
TANRI’YA İTAAT BÜYÜK BEREKET GETİRİR
YOLUMU GÖSTERİRSİN

Aşağıda Tapınma Önderi uygulamasında yer alan bir ilahinin sözleri
var. Eğer biliyorsanız söyleyebilirsiniz. Bilmiyorsanız aşağıdaki linkten
dinleyebilirsiniz.

https://songs.worshipleaderapp.com/?lang=tr#songinfo?song_id=3645
(https://songs.worshipleaderapp.com/?lang=tr#songinfo?song_id=3645)

Hayatlarımızı sana teslim ederiz

Güveniriz sadakatine

Sen bizi yönetirsin değişmeyen ilginle

Lütfun sonsuza dek sürecek

//Yolumuzu göremesek de sana iman edeceğiz//

Söylediğin her şey, verdiğin her söz

Gerçekleşir, eninde sonunda

Kutsal Sözünde yazılan her şey

Gerçekleşir eninde sonunda

Söylediğin her şey.
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İlahiyle ilgili şu soruları birlikte cevaplandıralım:

Soru 1: İlahinin sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Soru 2: Tanrı’ya itaat ettiğimizde “yolumuzu göremesek de” nasıl bir
umudumuz vardır?

İTAAT ET VE BEKLE

Ester 6, 7 ve 8. bölümleri yüksek sesle okuyalım (8-10. bölümler
Purim bayramı kutlaması hakkındadır. Vaktiniz varsa bu bölümleri de
okuyabilirsiniz. Ama yoksa kendiniz başka bir zaman bu bölümleri
okuyun.) Okuduktan sonra çalışmamıza aşağıdan devam edelim.
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Ester kitabının tamamını burada okumayacağımızı daha önce
belirtmiştik. Ester’in bizim için nasıl bir örnek oluşturduğuna ve
ondan öğrenebileceklerimize odaklanacağız yine. Yine de Ester’in
hayatından neler öğrenebileceğimiz görmek için elbette Tanrı Sözü’ne
bakmamız yerindedir. Okuduğumuz bölümlerde Tanrı’nın Ester’le
birlikte olduğunu, Tanrı bunu bu ayetlerde açıkça belirtmese de
rahatlıkla anlayabiliyoruz.

Kral, Ester’i kabul edip isteğini sorar. Bunu yapmasa Ester ölebilirdi.
Ama Ester cesaretle kralın yanına girip isteğini söyler. Kralı şölene
çağırır. Bu arada Yahudilerin düşmanı Haman’ın onurlandırılma
beklentisiyle sunduğu öneriler sayesinde Mordekay onurlandırılır.
Burada sadece Ester’in hayatında değil, Mordekay’ın hayatında da
Tanrı’nın bereketini görebiliyoruz.

Soru: Tanrı’ya itaat sonunda her zaman sevinç ve bereket getirir.
Bu, Kutsal Kitap’a yayılmış bir gerçektir. Bunu okuyor ve biliyoruz.
Ancak çoğu zaman Tanrı’ya itaat etmek bize zor gelir. Kendinizde sizi
bu konuda zorlayan düşünce ve tutumunuz nelerdir? Biraz düşünüp
birlikte bir süre bu konuda konuşalım şimdi.

Ester’in şöleninde Haman’ın tüm kötülüğü ortaya çıkar. Haman
sonunda yok olur. Ester isteğini krala açıkça bildirir. Böylelikle kral
çıkardığı fermanın yerine başka bir ferman çıkararak Yahudilerin
soykırımına engel olur. Halk “Purim” i kutlamaya başlar.

Tanrı’nın egemen olduğunu her zaman hatırlamalıyız. Kadere
mahkûm değiliz. Acılar, kötülükler, düşmanlıklar Tanrı’nın halkı için
her zaman olacaktır. Ancak Tanrı halkı üzerine düşeni bilmeli ve
yerine getirmelidir. Böylece Tanrı’ya itaatin meyvelerini görebilir.

İsa Mesih böyle bir vaatte bulunmaktadır: “Siz öncelikle O′nun
egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün
bunlar da verilecektir.” (Mat. 6:33). Tanrı’ya itaat büyük bir bereket
getirmektedir. Kutlanan bu bayram tıpkı Mısır’dan Çıkış’taki Fısıh,
Mayasız Ekmek, Çardak bayramları gibidir. Sonunda Tanrı’nın
planları gerçekleştiğinde bir bayram havası gelir.

Purim bugün bile kutlanan bir bayramdır. Bahar aylarında kutlanan
bu bayram Yahudiler tarafından büyük sevinçle geçer. Bizler de İsa
Mesih’in, Tanrı’nın kurtuluş planının gerçekleştiği Diriliş Bayramını
büyük coşku ve sevinçle kutluyoruz.
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Bugün yaşadığımız dünyada belki itaatimizin sonuçlarını
görmeyebiliriz. Ümidimiz görmek olmamalı. Ümidimiz sonunda
Tanrı’nın planlarının gerçekleşeceğine duyduğumuz güvene
dayanmalı. Esas bereketimiz İsa Mesih’te gerçekleşen kurtuluşa
kavuşmamız ve O’nda kazandığımız zaferdir. Sonunda elbette O’na
itaat etmiş ve sona kadar dayananlar Tanrı ile birlikte büyük bir
şölene kavuşacaklardır: “Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini
işittim: "İşte, Tanrı′nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların
arasında yaşayacak. Onlar O′nun halkı olacaklar, Tanrı′nın kendisi de
onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek.
Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak.
Çünkü önceki düzen ortadan kalktı." (Va. 21:3-4)

Soru: Kendi hayatınızda Tanrı’ya itaatinizin getirdiği bir bereket ve
sevinç zamanı varsa kardeşlerle paylaşır mısınız? Bu tanıklık
grubunuza büyük bir teşvik olacaktır.

NASIL İTAAT EDEBİLİRİM?

Ester’in hayatında itaatin ne kadar önemli olduğunu gördük. Ester
hayatını riske atarak kendi ulusunu kurtarmak için fedakarlıkta
bulunarak itaat etti. Bunun sonucunda da büyük bir kurtarış ve sevinç
geldiğini okuduk.
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Kendi itaatimiz hakkında düşünelim. Tanrı’nın söylediklerine
güvenmenin, anlamasak da yerine getirmenin, yani itaatin etmenin
neden bize zor geldiği hakkında biraz konuştuk. Şimdi itaat
ettiğimizde neler yaşayabileceğimizi konuşalım.

Aşağıda itaatle ilgili bir konu ve o konuyla ilgili bir örnek bulacaksınız.
Kendi tecrübelerinizi de bu başlıklar altında paylaşabilirsiniz. Her
başlık için şu soruları sırayla birlikte cevaplandıralım:

Soru 1: Bu durumda kişiyi itaat etmeye iten neden neydi?

Soru 2: Sonucunda nasıl bir etkisi olmuş olabilir?

1.Tanrı′ya küçük konularda itaat etmek, Tanrı′nın en büyük
bereketlerini kabul etmede önemli bir adımdır.

Esin bir türlü işinden ayrılamıyordu. Oysa işinde kendisinden yalan
söylemesini, rüşvet vermesini ve bazen de vergiler konusunda doğru
hesap yapmamasını istiyorlardı. Sonunda Esin işinden ayrılmaya
karar verdi.
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2. İtaatimiz başka insanlara da fayda sağlar.

Seda kayınvalidesinin dedikodularından artık bıkmıştı. Eve her
geldiğinde kayınvalidesi onu incitecek bir söz söylüyor, her şeyinden
şikayet ediyordu. Sonrasında da komşularına Seda hakkında dedikodu
yapıyordu. Seda bir süre görüşmedi kayınvalidesiyle. Ancak sonunda
onunla açıkça konuşmaya ve onun için iyi şeyler yapmaya karar verdi.

3.Tanrı′ya itaat ettiğimizde asla hayal kırıklığına uğramayacağız.

Selin ve eşi uzun zamandır evlerinden uzakta müjdeci olarak
çalışıyorlardır. Bu zamana rağmen henüz istedikleri gibi müjde
bulundukları yerde yayılmamış, hatta bazı gelen kişiler de kiliseden
ayrılmışlardır. Bu dönemde sürekli dua edip oruç tutuyorlardı. Selin’in
eşi Engin oradan ayrılma konusunda eşinin karar vermesini ister. Eğer
o isterse gideceklerdir. Selin çok zor olmasına rağmen bu şehirde
kalıp kilisede hizmet etmeye karar verir.
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UYGULAMA

Bu hafta günlük tutmak için bir defter alalım.

Şu üç konuyu defterimize unutmamak için not alalım:

1. Tanrı′ya küçük konularda itaat etmek, Tanrı′nın en büyük
bereketlerini kabul etmede önemli bir adımdır.

2. İtaatimiz başka insanlara da fayda sağlar
3. Tanrı′ya itaat ettiğimizde asla hayal kırıklığına uğramayacağız.

Tanrı’ya itaat etmekte zorlandığımız konuları not alalım. Bu konularda
dua edelim.

Ayrıca bu günlüğe Tanrı’nın sözüne itaat ettiğimiz alanları yazalım.
Sonra gördüğümüz bereketleri not edip kardeşlerle paylaşalım.

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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