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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 kaya parçası gördü ve onu cebine
koydu. Bulduğu şeyin ne olduğu
hakkında hiçbir fikri yoktu. Kolombiya’da şimdiye adar bulunan en
büyük zümrütlerden biri olan o kaya 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 olmayı isteriz. Ama bunlara sahip
olamasak da, hepimizin sahip olabileceğimiz bir mücevher vardır ki,
bu da tapınma mücevheridir.
Tanrı’ya tapınmak değerli bir taş
gibidir çünkü bizi ruhsal bakımdan
zengin yapar. Ve güzel bir mücevherde olduğu gibi, tapınmanın da
farklı yönleri, yanları vardır. Kitabımızda bunların en önemlilerinden
birkaçını inceleyeceğiz. Bu gerçekleri hayatınıza uygulamayı öğrendikçe, 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 edecektir.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz:
Tapınmanın Anlamı
İçinsel Nitelikler
Dışınsal Dışavurumlar

TAPINMANIN ANLAMI
Hiç birisini, sevginizi ona özel bir
şekilde göstermeyi istediğiniz kadar çok sevdiniz mi? Bunun üzerinde dikkatle düşündükten sonra,
onu en çok hoşnut edecek şeyi söylediğinizi ya da yaptığınıza eminim.
Ve sonra yaptığınız şeyle onlara sevinç verdiğinizi bilmek, harikulade
ve mutluluk verici bir duygu değil
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miydi?
Aynı şekilde Tanrı'ya olan sevgimizin de dışavurulması gerektir. Tanrı, 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 Babanız’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 gördüğü halde, sevgimizi dile getirip onu
göstermemize de özlem duyar. Bizler bunu yaparak, O’nun bize olan
sevgisini bize karşılık olarak bildirmesinin 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 başladı. Ona kendisindeki bu değişikliğin nereden kaynaklandığı sorulduğunda, “İsa’yı özlemiştim” dedi.

13

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 yapılabilir? 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 İnanlısı’na tatmin ve doygunluk duygusu getirdiğini zaten öğrendiniz. Bir
tapınma tutumu içinde olan biri aynı 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. Mezmur 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 tapınacakları zaman geliyor ve işte
şimdidir (Yuhanna 4:23).
Bu ayet bizlere, tapınanlar olarak
bizden neler beklendiğinin ana ayrıntılarını bildirir. Ayetin birinci
kısmına bakalım. “İnsanlar Baba’ya
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Tanrı’nın Ruhu’nun gücü aracılığıyla 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 büyük olmalıdır. Yetersizliğimizi itiraf
ettiğimizde gerçek tapınmaya doğru ilk adımı atarız ki bu da, alçakgönüllülüğe atılan bir adımdır. Bunu 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 gücüne ihtiyacımız olduğunu bildirir.
Bunun dünyasal bir kaynaktan alabileceğimiz bir güç olmadığını anlamalıyız. Gerektiği gibi tapınmamız için Tanrı’nın Ruhu’nun gücüne
sahip olmalıyız.
Ruh, gücü aracılığıyla Baba’ya O’
nun gerçekte olduğu şekilde tapınmamıza yardım eder. Ruh ayrıca
bize alçak gönüllülüğü de işaret
eder. Gerçek tapınmada, bizler kendimizi sevgi ve yol gösterime ihtiyacı olan çocuklar olarak görmeliyiz. O’na “Baba” demek, O’nun Yaratıcı olduğunu söylemekten daha
fazlasıdır. Tanrı’nın ailesinde hakkımız 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, karanlık bir köşede saklanacağımız
anlamına gelmez. Alçakgönüllülük
üzgün bir suratla dolaşacağımız
anlamına gelmez; sahip olduğumuz
her şeyden vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. Hayatımızın her alanında ilk yerin Rab’be ait olmasına
izin vermek anlamına gelir. Bu yüzden hiç de aşağıya doğru bir adım
değildir çünkü Tanrı bizleri Kendisinde yeni sevinçlere yükseltir.
Tanrı’nın büyüklüğünü görmeye
başladığımızda, “O’nun istediği
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gerçek tapınmayı” sunmaya gerçekten hazır oluruz. Tanrı ne ister?
O’nun çocukları olarak, Tanrı’nın
her şeyden çok sevgimiz ve itaatimizi istediğini biliriz.
Aile ilişkilerinde sevgiyle itaati birbirinden ayırmanın imkânsız olduğunu biliriz. Sevgi itaati gerektirir,
itaat için de sevgi lazımdır. Bir çocuk 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 gelmeyi istediğimizi fark edersek, bu tutumumuzu, O’na olan sevgimizin
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azaldığına bir uyan olarak görmeliyiz. Alçakgönüllülük içinde eğilip
Tanrı’dan benmerkezliliğimizi bağışlamasını istemeliyiz. Tanrı sevgisini, O’nun isteğine sevinç dolu
bir itaat olarak dökebileceğimiz
sevgiyi, bizlere yeniden verecektir.
Sözünü ettiğimiz mücevherin birçok 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 yönünü gösterecektir. Ekleyip parlattığınız her yeni alan, tapınma zamanınızı daha değerli ve daha güzel
bir hale getirecektir.
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Öyleyse şimdi neden tapınmada bir
ilk adım atmıyorsunuz? Alçakgönüllülük, itaat ve sevgiyle başımzı
bir an eğip aşağıdaki sözleri okur
musunuz?

Sevgili Baba,
Sana tapınmak, benim sahip olabileceğim en büyük ayrıcalık. Senin
gücün ve Kutsal Ruhun’un gücü
için Sana şükrediyorum. Senin gerçekten nasıl olduğundan ötürü,
özellikle de benim Babam olduğundan ötürü Sana şükrediyorum.
Seni seviyorum, Rabbim. Amin.
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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 Kitap’ımızı okuduğumuzda, uzun zaman önce yaşamış insanların Tanrı’
ya olan sevgilerini nasıl dışavurduklarını görür ve onların deneyimlerinden bir şeyler öğrenebiliriz. Biz
kendi sevgimizi dışavurdukça o da
büyüyecektir.
İsrail’in kralı olan çoban çocuk Davut, Rab’be müzik aletleri ve şarkılarla tapındı. Musa’nın ablası Miryam, kutsal bir dansla tapındı. Şu-
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nemli kadın, o anda hiçbir şey söyleyemeyecek kadar huşu duyduğu
için sadece sessizlik içinde eğildi.
Dorkas, tutarlı Mesih İnanlısı yaşamı ve dikiş dikip fakir insanlara giysiler diken hızlı parmaklarıyla Tanrı’ya yücelik ve onur veren ve Tanrı
yolunda yürüyen bir kadındı.
İsa’nın annesi Meryem, Tanrı’yı övdü ve yüceltti. Söylediği sözler kendisine 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 okuyabilirsiniz.

“Canım Rab'bi yüceltir; Ruhum,
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Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle 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 boyunca kendisinden korkanlara merhamet eder.
Bileğiyle büyük işler yaptı; Gururluları yüreklerindeki kuruntularla
darmadağın etti. Hükümdarları
tahtlarından indirdi, Sıradan insanları yükseltti. Aç olanları iyiliklerle doyurdu, Zenginleri ise elleri
boş çevirdi.
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Atalarımıza söz verdiği gibi, İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek
Merhamet etmeyi unutmayarak
Kulu İsrail'in yardımına yetişti.”
Bu örnekler, Tanrı’ya tapınabilmemizin sadece birkaç yolunu göstermektedir. Seslerimizle Tanrı’ya şarkı ve ilahilerde şükredebiliriz. Bedenlerimizle bir müzik aleti çalarak, ellerimizi çırparak ya da kollarımızı havaya kaldırarak şükredebiliriz. Tapınmanın en değerli anlarından bazıları, Tanrı’nın iyiliği üzerinde derin düşünerek tamamen
sessiz kalınarak yaşanır. Ve hepimizin bildiği gibi, davranışlar sözlerden daha çok etkilidir. İtaat ettiğimizde, etrafımıza bakıp karşıla-
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yabileceğimiz ihtiyaçları gördüğümüzde ve sonra da o ihtiyaçları karşılamak için elimizden gelenleri
yaptığımızda Tanrı’yı övmekteyiz.
İçten tapınma, yeryüzünün sıradan
toprağında bulunan değerli bir taştır, buna karşın Tanrı’nın ışığı, güzelliği ve yüceliğini yansıtabilir

