
PARA İLE İLİŞKİMİZ (1)
PARA SEVGİSİ

PARA İYİ BİR HİZMETÇİ, KÖTÜ BİR EFENDİ

Ünitemizi yüksek sesle okuyalım.

Başlamadan önce hep birlikte şu videoyu izleyelim…

https://www.youtube.com/watch?v=-sDE2Ng_EhE
(https://www.youtube.com/watch?v=-sDE2Ng_EhE)

Seyrettiğimiz video çok ünlü bir filmin yine ünlü bir sahnesi. “Ah bir
zengin olsam” şarkısını kim bilmez ki? Şarkıyı dinlediniz. Siz de zaman
zaman “Ah bir zengin olsam” der misiniz?

İnsanların şu cümleleri kullandıklarını sık sık duyarız:

“Bu sene tatile gidebilmek için kredi çektik.”

“Bankaya yatırdığım bütün param bu krizde battı.”

“Bu hafta sonuPazar günü de dükkânı açacağım. Başka bir şey
yapamam.”

“Tek taş pırlanta almazsa onunla evlenmeyeceğim.”

Oysa Kutsal Kitap şöyle diyor:

Parayı seven paraya doymaz,

Zenginliği seven kazancıyla yetinmez.

Bu da boştur. (Vai.5:10)

Etrafımıza baktığımızda paraya öncelik verilen davranışlar nelerdir?
Bu soruyu birlikte cevaplandıralım...
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LOTO MİLYADERİNİN ACI SONU

Aşağıdaki haberi yüksek sesle okuyalım ve sonundaki soruları
birlikte cevaplandıralım.

Michael Antonucci, lotodan 4.5 milyon dolar ikramiye kazandığında
hayatının kurtulduğunu, bu paranın ona ömür boyu yeteceğini
düşünmüştü.

Michael Antonucci′nin 1995′te lotodan büyük ikramiyeyi kazanmasıyla
hayatı değişti. Banka hesabında 4.5 milyon doları vardı ve artık
hayallerini gerçekleştirebilirdi. Önce mesleğini değiştirmekle başladı
işe. Antika eşyalar alıp satmaya başladı. Para, şehveti ve eğlenceyi de
beraberinde getirdi. Bir playboy misali yaşamaya başlayıp, yatlar, spor
arabalar satın aldı. Lüks tatillerde para su gibi aktı. Kendisinden yaşça
epey küçük olan bir modelle bile evlendi. Bahama adalarında yaklaşık
20 bin dolara rüya gibi bir düğün yapıp, genç eşinin göğüslerini
büyütülmesi için yaklaşık 8 bin dolar harcadı.

Evlilik sadece üç ay sürdü ve para da çok geçmeden suyunu çekti.
Antonitti, altı yıl içinde yanlış kararlar, felaketle sonuçlanan iş
girişimleri sonucunda Plymouth′ta işlettiği bir bardaki şişme yatakta
uyuyacak hale geldi. Önceki gün ise tamamen dibe vurdu. 650 dolarlık
borcunu ödemediği ve bu alacağı isteyen dükkan sahibini tartakladığı
için mahkemeye çıkarıldı.

Şimdi 60 yaşında olan Antonucci, suçlu bulundu ve 1162 dolarlık para
cezasına çarptırıldı. Mahkemede, "Hayatımın son 15 yılında farklı
koşullarda bulundum. İnsanın başına böyle şeyler gelebiliyor" diye
konuşan Antonucci, masaj salonu, bar, gece kulübü ve konser salonu
gibi yatırımlar yaptı, ama hepsi başarısız oldu. 1 milyon dolara eski
bir manastır, 400 bin dolara bir ev aldı. İflasın eşiğindeki bir mobilya
dükkanını düze çıkarmak için yaklaşık 500 bin dolar harcadı. Üstü
açılabilen iki spor Mercedes′e 130 bin dolar harcarken, 12 bin dolara
bir jet-ski ve 48 bin dolara 6 metrelik bir sürat teknesi aldı. Bir kayıt
stüdyosuna 400 bin dolar yatıran Antonucci, tatillere 16 bin dolar, bir
pop müzik grubu kurmaya 65 bin dolar ve ünlü tasarımcıların elinden
çıkma giysilere 40 bin dolar saçtı. Eski eşi Kelly Arkins de boşanırken
kendisinden 565 bin dolarlık bir ev aldı.

Antonucci, mahkemede banyo malzemeleri satan dükkan sahibi John
Langman′ı birkaç yıl önceden kalma 650 dolarlık alacağını talep
etmesi üzerine yumrukladığı iddialarını yalanladı. Langman,
Antonucci′nin kendisinden bir ayna aldığını ve borcunu ödemediğini
savundu.
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Antonucci ise, Langman′dan 4 bin dolara jakuzi aldığını ama hiç
memnun kalmadığını ve bu yüzden de aynaya para vermek zorunda
olmadığını öne sürdü. Mahkeme Antonucci′yi suçlu bularak, 1162
dolar para cezasına çarptırdı.

Milliyet, 12.06.2009

Şu soruları birlikte cevaplandıralm...

Bu loto milyarderinin para ile ilişkisi nasıldı?

Bu adamın yaşadıklarından kendimiz için ne gibi dersler çıkarabiliriz?

YAŞAYIŞINIZ PARA SEVGİSİNDEN UZAK OLSUN

Hiçbir uşak iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip
öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem
Tanrı′ya, hem paraya kulluk edemezsiniz.” (Luk.16:13)

Hem Tanrı hem de para için yaşayamayız. Peki, hangisi için
yaşadığımızı nasıl anlayabiliriz? Enerjimizi, vaktimizi, seçimlerimizi
ve önceliklerimizi değerlendirme biçimimiz bu konuda belirleyicidir;
paranın getirdiği geçici mutluluk ve zevk uğruna, bunları para için
değerlendirmeye ayartılabiliriz. Paranın efendisi olacağımıza bir süre
sonra onun kölesi olma durumuna düşeriz. Oysa Tanrı ve O’nun
amaçları gerçek efendimizdir. Vaktimiz, enerjimiz ve önceliklerimizi O
belirlemelidir. Bizim seçimlerimiz de bu yönde olmalıdır.
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Nitekim Kutsal Kitap şöyle diyor: Oysa eldekiyle yetinerek Tanrı
yolunda yürümek büyük kazançtır. Çünkü dünyaya ne bir şey getirdik,
ne de ondan bir şey götürebiliriz. Yiyeceğimiz, giyeceğimiz varsa
bunlarla yetiniriz. “Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler,
insanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara
kapılırlar. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir.
Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar, kendi kendilerine
çok acı çektirdiler” (1Ti.6:9-10).

Bu dünyaya hiçbir şey getirmediğimiz gibi hiçbir şey de götürememe
gerçeği aslında para sevgisinin ne kadar boş olduğunu bizlere
hatırlatmalıdır. Ancak insan bir kere bu sevgiye gönlünü kaptırdı mı
ne yazık ki sevgi tutsaklığa kadar gider. Bu sevgiyle tatmin edilen
her arzu yeni bir arzu meydana getirir. Ne yazık ki bir çok sahtecilik,
dolandırıcılık, hırsızlık, kumar gibi kötülükler para sevgisinin
sonucudur.

Bir seçim söz konusudur: Ya maddeciliğin yönetiminde yaşarız ya da
Tanrı’nın yönetiminde.

Zenginlik, insanın yüreğin tutumuyla çok iyi amaçlara yönelik bir araç
haline gelebilir aslında. Bu konuda zenginlerin iyilik yapmaları, eli
açık ve paylaşmaya istekli olmaları buyrulur (bkz. 1Ti.6:18). Ama her
an paranın aldatıcılığına kapılıp günah işleme potansiyelimiz vardır.
Zenginliğe giden yollar tehlikeli ve acı olabilir.

İsa Mesih’in sözleri bu tehlikeyi bize açıkça gösterir: “Hazineniz
neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır.” (Mat.6:21). Tanrı
yüreğimizin tümünü ister, bir kısmını değil!

PARA SEVGİSİNİN FARKINA VARMAK

Az önce şöyle bir söz geçmişti konuşmamızda: “Paranın efendisi
olacağımıza bir süre sonra onun kölesi olma durumuna düşeriz.” Para
sevgisinden ötürü “köle” haline geldiğimizi nasıl fark edebiliriz diye
düşünmüştük ve varlığımızı, yani enerjimizi, vaktimizi, seçimlerimizi
ve hevesimizi nelere adadığımıza dikkat etmemiz gerektiğini
vurgulamıştık. Şimdi hep birlikte, para söz konusu olduğunda
kendimiz neler yaparız, nasıl tepkiler veririz, bununla ilgili
konuşalım...
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Hayattan kesitler...

Her olayda, söz konusu kişiler enerjilerini, vakitlerini, seçimlerini ve
önceliklerini nasıl değerlendirmişlerdir?

Sizce para bu insanları nasıl köleleştirmiştir?

• Şu piyangodan bir para çıksın neler
yapacağım neler! (Kiliseye de büyük bir vaftiz
havuzu yaptırırım, ya da güzel bir kürsü!)

• Bu hafta da ne yazık
ki ibadete gelemeyeceğim… Biliyorum, daha
önce kış olduğu için masraflarım arttığından
dolayı açmak zorunda kalıyordum, şimdi de
havalar düzelince daha çok müşteri geleceği
için açmak zorundayım. Hayat böyle…

• Yardımcı olamıyorum kusura bakma, artık
bu sene bir araba almaya kararlıyım! Ali’ye
sorsan… Belki o bu hasta kardeşe yardım
eder.

• Aman, onca yıl dürüst kaldık da ne oldu! Bak
Ahmet’e… İyi adamdır, ailesine sahip çıkar, ne
olacak bir iki kere evrakta sahtecilik
yaptıysa… Şimdi en azından başlarını sokacak
evleri var, arabaları var. Geçen gün bana
önerilen teklifi bu sefer geri çevirmeyeceğim!

• Şimdi dediklerimi önemsemiyorsunuz, beni
yok sayıyorsunuz ama göreceksiniz! Zengin
olunca söylediğim her söz için hepiniz ağzımın
içine bakacaksınız!
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ZENGİN ADAM VE LAZAR

Luka 16:19-31 ayetlerini yüksek sesle okuyalım...

Şu soruları birlikte cevaplandıralım...

İki adamın yaşamı ve “efendileri” hakkında ne öğreniyoruz?

Özellikle, zengin adamın parayla olan ilişkisinden kendimiz için ne
gibi dersler çıkarabiliriz? Paraya olan güvenimizi köreltmek için
somut olarak sizce neler yapabiliriz?
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UYGULAMA

Maddiyata önem veren bir dünyada yaşadığımızı görüyoruz.
Önümüzdeki hafta boyunca, yaptıklarımızı veya çevremizde olan
biteni, şu sorular doğrultusunda değerlendirelim:

Hem tanıdığımız insanları hem de kendimizi düşündüğümüzde,
maddiyatı ele aldığımızda, enerjimiz, vaktimiz, önceliklerimiz, istek ve
arzularımız ve güvenimiz ne yöndedir?

Bir imanlı olarak, hangi durumlarda hangi kararları vereceğimizi nasıl
belirlemeliyiz?

Gelecek ders ilk önce bunlar hakkında konuşalım.

Kilise hizmeti içindir; parayla satılmaz.
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• Bu dersten öğrendiklerinizi kendi cümlelerinizle, kendi
çiziminizle, hatta kendi şiirinizle ifade edebilirsiniz.

Resimlerin telif hakkı: Shutterstock (www.shutterstock.com) veya kamu malı.

Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab’bin yüceliğini görerek yücelik
üstüne yücelikle O’na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh

olan Rab sayesinde oluyor. 2.Ko.3:18
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