
• 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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ADANMIŞLIK (2)
ÖDÜL

DEĞER Mİ?

Kuzey Amerika ile Güney Amerika′yı birbirinden ayıran kanal
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Cebelitarık

b. Süveyş Kanalı

c. Çanakkale

d. Bering

e. Panama Kanalı

Böyle bir soru size neyi hatırlatıyor? ÖSS veya KPSS gibi bir sınava
girdiniz mi, veya giren birini tanıyor musunuz? Böyle bir sınava
hazırlanmak nasıldı sizin (veya tanıdığınız kişi) için?Sizin gözünüzde
o süreç boyunca yaptığınız fedakarlıklar buna değer miydi? Bu
fedakarlıkları niçin yaptınız?

Hayatta fedakarlıklar yapmaya razı olmamızın nedeni, uğruna acı
çektiğimiz şeyin buna değdiği inancıdır. Pavlus′un dediği gibi: Kanım
şu ki, bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek yücelikle
karşılaştırılmaya değmez. (Rom.8:18)
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İSTEKLİ VEYA İSTEKSİZ

Dünyaca tanınan bir firma işçi almaktadır. Bu firmada iş sahibi olmak
bile başlı başına bir onurdur. Pek çok kişi başvuruda bulunur,
mülakatlar yapılır, referanslar kontrol edilir ve sonunda iki kişi işe
alınır. İşe alınan kişilerden biri sözleşmeyi dikkatlice okur. Yapacağı
iş için belirli bir maaş alacaktır; ama bunun yanı sıra farklı işlere de
yardımcı olursa kimi zaman çift maaş, kimi zamansa komisyon, terfi
vb. ek kazançlar elde edebileceğini öğrenir. Ayrıca bu şirketin hedefi
ve tamamladığı projeler konusunda daha fazla bilgi edinir. Bu şirket,
hem sektöründe önemli gelişmelere imza atmakta hem de kazancının
yüklü bir miktarını yetim çocukların eğitimi ve meslek sahibi haline
getirilmesi için kullanmaktadır. Adam işine dört elle sarılır; işe biraz
daha erken gider, zamanını daha özenli bir şekilde kullanır ve hem
kendi işini hem de bir takım ek işleri yapmaya gayret eder.

Onunla birlikte işe alınan kişi sözleşmeyi bu kadar dikkatle
incelememiştir, ama arkadaşının işe daha erken gittiğini ve çok
çalıştığını fark edince o da işten daha geç çıkmaya, bazı ek işler
yapmaya başlar. Fakat bir süre sonra bu tempo onu yormaya başlar;
kendine daha az zaman ayırmasının getirdiği fedakarlıklar ona zor
gelir. Bunca zamandır bu firmada çalışmaya can atmıştır ama artık
işe isteksiz bir şekilde gitmektedir. Öte yandan arkadaşı, biraz
yorulmasına rağmen aynı heyecanla çalışmaya devam etmektedir. Kişi
sonunda ekstra işleri bırakır ve yalnızca kendi işine odaklanmaya
karar verir, ama yine de işinden eski tadı alamaz.

2
01 02 02 Derin Değisim–Adanmışlık

Surların onarımı elli iki günde, yirmi beş Elul’da bitti. Bütün
düşmanlarımız bunu duydu, çevremizdeki ulusları korku sardı.
Böylece düşmanlarımız özgüvenlerini büsbütün yitirdiler. Çünkü bu işi
Tanrımız’ın yardımıyla başardığımızı anladılar.

(Neh.1:1-4; 2:6, 11-12, 15, 17-19; 4:6-9; 6:15-16)

Nehemya′yı surları onarmak için harekete geçiren, isteklendiren ve
geri adım atmamasını sağlayan unsurlar nelerdi?.

UYGULAMA

Geçen ders kendinizi adamış olduğunuz bazı görevleri not etmiştiniz.
Aralarından üç tanesini seçin ve bunları yaptığınız takdirde ortaya
çıkabilecek “bol ürün”lerin neler olabileceğini yazın.

Geçtiğimiz hafta boyunca, üç ay süre için kendinizi neye
adayabileceğiniz hakkında düşündünüz ve dua ettiniz. Seçtiğiniz
konuyu grupla paylaşın.

Kendinizi adadığınız bu şeyi Mesih′e olan sevginizden dolayı
yaptığınızı ve Tanrı′nın bu adanmışlığınızı onurlandıracağını
unutmayın. Kendinizi adamanın geçici sıkıntıları karşılığında
görebileceğiniz “ürün”ler neler olabilir?

Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur.
(Yu.14:21)

Kilise hizmeti içindir; parayla satılmaz.
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KUTSAL KİTAP ADANMIŞLIK KONUSUNDA NE
DİYOR?

Aşağıdaki ayetlere birlikte bakalım. Koyu renkli ifadelere
özellikle dikkat edelim.

Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp
ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Canını seven
onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran onu sonsuz
yaşam için koruyacaktır. Bana hizmet etmek isteyen ardımdan
gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak.
Baba bana hizmet edeni onurlandıracaktır. (Yu.12:24-26)

Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin, çarmıhını
yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek,
canını benim ve Müjde′nin uğruna yitiren ise onu
kurtaracaktır. (Mar.8:34-35)

Tanrı adaletsiz değildir; emeğinizi ve kutsallara hizmet etmiş
olarak ve etmeye devam ederek O′nun adına gösterdiğiniz
sevgiyi unutmaz. (İbr.6:10)

Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa′ya dikelim.
O kendisini bekleyen sevinç uğruna, utancı hiçe sayıp çarmıhta
ölüme katlandı ve Tanrı′nın tahtının sağında oturdu.
(İbr.12:2)

Tanrı′nın adanmışlığınızı gördüğünü, asla unutmadığını,
yaptıklarınızın bir fark yaratacağını bilmek fedakarlığa
yaklaşımınızı nasıl etkiler?

BİZİ ZORLAYAN MESİH’İN SEVGİSİDİR

Bizi zorlayan Mesih′in sevgisidir... Mesih herkes için öldü… Öyle
ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölüp dirilen
Mesih için yaşasınlar. (2Ko.5:14-15)
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Rab’be adanmış bir yaşam sürdürmek zordur, fakat Mesih imanlısı
olmanın anlamı budur. Mesih bizi buna çağırmaktadır. Neyse ki
çağrıldığımız bu yol, sonu anlamsızlık ve acı dolu, ucunda ışık olmayan
bir yol değildir. Tam tersine, Tanrı bu adanmışlığı yaşam bulmamız,
ürün vermemiz, ödül almamız ve onurlandırılmamız için bizden ister.
Verdiğimiz sözü tutmak zor geldiğinde, kendimizi adadıktan sonra
bedelini “ödemek” zor geldiğinde, şunu hatırlamalıyız: Tanrı
yaptıklarımızı görüyor, hatırlıyor ve onurlandıracaktır.

Bizden uzak, sadece çalıştığımız için maaşımızı ödeyen bir işveren
gibi davranan bir Tanrı’dan söz etmiyoruz. Bizi seven, bizim için canını
vermiş olan biri için bunları yapmaktan bahsediyoruz. Pavlus′un çok
güzel bir şekilde ifade ettiği gibi, “bizi zorlayan Mesih′in sevgisidir”.
Bize devam etme gücünü veren, O’nun bize olan sevgisi ve bizim O’na
olan sevgimizdir.

NEDEN RAZI OLURSUN?

Bir arkadaşınız sizden bir ricada bulundu. Yeni taşındığı eve telefon
bağlanacağı için birinin evde olması gerekiyor. Fakat kendisinin o
gün işten izin alıp evde beklemesi çok zor olacak, çünkü önemli
müşterilerle toplantısı var. Sizin izin kullanıp evde onun yerine
beklemenizi istiyor. Hangi şartlar altında kabul ederdiniz?
Gerekçeleriniz ne olabilir?

• Ricada bulunan kişi, daha önce sizin
için bir iyilik yapmıştı.

• Ricada bulunan kişi, hoşlandığınız
kişinin yakın bir arkadaşı.

• Ricada bulunan kişi, eski ve yakın bir
arkadaşınız.

• Ricada bulunan kişi, karşılığında size en sevdiğiniz yemeği
pişireceğine söz verdi.

• Ricada bulunan kişi, size çok yardımı dokunmuş, sizi kayıran biri.

• Ricada bulunan kişi, biraz çekindiğiniz ve kızdırmak istemeyeceğiniz
biri.
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NEHEMYA’NIN GAYRETİ

Nehemya kitabından derlenen aşağıdaki ayetleri okuyalım...

Pers Kralı Artahşasta’nın krallığının yirminci yılı, Kislev ayında Sus
Kalesi’ndeydim. Kardeşlerimden Hanani va bazı Yahudalılar yanıma
geldi. Onlara sürgünden kurtulup sağ kalan Yahudiler’i ve
Yeruşalim’in durumunu sordum. “Sürgünden kurtulup Yahuda İli’ne
dönenler büyük sıkıntı ve utanç içinde” diye karşılık verdiler, “Üstelik
Yeruşalim surları yıkılmış, kapıları yıkılmış.” Bunları duyunca
ağladım, günlerce yas tuttum. Oruç tutup Göklerin Tanrısı’na dua
ettim. Kral [Yahuda’ya gitme] dileğimi uygun buldu ve beni
göndermeye kabul etti. Ona ne zaman döneceğimi söyledim.

Yeruşalim’e gittim. Orada üç gün kaldıktan sonra gece kalkıp birkaç
adamla işe koyuldum...Gece karanlığında dere boyunca ilerledim,
surları gözden geçirip geldim.. Sonra onlara, “İçine düştüğümüz
yıkımı görüyorsunuz” dedim, “Yeruşalim yıkılmış, kapıları ateşe
verilmiş. Gelin, Yeruşalim surlarını onaralım, utancımıza son verelim.”
Onlara Tanrı’nın bana nasıl destek olduğunu ve kralın söylediklerini
anlattım. Onlar da “Haydi, onarmaya başlayalım” dediler. Var
güçleriyle bu hayırlı işe başladılar. Ama Horonlu Sanballat, Ammonlu
görevlilerden Toviya, Arap Geşem yapacaklarımızı duyunca bizi
küçümseyip alay ettiler.

Surun onarımına devam ettik; yarı yüksekliğe kadar suru tamamladık.
Çünkü herkes canla başla çalışıyordu. Sanballat, Toviya, Araplar,
Ammonlular ve Aşdotlular Yeruşalim’in surlarındaki onarımın
ilerlediğini, gediklerin kapanmaya başladığını duyunca çok
öfkelendiler. Hepsi bir araya gelerek Yeruşalim’e karşı savaşmak ve
kentte karışıklık çıkarmak için düzen kurdular. Ama biz Tanrımız’a
dua ettik ve gece gündüz onları gözetsinler diye nöbetçiler diktik.
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Ay sonu gelir ve adam maaşını alınca, aldığı miktarın anlaştığı
miktardan daha fazla olduğunu fark eder; ayrıca o seneki destekleri
sayesinde iyi bir üniversiteye girmiş bir çocukla ilgili bir bilgilendirme
raporu alır. Adam bunlara anlam vermeye çalışırken, fazladan iş yapan
arkadaşına rastlar ve ona bu durumdan bahseder. Arkadaşı da
sözleşmede yazanları anlatır.

Adam bir yandan bu sürprizden ötürü mutludur, öte yandan içinde
bir burukluk vardır. Fazladan iş yaptığı zamanlar için fazladan ücret
alacağını ve yetim kalmış bir çocuğun geleceğine bir katkıda
bulunabileceğini bilseydi, o kadar çabuk pes etmez ve işine karşı
soğumazdı.

Öyküdeki iki adamın adanmışlığı arasındaki fark neydi?

Bir iş yaparken sizi motive eden şey nedir?
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