konuşmasını bekleyin. Tanrı konuş-
tuğunda, söyledikleri yazılı Sözü’ne 
her zaman uygun olacaktır, bu yüz-
den elinizde Kutsal Kitap olaraktan 
dinleyin.   

Tanrı, “Beni sevdiği için onu kurta-
racağım. Beni iyi tanıdığı için ona 
kale olacağım. Bana seslenince ona 
yanıt vereceğim” der (Mezmur 
91:14-15).   
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DÖRT
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HİZMETTE 
TAPINMA  

Babaannem, bir kadının evine gidip 
ona İsa hakkında tanıklık etmişti. 
Kadın babaanneme, “Bir daha sakın 
evime gelme! Bir kez daha İsa lafını 
duymak istemiyorum!” diye bağır-
mıştı.  

Babaannem bana bundan söz etti-
ğinde ona, “Kadın sana karşı çok 
kaba davranmış, babaanne. Ama 
sen tanıklık ederek kendi üzerine 
düşeni yaptın ve yapabileceğin 
başka hiçbir şey kalmamış” dedim.  

“Kalmıştı ve yaptım bile. Elmalı tur-
ta pişirip ona götürdüm” diye yanıt 
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verdi.  

Bu sözlerden önemli bir ders aldım. 
Babaannemi sık sık Rab’be duada 
tapınırken görmüştüm. Ellerini kal-
dırıp, “Bütün yüceliği İsa’ya vere-
ceğiz ve O’nun harikulade sevgisin-
den söz edeceğiz” diye ilahiler söy-
lerdi. Ama o gün tanıklık etmekten 
ya da sözler ve ilahilerle tapınmak-
tan daha da fazlasını yaptığının bi-
lincine vardım. Tanrı’ya davranış-
larıyla tapınıyordu.  

İsa’yı sevdiğimizi söylüyorsak, dav-
ranışlarımız da o sevgiyi gösterme-
lidir.  
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Bu derste şunları inceleyeceksiniz: 

Tam Hizmet  
Hizmette Tutumlar  

TAM HİZMET  

Genç bir adam bana, “Rab’be ne 
zamanlar hizmet etmiyorsun? Mut-
laka arada sırada boş günlerin olu-
yordur” demişti.  

Bu genç adam Mesih inanlılığının 
yaptığınız bir şey olduğunu düşü-
nüyordu ama inanlı olmak günde 
sekiz saatlik bir iş değildir; yeni bir 
yaşamdır. Nefes almak canlı olma-
nın bir parçası olduğu gibi, Tanrı’ya 
hizmetimiz de yaşamımızın bir par-
çasıdır. O’na yeteneklerimiz ya da 
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zamanımızın bir kısmıyla ya da sa-
dece canımız istediği zaman değil, 
her zaman, bütün yüreğimizle, aklı-
mızla ve bedenimizle hizmet etmek 
istiyoruz. Tam hizmet, “İşte ben, ya 
Rab. Beni istediğin zaman, istedi-
ğin yerde ve istediğin durumda kul-
lan” diyebilmektir. Romalılar 12:1’in 
O’nun hizmetine adanmış olduğu-
muzda gerçek tapınmayı sunduğu-
muzu söylediğini hatırlayın.  

Tam adanmışlığın en büyük örneği, 
İsa Mesih’in Kendisi’dir. Hepimiz 
gibi yemesi, uyuması, hareket et-
mesi ve dinlenmesi gerekiyordu. 
Ama yüreği ve aklı sürekli olarak 
Babası’nın işini yapmaya hazırdı 
(Yuhanna 15:10). Her zaman başka-
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larına hizmet ediyordu.  

İnsanlara ruhsal bakımdan yardım 
ederek hizmet etti. Onlara öğretti, 
onlar için dua etti ve hatta onlar 
için ağladı. Onların fiziksel gereksi-
nimleriyle de ilgilendi. Hiçbir za-
man hasta ya da sakat birisini geri 
çevirmedi.  

Bir gün, ihtiyaçlarını karşılayacak 
kimsesi olmayan Nainli fakir bir dul 
kadının oğlunu ölümden diriltti. Bü-
tün gece tekneleriyle balık tutmaya 
çalışmış olan yorgun ve aç öğrenci-
leri için ateş yakıp balık bile pişirdi.  

Yalnız ve reddedilmiş insanlara, on-
larla birlikte olarak hizmet etti. 
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Toplumlarında sevilmeyen erkek ve 
kadınlarla birlikte olmak için onla-
rın yemek davetlerini kabul etti. 
Günahkârları arkadaş edindi. Tanrı 
Oğlu İsa, Kendi yaratmış olduğu in-
sanlığa hizmet etti.  

Biz bundan daha mı azını yapmaya 
çalışmalıyız? Hayır, İsa gibi olmayı 
hedefimiz olarak belirlemeliyiz. 
Belki Rab size, öğretme ve vaaz et-
me aracılığıyla hizmet yolu verme-
miştir, ama merhametli ve sevgi 
dolu bir Mesih İnanlısı olma yetene-
ğine sahipsiniz. İnsanların birisinin 
aldırdığını bilmeleri gerektir ve si-
zin ilgilenmeniz başka birisinin 
Tanrı’nın ilgilendiğinin bilincine 
varmasına yardımcı olabilir.  
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Hizmet aracılığıyla tapınma, kendi-
mizi, olduğumuz ve sahip olduğu-
muz her şeyi sunmak anlamına 
gelir. Zamanımızı ve yetenekleri-
mizi vermek anlamına gelir. Şefkat-
li bir söz söyleyebilir, dostça gü-
lümseyebilir ya da hastanede olan-
ları ziyaret edebiliriz. Rab, ihtiyaç 
içinde olanlarla paylaşmaya istekli 
olmamızı ister. İster zengin, ister 
fakir olalım, ister ihtiyaç içinde ola-
lım, ister bir ihtiyacımız olmasın, 
Rab’bin yol gösterişine uygun bir 
şekilde vermeye ve paylaşmaya is-
tekli olmalıyız.  

Kutsal Kitap, “Tanıklık edin” demez, 
“Tanıklar olun” der (Elçilerin İşleri 
1:8). Her hareket ve etkinlikte bir 
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tanık olmayı istiyorsanız, şu duayı 
Rab’be okurken başınızı eğin.  

“Sevgili Baba, arzum Sana, sadece 
sözlerle değil yaptığım her şeyde 
tapınmak. Herhangi bir duruma 
tepki göstermeden ya da herhangi 
bir karar vermeden önce, Kutsal 
Ruh’unun bana Senin için hoşnut 
edici olanı söylemesi için dua edi-
yorum. Bundan sonra, bana verdi-
ğin talimatları yerine getirebilmem 
için bana yardım et, ya Rab. Senin 
sevgin benim içimden öylesine 
yansısın ki, başka insanlar da İsa 
gibi olmayı istesinler. Amin.”  
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HİZMETTE TUTUMLAR  

Peygamber Samuel, yakışıklı bir 
genç adamı İsrail kralı olarak mes-
hetmek istediğinde Rab, “RAB insa-
nın gördüğü gibi görmez; insan dış 
görünüşe, RAB ise yüreğe bakar” 
diyerek onu durdurdu (1.Samuel 
16:7).  

Dış görünüşümüz, fiziksel özellik-
lerimizin yanı sıra davranışlarımızı 
da içerir. Bazen davranışlarımız is-
temediğimiz şekiller alır. Bize yap-
mamız için bir iş verilmiş olabilir ve 
iş umduğumuz kadar iyi gitmeye-
bilir. Ama Tanrı’nın yüreklerimizi 
gördüğü ve O’nun için gerçekten ne 
yapmayı istediğimizi bildiğini bile-
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rek teselli bulabiliriz.  

Hıristiyan etkinliklerini, yaptığımız 
şeye gerçekten ilgi duymayarak 
yapmaya çalışırsak da bunu görür. 
Eğer tutumlarımız doğru değilse en 
iyi davranışlarımız tapınma sayıl-
maz. Kutsal Kitap, doğru düşünce-
ler ve motivasyonlar konusunda bi-
ze yardımcı olacak anahatlar verir. 
Şimdi bunlardan bazılarını ele ala-
cağız.  

İlk olarak, Rab’be, bunu yapmamız 
gerektiğini düşündüğümüz için de-
ğil, sevinçle ve mutlulukla hizmet 
etmekten söz edeceğiz. Vermemiz 
ve paylaşmamız mutlu deneyimler 
olabilir. Kutsal Kitap, vermenin al-
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maktan daha kutlu olduğunu söy-
ler. Rab’bin isminde vermek, Mesih 
İnanlısı’nın ayrıcalığıdır.  

Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi 
versin; isteksizce ya da zorlanmış 
gibi değil. Çünkü Tanrı sevinçle 
vereni sever. Her zaman, her yön-
den, her şeye yeterli ölçüde sahip 
olarak her iyi işe cömertçe katkıda 
bulunabilmeniz için, Tanrı her ni-
meti size bol bol sağlayacak güç-
tedir  (2.Korintliler 9:7-8).  

Tanrı’nın bol bol verdiğini görebili-
riz. Çiçekler ve güneş batışlarına, 
Tanrı’nın armağanları adı verile-
bilir. Kutsal Kitap, Tanrı'nın cömert-
çe, bizim tadını çıkartmamız için 
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verdiğini söyler (2.Timoteyus 6:17). 
Sevinçle verdikçe, cömertçe ver-
mek bizim için daha kolay bir hal 
alır. Tıpkı Romalılar 12:8’in dediği 
gibi: “Bağışta bulunan, bunu cö-
mertçe yapsın.” Bizler sadece bizi 
rahatsız eden bir vicdanı rahatlat-
mak için değil, Rab’bin vermemizi 
istediğini hissettiğimiz biçimde 
veririz.  

Sevinçle ve cömertçe verebiliriz 
ama Kutsal Kitap, verme konusun-
da bir başka alana daha dokunur. 
Bunu bir öykü biçiminde anlataca-
ğız. Diyelim ki elinize fazladan bir 
para geçti ve Rab size bu parayı şe-
hrin kenar mahallelerindeki küçük 
bir fakirlere yardım evine vermenizi 
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söyledi. Siz de bunu sevinçle ve cö-
mertçe yerine getirdiniz. Daha son-
ra bu evin üyelerinden birinin Rab’ 
bin ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını 
sevinerek anlattığını duydunuz 
ama sizin isminizden bahsedilme-
di. Para sanki sizin elinizden değil 
de gökten düşmüş gibi davranıyor-
lardı. Kendinizi nasıl hissederdiniz?  

Büyük bir olasılıkla doğal tepki bi-
raz içerlemektir. Yaptığımız bir şey-
den ötürü övülmekten hoşlanırız.  

Takdir edilmeyi istemek o kadar da 
kötü bir şey değildir. Ama İsa biz-
lere daha da büyük bir ödül alacak 
şekilde vermenin nasıl yapıldığını 
söylemiştir.  
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Birisine sadaka verirken bunu bo-
razan çaldırarak ilan etmeyin. İki-
yüzlüler, insanların övgüsünü ka-
zanmak için havralarda ve sokak-
larda böyle yaparlar. Size doğrusu-
nu söyleyeyim, onlar ödüllerini 
almışlardır. Siz sadaka verirken, sol 
eliniz sağ elinizin ne yaptığını bil-
mesin (Matta 6:2-3).  

Rab burada alçakgönüllülükten, 
gurur ve insanların övgüsünü alma 
arzusundan özgür bir şekilde ver-
mekten söz ediyordu. O’nun ödül-
lendirdiği verme biçimi Rab’be 
verir gibi vermektir.  

Verin, size verilecektir. İyice bastı-
rılmış, silkelenmiş ve taşmış, dolu 
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bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. 
Hangi ölçekle verirseniz, aynı 
ölçekle alacaksınız (Luka 6:38).  

Ödülümüzün bir kısmı, burada, yer-
yüzünde gelebilir. Ama en büyük 
ödülümüz bize, Rab’bin önünde du-
rup da O’nun bize “Teşekkür ede-
rim” dediği gün verilecektir. Matta 
25:34-40’ta bize bunu biraz göste-
rir.  

“O zaman Kral, sağındaki kişilere, 
‘Sizler, Babam’ın kutsadıkları, ge-
lin!’ diyecek. ‘Dünya kurulduğun-
dan beri sizin için hazırlanmış olan 
egemenliği miras alın! Çünkü acık-
mıştım, bana yiyecek verdiniz; su-
samıştım, bana içecek verdiniz; ya-
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bancıydım, beni içeri aldınız. Çıp-
laktım, beni giydirdiniz; hastaydım, 
benimle ilgilendiniz; zindandaydım, 
yanıma geldiniz.’ O vakit doğru ki-
şiler O’na şu karşılığı verecek: ‘Ya 
Rab, seni ne zaman aç görüp do-
yurduk, susuz görüp su verdik? Ne 
zaman seni yabancı görüp içeri 
aldık, ya da çıplak görüp giydirdik? 
Seni ne zaman hasta ya da zindan-
da görüp yanma geldik?’ Kral da 
onları şöyle yanıtlayacak: ‘Size do-
ğrusunu söyleyeyim, bu en basit 
kardeşlerimden biri için yaptığınızı, 
benim için yapmış oldunuz’” (Matta 
25:34-40).  

Bunlar harikulade ayetler değiller 
mi? Minnettar olmayan, size teşek-



  

  

83	

kür ederek ödüllendirmeyen birisi 
için bir şey yapsanız bile fark et-
mez. Her şeyi gören Rab, hatırlar ve 
yaptığınız iyiliği Kendisine yapılmış 
sayar. Sonsuz ödüllerimiz göz 
önünde bulundurularaktan, sevinç-
le, cömertçe ve alçakgönüllülükle 
vermek kolaylaşır ve bazen biraz 
zor gözükse de Rab bize yardım 
edecektir. Rab bize gereken lütuf 
ve kuvveti verecektir.  

Şimdi birinci üniteyi bitirdiğinize 
göre, ÜNİTE BİR için olan soruları 
yanıtlamaya hazırsınız.  
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ÜNİTE BİR BİLGİNİZİ TEST EDİN 
(Ders 1-4)	

1 Tanrı’ya tapınabilmemizin iki yolu,  
a) Tanrı’ya olan sevgimizi sözleri-
mizle bildirmek ve şefkat dolu işler 
yapmaktır.  
b) neşeli olmak ve sağlıklı kalmaktır,  
c) olumlu şeyler düşünmek ve kendi-
mizi iyi hissetmektir.  
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ÜNİTE BİR BİLGİNİZİ TEST EDİN 
(Cevaplar)	

1 Tanrı’ya tapınabilmemizin iki yolu,  
a) Tanrı’ya olan sevgimizi sözlerimiz-
le bildirmek ve şefkat dolu işler yap-
maktır.  
b) neşeli olmak ve sağlıklı kalmaktır,  
c) olumlu şeyler düşünmek ve kendi-
mizi iyi hissetmektir.  
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2 Tapınmada bize gereken en önemli 
kişisel nitelikler,  
a) sevgi, kendine güven ve cesarettir.  
b) sevgi, itaat ve alçakgönüllülüktür.  
c) sevgi, sabır ve imandır.  
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2 Tapınmada bize gereken en önemli 
kişisel nitelikler,  
a) sevgi, kendine güven ve cesarettir.  
b) sevgi, itaat ve alçakgönüllülüktür.  
c) sevgi, sabır ve imandır.  
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3 Alçakgönüllülük,  
a) Tanrı'ya hayatlarımızdaki ilk yeri 
vermek anlamına gelir.  
b) ne kadar değersiz olduğumuzun 
bilincine varmak anlamına gelir.  
c) sahip olduğumuz her şeyi başka-
larına vermektir.  
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3 Alçakgönüllülük,  
a) Tanrı'ya hayatlarımızdaki ilk yeri 
vermek anlamına gelir.  
b) ne kadar değersiz olduğumuzun 
bilincine varmak anlamına gelir.  
c)	sahip	olduğumuz	her	şeyi	başka-larına	
vermektir.	
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4 Nasıl tapınabileceğimiz hakkında 
yardıma ihtiyacımız olduğunu 
düşünüyorsak,  
a) bir dua kitabı alabiliriz.  
b) Kutsal Ruh’tan bize yardım etme-
sini isteyebiliriz.  
c) kulağa hoş gelen bazı sözleri 
ezberleyebiliriz.  
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4 Nasıl tapınabileceğimiz hakkında 
yardıma ihtiyacımız olduğunu 
düşünüyorsak,  
a) bir dua kitabı alabiliriz.  
b) Kutsal Ruh’tan bize yardım etme-
sini isteyebiliriz. 
c) kulağa hoş gelen bazı sözleri ez-
berleyebiliriz.   
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5 Zamanla tapınmamız,  
a) belirli bir kalıp ya da biçime otura-
caktır.  
b) Kutsal Ruh hareket ettikçe değişe-
cektir.  
c) çok iyi ezberlemiş olduğumuz bir 
şey haline gelecektir.  
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5 Zamanla tapınmamız,  
a) belirli bir kalıp ya da biçime otura-
caktır.  
b) Kutsal Ruh hareket ettikçe değişe-
cektir. 
c) çok iyi ezberlemiş olduğumuz bir 
şey haline gelecektir.   
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6 Tanrı’ya tapınmanın yollarını,  
a) arkadaşlarımıza sorarak öğrene-
biliriz.  
b) değişik kiliseleri ziyaret ederek 
öğrenebiliriz.  
c) Kutsal Kitap’tan tapınma hakkın-
daki yerleri okuyarak öğrenebiliriz.  
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6 Tanrı’ya tapınmanın yollarını,  
a) arkadaşlarımıza sorarak öğrene-
biliriz.  
b) değişik kiliseleri ziyaret ederek 
öğrenebiliriz.  
c) Kutsal Kitap’tan tapınma hakkın-
daki yerleri okuyarak öğrenebiliriz.  
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7 Tanrı’nın sevdiği tapınma,  
a) çok yüksek seslidir.  
b) içtendir.  
c) tamamen sessizdir.  
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7 Tanrı’nın sevdiği tapınma,  
a) çok yüksek seslidir.  
b) içtendir. 
c) tamamen sessizdir.   
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8 Aşağıdaki en iyi cümle hangisi?  
a) Kendimizi Tanrı’nın sevgisi ve 
ilgisine teslim etmeye hazır olmalıyız 
çünkü, Tanrı’nın gücü her şeye yeter.  
b) Daha çok imana ihtiyacımız oldu-
ğunda kendimizi Tanrı’nın sevgisi ve 
ilgisine teslim etmeye hazır 
olmalıyız.  
c) Ancak bütün diğer yollar başarı-
sızlığa uğradığında kendimizi Tanrı' 
nın sevgisi ve ilgisine teslim etmeye 
hazır olmalıyız.  
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8 Aşağıdaki en iyi cümle hangisi?  
a) Kendimizi Tanrı’nın sevgisi ve ilgi-
sine teslim etmeye hazır olmalıyız 
çünkü, Tanrı’nın gücü her şeye yeter.  
b) Daha çok imana ihtiyacımız oldu-
ğunda kendimizi Tanrı’nın sevgisi ve 
ilgisine teslim etmeye hazır olma-
lıyız.  
c) Ancak bütün diğer yollar 
başarısızlığa uğradığında kendimizi 
Tanrı'nın sevgisi ve ilgisine teslim 
etmeye hazır olmalıyız. 
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9 Rab korkusu,  
a) bize bir cenazeyi hatırlatan derin 
bir saygıdır.  
b) Tanrı’dan korkmamıza neden olan 
derin bir saygıdır.  
c) bizleri dua ve tapınmaya yöneten 
derin bir saygıdır.  
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9 Rab korkusu,  
a) bize bir cenazeyi hatırlatan derin 
bir saygıdır.  
b) Tanrı’dan korkmamıza neden olan 
derin bir saygıdır. 
c) bizleri dua ve tapınmaya yöneten 
derin bir saygıdır.   
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10 Kutsallık,  
a) Tanrı’dan korkmak anlamına gelir.  
b) Yeşaya’nın gördüğü türden 
görümler görmek anlamına gelir.  
c) günahtan özgür ve her bakımdan 
doğru olmak anlamına gelir.  
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10 Kutsallık,  
a) Tanrı’dan korkmak anlamına gelir.  
b) Yeşaya’nın gördüğü türden 
görümler görmek anlamına gelir. 
c) günahtan özgür ve her bakımdan 
doğru olmak anlamına gelir.   
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11 Vermekte bize en büyük örnek,  
a) vaizimizdir.  
b) Musa’dır.  
c) Göksel Babamız’dır.  
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11 Vermekte bize en büyük örnek,  
a) vaizimizdir.  
b) Musa’dır.  
c) Göksel Babamız’dır.  
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12 “Abba,” Aramice konuşan bir 
çocuğun kime hitap sözcüğüdür?  
a) Öğretmenine.  
b) Babasına.  
c) Ağabeyine.  
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12 “Abba,” Aramice konuşan bir 
çocuğun kime hitap sözcüğüdür?  
a) Öğretmenine.  
b) Babasına. 
c) Ağabeyine.   
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13 İhtiyaçlarımızı Tanrı’ya sunmak, 
neye örnektir?  
a) Tapınma duasına.  
b) Aracılık duasına.  
c) İstek duasına.  
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13 İhtiyaçlarımızı Tanrı’ya sunmak, 
neye örnektir?  
a) Tapınma duasına.  
b) Aracılık duasına.  
c) İstek duasına.  
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14 Ruh’ta tapınmanın inanlılara 
yardım ediş yollarından biri,  
a) yabancı diller öğrenmemize 
yardım etmesidir.  
b) bizleri sorunlarımızdan özgür 
kılmasıdır.  
c) sonuçlar alarak dua etmemize 
yardım etmesidir.  
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14 Ruh’ta tapınmanın inanlılara 
yardım ediş yollarından biri,  
a) yabancı diller öğrenmemize 
yardım etmesidir.  
b) bizleri sorunlarımızdan özgür 
kılmasıdır. 
c) sonuçlar alarak dua etmemize 
yardım etmesidir.   
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15 “Rab’bin önünde beklediğimizde,”  
a) dışınsal ve içinsel olarak sessiz ve 
hareketsiz kalırız.  
b) beklerken bir kitap okuyabiliriz.  
c) uyumaktayızdır.  
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15 “Rab’bin önünde beklediğimizde,”  
a) dışınsal ve içinsel olarak sessiz ve 
hareketsiz kalırız.  
b) beklerken bir kitap okuyabiliriz.  
c) uyumaktayızdır.  
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16 Rab bizimle en çok,  
a) bize bir şey söylemesi için ısrar 
ettiğimizde konuşur.  
b) kafalarımız aktif bir şekilde duayla 
meşgul olduğunda konuşur.  
c) kafalarımız ve ruhlarımız O’nun 
önünde sessiz olduğunda konuşur.  
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16 Rab bizimle en çok,  
a) bize bir şey söylemesi için ısrar 
ettiğimizde konuşur.  
b) kafalarımız aktif bir şekilde duayla 
meşgul olduğunda konuşur. 
c) kafalarımız ve ruhlarımız O’nun 
önünde sessiz olduğunda konuşur.   
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17 Hizmet aracılığıyla tapınma,  
a) olduğumuz ve sahip olduğumuz 
her şeyle kendimizi sunmak 
demektir.  
b) tanıklık etmek demektir.  
c) günde “sekiz saatlik” bir işte 
çalışmaktır.  
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17 Hizmet aracılığıyla tapınma,  
a) olduğumuz ve sahip olduğumuz 
her şeyle kendimizi sunmak 
demektir.  
b) tanıklık etmek demektir.  
c) günde “sekiz saatlik” bir işte 
çalışmaktır.  
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18 İsa Mesih, başkalarına tam 
hizmetin en iyi örneğidir çünkü,  
a) başka insanlar için balık tutmak 
için çok uğraşmıştı.  
b) insanlara sadece ruhsal bakımdan 
yardım etmişti.  
c) her zaman başka insanlara elinden 
geldiği kadar hizmet ediyordu.  
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18 İsa Mesih, başkalarına tam 
hizmetin en iyi örneğidir çünkü,  
a) başka insanlar için balık tutmak 
için çok uğraşmıştı.  
b) insanlara sadece ruhsal bakımdan 
yardım etmişti. 
c) her zaman başka insanlara elinden 
geldiği kadar hizmet ediyordu.   
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19 Tanrı’ya hizmet aracığılıyla,  
a) tutumlarımız doğru olduğunda 
tapınabiliriz.  
b) bencil motivasyonlarımız olduğu 
halde tapınabiliriz.  
c) tapınabilir ve tapınmanın diğer 
biçimlerini unutabiliriz.  
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19 Tanrı’ya hizmet aracığılıyla,  
a) tutumlarımız doğru olduğunda 
tapınabiliriz.  
b) bencil motivasyonlarımız olduğu 
halde tapınabiliriz.  
c) tapınabilir ve tapınmanın diğer 
biçimlerini unutabiliriz.  
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20 Vererek Rab’be hizmet 
ettiğimizde, 	
a) güleryüzle, cömertçe ve 
alçakgönüllülükle vermeliyiz.  
b) verdiğimizden ötürü yeterince 
övülmeliyiz.  
c) çok fazla vermemeye dikkat 
etmeliyiz.  

Ünite İkiyi çalışmaya başlayın.  
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20 Vererek Rab’be hizmet 
ettiğimizde,  
a) güleryüzle, cömertçe ve alçak-
gönüllülükle vermeliyiz.  
b) verdiğimizden ötürü yeterince 
övülmeliyiz.  
c) çok fazla vermemeye dikkat etme-
liyiz.  

Ünite	İkiyi	çalışmaya	başlayın.		
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BEŞ
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MÜZİKLE  
TAPINMA  
Müzik nerede başlamıştır? Hiçbir 
ırk ya da halk, müziği kendilerinin 
başlattığını iddia edemez çünkü 
her halkın kendilerine özgü bir mü-
zik çeşidi vardır. En ilkel kültürlerin 
bile, mutluluklarını ya da üzüntü-
lerini şarkılarla dile getirmek üzere 
davulları ya da başka müzik aletleri 
vardı.  

Müzik hakkındaki en eski kayıtlar 
Kutsal Kitap’ta bulunur. Eyüp 38:7, 
dünya oluşturulduğunda, “Sabah 
yıldızlarının birlikte şarkı söylediği-
ni ve ilahi varlıkların sevinçle çığ-
rıştığını” söyler. Müzik yeryüzü ya-
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ratılmadan önce, cennette başla-
mıştı.  

Müzik önemlidir, çünkü kendimizi 
nasıl hissettiğimizi etkileyebilir, 
duygularımıza işler, hatta hareket 
etme biçimimizi bile değiştirebilir. 
Eğer yanlış şekilde kullanılırsa, mü-
zik kötülük için kuvvetli bir güç ola-
bilir. Doğru şekilde kullanıldığında, 
müzik esenlik ve uyum getirebilir; 
bizi Tanrı’ya yaklaştırabilir. Müzi-
ğin en yüksek amacı, Rab’be tapın-
mak ve O’nu yüceltmektir.  

Kutsal Kitap, hem enstrümental 
hem de sesli müzik aracılığıyla 
tapınmaya örnekler verir. Bunlar, 
Tanrı’ya şükran ve övgü sunma 
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hizmetimizde bize yardım etmek 
üzere verilmişlerdir.  

Bu derste şunları inceleyeceksiniz: 

İlahiyle Hizmet  
Müzik Aletleriyle Hizmet  
Müzik Aracılığıyla Bereketlenmek  

İLAHİYLE HİZMET  

Mesih’in sözü bütün zenginliğiyle 
içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle 
birbirinize öğretin, öğüt verin, mez-
murlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söy-
leyerek yüreklerinizde şükranla 
Tanrı’ya nağmeler yükseltin. Söy-
lediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab 
İsa’nın adıyla, O’nun aracılığıyla 
Baba Tanrı’ya şükrederek yapın 
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(Koloseliler 3:16-17).  

Kutsal Kitap bizlere ilahiler ve şar-
kılar söylememizi buyurur. Efesliler 
5:19, yukarıda Koloseliler’den veri-
len ayetlere neredeyse tıpatıp uy-
maktadır. İlahiler, şarkılar ve ilahi/ 
şarkı söylemenin Kutsal Kitap’ta 
yüzlerce kez geçtiğini söylemek 
abartı olmaz. Tanrı, Kendisini şar-
kılarla, ilahilerle övmemizi ister 
çünkü bizim övgümüze layıktır ve 
bunu yapmak ruhsal bakımdan 
bizler için çok yararlıdır.  

Mesih İnanlıların topluluklarında 
söylenen ilahilerin bazıları Mez-
murlar’dan alınmıştır. Ayetler ay-
nen alınarak müzikle birleştirilmiş-
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tir. Bu düşünce bizim neslimize öz-
gü değildir çünkü Mezmurlar Kitabı, 
Yahudi ulusunun ilahi kitabıydı. 
Bayram günleri için (Mezmur 81 
gibi), bağışlama istemekte (Mez-
mur 51 gibi) özel mezmurları ve da-
ha başka birçok konuda mezmur-
ları vardı. Ama en büyük çoğunlu-
ğu, övgü ve şükran sunan şarkılar, 
ilahiler oluşturuyordu.  

İncil bizleri, bu mezmurları ve diğer 
ilahi ve kutsal şarkıları söylemeye 
teşvik eder. Günümüzdeki Mesih 
İnanlıların ilahileri, mezmurlar ka-
dar çeşitlidir; cenazeler ve düğün-
ler, dua ve yakarışlar, övgü ve ta-
pınma ilahileri gibi çeşitli ilahi 
türleri vardır.  
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Her ilahi türünün bir amacı vardır. 
“Olduğum gibi geliyorum” diyen bir 
ilahi, günahlıyı Rab’be olduğu gibi 
gitmeye teşvik eder ve kilisede kur-
tuluş çağrısı verildiğinde sık sık 
çalınır. “Ey Tanrı, yokla beni, tanı 
yüreğimi” diyen bir ilahi, inanlının 
hayatının her alanını Rab’be ver-
mek istediğinde kendisini Kutsal 
Ruh’un yoklayışma açmasına yar-
dım eder.  

Birçok tapınma ilahisi adanmışlık 
gibi başka bir konuyla başlar. Rab’ 
be, bu bize her neye mal olursa ol-
sun O’na itaat edeceğimizi söyleriz. 
Sonra ilahi bize, neden O’na itaat 
etmeye istekli olduğumuzu hatırla-
tır: Çünkü Rab buna layıktır. Sonra, 
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Rab’be ilahi söylerken belki de far-
kına bile varmadan iyice kendimizi 
verip, O’na övgüler söylerken “ken-
dimizden geçeriz.”  

Mesih İnanlıları, fazlasıyla sık bir 
biçimde, övgünün bu alanını göz 
ardı etmişlerdir, çünkü seslerinin 
iyi olmadığını düşünmüşlerdir. Ama 
tapınma ilahileri sadece özel günler 
ya da başka insanların evlerinde 
dinlemeleri için kayıt yapmakla sı-
nırlı değildir. İlahiler, bizimle Tanrı 
arasındaki övgü şarkıları -  bizim 
O’na söylediğimiz aşk/sevgi şarkı-
larıdır. Başka insanlar bunları du-
yup bunlardan zevk alabilirler ama 
onların takdiri ikinci sıradadır. Biz-
ler ilk olarak Rab’be hitaben ve Rab 
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için söyleriz.  

Bir tapınma ilahisi duyduğumuzda 
onu nasıl tanıyabiliriz? Tapınma ila-
hisi, bizden ya da bizim kendi ihti-
yaçlarımızdan bahsetmez ve gü-
nahlıyı Mesih’e gelmeye davet et-
mez. Tanrı’yı ulular, Mesih’i yücel-
tir, Rab’bin büyüklüğü ve iyiliğin-
den söz eder. Bizleri bulunduğu-
muz yerden alıp Mesih’le göksel 
yerlere taşıyan ilahiler bu türden 
ilahilerdir. Ezbere bildiğimiz basit 
bir koro olabilir ama Baba’yı 
yüceltir.  

RAB’bin sevgisini sonsuza dek 
ezgilerle öveceğim, sadakatini 
bütün kuşaklara bildireceğim. 
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Sevgin sonsuza dek ayakta kalır 
diyeceğim, sadakatini gökler kadar 
kalıcı kıldın (Mezmur 89:1-2).  

MÜZİK ALETLERİYLE HİZMET  

Rab’be müzik aletleriyle tapınmak, 
Eski Antlaşma’da sık sık geçen bir 
konudur. Borazan ve flüt gibi ne-
fesli çalgılar, harp ve lir gibi telli 
çalgılar ve davul ve zil gibi vurmalı 
çalgılar gibi birçok alet kullanılı-
yordu. Eski Antlaşma zamanında 
Tanrı’ya tapınan kişiler, Rab’be 
övgüler sunmak için bulabildikleri 
her türlü müzik aletini kullanıyor-
lardı.  

Bizler de onların örneğini izleyerek 
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elimizde her ne varsa onunla Rab’bi 
övebiliriz. Tanrı’yı onurlandırıp yü-
celtmeyi istediğimizde “doğru” ya 
da “yanlış” müzik aletleri diye bir 
şey yoktur. Birisi bir sazı ya da neyi 
kullanabilir ya da bir orkestrayı yö-
netebilir. Bir başkası bir davula vu-
rabilir ya da gitarı çalabilir. Ama 
hepsi de Tanrı’nın yüceliği için çal-
maktadır.  

İzlememiz gereken kurallar var mı-
dır? Bir önceki dersimizde gördü-
ğümüz gibi en önemlisi tutumdur. 
Eğer bir müzik aleti çalacaksam, 
elimden gelenin en iyisini yapmayı 
isterim çünkü Tanrı benim yapa-
bileceğimin en iyisine layıktır ama 
bu, aleti usta bir virtüöz gibi çalabi-
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lene kadar beklemem gerektiği an-
lamına gelmez. Burada ve şimdi 
elimden gelenin en iyisini yapaca-
ğım anlamına gelir.  

Aynı zamanda, müziği kendi yete-
neğimi “göstermek” için bir fırsat 
olarak kullanmamaya dikkat etme-
liyim. Gurur, günahtır. Sahip oldu-
ğum her ne yetenek varsa onun 
Tanrı’dan geldiğini ve hizmet etti-
ğimde hizmetimi sevgiyle yapmam 
gerektiğini hatırlamalıyım. Yoksa 
müziğimin ses çıkaran bakırdan ya 
da çınlayan zilden fazla bir değeri 
olmaz (1.Korintliler 13:1).  

Birçok müzik çeşidi vardır. Bazıları 
hızlı ve canlı, bazıları ise yumuşak 
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ve yavaştır. İnanlılar topluluğunun 
tapınmasında her birinin kendine 
özgü bir yeri vardır. Ancak, başka 
insanların müzik zevklerine karşı 
duyarlı olmalıyım. Bunun insanları 
rahatsız edeceğini bildiğim yerler-
de yüksek sesli ve hızlı müzik çal-
mamalıyım. Birbirimize saygı gös-
terme ilkesi (Romalılar 12:10), ha-
yatlarımızın başka alanları için 
olduğu kadar müzik alanında da 
geçerlidir.  

Tanrı sizi müzik alanında bir yete-
nekle bereketlediyse, bu yeteneği 
müjdeyi yaymanıza ve başkalarını 
yürekten tapınmada teşvik etme-
nize yardım etmekte kullanmasını 
isteyin. Siz dua ettikçe Tanrı size o 
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durumda hangi ilahi ve şarkıları 
çalmanız gerektiğini gösterecektir. 
Bunlar sunumdan önce dikkatle 
prova edilmeli ve üzerinde düşünü-
lüp planlanmalıdır. Rab müziğinizi 
meshedecek ve size esin verecek 
ve hangi ilahileri seçmeniz gerekti-
ği konusunda size yol göstere-
cektir.  

Müzik aletinizi, Rab’le özel olarak 
yalnız geçirdiğiniz zamanlarda da 
kullanabilirsiniz. Kendi müziğinizi 
ya da ilahi sözlerinizi yazarak Tan-
rı’ya müzik sunmakta ya da Tanrı-
mız’ın güzelliği ve görkemini aklı-
nıza getiren sevdiğiniz ilahileri 
söylerken sevinç bulacaksınız. Mü-
zik, Tanrı'nın insana verdiği en bü-
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yük armağanlardan biridir. Aynı za-
manda bizim Tanrı'ya en büyük ar-
mağanlarımızdan biri olarak da 
sunulabilir.  

MÜZİK ARACILIĞIYLA 
BEREKETLENMEK  

İkinci Tarihler 20 bizlere, Rab’be 
müzik ve ilahilerle tapınarak kaza-
nılan bir savaşı anlatır. Üç putpe-
rest ulus, küçük Yahuda krallığına 
karşı yürümek için güçlerini birleş-
tirip bir ittifak kurmuşlardı. Sayıları 
çok büyük olduğu için savaşın so-
nucu daha başından belli gibiydi.  

Tanrı halkı bunu duyduğunda, ken-
dilerine yardım etmesi için Tanrı’ya 
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yakardılar. Ancak Tanrı onlara as-
keri stratejiler göstermek yerine, 
“Rab’be övgüler olsun! Rab’bin 
sev-gisi sonsuzdur!” diye ilahiler 
söyle-yerek ordunun önünden 
gitmeleri üzere müzisyenler yolla-
malarını söyledi. Onlar ilahi söyle-
meye başladıklarında Rab istilacı-
ları paniğe düşürdü. Birbirlerine 
dönüp, birbirleriyle savaştılar ve 
birbirlerini öldürdüler.   

Tanrı halkı bundan sonra sadece 
ganimetleri toplamak üzere ileriye 
doğru harekete geçti. Bundan son-
ra harplerini, borazanlarını çalarak, 
kendilerine zaferi sağlayan Rab’be 
yücelik vererek kente döndüler.  
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Şu anda bizler bir savaşla karşı kar-
şıya olmayabiliriz ama Efesliler 6 
bizlere, günümüzde düşmanlarımı-
zın et ve kandan olmadığını, Şeytan 
ve onun güçleri olduğunu hatırlat-
maktadır. Yüzlerce yıl önce fiziksel 
düşman ilahilerle yenildiği gibi, gü-
nümüzde de ruhsal düşman aynı 
şekilde yenilebilir.  

Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı biz-
den yanaysa, kim bize karşı olabi-
lir?… Mesih’in sevgisinden bizi kim 
ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zu-
lüm mü,açlık mı, çıplaklık mı, tehli-
ke mi, kılıç mı? ...Ama bizi sevenin 
aracılığıyla bu durumların hepsinde 
galiplerden üstünüz (Romalılar 
8:31,35,37).  
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Pavlus ve Silas, müjdeden ötürü 
hapse atılmış (Elçilerin İşleri 16) ve 
Rab’de sevinmişlerdi. Şiddetli da-
yaklar yeyip ayakları tomruğa ko-
nulduğu halde dua edip Tanrı’ya 
övgü ilahileri söylemişlerdi. Birden-
bire şiddetli bir deprem olmuş ve 
zincirleri kırılmıştı. Tanrı onları 
özgür kılmıştı!  

Sonra başka bir şey oldu. Korkan 
gardiyan kendini öldürmek üzere-
ydi ki Pavlus ona kaçmadıkları ko-
nusunda güvence vererek onu dur-
durdu.  

Adam, “Kurtulmak için ne yapmalı-
yım?” diye haykırdı.  
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Pavlus’la Silas’ın arzuladıkları fır-
sat da buydu. Adama, İsa Mesih’e 
iman ederse evine ve ev halkına 
kurtuluş geleceğini söylediler. Ken-
disi ve ev halkı iman ettiler ve der-
hal vaftiz edildiler. Pavlus ve Silas 
bundan sonra çifte zaferden ötürü 
sevinebileceklerdi.  

Günümüzde bile insanlar müzik 
aracılığıyla Mesih’e iman etmekte-
dirler. Güney Amerikalı bir gerilla, 
ilahi seslerini duyduğu küçük bir 
kiliseye girdikten sonra tövbe etti. 
Diğerleri müzik aracılığıyla kilise 
toplantılara katılmaya karar verdi-
ler. Bazı durumlarda müzik ö kadar 
harika değildi ama Rab’be adanmış 
olduğu için Kutsal Ruh, onu erkek 
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ve kadınları Kendine çekmek için 
kullandı.  

Sizin deneyiminiz onlarınkinin ay-
nısı olmadığı halde, onların dene-
yimlerini anlamak sizin için kolay-
dır. Rab bir ilahi aracılığıyla sizin 
kendi sorunlarınızı unutup başka-
larına uzanmanıza yardım etmiştir. 
Bir ilahi size, Rab’bin yanınızda ol-
duğu, bir sonraki adımı atmakta 
size yardım etmeye hazır olduğu 
hakkında güvence vermiştir. Bir 
ilahi aracılığıyla yeni bir umudunuz 
ve cesaretiniz var ve Tanrı’nın ger-
çekten ne kadar büyük ve kuvvetli 
olduğunun bilincine varıyorsunuz.   

İkinci Tarihler 5:14 bizlere, kâhinler 
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tapmakta ilahi söylediğinde, Rab’ 
bin görkeminin tapınağı, onların 
görevlerini sürdüremeyecekleri 
şekilde çok güçlü bir şekilde dol-
durduğunu bildirir.  

Üzgün olduğunuzda ya da kendinizi 
yalnız hissettiğinizde bir tapınma 
ilahisi söyleyin. Korku duyduğu-
nuzda Rab’be ilahiler söyleyin! Rab’ 
bin ne kadar çabuk bir şekilde yüre-
ğinizi sevinçle dolduracağı sizi şa-
şırtacaktır. Belki birisinden, bir 
arkadaşınızdan ya da cemaatin 
bütününden sizinle birlikte ilahi 
söylemelerini rica edebilirsiniz. 
İlahi söylemek bizleri sevinç ve 
sevgiyle birleştirir ve birlikte kuv-
vet olduğunu hepimiz biliyoruz.  
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Aynı zamanda çekingen birinin İsa’ 
ya uzanmasına yardım ediyor ola-
biliriz. İsa bizim korkularımızı alıp 
götürür ve onun da korkularını alıp 
götürecektir. Bizler hem o anda 
Rab’bin yüreğimize koyduğu ilahi-
lerle hem de önceden üzerinde dua 
edip dikkatle provasını yapmış ol-
duğumuz özel ilahilerle tapınabili-
riz. Her iki biçimde de yüreklerimiz 
yükselir ve kuvvetleniriz.  

Ancak bizim aldığımız yararlardan 
daha da önemlisi, Rab’bin Kendisi-
ne hizmet etme ayrıcalığıdır. Bizler 
Rab’bi sadece övgünün bizim için 
yaptıklarından ötürü değil, O bizim 
övgümüze layık olduğu için överiz. 
“Kapılarına şükranla, avlularına öv-
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güyle girin! Şükredin O’na, adına 
övgüler sunun! Çünkü RAB iyidir, 
sevgisi sonsuzdur” (Mezmur 
100:4,5).  

Tanrı şimdi ve bütün sonsuzluk bo-
yunca bu tapınmaya layıktır. Rab’bi 
sevinçle kutsayalım! Biz O’nu kut-
sadıkça, O da bizi kutsayacaktır. 
Yarattıkları şarkı ve ilahilerle Kendi-
sini kutsadıkça Tanrı’nın hissettiği 
sevinci tahmin edebiliyorum. Hat-
ta, Tanrı da şarkı söyler: “Tanrın 
RAB, o güçlü Kurtarıcı seninle. Ala-
bildiğine sevinecek senin için, sev-
gisiyle seni yenileyecek, ezgilerle 
coşacak” (Sefanya 3:17).  

Haleluya!  
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ALTI
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TAPINMA 
İLKELERİ  
Yağmur neden yukarıya doğru değil 
de aşağıya doğru yağar? Güneş ne-
den doğudan doğup batıdan batar? 
Neden nefes aldığımıza ciğerleri-
mize su değil, hava çekeriz? Bunlar 
saçma sorular değildirler. Bilim 
adamları bunların yanıtlarını bul-
mak için yıllar harcamışlardır. Ev-
ren ve içinde olan her şeyin onu dü-
zenli tutan yasalar tarafından yö-
netildiğini öğrenmişlerdir. Bu dü-
zen olmadan yağmur, güneş batış-
ları ve yaşam olmazdı. Bunlar “do-
ğa kanunları”dır. Mesih İnanlıları 
olarak bizler bunların “Tanrı’nın 
yasaları” olduğunu bilmeliyiz. 
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Yaratıcımız, evreni yönetmek için 
bu yasaları koymuştur.  

Tanrı’nın yasaları ve yönetimi ol-
madan evrenin mutlak bir kaos 
içinde olacağı gibi, O’nun kuralları-
na uymazsak içinsel yaşamlarımız 
da düzen içinde olamaz. Bu içinsel 
kurallara Tanrı’nın ahlaksal yöneti-
mi adı verilir. O’nu hoşnut etmemiz 
için, yerine getirilmesi gereken 
ruhsal adımlar ya da şartları içerir-
ler. Örneğin kişi tövbe edip İsa Me-
sih’i Kurtarıcısı olarak kabul etmez-
se ruhunun kurtuluşu mümkün de-
ğildir.  

Tanrı, Sözü’nde tapınmamız için 
kuralları da bildirmiştir. Bunlardan 
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bazılarını önceden inceledik. Tap-
man birinde olması gereken üç iç-
insel niteliğin neler olduğunu hatır-
lıyor musunuz? Bunları Ders 1’de 
inceledik ve alçakgönüllülük, itaat 
ve sevgi olduklarını öğrendik. Ayrı-
ca tapınmamızı dışavurma yollarını 
da inceledik: dua, hizmet ve müzik 
aracılığıyla... Bu derste, kendimizi 
etkin Mesih İnanlısının tapınması 
için nasıl hazırlayabileceğimizi 
inceleyeceğiz.  

Bu derste şunları inceleyeceksiniz:  

İçinsel Hazırlık 
Dışınsal Dışavurum  



  

 

151	

İÇİNSEL HAZIRLIK  

Tapınma için doğru hazırlık, içinsel 
yaşamlarımızda temiz ve açık ol-
mayı ve dağınık olmamayı içerir. 
Bunları bu sıralamaya göre ele ala-
cağız ama düşüncelerimiz ve tu-
tumlarımız konusunda bazen örtü-
şeceklerdir.  

Temiz Olmak  

Tanrı’nın önünde temiz olmak, O’-
nun önünde günahsız bir şekilde 
durmak demektir. Bu tabii ki ancak, 
Tanrı’nın Kendisi bizleri bağışladık-
ça ve günahlarımızı yıkadıkça 
mümkündür.  

Ey Tanrı, lütfet bana, sevgin uğru-
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na; sil isyanlarımı, sınırsız merha-
metin uğruna. Tümüyle yıka beni 
suçumdan, arıt beni günahımdan 
(Mezmur 51:1-2).  

Kadının biri, kiliseye gittiğinde başı 
çok fena ağrıyordu. Kilise önderi, 
kendisi için dua etmelerini önerin-
ce kadın, “Hayır, benim için dua 
edilemez, çünkü bugün çocukları-
ma kötü davrandım, onları gereksiz 
yere azarladım” diye yanıt vermişti.  

Kilise önderi, ona yumuşakça Tanrı’ 
nın bağışlamasını isteyebileceğini, 
onu kabul edebileceğini ve O’nun 
önünde doğru bir şekilde durabile-
ceğini hatırlattı. Kadın bunu yaptı 
ve anında iyileşti. Fiziksel iyileşme-
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sinden belki de daha önemli olanı, 
sadece bunu O’ndan istemekle 
Tanrı’nın önünde temiz olabilece-
ğini anlamasıydı.  

Sadece bunu Tanrı ’dan isteyerek 
bağışlanma almamız, kendi yolu-
muza gidip, canımızın istediği her 
şeyi yapabileceğimiz anlamına mı 
gelir? Buna 1.Yuhanna 3:9 yanıt 
versin: “Tanrı’dan doğmuş olan, 
günah işlemez. Çünkü Tanrı'nın 
tohumu onda yaşar. Tanrı’dan doğ-
muş olduğu için günah işleyemez.”  

Yuhanna bizlere, İmanlının, bilerek 
isteyerek günah işleyip de bunun 
Tanrı’yla olan ilişkisini etkilememe-
sinin mümkün olmadığını söyler. 
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Günah işlediğinde dua ederek töv-
be etmelidir. Ama daha da ötesi, 
İsa’yı sevdiğimizde ve kurtuluşu-
muz için ödediği bedelin bilincine 
vardığımızda kendimizi temiz tut-
mayı ve Kutsal Kitap’ın söylediği 
gibi günahla lekenmemeyi isteriz.  

Açık Olmak  

Rab bizi temizledikten sonra temiz 
kalmayı isteriz ve bu da kendimizle 
Tanrı arasındaki her şeyi açık tut-
mak anlamına gelir.  

Elçi Pavlus, ileride olanlara uzan-
mak için elinden geleni yaptığını 
söylemişti. “Geride kalan her şeyi 
unutup ileride olanlara uzanarak, 
Tanrı’nın Mesih İsa aracılığıyla yap-
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tığı göksel çağrıda öngörülen ödülü 
kazanmak için hedefe doğru koşu-
yorum” (Filipililer 3:14).  

Elçilerin İşleri 24:16’da, “Bu neden-
le ben gerek Tanrı, gerek insanlar 
önünde vicdanımı temiz tutmaya 
her zaman özen gösteriyorum” 
demişti. Ama vicdanımız her zaman 
nasıl temiz kalabilir? Bazı İmanlılar 
bu soruyu sormuşlardır ve Rab’bi 
hoşnut etmeyeceklerinden o denli 
korkmaktadırlar ki her zaman korku 
içinde yaşarlar. Kendi yüreklerini 
araştırma hatasını yapmışlardır. 
Bunu yapmak, bir evi, pili zayıf kü-
çük bir el fenerinin ışığıyla temizle-
meye çalışmak gibidir. Gerçekten 
neyin temizlenmeye ihtiyacı oldu-
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ğunu göstermeyebilir ve aynı za-
manda lekesiz bir alanın üzerine 
gölge düşürebilir.  

Mezmur 139:23-24 daha iyi bir yol 
olduğunu söyler:  

Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi, 
sına beni, öğren kaygılarımı. Bak, 
seni gücendiren bir yönüm var mı, 
öncülük et bana sonsuz yaşam 
yolunda!  

Yüreklerimizi Rab’bin sınamasına 
izin verdiğimizde, O bunu bizi su-
çlamadan yapacaktır. Bizim insan-
sal zayıflıklarımızı anlar. Yine de O, 
kutsal ve doğrudur ve günaha hoş-
görü gösteremez. Bu yüzden O’ 
nunla aramıza bir şeyin girmesine 
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izin verirsek bunu bize bildirece-
ğinden emin olabiliriz. Dahası, bize 
bunun hakkında ne yapabileceği-
mizi de söyleyecektir. Bize Sözü’nü 
vermesinin nedeni budur: Bize yol 
göstermek, bize öğretmek ve bizi 
doğru yolda yürütmek için.  

Kaftanlarını yıkayan, böylelikle ya-
şam ağacından yemeye hak kaza-
narak kapılardan geçip kente gi-
renlere ne mutlu! Köpekler, büyü-
cüler, fuhuş yapanlar, adam öldü-
renler, putperestler, yalanı sevip 
hile yapanların hepsi dışarıda 
kalacaklar (Vahiy 22:14).  

Burada bildirilen günahların çoğu, 
kolayca görülüp tanımlanabilen gü-
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nahlardır. Ancak büyücülük yap-
mak ve putlara tapmak çabucak 
anlaşılmayan biçimler alabilir. Bir 
partide oynanan bir oyun, “sırf eğ-
lenmek için” yapılan bir şey gibi 
gözükebilir. Yasa’nın Tekrarı 18:9-
13, kahve ya da iskambil falı, med-
yumlara gidip ruhlara akıl danışma 
ya da yıldız falı gibi günümüzde 
gördüğümüz uygulamalara benzer 
uygulamaları adlandırmaktadır. 
Geçmişte bu tür bir uygulama için 
kullanmış olduğunuz bir kitabınızı 
ya da başka bir şeyiniz varsa onu 
yakmalısınız. Onu hiç kullanmamış 
bile olsanız onu atmalısınız çünkü 
Şeytan sizi tuzağa düşürmek için 
onu daha sonra kullanır.  
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Yalan söylemek gibi birçok günahın 
günah olduğu o kadar çok açıktır ki 
küçük bir çocuk bile bunun ne oldu-
ğunu bilir. Ama düşman olan Şey-
tan, inanlıyı bunlarla bile sendelet-
meye çalışır. Ayartılma, “küçük, be-
yaz bir yalan”ın bizi zorluktan kur-
taracağı ya da para kazanmamıza 
yardım edeceği zamanlarda ortaya 
çıkar.  

Ama bu şeylerin bizi korkutmasına 
gerek yoktur. Tanrı bize vaatlerini 
vermiştir ve bizi düşmekten alıko-
yacağım ve bizi yüce huzuruna, 
“büyük sevinç içinde lekesiz ola-
rak” çıkaracağını söylemiştir 
(Yahuda 24).  
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Dağınık Olmamak  

Temiz olmak ve Tanrı’yla aramızda 
her şeyin açık olması hakkında ko-
nuştuk. Dağınık olmamak sözcüğü-
nü, doğru yer ve zamana konulduk-
larında yanlış olmayan ama bizleri 
Tanrı’yla yakın bir ilişkiden alıkoya-
bilecek olan şeylerden söz etmekte 
kullandık.  

Bir örnek olarak, imanlı bir hanım, 
örgü örme becerisini başkalarına 
yardım etmek için kullanıyordu. 
Çocuklar için sıcak süveterler, ba-
lıkçılar için kalın yün çoraplar yapı-
yor ve başka pek çok kadının bilme-
diği tamirat işlerini yapıyordu. Ba-
zen fırtınalı gecelerde Kutsal Kitap’ 
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ını okur ve gece geç saatlere kadar 
gaz lambasının ışığında örgü örer-
di. Sonra örgü örmek istediği için 
kiliseye gitmeyi bıraktı. Ancak Kut-
sal Ruh, çok geç olmadan tehlike 
işaretini görmesine yardım etti ve 
yeniden Tanrı'yı hayatında ilk sıra-
ya koydu. Kiliseye gitmek için za-
man ayırdı ve örgü örmek için de 
yeterince zamanı arttı.  

Kendi başlarına zararsız olan birçok 
etkinliğin, zamanımızı çalmasına ve 
Tanrı’yla ilişkimizi bozmasına izin 
verilebilir. Ava çıkmak, top oyna-
mak, dikiş dikmek, kitap okumak ve 
daha binlerce etkinlik yanlış şeyler 
değillerdir ama hayatlarımızda on-
lara ilk sırayı verirsek yanlış olurlar. 
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Öyle olduğunda, hayatlarımızdaki 
ilk yere sadece Kendisinin layık ol-
duğu Tanrı’ya bütün kalbimizle 
tapınmamızda arka zeminde da-
ğınıklık oluştururlar.  

Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın mer-
hameti adına size yalvarırım: Be-
denlerinizi diri, kutsal, Tanrı’yı hoş-
nut eden birer kurban olarak su-
nun. Ruhsal tapınmanız budur. Bu 
çağın gidişine uymayın; bunun ye-
rine, Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yet-
kin isteğinin ne olduğunu ayırt 
edebilmek için düşüncenizin yeni-
lenmesiyle değişin (Romalılar 12:1-
2).  

Bu ayetlerin son kısmına dikkat et-
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tiniz mi? Rab’be içimizdeki her 
şeyle tapınmaya karar verdiğimizde 
Tanrı için iyi ve beğenilir olanın ne 
olduğunu bileceğiz. Zararlı olan ve 
temelde zararsız olan şeyleri ve 
gerçekten iyi olan şeyleri birbirin-
den ayırt etmemize yardım edecek-
tir. Bize düşen şey, kendimizi disi-
pline sokmak; kendimizi Tanrı’yla 
uyum içinde tutmaktır. Bunu yaptı-
ğımızda başka her şey ait olduğu 
yere oturacaktır.  

Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, 
saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, 
hayranlık uyandıran, erdemli ve 
övülmeye değer ne varsa, onu 
düşünün (Filipililer 4:8).  
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 DIŞINSAL DIŞAVURUM 

Gerçek tapınmanın temelinden 
bahsetmiştik: Tanrı’nın önünde 
doğru olan bir yürek... ve tabii ki, 
böyle bir yürekten de doğru davra-
nışlar kaynaklanır. Eğer Tanrı’yı 
seviyor ve kardeşimizi seviyorsak 
ona zarar vermeyiz; ona yardım 
etmek için elimizden gelen her şeyi 
yaparız.  

Ancak tapınmanın dışınsal dışavu-
rumlarında kafamızda sorular oluş-
turacak öğeler olabilir. Bizlerin de 
Yahudiler’in Eski Antlaşma zaman-
larında yaptığı gibi kurbanlar sun-
mamız gerekiyor mu? Elçiler ya da 
başka azizlerin heykelleri, resimleri 
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önünde eğilmeli miyiz? Kilisede el-
lerimizi çırpmak saygısızlık mıdır?  

Tapınmada yaptığımız şeylerin ba-
zıları içinde bulunduğumuz kültürle 
ilgili olabilir. Kültür kendi başına 
tabii ki yanlış bir şey değildir. Her 
toplumda, tapınma konusunda kili-
se ve hayatın bir kısmı haline gel-
miş olan belirli kabul edilmiş adet-
ler vardır. Bunlar Kutsal Kitap’a ay-
kırı olmadıkları sürece yanlış de-
ğildirler. Bunun yanı sıra, Tanrı’nın 
gözünde gerekli de değillerdir. Ama 
tapınmaya yaklaşımımızı etkilerler.  

Ayrıca kişiliklerimiz de karşılık veriş 
biçimlerimizi etkiler. Arkadaşlarını-
zı düşünün. Bir arkadaşınıza değer-



  

 

166	

li bir hediye verdiğinizde heyecan-
dan hoplayıp zıplayabilir. Başka bir 
arkadaşınız da, aynı derecede mut-
lu olduğu halde, sadece gülümse-
yip “Teşekkür ederim” diyebilir.  

Neden farklı şekillerde karşılık ve-
rirler? Sadece kişilikleri farklı oldu-
ğu için.  

Bu etkenlerin yanı sıra, Kutsal Kitap 
da bizlere tapınma konusunda ilke-
ler vermiştir. Eski Antlaşma zama-
nında tapınan kişilere izlemeleri 
için belirli kurallar verilmişti, özel-
likle de kurban sunma konusunda. 
Günümüzde bizler bu kuralları izle-
miyoruz çünkü kurbanlar gelecek-
teki şeylerin simgeleri ya da “re-
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simleri”ydiler. Kuzunun öldürülme-
si ve kanın serpiştirilmesi Mesih’e 
işaret ediyordu. İsa Mesih, kanını 
Golgota’da dünyanın günahları için 
döken Tanrı Kuzusu’dur. Bizler 
şim-di bu kurban kesme ayinini 
yerine getirmiyoruz, çünkü artık 
bunu yapmamıza gerek yoktur. 
Bunun ne anlama geldiğini bildiği-
miz için, Mesih’in bizim için zaten 
vermiş olduğu tam ve kusursuz 
kurbanı kabul etmek için Golgota’ 
ya bakıyoruz.  

İlk antlaşmanın tapınma kuralları 
ve dünyasal tapınağı vardı... Ama 
Mesih, gelecek iyi şeylerin başkâhi-
ni olarak ortaya çıktı. İnsan eliyle 
yapılmamış, yani bu yaratılıştan 
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olmayan daha büyük, daha yetkin 
çadırdan geçti... Bu nedenle, ça-
ğrılmış olanların vaat edilen sonsuz 
mirası almaları için Mesih yeni ant-
laşmanın aracısı oldu. Kendisi on-
ları ilk antlaşma zamanında işledik-
leri suçlardan kurtarmak için fidye 
olarak öldü (İbraniler 9:1,11,15).  

İncil, sadece Tanrı’ya tapınılması 
gerektiğini vurgulamıştır. Elçi Yu-
hanna göksel bir varlığa tapınmak 
için yere kapandığını ama şu söz-
lerle durdurulduğunu anlatır:                                         

“‘Sakın yapma!’ dedi. ‘Ben de senin 
ve İsa’ya tanıklığını sürdüren kar-
deşlerin gibi bir Tanrı kuluyum. 
Tanrı’ya tap!”’ (Vahiy 19:10).  
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İsa çarmıhta öldüğünde, bir kâhin 
olarak bizlerin de aynı ayrıcalıklara 
sahip olabilmemizin yolunu açtı. 
Hepimiz direkt olarak Tanrı’nın hu-
zuruna çıkıp O’na tapınabiliriz.  

Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi 
seven, kanıyla bizi günahlarımız-
dan özgür kılmış ve bizi bir krallık 
haline getirip Babası Tanrı’nın hiz-
metinde kâhinler yapmış olan 
Mesih’in olsun! Amin (Vahiy 1:5-6).  

Bizler bütün yüreklerimizle Tanrı’ya 
tapınmak için özgürüz ve bu tapın-
ma birçok biçimlerde dışavurula-
bilir. Daha önceki derslerde, dua, 
müzik, ilahiler söylemek, beklemek 
ve davranışlarımızla tapınmaktan 
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söz ettik. Rab’be olan sevgimizi 
dışavurmanın daha da başka yolları 
var mıdır? Ya Rab’le yalnız zamanı-
mızda ya da başka inanlılarla birlik-
teyken yüreğimizden şükranlar 
yükseldiğinde?  

Kutsal Ruh, tapınma zamanlarımız-
da bize yardım eder. Bir grup olarak 
beraberken ilahiler söyleyeceğimiz 
ve sevinçle ellerimizi çırpacağımız 
zamanlar olacaktır. Bu, Kutsal Ki-
tap’a uygundur (Mezmur 47:1). Kut-
sal Kitap bizlere ellerimizi kaldır-
mamızı da söyler.  

Ey sizler, RAB’bin bütün kulları, 
RAB’bin Tapınağı’nda gece hizmet 
edenler, O’na övgüler sunun! Elle-



  

 

171	

rinizi Kutsal Yer’e doğru kaldırıp 
RAB’be övgüler sunun! (Mezmur 
134:1-2).  

Kutsal Kitap, antlaşma sandığı Ye-
ruşalim’e geri getirilirken Davut’un 
dans ettiğini söyler: “Davut, RAB’ 
bin önünde var gücüyle oynuyordu 
(2.Samuel 6:14). Kuşkusuz sevinci 
öylesine taşıyordu ki yerinde dura-
mıyordu.  

Rab tapınmamızda ve içten övgü-
lerimizde özgürlüğe sahip olmamızı 
ister. Kutsal Ruh, Baba’yı yücelt-
mek için bizim aracılığımızla hare-
ket etmek ister. Bizim farklı kişilik-
lerimizi de kullanacaktır çünkü biz-
leri bireyler olarak görür ve kabul 
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eder.  

Bizler de herkesin bizim gibi olma-
dığını ve başka insanların Kutsal 
Ruh’un hareketine bizden farklı 
biçimlerde karşılık verebilecekleri-
ni hatırlamalıyız. Herkes duyguları-
nı aynı çabuklukta dışarıya vurmaz. 
Sessizce oturan bir adam, ruhu Me-
sih’le birlikte göksel yerlere yük-
seltilmiş olaraktan Rab’bi dinliyor 
ola-bilir.   

Birisi yerinden çok az kıpırdadığı 
halde ayakları sık sık dans eden bir 
kadına bunun nedeni sormuştu. 
Hepsi de sakat doğan yedi kardeşi 
olduğunu öğrendiler. Rab’bi övgü-
sünün dans biçimini alışına şaşma-
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malı. Sözünü ettiğimiz kişilerin 
hepsi tapınmalarını aynı şekilde 
dışavurmuyorlardı ama hepsi de 
içten, yürekten bir şekilde tapını-
yordu.  

Romalılar 12:10’da verilen, “Birbiri-
nize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. 
Birbirinize saygı göstermekte yarı-
şın” kuralını izlersek tapınmamız 
saygısız olmaz ve başkalarını tö-
kezletmez. Başka insanlara, onların 
kültürlerine, kişiliklerine ve Rab’le 
olan yürüyüşlerine saygı göstere-
ceğiz.  
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YEDİ 
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TAPINMAYI 
UYGULAMA  

Tur rehberi, ziyaretçilere becerikli 
fabrika işçilerinin ne yaptıklarını 
açıklayan konuşmasını yeni bitir-
mişti.  

Ziyaretçilerden biri, “Siz de onların 
yaptığını yapabilir misiniz?” diye 
sordu.  

Rehber gülümseyip “Doğrusunu is-
terseniz, nasıl yapıldığını biliyorum 
ama hiç yapmadım” dedi.  

Bir şeyin nasıl yapıldığını bilmekle 
onu yapmak her zaman aynı şey 
değildir. Beceri pratik yapmakla 
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gelir. Kimse gitar çalmayı, üzerinde 
çalışmadan öğrenemez. Ve bunun 
gibi kimse de tapınmadan, tapın-
mayı öğrenemez.  

Bu dersin amacı size nasıl tapın-
manız gerektiğini söylemek değil, 
başka inanlıların tapınma hakkında 
öğrendiklerini paylaşmaktır. Bu 
inanlıların bazıları Kutsal Kitap za-
manlarında yaşamışlardır; diğerleri 
zamanımızda yaşamaktadır. Öğ-
rendiklerinizi uygulamaya koyduk-
ça siz de başkalarına yardım ede-
bileceksiniz.  

Bu derste şunları inceleyeceksiniz:  

Bireysel Tapınma   
Birlikte Tapınma  
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BİRESEL TAPINMA  

Kutsal Kitap’ta tapınan kişiler Tan-
rı’yı ne zaman aradılar? Daniel gün-
de üç kez dua ederdi. Davut, Rab’bi 
sabah ve akşam arardı. 1.Tarihler 
16:11, “Durmadan O’na tapının” 
der. Bizler O’na tamamen adanmış 
olduğumuzda tapınmamız sürekli-
dir. Ancak her gün, Rab'le yakın ve 
kişisel bir birliktelik içinde olduğu-
muz bir zaman olmalıdır.  

Birçok insan, yalnız kalabilecekleri 
bir zaman ya da yer bulmayı zorlaş-
tıran durumlarda yaşamaktadır 
ama bir yolunu bulurlar. Bir ev ka-
dını, Rab'le özel zamanını geçirebil-
mek için aile üyeleri kalkmadan bir 
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saat önce kalkar; çalışan bir adam, 
öğle tatilinde yalnız olabilmek için 
parka gider. İçinde bulunduğunuz 
durum her ne olursa olsun, Rab, 
Kendisine tapınmak için bir zaman 
ayırmanıza yardım edebilir.  

Bu zaman sırasında tapınmayı iste-
yeceksiniz. Tapınırken, Rab’bi daha 
kişisel bir biçimde tanıyacaksınız. 
Bir keresinde bir arkadaşım bana 
Rab’le geçirilen yalnız zaman için 
bir program vermişti. Bir süre bunu 
izledim sonra kendi ihtiyaçlarıma 
uyması için biraz değiştirdim. Bu 
programı sizinle paylaşmak istiyo-
rum ve Rab'le özel zaman geçirmeyi 
organize etmekte size pratik öneri-
ler vereceğini umuyorum. Bu bölü-
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münün sonunda arkadaşımın bana 
verdiği kâğıdın bir kopyası bulun-
maktadır.  

Rab’le özel zamanınızı, yüksek ses-
le tapınabileceğiniz bir yerde yapa-
bilmekten minnettarlık duyacaksı-
nız. Bu zamanda Rab’be ilahiler 
söylemeyi isteyebilirsiniz. Bildiği-
niz ezgiler söyleyebilir ya da Ruh’ta 
şarkı söyleyebilirsiniz. Özel zama-
nınızda Rab’bin önünde ağlayabilir 
ya da sevinçten gülebilirsiniz. Övgü 
ve tapınmada ellerinizi çırpabilir ve 
kollarınızı kaldırabilirsiniz. Diz çö-
kebilir, oturabilir, ayakta olabilir, 
yürüyebilir ya da yatabilirsiniz. 
Herkesin izlemesi için bir kalıp ko-
yamayız çünkü Kutsal Ruh, rüzgâr 
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gibidir, sadece bir tek yöne esmez. 
Her birimizi, geçmişimizi, şimdi-
mizi ve geleceğimizi bilir. Tam ola-
rak neye ihtiyacımız olduğunu bilir.  

Rab’le yalnız zamanınızda aklınıza 
gelen düşünceleri not alabileceği-
niz, hatırlamanız gerektiğini dü-
şündüğünüz şeyleri yazabileceği-
niz bir defteriniz olması yararlı ola-
bilir. Bazı insanlar Kutsal Kitap'ı 
okurken notlar almayı, direkt olarak 
kendilerine hitap eden ayetlerin al-
tını çizmeyi severler. Rab’bin aklı-
nıza getirdiği insanların ve durum-
ların isimlerini yazarsanız daha 
sonra dönüp bunları okuduğunuzda 
Tanrı’nın dualarınızı nasıl yanıtla-
dığı sizin için heyecan verici ola-



  

 

181	

caktır. Defteriniz kendi özel, “ruh-
sal günlüğünüz” olabilir.  

Bu kitaptaki “Sessiz Zaman” pro-
gramının bulunduğu sayfanın ara-
sına bir işaret koymanızı istiyorum. 
Kutsal Kitap’ınızın yanında tutun ve 
üzerinde yapacağınız değişiklikler 
hakkında karar vermeden önce, bir 
hafta boyunca sessiz zamanları-
nızda günlük bir kılavuz olarak kul-
lanın. Aylar geçtikçe, Rab’le geçir-
diğiniz bu zamanın daha da değerli 
bir hal aldığını göreceğinizi biliyo-
rum. Kilise liderlerininizle paylaş-
mayı istediğiniz deneyimleriniz 
olursa lütfen çekinmeden paylaşın. 
Tapınma bizim hayatlarımızın da 
bir parçasıdır ve bizler de sizinle 
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birlikte sevineceğiz.  

SESSİZ ZAMAN  

“Sessiz zaman" Rab’le yalnız geçi-
rilen zamandır. Diri Tanrı’yla kişisel 
ve yakın bir ilişki kurmak için geçi-
rilen zamandır. O’nunla konuşmak 
ve O’nun sizinle konuşmasını din-
lemek zamanıdır. “Tanrı’ya yakla-
şın, O da size yaklaşacaktır" (Yakup 
4:8).  
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PROGRAM  

HAZIRLIK  
(5 dakika)  

a) Kendi kendinize, “Yüreğim temiz 
ve vicdanım rahat mı?” sorusunu 
sorun (Mezmur 24:36; Mezmur 
139:23-24; Mezmur 51).  

b) İtaat: Rab’be size her ne söyler-
se ona itaat etmeye hazır olduğu-
nuzu söyleyin (Yuhanna 14:21).  

c) Kutsal Ruh’u tanıyın ve O’nun 
size yol göstermesini isteyin 
(Yuhanna 14:26; Romalılar 8:26).  
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ÖVGÜ VE TAPINMA  
(10 dakika)  

Dua dilinizde tapının. Ruh’ta dua 
edin. Tanrı’nın kim olduğu hakkın-
da derin düşünün. Tanrı'nın nasıl 
Biri olduğundan ötürü Kendisini 
övün. Ne söyleyeceğinizi bilememe 
sıkıntısı yaşıyorsanız, tapınma 
Mezmurları’ndan birini açın ve Tan-
rı’ya tapınmanız olarak onu yüksek 
sesle okuyun.  

TANRI’NIN SÖZÜ’NÜ OKUYUN  
(25 dakika)  

Her gün 2, 3 bölüm okuyaraktan 
Kutsal Kitap’ın bir kitabını dikkatle 
inceleyin. Bölümleri ikinci bir kez 
daha okuyarak anahtar ayetlerin 
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altlarını çizin. Bu ayetlerin ve bun-
ları kendi hayatınıza nasıl uygula-
yabileceğiniz üzerinde derin düşü-
nün. Onlar hakkındaki düşünceleri-
nizi yazın ve ezberlemek için bir 
tanesini seçin.  

DUA  
(20 dakika)  

RAB’BİN SESİNİ DİNLEMEYE 
HAZIRLANIN.  

Rab’den düşüncelerinizi, arzuları-
nızı ve hayal gücünüzü kontrol et-
mesini isteyin (Yeşaya 55:8). Düş-
man olan Şeytan’ın sesini azarlayın 
ve ona kendisinin susturulmuş ol-
duğunu söyleyin (Yakup 4:7). Kut-
sal Ruh’a Kendisinin tamamen yö-
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netimde olduğunu söyleyin (Roma-
lılar 8:26). Kendisinden alacağınız 
şeyler için Rab’be imanla teşekkür 
edin.  

SESSİZ KALARAK  
ZAMAN GEÇİRİN.   

Aklınıza gelen düşünceleri yazın. 
Bunların üzerinde derin düşünün, 
bunları Tanrı Sözü’yle kontrol edin. 
Bunların üzerinde dua edin. Rab’ 
bin aklınıza getirdiği insanlar ve 
durumlar için dua edin.  
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KİŞİSEL GEREKSİNİMLER VE 
DURUMLAR İÇİN GEREKLİ ZAMANI 

HARCAYIN.  

Bunları Tanrı’ya sunun.  

ŞÜKRAN SUNMAK.   

Rab’le yalnız geçirdiğiniz zamanı, 
harika Göksel Babanız’a iyiliği ve 
size yolladığı yanıtlardan ötürü 
teşekkür ederek sonlandırın.  

BİRLİKTE TAPINMA 

İki bin yıl önce Elçi Pavlus, müjdeyi 
bildirdiği için hapse atılmıştı. Belki 
de bu deneyim, inanlıların tapın-
mak için bir araya gelmelerinin 
önemini her zamandan daha çok 
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anlamasına yardım etmişti. “Tek bir 
bedenin üyeleri olarak çağrıldınız” 
demişti (Koloseliler 3:15).  

Bazılarının alıştığı gibi, bir araya 
gelmekten vazgeçmeyelim; o gü-
nün yaklaştığını gördükçe birbiri-
mizi daha da çok yüreklendirelim 
(İbraniler 10:25).  

Günümüzdeki inanlıların bir araya 
gelmesi ilk Mesih İnanlıları için ol-
duğu kadar önemlidir. Birlikte ta-
pınmanın nedenlerinden biri, Rab’ 
bin varlığının Kendi ismiyle bir ara-
ya gelenlerle birlikte olmasıdır. İsa, 
“Nerede iki ya da üç kişi benim 
adımla toplanırsa, ben de orada, 
aralarındayım” demişti (Matta 
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18:20).  

Birlikte kuvvet vardır. Vaiz 4:12, 
“Yalnız biri yenik düşer, ama iki kişi 
direnebilir. Üç kat iplik kolay kolay 
kopmaz” der. Birliğin kuvveti ruh-
sal konular için de geçerlidir. Penti-
kost gününde Kutsal Ruh geldiğin-
de inanlılar bir yerde toplanmışlar-
dı (Elçilerin İşleri 2:1). Tanrı onların 
yürek ve amaçtaki birliklerini onur-
landırmıştı.  

Bizler günahlı bir dünyada yaşıyo-
ruz ve birbirimize ihtiyacımız var. 
Cesaretim kırılmış bir şekilde kili-
seye gelir ve diğer inanlıların Tanrı’ 
yı övdüğünü duyarsam, bu benim 
de sorunlarımı unutup Tanrı’yı öv-
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meme yardım eder. Birisi kalkıp 
Rab’bin kendisi için ne yapmış ol-
duğunu söyleyebilir ve bu benim 
tam olarak ihtiyacım olan şey ola-
bilir. Rab bana hizmet etmek için 
başka insanları kullanır. Başka bir 
gün birine hizmet etme sırası bana 
gelecektir. Tanrı Sözü’nün bizleri 
paydaşlık için bir araya gelmeye 
teşvik etmesine şaşmamalı.  

Bir araya geldiğimiz her seferinde 
sadece tapınmayla geçen bir dö-
nem olmasını planlamalıyız. İlahi-
lerimiz ve Kutsal Kitap’ı okumamız 
tapınma ruhunda olmalı, böylece 
aklımızı kendimizden ayırmalıdır. 
O’nun sevgisi bütün gereksinim-
lerimizi sağlamak için hazırdır.  
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Bir tapınma zamanı belirleyemeyiz 
çünkü Kutsal Ruh değişik zaman-
larda değişik şekillerde yol gösterir. 
Ancak birkaç öneride bulunacağız.  

Toplantılarınız sadece sizin toplan-
tılarınız olmamalıdır. Başkalarının 
Rab’de deneyimlerini paylaşma-
larına ve kendileri için özel bir an-
lam taşıyan ayetleri vermelerine 
açık olmalıdır. Bazen küçük grup-
larda, her kişi bir tapınma sözcüğü 
seçip onu yüksek sesle okuyabilir. 
Tapınma zamanı herkesin katılmak-
ta kendini rahat hissedebileceği bir 
zaman olmalıdır. Buna karşın kimse 
katılmaya zorlanmamalı ya da ken-
dini zorunlu hissetmemelidir.  
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Bildiğim bir grupta inanlılar Rab’be 
sırayla sadece bir tek cümleyle ta-
pınmalarını sunarlar. Belki birisi, 
“Ya Rab, sadakatinden ötürü Seni 
övüyorum” der. Bir başkası, “Sev-
ginden ötürü Sana teşekkür ediyo-
rum” der. Bu, herkese bir fırsat ve-
rir. Özellikle yeni inanlıları ve çe-
kingen inanlıları katılımcı olmaya 
teşvik eder. Tapınmadan sonra, 
bireysel dualar ve Rab’be gereksi-
nimlerimizi getirme zamanı gele-
bilir.  

Bireysel dualardan sonra, grup baş-
ka bir şekilde tapınmaya yönele-
bilir. Grup önderi, düzeni ne za-
man değiştirmesi gerektiği ve bir 
sonraki adımda ne yapması gerek-
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tiği hakkında Kutsal Ruh’un yol 
göstermesini aramakta olmalıdır.  

Bir başka güzel tapınma biçimi bir-
likte dua etmektir. Bütün sesler hep 
bir anda duyulduğunda odada yu-
muşak bir uğultu olacaktır. Tanrı’ya 
doğru akan yumuşak bir sevgi ır-
mağı gibidir. Başka zamanlarda 
sesler yükselir ve ses Cennet’e do-
ğru akan güçlü bir övgü kaynağı-
nınki gibi olur. Bu ses, Rab’bin ku-
lağına kimbilir ne kadar güzel geli-
yordur! Elçi Yuhanna, dualarımızın 
Tanrı'nın tahtının önünde altın ka-
selerde duran buhur gibi olduğunu 
söylemiştir (Vahiy 5:8).  

Birlikte dua ederken, Kutsal Ruh sık 
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sık cemaatlerde, onların dua dilin-
de tapınmak için harekete geçer. 
Ya da onları Ruh’ta ilahiler söyle-
meye teşvik eder. Seslerin birleşimi 
bizlere, cennette gece gündüz öv-
güler sunan koroları hatırlatır.  

Buna tezat olarak tapınırken bizi 
kutsal bir sessizlik sarabilir. Ses-
sizlikten korkmayalım. Bu zaman-
larda Rab bizimle, bize verdiği dü-
şünceler aracılığıyla konuşabilir. 
Bazen sessizlik, Kutsal Ruh inanlı-
lardan biri aracılığıyla bir peygam-
berlik ya da dillerde bir mesaj ve 
yorumuyla konuştuğunda bozula-
caktır (1.Korintliler 12:10). Bu yüz-
den tapınma zamanında birdenbire 
bir sessizlik olursa, onu bozmayın. 



  

 

195	

Sessizliğin de önemli olduğunu 
hatırlayın.  

Bir inanlılar bedeni olarak tapınma-
mız düzenli olmalıdır. Yoksa iman 
etmeyenlerin kafası karışacak ve 
uzaklaşacaklardır. Tapınmamız so-
ğuk ve resmi de olmamalıdır, çünkü 
o zaman da sıcak, sevgi dolu Göksel 
Babamız’a çekilmezler. Ama eğer 
tapınmamız Ruh'la yönetiliyorsa, 
insanlar Kutsal Ruh’un kendilerini 
yumuşakça çekişini hissedecek-
lerdir. İman etmemiş kişiler kurtu-
lacak ve inanlılar Kutsal Ruh'la 
dolacaktır. Bütün bunlarda Tanrı 
yüceltilecektir.  
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SEKİZ
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TAPINMA —  
ŞİMDİ VE SONSUZA DEK  
Çalınmışlardı! Kadınların ulaşım 
için ihtiyaçları olan iki at yoktu. Ka-
dınlar evin içinde, bir kadınla, kur-
tuluşu için dua etmekteydiler. Dı-
şarı çıkıp atların durduğu yere gel-
diklerinde hayvanlar yerlerinde 
değildi.  

Birdenbire birkaç adamın kendi-
lerine doğru geldiğini gördüler. 
Birisi kemerinin altından bir silah 
çıkarmaya çalıştı. Diğerleri yerden 
taşlar aldılar. Sonra öfkeli bir şekil-
de bağırmaya başladılar. Kadınlar 
oradan koşarak kaçmaları gerekti-
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ğini anladılar.  

Korkuyla titremek yerine, sevinme-
ye başladılar. Bir tanesi, “Rab’be 
övgüler olsun. Rab uğruna hakarete 
layık görüldük” dedi (Elçilerin İşleri 
5:41). Mermeler kendilerine isabet 
etmeden uçuşurken cesaretle te-
peye tırmandılar. Adamlar kendi-
lerini izlemedi ve kadınlar bir zarar 
görmeden kurtuldular.  

Bu kadınlardan biri annemdi. Ta-
pınmanın kendileriyle kendilerine 
saldıranlar arasında bir engel ola-
rak etkin olduğuna hâlâ tanıklık 
eder.  
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Bu derste şunları inceleyeceksiniz: 

Tapınmanın Etkileri 
Tapınmanın Kapsamı  

TAPINMANIN ETKİLERİ  

Kutsal Kitap bizlere, bu dersin ba-
şındaki öyküdekine benzer durum-
lara örnekler verir. Övgü ve tapın-
manın, inanlının korunması ve kur-
tarılmasıyla yalandan bağlantılı 
olan zamanlar vardı.  

Tapınma aynı zamanda kuvvet de 
getirir. Yeşaya 40:3l’de, “RAB’be 
umut bağlayanlarsa taze güce ka-
vuşur” denildiğini okuyoruz. İlk 
asırdaki kilisenin ilk şehitleri, iş-



  

  

200		

kence ve ölümle karşılaşmak konu-
sunda kuvvet buldular çünkü Tanrı’ 
yı övüyor ve O’na tapınıyorlardı.  

Tarihçiler, o ilk asırlarda oturan in-
anlıların, aslanlara yedirilmek üzere 
Roma’daki büyük stadyuma gönde-
rildiklerini yazarlar. Onları seyre-
den kalabalıklar, bu ilk Mesih İnan-
lılar’ın ölümle karşı karşıya olduk-
ları halde nasıl olup da ilahiler söy-
leyip Tanrı’ ya tapındıklarını anla-
mıyorlardı. Gözlerini kendilerinden 
ve etraflarındaki dehşet verici du-
rumlardan ayırarak kuvvet buldu-
lar. Sadece Tanrı’ya, O’nun sada-
kati ve sevgisine konsantre oluyor-
lardı. Çok yakında O’nu yüz yüze 
göreceklerini biliyorlardı.  
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Ne mutlu sevinç çığlıkları atmasını 
bilen halka, ya RAB! Yüzünün ışığın-
da yürürler. Gün boyu senin adınla 
sevinir, doğruluğunla yücelirler. 
Çünkü sen onların gücü ve yüceliği-
sin, lütfün sayesinde gücümüz 
artar (Mezmur 89:15-17).  

İkinci derste gördüğümüz gibi, Rab’ 
be tapınmaktaki ilk nedenimiz O’ 
nun buna layık olmasıdır. Bu bir tek 
neden bize gereken tek nedendir.  

Ama Tanrı cömertçe verir ve bizlere 
tapınmanın sonucu olarak gelen ek 
yararlar vaat etmiştir – bunlar, bu 
hayatta anlayıp takdir ettiğimiz be-
reketlerdir. Aldığımız ruhsal bere-
ketlere daha önce değindik ve bun-
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lar küçümsenemez. Düşmanımız 
olan Şeytan, bizi yere serip cesare-
timizi kırmak isteyecektir ama Kut-
sal Kitap, Rab’bin verdiği sevincin 
bizi kuvvetli yaptığını söyler 
(Nehemya 8:10).  

Bizler bu sevinci nasıl alırız? Yeşa-
ya 12:3 bizlere, Tanrı kendilerini 
kurtardığında halkının sevindiğini 
yazar. Bazen düşmanımız Şeytan 
kuşkular getirip sevincimizi çalma-
ya kalkar. Onu dinler ve cesareti-
mizi kıracak düşüncelere yer verir-
sek zayıf olacağız. Zayıf olduğu-
muzda gerektiği kadar dua etme-
yiz. Ama tapınmaya ve aklımızı 
Rab’bin bize olan iyiliğinde tutma-
ya karar vererek sevincimizi geri 
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kazanabiliriz. Bizler O’na tapındık-
ça, sevinç kâsemiz yine dolar ve 
yeniden kuvvetleniriz.  

Başka türlü olsa bizi yere serecek 
olan sorunlarla karşılaşacak kadar 
kuvvetli oluruz. Eyüp’ün çocukları-
nı kaybettiğinde, “RAB verdi, RAB 
aldı, RAB’bin adına övgüler olsun!” 
dediğini öğrendik (Eyüp 1:21).  

Bir sonraki ayet, “Bütün bu olaylara 
karşın Eyüp günah işlemedi ve Tan-
rı’yı suçlamadı” der. Yüreği övgüyle 
doluydu ve ağzı övgüyle doluydu 
çünkü Tanrı’nın yönetimde olduğu-
nu biliyordu. Tapınması, o güvenin 
bir dışavurumuydu.  
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Bir kavanozu bir musluğun altına 
koyarsanız ve kavanoz, berrak, kö-
püren bir suyla dolu tutulursa, ha-
vadaki toz kavanoza girmez. Toz, 
boş kaplarda toplanır. Aynı şey bi-
zim için de geçerlidir. Sevinmeyi 
sürdürürsek günahlı sözcükler ve 
dışavurumlara yer olmayacaktır.  

Kusursuz örneğimiz olan İsa, bir 
mezarın başında durup, “Baba, 
beni işittiğin için sana şükrediyo-
rum” dedi (Yuhanna 11:41). Bundan 
sonra ölen kişiyi yeniden hayata 
kavuşturdu. Müjdeler, tapındık-
larında ya da bir tapınma işareti 
olarak yere kapandıklarında iyile-
şen birkaç kişiyi anlatır (Matta 8:2, 
Markos 7:25).  
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En büyük ve en kalıcı tapınma se-
vinci, Göksel Babamız’ı daha iyi ta-
nımamızdır. O’nun tapınma buyru-
ğunu yerine getirdiğimizde Tanrı’ 
nın varlığını özel bir şekilde hisse-
debiliriz. Birinci Yuhanna 3:24 biz-
lere, Tanrı’nın buyruklarını yerine 
getirdiğimizde O’nunla birlik içinde 
yaşadığımızı ve O’nun da bizimle 
yaşadığını söyler. Rab’bi daha iyi 
tanıdıkça O’na daha çok güveniriz.   

Tanrı’nın sadakatinin hiçbir zaman 
son bulmayacağını biliriz. Tanrı’nın 
bizim hayatlarımız için bir planı ol-
duğunu biliriz ve her şeyi kontrol 
altında tuttuğu gerçeğinde dinleni-
riz. Burada, yeryüzündeki ve son-
suzluk boyunca geleceğimizin O’ 
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nun ellerinde olduğu güvenine sa-
hip olmak çok harikadır (Mezmur 
139:7-18).  

Vermek daha önce ele almış oldu-
ğumuz bir başka tapınma etkinli-
ğidir. Elçi Pavlus bir grup inanlıdan 
armağanlar aldığında, onların cö-
mertliğini şükranla tanıyarak şöyle 
yazmıştı:   

Benim her şeyim var, bolluk içinde-
yim. Epafiroditus’un eliyle gönder-
diğiniz armağanları alınca bir eksi-
ğim kalmadı. Bunlar güzel kokulu 
sunular, Tanrı’nın beğenisini kaza-
nan, O’nu hoşnut eden kurbanlar-
dır. Tanrım da her ihtiyacınızı kendi 
zenginliğiyle Mesih İsa’da görkemli 
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bir biçimde karşılayacaktır 
(Filipililer 4:18-19).  

Bu sözler Elçi Pavlus’un da verme-
yi bir tapınma etkinliği olarak kabul 
ettiğini göstermektedir. Tanrı’nın 
verenleri ödüllendireceğine inanı-
yordu. Sözleri Tanrı’nın, “Beni bu-
nunla sınayın” diyor Her Şeye Ege-
men RAB. “Göreceksiniz ki, gök-
lerin kapaklarını size açacağım, 
üzerinize dolup taşan bereket yağ-
dıracağım” dediği Eski Antlaşma 
vaadini onaylıyordu (Malaki 3:10).  

Elçilerin İşleri 8, bizlere tapınmak 
için çok uzun bir yol kat ederek Ye-
ruşalim’e gelen Etiyopyalı bir hü-
kümet yetkilisinin ilginç öyküsünü 
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anlatır. Sırf Rab’bin evinde olabil-
mek için zaman ve para harcamıştı. 
Ülkesine dönmek üzere arabasıyla 
giderken Yeşaya 53'ü okuyordu.  

Tanrı onun açık yüreğini gördü ve 
ona yardım etmesi için bir müjdeci 
olan Filipus’u gönderdi. Filipus ko-
şup arabanın yanına geldi ve Eti-
yopyalı’ya “Acaba okuduklarını an-
lıyor musun?” diye sordu. Etiyop-
yalı, “Biri bana yol göstermedikçe 
nasıl anlayabilirim ki?” dedi 
(Elçilerin İşleri 8:31).  

Filipus onun yanına, arabaya bindi 
ve ona İsa’nın öyküsünü anlattı. 
Yetkili, İsa’yı Kurtarıcısı olarak ka-
bul etti ve vaftiz oldu. Bundan son-
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ra sevinçle yoluna devam etti (Elçi-
lerin İşleri 8:39). Tapınmak için za-
man ayırdığından ötürü ruhsal aç-
lığı doyurulmuş ve kafasındaki so-
rular yanıtlanmıştı. Tanrı, 2000 yıl 
önce Etiyopyalı adam için yaptığını 
bugün bizler için de yapacaktır. 
Bizlere ihtiyacımız olan yanıtları 
verecektir.  

Bundan sonra, bize doğru yolda yol 
gösterdiği için Rab’be yeniden ta-
pınırız çünkü Rab, “vaadini sadık 
bir şekilde yerine getirmiştir”    
(Yaratılış 24:26).  

TAPINMANIN KAPSAMI  

Mesih İnanlılığı’nda tapınma hak-
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kındaki kitabımızın son kısmına 
geldik. Çoğunluk, tapınma neden-
leri ve tapınmanın bireyler ve Me-
sih’in bedeni olan kilisenin üyeleri 
olarak bizi nasıl etkilediğini ele al-
dık. Bunları okuduk, anladık ve 
yaşadık.  

Ancak tapınmanın tam olarak anla-
madığımız başka yönleri de vardır. 
Bunlardan biri İsa’nın Yeruşalim’e 
zaferli bir biçimde girişinde bulu-
nur. İsa bir sıpaya binmiş olarak 
kente geldiğinde öğrencileri ve 
kalabalık, “Rab’bin adıyla gelen 
Kral’a övgüler olsun!” diye bağır-
maya başlamıştı (Luka 19:38).  

Durumu seyreden Ferisiler’den ba-
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zıları onların İsa’yı övgüsüne karşı 
çıktılar. İsa, “Size şunu söyleyeyim, 
bunlar susacak olsa, taşlar bağıra-
caktır!” diye karşılık verdi (Luka 
19:40).  

Taşlar nasıl haykırıp bağırabilir? 
Bilmiyoruz. Ama eğer gerekirse 
Tanrı’nın onların bağırmasını sağ-
lamasının mümkün olduğunu bili-
yoruz. Ancak İsa’nın sözlerinin da-
ha büyük anlamı, övgünün önemli 
olduğuydu. Tapınma, anlamsız, 
cansız bir ayin değildir. En sert 
yüzeyi kırıp içine nüfuz edebilecek 
kuvvetli bir güçtür. Eğer bizler “diri 
taşlar” olarak Rab’bi övmezsek o 
zaman başka türlü taşların Rab’bi 
övmesi gerekecek. İçten övgünün 
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Tanrı ve O’nun sonsuz planı için 
çok büyük bir anlamı vardır.  

Bizler buna katılabildiğimizden 
ötürü çok ayrıcalıklıyız. Övgünün 
başka gizemleri daha vardır, bun-
lardan biri, cennetteki övgü hizme-
timizdir. Küçük çocuklar cennet 
hakkında sorular sormayı özellikle 
severler. Oraya gittiğimizde orası 
nasıl bir yer olacak? Orada ne yapa-
cağız? Büyük anne ya da babalarını 
ya da sevdikleri başka insanları 
kaybetmişlerse, tam olarak ne ol-
duğunu bilmek isterler. Onlara dili-
mizin döndüğü kadar yanıt verme-
ye çalışırız ama sözcüklerimiz ye-
tersiz kalır. Ne söyleyeceğimizi 
bilmeyiz.  
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Kutsal Kitap cennet hakkında ne 
der?   

Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı’ya iman 
edin, bana da iman edin. Babam’ın 
evinde kalacak çok yer var. Öyle ol-
masa size söylerdim. Çünkü size 
yer hazırlamaya gidiyorum 
(Yuhanna 14:1-2).  

Cennet bizim için özel olarak hazır-
lanmış bir yerdir. Yeryüzündeki en 
güzel yer onunla kıyaslanamaz 
çünkü oraya günah hiçbir zaman 
giremez. Tanrı’nın yarattıklarını 
yok edip bozan günahtır. Ama cen-
nette hepimiz pak ve temiz olaca-
ğız. Tanrı bütün gözyaşlarını sile-
cek. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de 
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ıstırap olacak (Vahiy 21:4).  

Orada ne olacaktır? Zaferimiz bü-
tün olduğundan sevinme ve övgü 
olacaktır (1.Korintliler 15:54). Son-
suza dek Rab’le birlikte olacağız 
(1.Selanikliler 4:17).  

Orada ne yapacağız? Tanrı’nın bi-
zim için çok güzel sürprizleri oldu-
ğuna kuşku yoktur, bunların çoğu-
nu bize şimdi söyleyemez. Fani biz-
ler sonsuz şeyleri anlama yetene-
ğine sahip değiliz. Ama iki etkinlik-
ten kesinlikle eminiz. Bu iki etkinlik 
bize Vahiy’de bildirilmiştir.  

Tanrı’nın ve Kuzu’nun tahtı kentin 
içinde olacak, kulları O’na tapına-
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cak. Artık gece olmayacak. Çıra ışı-
ğına da güneş ışığına da gereksin-
meleri olmayacak. Çünkü Rab Tanrı 
onlara ışık verecek ve sonsuzlara 
dek egemenlik sürecekler (Vahiy 
22:3,5).  

Tapınma! Peki o zaman biz niye ta-
pınmayalım? Bütün göksel yaratık-
lar ilahiler söyleyip Rab’bi överken 
bizler de aynı şeyi yapmayı isteye-
ceğiz. İsa’yı gördüğümüzde ve kur-
tuluşumuz için ödediği bedeli ta-
mamen anladığımızda sevgi ve 
hayranlıkla O’nun önünde yere eği-
leceğimize eminim. İleriye bakıp 
cennetin sonsuzluk boyunca bizim 
olduğunun bilincine vardığımızda 
minnettarlığımızın sınırı olmaya-
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caktır. Tanrı’yı övmeliyiz.  

Biraz önce okuduğumuz ayette ön-
ce övgü gelmektedir. Ve cennette 
de önce övgü geleceğinden emi-
nim. Bizlere ayrıca yapacağımız 
başka şeyler de verilecektir. Son-
suzlara dek krallar olarak egemen-
lik süreceğiz (Bkz. Vahiy 5:6-10).  

Krallar tahtlarda oturmaktan daha 
fazlasını yaparlar. Sorumlulukları 
vardır. Belki küçükken hiçbir şey 
yapmadan tembel tembel oturma-
nın güzel bir şey olacağını düşün-
müştünüz. Bir süre sonra bunun ne 
kadar can sıkıcı bir şey olduğunu 
öğrendiniz. Hizmet etmek bir zevk-
tir, Tanrı’ya hizmet etmek en büyük 
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zevktir.  

Kralların ellerinde büyük kaynaklar 
olduğu için ellerinde fırsatlar da 
vardır. İhtiyaçlarından çok daha 
fazla hazineler kendilerine veril-
miştir. Eğer bizler Kendisiyle birlik-
te ve Kendisi için yöneteceksek 
Cennetin Tanrısı bize de sahip ol-
mamız gereken şeyleri vermez mi?   

Bu hayattan öğrendiğimiz şunu 
unutmayalım ki, ilgimizi en sıkı tu-
tan şey çok sevdiğimiz birinin tüm 
derinliklerini öğrenmektir.   

Ardından gökte, yeryüzünde, yer 
altında ve denizlerdeki bütün yara-
tıkların, bunlardaki bütün varlık-
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ların şöyle dediğini işittim: “Övgü, 
saygı, yücelik ve güç sonsuzlara 
dek tahtta oturanın ve Kuzu’nun 
olsun!” (Vahiy 5:13).  

Ve hepimiz “Amin” diyoruz!  

Şimdi ÜNİTE İKİ için verilen soruları 
yanıtlamaya hazırsınız.  
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ÜNİTE İKİ BİLGİNİZİ TEST EDİN  
(Ders 5-8)		

1 Tapınma ilahileri,  
a) genelde çok yavaş ilahilerdir.  
b) her zaman hızlı ve hareket 
doludur.  
c) Rab’bi yüceltip O’nu öven ilahi-
lerdir.  
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ÜNİTE İKİ BİLGİNİZİ TEST EDİN 
(Cevaplar)	

1 Tapınma ilahileri,  
a) genelde çok yavaş ilahilerdir.  
b) her zaman hızlı ve hareket 
doludur.  
c) Rab’bi yüceltip O’nu öven ilahi-
lerdir.  
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2 Mezmurlar,  
a) sadece Rab’bi övmek için kul-
lanılan Yahudi ilahileridir.  
b) tapınma dahil, çeşitli konuları 
kapsayan Yahudi ilahileridir.  
c) günümüzde bizim için çok az şey 
ifade eden Yahudi ilahileridir.  
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2 Mezmurlar,  
a) sadece Rab’bi övmek için kul-
lanılan Yahudi ilahileridir.  
b) tapınma dahil, çeşitli konuları 
kapsayan Yahudi ilahileridir. 
c) günümüzde bizim için çok az şey 
ifade eden Yahudi ilahileridir.   
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3 Tapınmada müzik aletleri kullan-
makta önemli bir ilke, 	
a) sadece Eski Antlaşma’da kullanı-
lan müzik aletlerinin kullanılması 
gerektiğidir.  
b) her hangi bir müzik aletini onu çok 
iyi çalabilene kadar çalmamanız 
gerektiğidir.  
c) başka insanların müzik zevkleri 
konusunda duyarlı olmanız gerek-
tiğidir.  
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3 Tapınmada müzik aletleri kullan-
makta önemli bir ilke,  
a) sadece Eski Antlaşma’da kullanı-
lan müzik aletlerinin kullanılması 
gerektiğidir.  
b) her hangi bir müzik aletini onu çok 
iyi çalabilene kadar çalmamanız 
gerektiğidir.  
c) başka insanların müzik zevkleri 
konusunda duyarlı olmanız gerek-
tiğidir.  
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4 Tanrı, Pavlus ve Silas için hapis-
hanenin kapılarını,  
a) gardiyanı mahkemeye verme teh-
didinde bulunmalarından sonra 
açmıştır.  
b) dua edip Tanrı’ya övgüler sunma-
larından sonra açmıştır.  
c) tutukluluk süreleri bittikten sonra 
açmıştır.  
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4 Tanrı, Pavlus ve Silas için hapis-
hanenin kapılarını,  
a) gardiyanı mahkemeye verme teh-
didinde bulunmalarından sonra 
açmıştır.  
b) dua edip Tanrı’ya övgüler sunma-
larından sonra açmıştır.  
c) tutukluluk süreleri bittikten sonra 
açmıştır. 



  

  

227		

5 Kutsal Ruh, erkek ve kadınları Ken-
disine çekmek için müziği ne zaman 
kullanacaktır?  

a) Müzik ancak çok iyi bir müzik ol-
duğunda.  
b) İlahiler ancak bütün cemaat tara-
fından söylendiğinde.  
c) Müzik ancak Rab’be adanmış oldu-
ğunda.  
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5 Kutsal Ruh, erkek ve kadınları Ken-
disine çekmek için müziği ne zaman 
kullanacaktır?  
a) Müzik ancak çok iyi bir müzik ol-
duğunda.  
b) İlahiler ancak bütün cemaat tara-
fından söylendiğinde.  
c) Müzik ancak Rab’be adanmış oldu-
ğunda.  



  

  

229		

6 Tapınmamızın arka planı, bir resim 
gibi,  
a) temiz, açık ve dağınıklıktan uzak 
olmalıdır.  
b) tam bir sessizlik taşımalıdır   
c) güzel bir binada olmalıdır.  
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6 Tapınmamızın arka planı, bir resim 
gibi,  
a) temiz, açık ve dağınıklıktan uzak 
olmalıdır.  
b) tam bir sessizlik taşımalıdır   
c) güzel bir binada olmalıdır.  
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7 Temiz bir vicdana sahip olmam 
konusunda en büyük sorumluluk 
taşıyan kişi,  

a) vaizimdir.  
b) ailemdir.  
c) benim.  
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7 Temiz bir vicdana sahip olmam 
konusunda en büyük sorumluluk 
taşıyan kişi,  
a) vaizimdir.  
b) ailemdir.  
c) benim.  
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8 Tanrı'nın önünde temiz olmak,  
a) başka insanlardan daha iyi oldu-
ğumuz anlamına gelir.  
b) dua etmiş olduğumuz ve Tanrı’nın 
bizi bağışlamış olduğu anlamına 
gelir.  
c) düzenli olarak kiliseye gittiğimiz 
anlamına gelir.  
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8 Tanrı'nın önünde temiz olmak,  
a) başka insanlardan daha iyi oldu-
ğumuz anlamına gelir.  
b) dua etmiş olduğumuz ve Tanrı’nın 
bizi bağışlamış olduğu anlamına 
gelir.  
c) düzenli olarak kiliseye gittiğimiz 
anlamına gelir. 
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9 Siz ve ben tapınmada kendimizi 
farklı biçimlerde ifade edebiliriz 
çünkü,  
a) farklı kültürlerden geliyoruz.  
b) bütün tören ve ayinleri öğren-
medik.  
c) yanlış kişileri taklit ettik.  
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9 Siz ve ben tapınmada kendimizi 
farklı biçimlerde ifade edebiliriz 
çünkü,  
a) farklı kültürlerden geliyoruz.  
b) bütün tören ve ayinleri öğren-
medik. 
c) yanlış kişileri taklit ettik.   
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10 İncil,  
a) meleklere tapınabileceğim vur-
gular.  
b) sadece Tanrı'ya tapınılması gerek-
tiğini vurgular.  
c) Eski Antlaşma’daki tapınma biçim-
lerinin artık geçerli olmadığını vur-
gular.  
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10 İncil,  
a) meleklere tapınabileceğim vur-
gular.  
b) sadece Tanrı'ya tapınılması gerek-
tiğini vurgular.  
c) Eski Antlaşma’daki tapınma biçim-
lerinin artık geçerli olmadığını vur-
gular.  
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11 İsa çarmıhta öldüğünde,  
a) direkt olarak Tanrı’nın önüne 
çıkabilip O’na tapınabilmemizin 
yolunu açtı.  
b) aynı şekilde tapmabilmemizin 
yolunu açtı.  
c) artık başkalarını gücendirmekle 
ilgilenmememizin yolunu açtı.  
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11 İsa çarmıhta öldüğünde,  
a) direkt olarak Tanrı’nın önüne 
çıkabilip O’na tapınabilmemizin 
yolunu açtı.  
b) aynı şekilde tapmabilmemizin 
yolunu açtı.  
c) artık başkalarını gücendirmekle 
ilgilenmememizin yolunu açtı.  
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12 Tapınmayı,  
a) belirli tören ve ayinleri öğrendiği-
mizde öğrenebiliriz.  
b) başka insanları gözlemlediğimizde 
öğrenebiliriz.  
c) tapınmak için gerekli zamanı har-
cadığımızda öğrenebiliriz.  
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12 Tapınmayı, 	
a) belirli tören ve ayinleri öğrendiği-
mizde öğrenebiliriz.  
b) başka insanları gözlemlediğimizde 
öğrenebiliriz.  
c) tapınmak için gerekli zamanı har-
cadığımızda öğrenebiliriz.  
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13 Rab'le birlikte geçirdiğimiz 
zamanı daha iyiye götürmenin yol-
larından bir yolu,  
a) kendinizi programlar ve belirli 
zamanlardan kurtarmanızdır.  
b) sadece canınız istediği zaman 
tapınmanızdır.  
c) Rab'le birlikte geçirdiğiniz günlük 
zaman için bir defter tutmanızdır.  
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13 Rab'le birlikte geçirdiğimiz 
zamanı daha iyiye götürmenin yol-
larından bir yolu,  
a) kendinizi programlar ve belirli 
zamanlardan kurtarmanızdır.  
b) sadece canınız istediği zaman 
tapınmanızdır.  
c) Rab'le birlikte geçirdiğiniz günlük 
zaman için bir defter tutmanızdır. 
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14 Grupla yapılan tapınmada herkes,  
a) sessiz durmalı ve bir kişinin 
yönetmesine izin vermelidir   
b) katılmakta kendini özgür 
hissetmelidir.  
c) yüksek sesle dua etmelidir.  
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14 Grupla yapılan tapınmada herkes,  
a) sessiz durmalı ve bir kişinin 
yönetmesine izin vermelidir   
b) katılmakta kendini özgür hisset-
melidir.  
c) yüksek sesle dua etmelidir.  
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15 Birlikte tapınmanın bir nedeni  
a) sorunlarımızı düşünebilmemize 
yardımcı olmasıdır.  
b) O’nun isminde bir araya gelen 
kişilerle Rab’bin huzurunda olmaktır.  
c) sessizlikle geçen o utandırıcı süre-
lerden uzak kalmaktır.  
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15 Birlikte tapınmanın bir nedeni  
a) sorunlarımızı düşünebilmemize 
yardımcı olmasıdır.  
b) O’nun isminde bir araya gelen 
kişilerle Rab’bin huzurunda olmaktır. 
c) sessizlikle geçen o utandırıcı süre-
lerden uzak kalmaktır.  
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16 İsa eğer insanlar Kendisini öv-
mezlerse,  
a) taşların bağırmaya başlayacağını 
söylemişti.  
b) onları bunu yapmaları için 
zorlayacağını söylemiştir   
c)bunun önemi olmadığını 
söylemişti.  
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16 İsa eğer insanlar Kendisini öv-
mezlerse,  
a) taşların bağırmaya başlayacağını 
söylemişti.  
b) onları bunu yapmaları için 
zorlayacağını söylemiştir   
c)bunun önemi olmadığını 
söylemişti.  
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17 Sevincimizi,  

a) olumlu düşünceler düşünerek 
yeniden kazanabiliriz.  
b) sorunlarımızdan kurtularak yeni-
den kazanabiliriz.  
c) tapınmaya karar vererek yeniden 
kazanabiliriz.  
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17 Sevincimizi,  
a) olumlu düşünceler düşünerek 
yeniden kazanabiliriz.  
b) sorunlarımızdan kurtularak yeni-
den kazanabiliriz. 
c) tapınmaya karar vererek yeniden 
kazanabiliriz.   
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18 Cennetin yeryüzünden daha güzel 
olduğunu biliyoruz çünkü,  
a) orada melekler var.  
b) orası daha yeni bir yer.  
c) günah oraya asla giremez.  
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18 Cennetin yeryüzünden daha güzel 
olduğunu biliyoruz çünkü,  
a) orada melekler var.  
b) orası daha yeni bir yer.  
c) günah oraya asla giremez.  
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19 Kutsal Kitap bizlere,  
a) sonsuza dek harp çalacağımızı 
söyler.  
b) cennete, sadece dinlenmek için 
gideceğimizi söyler.  
c) sonsuza dek Tanrı’ya tapınıp 
hükümranlık süreceğimizi söyler.  
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19 Kutsal Kitap bizlere,  
a) sonsuza dek harp çalacağımızı 
söyler.  
b) cennete, sadece dinlenmek için 
gideceğimizi söyler.  
c) sonsuza dek Tanrı’ya tapınıp 
hükümranlık süreceğimizi söyler.  
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20 Cennette tapınmayı isteyeceğiz 
çünkü,  
a) orada İsa’yı göreceğiz ve O’nun 
bizim kurtuluşumuz için ödediği 
bedeli tamamen anlayacağız.  
b) aile bireylerimiz ve arkadaşları-
mızla yeniden bir araya gelmenin 
tadını çıkaracağız.  

c) artık çalışmak zorunda kalma-
yacağız.  

Ünite İkinin gerektirdiklerinin sonu. 
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20 Cennette tapınmayı isteyeceğiz 
çünkü,  
a) orada İsa’yı göreceğiz ve O’nun 
bizim kurtuluşumuz için ödediği 
bedeli tamamen anlayacağız.  
b) aile bireylerimiz ve arkadaşları-
mızla yeniden bir araya gelmenin 
tadını çıkaracağız.  
c) artık çalışmak zorunda kalmaya-
cağız.  

Ünite İkinin sonu 
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Bu Kitabın Yazarı Hakkında 

Güney Amerika’da uzun süre müj-
decilik yapan Harry ve Martha Bar-
tel’in kızı Judy Bartel de müjdecidir 
ve 1971’den beri Kolombiya’da 
çalışmaktadır. Kolombiya’daki Kut-
sal Kitap okullarında öğretmen ve 
yöneticilik yapmış, bunun yanı sıra 
çocuk programları, müjde kampan-
yaları ve TV programlarında aktivi-
telerini sürdürmüştür. 
 
Judy Bartel, Southeastern College’ 
den Hıristiyan Eğitimi diploması ve 
Southern California College’den 
sosyal bilimler diploması almıştır. 
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San Diego State University’de 
antropoloji eğitimi almıştır. 
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Son Bir Söz 

Bu kitap, dünyadaki hemen hemen 
herkesi rahatsız eden soru ve so-
runlara iyi yanıtlar sağlamak ama-
cıyla yazılmıştır. Kendi soru ve 
sorunlarınızı yanıtlamak ve sizin 
için en iyisi olacak yaşam biçimine 
kavuşasınız diye aşağıdaki önemli 
bilgileri bir daha gözden geçirme-
nizi saygıyla öneriz. 

1. Bir Kurtarıcı’ya ihtiyacınız var.  

Romalılar 3:23 Çünkü herkes gü-
nah işledi ve Tanrı'nın yüceliğin-
den yoksun kaldı. 
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Hezekiel 18:20 Ölecek olan günah 
işleyen kişidir. Oğul babasının 
suçundan sorumlu tutulamaz, ba-
ba da oğlunun suçundan sorumlu 
tutulamaz. Doğru kişi doğruluğu-
nun, kötü kişi kötülüğünün karşılı-
ğını alacaktır. 

2. Siz kendi kendinizi kurtaramaz-
sınız.  

1.Timoteos 2:5 Çünkü tek Tanrı ve 
Tanrı'yla insanlar arasında tek ara-
cı vardır. O da insan olan ve kendi-
sini herkes için fidye olarak sun-
muş bulunan Mesih İsa'dır. 

Yuhanna 14:6 İsa, “Yol, gerçek  
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ve yaşam Ben'im” dedi. “Benim 
aracılığım olmadan Baba'ya kimse 
gelemez. 

3. Tanrı dünyadaki insanların 
kurtulmalarını istemektedir.  

Yuhanna 3:16–17 “Çünkü Tanrı 
dünyayı o kadar çok sevdi ki, biri-
cik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na 
iman edenlerin hiçbiri mahvolma-
sın, hepsi sonsuz yaşama kavuş-
sun. Tanrı, Oğlu'nu dünyayı yargı-
lamak için göndermedi, dünya O' 
nun aracılığıyla kurtulsun diye 
gönderdi." 
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4. Tanrı, Kendisine iman edenlerin 
hepsini kurtarması için İsa’yı ha-
yatını vermek üzere gönderdi.  

Galatyalılar 4:4–5  Ama zaman 
dolunca Tanrı, Yasa altında olanları 
özgürlüğe kavuşturmak için 
kadından doğan, Yasa altında 
doğan öz Oğlu'nu gönderdi. Öyle 
ki, bizler oğulluk hakkını alalım. 

1.Petrus 3:18 Nitekim Mesih de 
bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacı-
yla doğru kişi olarak doğru olma-
yanlar için günah sunusu olarak ilk 
ve son kez öldü. Bedence öldürül-
dü, ama ruhça diriltildi. 
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5. Kutsal Kitap bizlere kurtuluş 
yolunu gösterir ve bizlere İsa 
Mesih İnanlısı'na yakışır yaşa-
mında nasıl büyüyebileceğimizi 
öğretir.  
Yuhanna 15:5 Ben asmayım, siz 
çubuklarsınız. Bende kalan ve 
benim kendisinde kaldığım kişi çok 
meyve verir. Bensiz hiçbir şey 
yapamazsınız. 

Yuhanna 10:10 Hırsız ancak çalıp 
öldürmek ve yok etmek için gelir. 
Bense insanlar yaşama, bol yaşa-
ma sahip olsunlar diye geldim. 

2.Petrus 3:18 Öte yandan Rabbimiz 
ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in lüt-
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funda ve O'nu tanımakta ilerleyin. 
Şimdi ve sonsuza dek O'na yücelik 
olsun! Amin.  

6. Sonsuzluğu nerede geçireceği-
nize kendiniz karar verirsiniz. 

Matta 10:32-33 “İnsanların önünde 
beni açıkça kabul eden herkesi, 
ben de göklerdeki Babam'ın önün-
de açıkça kabul edeceğim. İnsan-
ların önünde beni inkâr edeni, ben 
de göklerdeki Babam'ın önünde 
inkâr edeceğim.”  

Yuhanna 3:35-36 Baba Oğul'u 
sever; her şeyi O'na teslim etmiş-
tir. Oğul'a iman edenin sonsuz 
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yaşamı vardır. Ama Oğul'un 
sözünü dinlemeyen yaşamı 
görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı 
böylesinin üzerinde kalır. 
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KÜRESEL ÜNİVERSİTE KURS DİZİSİ 

TANRI'YA YAKIN OLMAK 
Dua Ettiğinizde  
Kutsal Kitap'ı Nasıl İnceleyebiliriz? 
Kutsal Ruh Kimdir? 
Tanrı'yı Hoşnut Eden Tapınma  

TANRI'YI  ANLAMAK 
İsa Mesih'te Yeni Yaşam Kutsal Kitap: Tevrat, 
Zebur Ve İncil Tanrı Sözü müdür? 
Yuhanna'nın Müjdesi 
İsa Mesih Kimdir?  
Neye İnanıyoruz?  

TANRI GİBİ OLMAK 
Tanrı'nın Tasarımı - Sizin Seçiminiz 
Kutsal Kitap'a Göre Ahlak  
Evlilik ve Yuva  
Isa Mesih İnanlısı Ve İçinde Yaşadığı Toplum  

TANRI'YA HİZMET ETMEK 
Kilise Kiliseler Ne Yapar?  
Kişisel Müjdecilik  
Öğreti Hizmeti 	
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   Türkçe Kutsal Kitab'ı 
 Nereden Elde Edebilirim? 

Yeni Yaşam Yayınları 
Açıklamalı Kutsal Kitap 
(NIV Study Bible notlarıyla) 

www.yyyayinlari.com 
 

Yeni Yaşam 
Açıklamalı Kutsal Kitap 
(Life Publishers notalarıyla) 

www.yyyayinlari.com 
 

YouVersion  
Kutsal Kitap Uygulaması 

Hemen indirin (%100 bedava): 
https://www.bible.com/app 

 
Bu kitap 

Pınarbaşı Yayınları  işbirliğiyle 
bir Küresel Üniversite yayımıdır. 
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Bu kitap Apple şirketinin bedava sunu 
olan San Francisco Compact adlı 

yazıtipi ailesiyle hazırlanmıştır. Bu 
yeni font özellikle çok küçük harf 

boylarına küçük cep telefon 
ekranlarına uygun yüksek 

okunabilirliği sağlamak için 
yaratılmıştır. 

This book has been prepared using the 
San Francisco Compact font family, 
created and offered for free by the 

Apple corporation. It has been created 
specifically to provide high readability 
at very small point sizes on small cell 

phone screens. 
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