
TANRI’NIN PLANI HER DURUMDA DEVAM
EDER

ÇİNLİ ÇİFTÇİ

Aşağıdaki hikayeyi yüksek sesle okuyalım. Sonrasındaki soruları
birlikte cevaplandıralım.

Çinli bir çiftçi at satın alır ama at bir süre sonra kaçar. Komşusu
çiftçiye, “Ne kadar kötü bir haber!” der. Çiftçi komşusunu yanıtlar:
“İyi haber mi, kötü haber mi, kim bilebilir?” Günlerden bir gün at
yanında başka bir atla çıkagelir. İlgili komşusu çiftçiye, “Ne iyi bir
haber!” der. Çiftçi yine aynı cevabı verir: “İyi haber mi, kötü haber
mi, kim bilebilir?” Çiftçi ikinci atı oğluna verir. Oğlu at binerken
düşüp bacağını kırar. Komşusu endişeyle, “Çok kötü bir haber…” der.
Çiftçi yine, “İyi haber mi, kötü haber mi, kim bilebilir?” diye cevaplar.
Bir hafta sonra imparatorun adamları köye gelirler. Köyün tüm genç
erkeklerini savaşa götüreceklerdir, sakat kalan çiftçinin oğlu hariç.

Bu hikaye bize olup bitenleri yorumlama konusunda acele
etmememizi öğütler. Tanrı’nın bizim hayatımızla ilgili planlarını
düşünelim

Soru: Hayatımızdaki belirli olayları yorumlama konusunda bu hikâye
ile Tanrı’nın planları arasında nasıl bir ilişki kurarsınız? Birlikte
cevaplandıralım.
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Soru: Hayatınızda tam anlayamadığınız, nedenini bilmediğiniz bir
sıkıntı, problem veya değişiklik var mı? İçinde olduğumuz bu durum
Tanrı’nın planlarına nasıl bir araç olabilir? Biraz bu konuda konuşalım
birlikte.

ESTER KİTABININ ÖZETİ

Tüm Ester kitabına şöyle bir bakarsak tüm çalışmalarımız için
çok daha yararlı olacaktır. Bu yüzden aşağıdaki özeti dilerseniz
yüksek sesle okuyalım.

1-2. BÖLÜMLER

Pers Kralı Aheşveroş büyük bir şenlik verdiği sırada güzel karısı
Vaşti’yi herkese göstermek ister. Kral tarafından çağrılan Vaşti bu
isteği reddeder. Kral da Vaşti’yi kraliçelikten azleder. Yerine yeni bir
kraliçe aranmasını buyurur. Pers topraklarında sürgün olarak yaşayan
Yahudilerden Mordekay, kardeşinin kızını, esas adı Hadesa olan
Ester’i evlat edinmiştir. Ester kraliçe adayı olarak saraya getirilir.
Mordekay da onunla birliktedir ve Ester’den Yahudi olduğunu kimseye
söylememesini ister. Kralın huzuruna çıkmak için tüm hazırlıklar
tamamlandıktan sonra Ester kralın yanına gider. Kral, Ester’i tüm
kızlardan daha üstün bularak onu kraliçe olarak seçer.

Mordekay krala kurulan bir komployu ortaya çıkardığı için kral
tarafından ödüllendirilir.

3-4. BÖLÜMLER ve 5:8

Kralın yardımcısı Haman, Mordekay ona saygı göstermediği için çok
sinirlenir. Mordekay’ın Yahudi olduğunu öğrendiğinde tüm
Yahudilerin öldürülmesi için bir plan yapar. Kralı da bu düşüncesinin
doğruluğuna ikna ederek bir gün belirleyip o günde Yahudilerin
tamamen yok olması için bir emir çıkartmayı başarır.

Mordekay bu karardan dönmesini sağlaması için Ester’den krala gidip
rica etmesini söyler. Ancak bu o kadar kolay değildir, çünkü kral
çağırmadıkça hiç kimse onun huzuruna çıkamazdı. Eğer kral asasını
uzatıp izin verirse o kişi yaşayıp ricasını krala bildirirdi. Ancak kral
asasını uzatmazsa bu o kişi için ölüm fermanı demekti.

Ester büyük bir dua ve oruç zamanıyla yardım diler. 5:1-8’de Ester’in
kral çağırmadan yanına gittiğini okuruz. Kralın gözünde lütuf bulan
Ester’e kral asasını uzatır ve Ester krala isteğini söyler.
2
04 04 01 Kadınlar–Ester



5:9 – 6. BÖLÜM

Haman bu duruma oldukça öfkelenir, bir başka plan yaparken ve
aslında kendisinin onurlandırılacağını düşünürken, kral tarafından
onurlandırılan kişi Mordekay olur.

7–10. BÖLÜMLER

Haman’ın planları ortaya çıkar. Yahudilere olan saldırı planı bir başka
emirle tersine döner. Kitabın sonlarında Yahudilerin geleneksel bir
bayramı olan Purim’in kutlandığını okuruz. Mordekay ise kralın ikinci
adamı olarak görev yapmaktadır.

TANRI HER DURUMDA ETKİNDİR

Öncelikle Ester 1 ve 2. bölümleri yüksek sesle okuyalım.

Ester kitabı Kutsal Kitap’taki tarihsel kitapların sonuncusudur. Kitabın
en çarpıcı özelliği Tanrı’nın isminin bu kitapta hiç geçmemesidir. Buna
rağmen Ester kitabı Eski Antlaşma içinde yer almakta ve önemini
korumaktadır. O zaman bizim de bu kitaptan, Ester’den
öğreneceğimiz çok şey vardır. Çalışmalarımız tüm Ester kitabından
ziyade kitabın kahramanı olan Ester’in karakterine, yaptıklarına ve
ondan öğreneceklerimize odaklanmaktadır.

Tanrı’nın bizim için bir planı vardır. Bu Ester’in kraliçe olma sürecini
açıklayan bir gerçektir. Tüm Ester kitabındaki hikâyeye baktığımızda
Haman adındaki vezirin Yahudiler için büyük bir soykırım planladığını
okuruz. Bir küçük Yahudi kızı olan Ester’in kraliçe olması, bu
soykırımı önlemenin bir yolu olarak bize açıklanır.

Her ne kadar Tanrı’nın adı bu kitapta geçmese de, Tanrı’nın iradesi
tüm kitap boyunca asıl kahramandır. Tanrı amaçlarını gerçekleştirmek
ve halkını korumak amacıyla insanları yönlendirebilir ve onları
kullanır. Tanrı için günahlı yürekler kendi planlarını
gerçekleştirmesine engel yaratamaz, hatta onları da dilediğince
kullanabilir. Aheşveroş’un sefahat ve gösteriş düşkünlüğü, Vaşti’nin
itaatsizliği Ester’in kraliçe seçilmesinde büyük rol oynar. Böylece
Ester halkına yardım edebilecek bir konuma gelir.
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Pavlus kendisi için şöyle diyor Galatyalılar 1:15’te: “beni daha
annemin rahmindeyken seçip lütfuyla çağıran Tanrı…” Pavlus,
Tanrı’nın onu nasıl kendi planları için kullanacağına Tanrı’nın o daha
doğmamışken karar verip bildiğini belirtir. Süleyman kendi
tecrübesinden şöyle bilgece bir söz söyler: “Kişi yüreğinde gideceği
yolu tasarlar, ama adımlarını RAB yönlendirir.” (Özd. 16:9)

Tanrı’nın büyük ve dünyayı değiştiren planında kendimiz için “Benim
için planın ne?” diye Tanrı’ya soruyor olabiliriz. Ya da bulunduğumuz
konumu, yeri, hizmeti, şartları da beğenmiyor olabiliriz. Ancak
Tanrı’nın işte bu büyük ve dünyayı değiştiren planında bizim
sorumluluğumuzun ne olduğunu sormak ve düşünmek en doğru tutum
olacaktır. Çünkü biz bunun için buradayız.

Ester’in kendi karakterini de bu bölümlerde okuyabiliyoruz. Ester’in
Mordekay’a duyduğu itaat de bir başka önemli konudur bu
bölümlerde. Mordekay bir amca olsa da artık saraya girmiş yeğenini
yine de yalnız bırakmaz. Bir baba gibi onu korur, kollar. Ester’in de
onun sözünü dinlediğini görüyoruz.

Ayrıca Ester’in tüm bu şatafat ve zenginliğe rağmen haremağası
Hegay’ın kendisine önerdiğinden başka hiçbir şey istememesi
alçakgönüllü ve kanaatkar karakterini gösteriyor. Kralın onun sadece
güzelliğine değil, karakterine de saygı duyduğunu düşünebiliriz.

Soru 1:Ester’in kraliçe olma sürecinde Tanrı’nın iradesini gördüğünüz
durumlar nelerdir? Biraz konuşalım, sonra diğer soruya geçeriz .

Soru 2:Tanrı’nın planlarının gerçekleşmesi hakkında bu bölümden
neler öğrenebiliriz? Birlikte cevaplandıralım şimdi.

Soru 3:Kendi hayatımızda önce görmediğimiz ama düşününce aslında
Tanrı’nın planı olduğunu fark ettiğimiz olaylar oldu mu? Grupla
tanıklığınızı paylaşın.
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NELER YAPTI BENİM İÇİN?

Ester’in hayatında birkaç dönüm noktası olduğunu okuyoruz.
Hayatınızda doğumunuzdan bugüne kadarki zaman içinde birçok
olayla karşı karşıya gelmişsinizdir. Bu olayları aşağıdaki çizelgeye
yazın. Sonra Tanrı’nın bu olayları sizin hayatınızda nasıl kullandığını
hatırlamaya çalışın. Bu tanıklığı grubunuzla paylaşın.

Olduğu
Zaman Olan Olay Sonucunda ne oldu?

1994 İsa Mesih’e
iman ettim

Birçok şey değişti, Rab beni günahlarımdan
kurtardı

1997 Eskişehir’e
taşındık

Buraya gitmeyi istemiyordum ama burada
eşimle tanıştım

2005
Kızım doğdu
ama çok
hastaydı

Tanrı ona şifa verdi

2010 ve
birkaç
yıl daha

Çok büyük
maddi
zorluklar
yaşadık

Tüm borçlarımızı ödeyebildik

2017 Babam vefat
etti

Babam imanlı olduğu için onun nereye
gideceğini biliyorum. Bu zamanda diğer
akrabalarımla müjde paylaşabildim.

Sonuç: Tüm hayatınız için Tanrı’nın nasıl bir planı vardı? Tanrı bana
çok şey öğretti. Şimdi acı çekenlere kendi tecrübelerimden
paylaşabiliyorum. Bugün kilisede bu konuda hizmet edebiliyorum.
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Olduğu
Zaman

Olan
Olay Sonucunda ne oldu?

Sonuç: Tüm hayatınız için Tanrı’nın nasıl bir planı vardı?
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UYGULAMA

Ester kitabını baştan sona okuyalım.

Ester’in hayatından öğrendiklerimizle ilgili kısa kısa notlar alalım.

Tanrı’nın planlarının her durumda devam edeceği konusunda
yüreğimizi yoklayalım. Bu konuda güvenmekte zorlandığımız yerleri
bu notlarımızın altına yazalım. Dua zamanlarımızda Rab’den bu
konuda yardım 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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