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YEDİ
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TAPINMAYI
UYGULAMA
Tur rehberi, ziyaretçilere becerikli
fabrika işçilerinin ne yaptıklarını
açıklayan konuşmasını yeni bitirmişti.
Ziyaretçilerden biri, “Siz de onların
yaptığını yapabilir misiniz?” diye
sordu.
Rehber gülümseyip “Doğrusunu isterseniz, 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, tapınmayı öğrenemez.
Bu dersin amacı size nasıl tapınmanız gerektiğini söylemek değil,
başka inanlıların tapınma hakkında
öğrendiklerini paylaşmaktır. Bu
inanlıların bazıları Kutsal Kitap zamanlarında yaşamışlardır; diğerleri
zamanımızda yaşamaktadır. Öğrendiklerinizi uygulamaya koydukça siz de başkalarına yardım edebileceksiniz.
Bu derste şunları inceleyeceksiniz:
Bireysel Tapınma
Birlikte Tapınma
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BİRESEL TAPINMA
Kutsal Kitap’ta tapınan kişiler Tanrı’yı ne zaman aradılar? Daniel günde 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 süreklidir. Ancak her gün, Rab'le yakın ve
kişisel bir birliktelik içinde olduğumuz bir zaman olmalıdır.
Birçok insan, yalnız kalabilecekleri
bir zaman ya da yer bulmayı zorlaştıran durumlarda yaşamaktadır
ama bir yolunu bulurlar. Bir ev kadını, Rab'le özel zamanını geçirebilmek 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 isteyeceksiniz. 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 istiyorum ve Rab'le özel zaman geçirmeyi
organize etmekte size pratik öneriler vereceğini umuyorum. Bu bölü-
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münün sonunda arkadaşımın bana
verdiği kâğıdın bir kopyası bulunmaktadır.
Rab’le özel zamanınızı, yüksek sesle tapınabileceğiniz bir yerde yapabilmekten minnettarlık duyacaksınız. Bu zamanda Rab’be ilahiler
söylemeyi isteyebilirsiniz. Bildiğiniz ezgiler söyleyebilir ya da Ruh’ta
şarkı söyleyebilirsiniz. Özel zamanınızda Rab’bin önünde ağlayabilir
ya da sevinçten gülebilirsiniz. Övgü
ve tapınmada ellerinizi çırpabilir ve
kollarınızı kaldırabilirsiniz. Diz çökebilir, oturabilir, ayakta olabilir,
yürüyebilir ya da yatabilirsiniz.
Herkesin izlemesi için bir kalıp koyamayız çünkü Kutsal Ruh, rüzgâr
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gibidir, sadece bir tek yöne esmez.
Her birimizi, geçmişimizi, şimdimizi ve geleceğimizi bilir. Tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu bilir.
Rab’le yalnız zamanınızda aklınıza
gelen düşünceleri not alabileceğiniz, hatırlamanız gerektiğini düşündüğünüz şeyleri yazabileceğiniz bir defteriniz olması yararlı olabilir. Bazı insanlar Kutsal Kitap'ı
okurken notlar almayı, direkt olarak
kendilerine hitap eden ayetlerin altını çizmeyi severler. Rab’bin aklınıza getirdiği insanların ve durumların isimlerini yazarsanız daha
sonra dönüp bunları okuduğunuzda
Tanrı’nın dualarınızı nasıl yanıtladığı sizin için heyecan verici ola-
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caktır. Defteriniz kendi özel, “ruhsal günlüğünüz” olabilir.
Bu kitaptaki “Sessiz Zaman” programının bulunduğu sayfanın arasına bir işaret koymanızı istiyorum.
Kutsal Kitap’ınızın yanında tutun ve
üzerinde yapacağınız değişiklikler
hakkında karar vermeden önce, bir
hafta boyunca sessiz zamanlarınızda günlük bir kılavuz olarak kullanın. Aylar geçtikçe, Rab’le geçirdiğiniz bu zamanın daha da değerli
bir hal aldığını göreceğinizi biliyorum. Kilise liderlerininizle paylaşmayı 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 geçirilen zamandır. Diri Tanrı’yla kişisel
ve yakın bir ilişki kurmak için geçirilen zamandır. O’nunla konuşmak
ve O’nun sizinle konuşmasını dinlemek zamanıdır. “Tanrı’ya yaklaşın, 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 söylerse ona itaat etmeye hazır olduğunuzu 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 hakkında derin düşünün. Tanrı'nın nasıl
Biri olduğundan ötürü Kendisini
övün. Ne söyleyeceğinizi bilememe
sıkıntısı yaşıyorsanız, tapınma
Mezmurları’ndan birini açın ve Tanrı’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 bunları kendi hayatınıza nasıl uygulayabileceğiniz üzerinde derin düşünün. Onlar hakkındaki düşüncelerinizi yazın ve ezberlemek için bir
tanesini seçin.
DUA
(20 dakika)
RAB’BİN SESİNİ DİNLEMEYE
HAZIRLANIN.
Rab’den düşüncelerinizi, arzularınızı ve hayal gücünüzü kontrol etmesini isteyin (Yeşaya 55:8). Düşman olan Şeytan’ın sesini azarlayın
ve ona kendisinin susturulmuş olduğunu söyleyin (Yakup 4:7). Kutsal Ruh’a Kendisinin tamamen yö-
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netimde olduğunu söyleyin (Romalılar 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 tapınmak 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 günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim
(İbraniler 10:25).
Günümüzdeki inanlıların bir araya
gelmesi ilk Mesih İnanlıları için olduğu kadar önemlidir. Birlikte tapınmanın nedenlerinden biri, Rab’
bin varlığının Kendi ismiyle bir araya 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 ruhsal konular için de geçerlidir. Pentikost gününde Kutsal Ruh geldiğinde inanlılar bir yerde toplanmışlardı (Elçilerin İşleri 2:1). Tanrı onların
yürek ve amaçtaki birliklerini onurlandırmıştı.
Bizler günahlı bir dünyada yaşıyoruz ve birbirimize ihtiyacımız var.
Cesaretim kırılmış bir şekilde kiliseye 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 olduğunu söyleyebilir ve bu benim
tam olarak ihtiyacım olan şey olabilir. 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 dönem olmasını planlamalıyız. İlahilerimiz ve Kutsal Kitap’ı okumamız
tapınma ruhunda olmalı, böylece
aklımızı kendimizden ayırmalıdır.
O’nun sevgisi bütün gereksinimlerimizi sağlamak için hazırdır.
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Bir tapınma zamanı belirleyemeyiz
çünkü Kutsal Ruh değişik zamanlarda değişik şekillerde yol gösterir.
Ancak birkaç öneride bulunacağız.
Toplantılarınız sadece sizin toplantılarınız olmamalıdır. Başkalarının
Rab’de deneyimlerini paylaşmalarına ve kendileri için özel bir anlam taşıyan ayetleri vermelerine
açık olmalıdır. Bazen küçük gruplarda, her kişi bir tapınma sözcüğü
seçip onu yüksek sesle okuyabilir.
Tapınma zamanı herkesin katılmakta kendini rahat hissedebileceği bir
zaman olmalıdır. Buna karşın kimse
katılmaya zorlanmamalı ya da kendini zorunlu hissetmemelidir.
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Bildiğim bir grupta inanlılar Rab’be
sırayla sadece bir tek cümleyle tapınmalarını sunarlar. Belki birisi,
“Ya Rab, sadakatinden ötürü Seni
övüyorum” der. Bir başkası, “Sevginden ötürü Sana teşekkür ediyorum” der. Bu, herkese bir fırsat verir. Özellikle yeni inanlıları ve çekingen inanlıları katılımcı olmaya
teşvik eder. Tapınmadan sonra,
bireysel dualar ve Rab’be gereksinimlerimizi getirme zamanı gelebilir.
Bireysel dualardan sonra, grup başka bir şekilde tapınmaya yönelebilir. Grup önderi, düzeni ne zaman değiştirmesi gerektiği ve bir
sonraki adımda ne yapması gerek-

193

tiği hakkında Kutsal Ruh’un yol
göstermesini aramakta olmalıdır.
Bir başka güzel tapınma biçimi birlikte dua etmektir. Bütün sesler hep
bir anda duyulduğunda odada yumuşak bir uğultu olacaktır. Tanrı’ya
doğru akan yumuşak bir sevgi ırmağı gibidir. Başka zamanlarda
sesler yükselir ve ses Cennet’e doğru akan güçlü bir övgü kaynağınınki gibi olur. Bu ses, Rab’bin kulağına kimbilir ne kadar güzel geliyordur! Elçi Yuhanna, dualarımızın
Tanrı'nın tahtının önünde altın kaselerde duran buhur gibi olduğunu
söylemiştir (Vahiy 5:8).
Birlikte dua ederken, Kutsal Ruh sık
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sık cemaatlerde, onların dua dilinde tapınmak için harekete geçer.
Ya da onları Ruh’ta ilahiler söylemeye teşvik eder. Seslerin birleşimi
bizlere, cennette gece gündüz övgüler sunan koroları hatırlatır.
Buna tezat olarak tapınırken bizi
kutsal bir sessizlik sarabilir. Sessizlikten korkmayalım. Bu zamanlarda Rab bizimle, bize verdiği düşünceler aracılığıyla konuşabilir.
Bazen sessizlik, Kutsal Ruh inanlılardan biri aracılığıyla bir peygamberlik ya da dillerde bir mesaj ve
yorumuyla konuştuğunda bozulacaktır (1.Korintliler 12:10). Bu yüzden tapınma zamanında birdenbire
bir sessizlik olursa, onu bozmayın.
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Sessizliğin de önemli olduğunu
hatırlayın.
Bir inanlılar bedeni olarak tapınmamız düzenli olmalıdır. Yoksa iman
etmeyenlerin kafası karışacak ve
uzaklaşacaklardır. Tapınmamız soğuk 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 hissedeceklerdir. İman etmemiş kişiler kurtulacak ve inanlılar Kutsal Ruh'la
dolacaktır. Bütün bunlarda Tanrı
yüceltilecektir.

