ÜÇ
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DUADA
TAPINMA
Ders 1 ’de, tapınmanın Rab’de paydaşlık ve birliktelik olduğunu öğrendik. Tanrı’nın bizi yaratma nedeni budur. Tanrı, sevgisini, karşılığında Kendisini sevebilecek insanlarla 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 Tekrarı 33:3, “Ya RAB halkları gerçekten 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 kendisini sevdiğimiz biriyle konuşmayı
istemez miyiz? Yeryüzündeki konuşmalarda olduğu gibi, ne kadar
çok konuşursak konuşmak o kadar
çok kolaylaşır.
Ne kadar çok dua edersek dua etmek, sevgimizi sözcüklerle ve tapınmayla dışavurmak o kadar kolaylaşır.
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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 ihtiyaçlarımızda bize yardım etmeyi çok
sever. Bu duaya, istek duası adı
verilir. Rab’be yiyeceğiniz ve üzerinize bol bol döktüğü birçok bereketten ötürü teşekkür etmenin ne
olduğunu bilirsiniz. Bu da dua etmenin 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 olarak zaman geçirmelerini istemiştir. Ama bizi saran durumlara bağlı
olmayan bir dua türü vardır. Sadece Tanrı'ya ve O’nun kim olduğuna
bağlıdır. Bu, tapınma duasıdır.
Duada tapındığımızda, gözlerimizi
kendimizden, kendi gereksinimlerimizden 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 bütün diğer nitelikler üzerinde yoğunlaşırız. Almak için açık olmak yerine, vermeye hazır bir tutumumuz
vardır. Kendimizi sunarız.
Davut tarafından yazılan Mezmurlar’ın çoğu, tapınma dualarıdır. Tapınırken, kim olduğundan ötürü
Tanrı’yı övüyordu. “Rab Kraldır...
Rab uludur... Rab kutsaldır!” diyordu (Mezmur 99:1-3).
Dua zamanlarımıza tapınmayla
başlamak iyi bir şeydir. Rabbimiz
İsa öğrencilerine dua etmesini öğretirken böyle yapmıştı. İsa, Babası’nın önüne isteklerini getirmeden
önce, O’nu şükranla onurlandırmış-

51

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 olarak, 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 ederiz. 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 aklınıza üşüşürlerse Kutsal Ruh’tan
tapınmada size yardım etmesini isteyin. Kutsal Ruh, Tanrı’ya ait olan
şeyleri yüreğinize ve aklınıza gerçek kılacaktır.

Bilin ki RAB Tanrı’dır. Bizi yaratan
O’dur, biz de O’nunuz, O’nun halkı,
otlağının koyunlarıyız. RAB iyidir,
sevgisi sonsuzdur. Sadakati kuşaklar 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 duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. 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 öğrenmemiş oldukları dillerde tapınmaya
başlamalarıydı. Çevrelerindeki insanlar olup bitenleri görmüşlerdi.
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Tabii ki olup bitenler hakkında sorular sormuşlardı. Bundan sonra
Petrus şöyle yanıt vermişti:

Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih’in
adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh
armağanını alacaksınız. Bu vaat
sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin
hepsi için, Tanrımız Rab’bin çağıracağı 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 Kutsal Ruh’la dolmaktadırlar. Kimsenin
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dışarıda kalmasına gerek yoktur.
İnsanların böyle bir deneyimi neden istediklerini hiç merak ettiniz
mi? Kutsal Ruh’un vaftizini aldıysanız, o zaman yanıtlardan bazılarını
zaten biliyorsunuzdur ama bu derste, Ruh’un sözleri olan, bilinmeyen
bir dilde tapındığımızda bizim olacak olan yararlardan bazılarından
söz edeceğiz.
Üç dil bilen bir arkadaşım bana,
“dillerde” - yani Kutsal Ruh’un verdiği dilinde - konuştuğunda ne
olduğunu söylemişti.

“Tanrı’nın sevgisiyle öylesine doluydum ki, İspanyolca’da bildiğim
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bütün sevgi dolu sözcüklerle O’na
tapındım. Sonra İngilizce’de bildiğim bütün sevgi dolu sözcüklerleri
kullandım, sonra da Almanca’da
bildiğim bütün sevgi dolu sözcükleri 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 biliyordum. Sonunda sözcüklerin yeterli
olduğunu bilmek harikuladeydi,
yeterliydiler çünkü cennetsel bir
dildeydiler. Daha önce hiçbir zaman, Tanrı’ya dillerde tapınabilmenin verdiği sevinci hissetmemiştim.”
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Rab’be Kutsal Ruh’ta tapınmanın
güzelliğini ve bereketini yeterince
vurgulayamayız. Ben bu kursu yazarken, Tanrı bu gerçeği bana çok
açık bir şekilde gösterdi. Özellikle
zor bir denenmeyle karşı karşıyaydım 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 sözcükler kolayca akıyordu ama tapınmayı
istediğimden ötürü değil, bunu
yapmaya karar verdiğimden ötürü
tapındığım başka zamanlar da oluyordu.
Bir gün Tanrı’ya, “Neden şimdi bu
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denenmeyle karşı karşıya gelmeliyim ki? Neden ben, ya Rab” diye
dua ettim. Derhal O’nun, “Tapınmanın yararları hakkında bir kitap yazıyorsun. Yazdıklarının doğru olduğunu şahsen bilmeni ve hissetmeni
istiyorum” diyen çok yumuşak sözlerini işitir gibi oldum.
Ruh’un sözleriyle tapınmanın büyük bereketler getirdiği konusunda
size Tanrı'nın Sözü’nden ve kişisel
deneyimlerimden güvence vermek
istiyorum. Tapınmaya devam ettikçe, gerginliğim ve kendi halime
üzülmem ortadan kalktı, acı yüreğimi terk etti ve gülümsemem sahici
oldu.
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Bizleri Baba Tanrı'nın huzuruna çıkaran Kutsal Ruh’tur (Efesliler
2:18). Kutsal Ruh, sonuçlar alarak
dua etmemize yardım eder (Romalılar 8:26). Bizleri korkudan özgür
kılar, bize güç, sevgi ve özdenetim
verir (1 Timoteos 2:7). Bize Tanrı'
nın yüceliğini paylaşma umudumuzu hatırlatır.

Umut düş kırıklığına uğratmaz.
Çünkü bize verilen Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize 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 yüceltmek ne kadar güzel bir şeydir!
Dillerde tapındığımızda Tanrı’yı
yüceltir ve O’nun iyiliğini överiz
(Elçilerin İşleri 10:46).
Eğer Kutsal Ruh’un vaftizinin harikulade deneyimini yaşamadıysanız,
Rab’den bunu şimdi isteyebilirsiniz. Tanrı O’nu her inanlıya vereceğini vaat etmiştir.

SÖZCÜKLER OLMADAN
TAPINMAK
Sözler olmadan mı? Hiçbir şey söylemeden Rab’be nasıl duayla tapa-
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biliriz? Yüksek sesle bir şey söylemeden dua etmek sadece mümkün
olmakla kalmaz, aynı zamanda bazen de gereklidir.
Sessizce dua ettiğimizde iki şey
olabilir. Biri, içimizin en derinliklerindeki düşünceleri Rab’be getirebiliriz. Başka hiç kimsenin
onların neler olduğunu bilmesi
gerekmez.

Ya RAB, sınayıp tanıdın beni. Niyetimi 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 önemlidir. Bu zaman zarfında “O’nu bekleyebiliriz.”
“Rab’bi beklemek,” Tanrı’nın bizimle konuşmasını beklerken dışınsal ve içinsel olarak hareketsiz olmamız anlamına gelir. Kutsal Ruh,
aklımıza bize yardımcı olacak düşünceler getirebilir ya da bize yol
göstermek için bazı ayetleri hatırlatabilir. Paydaşlık, birliktelik ve tapınmanın tam anlamlarını kazandığı yer burasıdır.
Paydaşlık hiçbir zaman tek yönlü
bir etkinlik değildir. Sadece bir tek
kişi konuşuyorsa gerçek bir konuşma gerçekleşmemektedir. Birlikte
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paylaşacaklarsa iki kişi de konuşmalıdır. 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 bulunduğumuz durumlar hakkında anlayış vermeyi istemektedir. O’na sırlarını bizimle paylaşacak kadar zaman verirsek bizler de buna karşılık
nasıl çalışmamız ve nasıl dua etmemiz gerektiğini bileceğiz.

Tanrı’nın adına öncesizlikten sonsuzluğa 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 öğrenmek istiyorsunuz. Yalnız başınıza
kalıp rahatsız edilmeyeceğiniz bir
yer bulun ve Rab’den aklınızı Kendisiyle ilgili düşüncelerle doldurmasını isteyin. Tanrı'dan, sizin kendi düşüncelerinizi engellemesini ve
İblis’in aklınıza getireceği şeyleri
reddetmenize yardım etmesini
isteyin.
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Bundan sonra O’na sessizce tapının. Sabırlı olun ve Tanrı’nın sizinle
konuşmasını bekleyin. Tanrı konuştuğunda, söyledikleri yazılı Sözü’ne
her zaman uygun olacaktır, bu yüzden elinizde Kutsal Kitap olaraktan
dinleyin.
Tanrı, “Beni sevdiği için onu kurtaracağım. Beni iyi tanıdığı için ona
kale olacağım. Bana seslenince ona
yanıt vereceğim” der (Mezmur
91:14-15).

