
RAB İÇİN ÇALIŞIRIZ (3)
NEDEN ÇALIŞMALIYIZ?

https://www.facebook.com/pages/biz/fictional_character/Bezgin-
bekir-592970890733912/ (https://www.facebook.com/pages/biz/
fictional_character/Bezgin-bekir-592970890733912/)

TEMBELLİK

Tembelliğiyle tanınan bir karikatür karakteri olan Bezgin Bekir, işini
savsaklamayı sever.

Sizce böylece tembellik yapan bir karakteri neden komik buluruz?

Filmlerde veya karikatürlerde tembelliği komik bulabiliriz ama Kutsal
Kitap şu tespitte bulunur: İşini savsaklayan kişi, yıkıcıya kardeştir.
(Özd. 18:9)

Çalışmamak ile yıkmak arasında nasıl bir ilişki olabilir? Sizce bu
ayetin mesajı nedir?
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TEMBELİ TANIYALIM

Aşağıdaki ayetleri iki kez yüksek sesle okuyalım ve tembellik
(ve bize getirdikleri üzerine) düşünelim.

Özd. 10:4: Tembel eller insanı yoksullaştırır, çalışkan el zengin eder.

Özd. 12:27: Tembel kişi işini bitirmez, oysa çalışkan değerli bir servet
kazanır.

Özd. 19:24: Tembel sahana daldırdığı elini ağzına geri götürmek bile
istemez.

Özd. 22:13: Tembel der ki, "Dışarda aslan var, sokağa çıksam beni
parçalar."

Özd. 26:16: Tembel kendini, akıllıca yanıt veren yedi kişiden daha
bilge sanır.

Yukarıdaki ayetler Kutsal Kitap’ın tembelliğe bakış açısıyla ilgili
ipuçları vermektedir. Buna göre tembel bir kişi için neler
söyleyebiliriz? Yani şu cümleyi nasıl tamamlayabiliriz?

Tembel_________________________dir.

Tembel_________________________dir.

Tembel_________________________dir.

Tembel_________________________dir.

Yukarıda yazdığımız tanımlara göre, tembellik neden yaygındır?

Tembellik bizi ve çevremizi nasıl etkiliyor?
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TEMBELLİK ZARARLIDIR

Tanrımız RAB çalışan ve çalışkan bir RAB’dir. İnsanlık tarihi boyunca
çalıştığına şahidiz. Nitekim Kutsal Kitap der ki, “Sığınağın çağlar boyu
var olan Tanrı′dır, seni taşıyan O′nun yorulmaz kollarıdır” (Yas. 33:27).
Hem evreni hem de kişisel olarak bizleri ayakta tutan, yaşatan, O’nun
yorulmaz kollarıdır.

Acaba RAB bir gün tembellik yapsaydı, ne olurdu? Güneş doğmaz,
dünya dönmez, beslenemez, susuzluktan açlıktan helâk olurduk!

Gördüğümüz gibi, Rab Allah’ın işini savsaklamak gibi bir lüksü yok.
Yaratılışımızda da RAB’bin bu mükemmel iş ahlakını bize
kazandırdığını görüyoruz.

Çünkü Kutsal Kitap şöyle diyor: “RAB Tanrı Aden bahçesine bakması,
onu işlemesi için Adem′i oraya koydu” (Yar. 2:15). Adem’in bir işi
vardı, bahçıvandı ve RAB bütün bahçenin sorumluluğunu ona
vermişti.

Peki ev hanımı, iş kadını, ev reisi, baba, anne, olarak bizim
sorumluluğumuz altında kimler ve neler var? Neresidir bizim
bahçemiz?

İş yerinizdeki işvereninizden, müdürünüzden tutun bu akşam önüne
yemek koyduğunuz çocuklarınıza kadar, yanınızda çalışan işçiden
tutun hizmet ettiğiniz sorumluluk ve yürek taşıdığınız herkes bizim
bahçemizde yaşıyorlar.

Bir Hristiyan olarak iş ahlakımızla ilgili tanıklığımızın büyük bir
kısmını çalışkanlığımız oluşturuyor. Hangi işi yaparsak yapalım,
layığıyla, sadık bir şekilde çalışan her insan saygı görür. Bu toplumsal
kural tanıklığımızı da güçlendirecektir.

Özdeyişler 18:9 ayetine göre, “İşini savsaklayan kişi, yıkıcıya
kardeştir.” Eğer çalışmıyor ve işimizi savsaklıyorsak, ‘Kimseye
zararım yok’ demeyelim! Tembellik zararlıdır. Bu ayete göre, gerektiği
gibi yapmamak, yıkmakla eşanlamlıdır.

Tembellik zararlıdır. Sorumluluklarımızı yerine getirirken
üşengeçliğimizden bahaneler uydururuz. Hatta bu durumdan bilgece
yararlanmaya çalışırız.

Tembel der ki, "Dışarda aslan var, sokağa çıksam beni parçalar." (Özd.
22:13)
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Tembel kendini, akıllıca yanıt veren yedi kişiden daha bilge sanır.
(Özd. 26:16)

Tembellik zararlıdır ama tembel kendini haklı çıkarmak için bahaneler
üretir. Bunlar Rabbimizin ‘yapıcı’ karakterine tamamen terstir!

Yerinden kalkıp her gün bıkıp usanmadan bahçesine bakıp içinde
yaşayan milyarlarca insana özenle bakan Rabbimiz değil midir?

Bu yüzden işte bizler kendimize sormalıyız: “Bahçem ne durumda?”

TANIKLIK, ZARARLAR VE BAHANELER

Aşağıdaki örneklere bakalım. Her örnek için şu soruları
yanıtlayalım:

Bu durumda ‘bahçemizde’, yani sorumluluk alanımızda böyle davranış
sergilemek;

İsa’nın öğrencisi olarak hangi açılardan tanıklığımızı zedeler?

Hangi açılardan, kim veya kimler için zararlıdır?

Böyle bir durumda kendini haklı çıkarmak için kişi hangi bahaneleri
öne sürer?
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• Selim aylardır vermesi gereken
raporu geciktirmiştir.

• Mert
ve eşi
iki
haftadır

karanlıkta oturmaktadırlar. Mert yarın
elektrikçiyi kesin getireceğine söz
verir.

• Arda iki aydır yırtık pantolonla okula
gidiyordur. Öğretmenine annesinin
pantolonunu dikeceğini söylediğini
söylediyse de kimseyi inandıramaz.

• Seçil, eve köpek
alınması için çok
yalvarmış, bakımını

üstleneceğine söz vermiştir. Kısa süre içinde köpekle
ilgilenmek, onu düzenli olarak dışarı çıkarmak zor
gelmeye başlar. Bir gün eve geldiklerinde, köpeğin evde kapalı kalıp
sıkılmasından dolayı birçok eşyaya zarar verdiğini görürler. Seçil’in en
sevdiği ayakkabıları da buna dahildir. Seçil köpeği artık hiç
istemiyordur.

• Sıtkı amca her sabah iş yerinden
11’de çıkar, oğlunun evine gider, onu
yataktan zorla kaldırarak dükkânını
açmasını sağlar.

• Ayten Hanım,
uzun süre önce
paylaştırdığı

görevlerin takibini ihmal etmiş, şimdi
denetleme vakti geldiği için görevlendirdiği
kişilerin işlerini incelemeye almıştır. Ancak
işlerde çok sayıda hata vardır, süre
daralmıştır. Ayten Hanım görevlendirdiği kişileri olumsuz sonuçtan
sorumlu tutar ve denetleme bitiminde işten çıkarılmalarını sağlar.
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PAVLUS′UN ÇALIŞKANLIK ÖRNEĞİ

2. Selanikliler 3:6-12 ayetlerini okuyalım ve aşağıdaki soruları birlikte
yanıtlayalım.

Pavlus bu ayetlerde nasıl bir imanlı portresi çiziyor?

Pavlus imanlıları hangi konuda uyarıyor?

Pavlus’un verdiği örneğe ve 12. ayete bakarak ‘sakince çalışmak’ ve
‘kendi kazancından yemek’ konusunda neler söyleyebiliriz?
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UYGULAMA

Bu hafta çalıştığımız alanlarda yaptıklarımızı kontrol edelim.
Tembellik ettiğimiz veya etmeye yöneldiğimiz hangi durumlar oluyor?

Kendimizi bu durumlarda sorgulayalım:

• Bu durumda kendimi haklı çıkarmak için nasıl bahanelere
başvuruyorum?

• Rab’bin tanıklığı nasıl zedelenebilir?
• Böyle durumlarda iş ihmal edilirse veya tam olarak yapılmazsa

hangi zararlar doğabilir?

Bu konular hakkında dua edelim, Rab’bin bize çalışkan olmayı
öğretmesini isteyelim.

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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