
• 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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ADALET (4)
ADALETİ SABIRLI BEKLEMEK

YA SABIR!

Karikatürü inceleyip aşağıdaki soruları aramızda konuşalım.

Yukarıdaki karikatür bizlere sabretmek konusunda ne anlatıyor?

Sabretmek konusunda doğru bir tutum nasıl geliştirebiliriz?
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NASIL BEKLİYORUZ

Geçen ünitede gördüğümüz gibi, Rab tekrar geldiği zaman tam
anlamıyla yeryüzünde adalet sağlancaktır. Gelişini de adaletini
bekliyoruz, ama nasıl bekliyoruz?

Aşağıdaki Tanrı’yı Yüceltelim ilahi kitabından 308 nolu ilahiyi
söyleyelim, ve ardından verilen soruları yanıtlayalım.

Ey Rab İsa bana gel!
Sen benim rehberim ol.
Canım senin elinde,
Ey sevgili Rab İsam.

//Gelişine susadım,
Huzuruna susadım.
Yalvarırım, Rab İsa
Hep benim rehberim ol//

Kalbim açmayacağım
Kimse koymayacağım
Tek seni istiyorum
Ey haçlanmış Rab İsa

Sana güveniyorum.
Her şeyde önderim ol.
Kalbimde egemen ol,
Ey sevgili Rab İsam.
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UYGULAMA

Bu konuyu hafta içinde çevremizdeki haksızlıkları gözlemleyerek, dua
ederek, yalvarışta bulunarak değerlendirelim! Sonrasında bu
çalışmayı beraber yürüttüğümüz kardeşlerimizle yürek tutumumuzu
paylaşalım.

Kilise hizmeti içindir; parayla satılmaz.
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Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini
biliyoruz. Yalnız yaratılış değil, biz de -evet Ruh′un turfandasına sahip
olan bizler de- evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulmasını
özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz. Çünkü bu umutla kurtulduk.
Ama görülen umut, umut değildir. Gördüğü şeyi kim umut eder? Oysa
görmediğimize umut bağlarsak, sabırla bekleyebiliriz.”

Hamdolsun ki Tanrı Sözü gelecek yaşamımızla ilgili harika bir gerçeği
ifade ediyor. Bizler bu anın acılarını odaklanmayarak, Tanrı’nın yüce
gücüne dayanmalı ve O’nun gelişini beklemeliyiz. Bizler biliyoruz ki,
bu yaratılış amaçsızlığa ve günahın egemenliğe bırakılmış bir
yaratılıştır. Ancak Mesih İsa ile bulunacağımız yeni yaratılışta ne
amaçsızlık vardır, ne de günah. Dolayısıyla amaçsızlığın ve günahın
olmadığı yeni yaratılışta, haksızlık, öfke, acılık, nefret, hırs, intikam ve
daha birçok kötü düşünce de yer bulamayacaktır. Bu yeni yaratılışta
sevgi, övgü, esenlik ve sonsuz barış egemen olacaktır.

Bu yüzden bizler de kendimizi yeni yaratılışa hazırlayanlar olarak
yaşadığımız bu dünyadaki haksızlıklara karşı sabırla dayanmalı ve
Rab İsa Mesih’in erdemlerinin ardınca koşmalıyız.

SABRIN SONU SELAMET(MİŞ)

Aşağıdaki örnek olayların her birini yüksek sesle okuyalım. Aynı
zamanda her bir örnek için şu soruları yanıtlayalım. Birlikte bunlar
üzerinde konuşalım.

Aşağıdaki örnekler bizlere beklemek ve sabretmek hakkında ne
öğretiyor?

Kendi gündelik hayatımızda sabırla beklemek konusunda ne
durumdayız?

• Arkadaşımla aynı konuları ve aynı
notları çalıştık. O 85 aldı, ben ise 30
aldım. Çok sinirliyim! Gidip hocanın
yaz okulunda para kazanmak için bazı
öğrencileri sınıfta özellikle bıraktığı
haberini yayacağım.
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• Abi zaman bir türlü geçmiyor. Ben bu
kızla evlenmek istiyorum artık. Kızın
okulunun bitmesini nasıl
bekleyeceğim? Şeytan diyor git evine,
tut kolundan getir kızı, bas nikâhı…

•
Ekonomik şartlar da aile idaresi de çok
zorlaştı. Bunların üstüne bu sene de
söz verdikleri zammı yapmadılar.
Patrona gidip bağırmak istiyorum
zammımı ver diye…

• O dükkânın yerini bana söz vermişti.
Daha sonra üç kuruş fazla verdi diye
başkasına sattı. Bu kazığı nasıl
unuturum ben?
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O GELİYOR! YERYÜZÜNÜ YARGILAMAYA GELİYOR!

Hep birlikte 94. ve 96. Mezmurları yüksek sesle okuyalım. Dinlerken
de şu soruyu düşünelim ve sonrasında aramızda konuşalım.

Bu insanlar Tanrı’nın nihai adaletini beklerken nasıl bekliyorlar?
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Bu ilahi Rab’bi bekleme konusunda size ne tür fikirler veriyor?

Bu ilahiyi söylerken nihai son ile ilgili olarak aklınıza hangi fikirler
gelmektedir?

YÜREĞİNİ SABIRLA ÖRT!

Yüreklerin esenlik içinde olması, sakinliği araması ve her bakımdan
Tanrı’ya güvenmesi oldukça önemli ve yararlıdır. Yaşadığımız acıları,
haksızlıkları ve sıkıntıları bir kenara bırakmak; sakinliği, esenliği ve
Tanrı’ya güvenmeyi seçmeyi her zaman ne yazık ki başaramayız.
Başımıza gelen haksız olaylar, bizleri öfkeye, isyana, nefrete, acılığa,
hayal kırıklığına vb. birçok kötü duyguya itmektedir.

Ancak Tanrı Sözü bizlere bu dünya ile ilgili çok önemli bilgiler veriyor:

Rom.8:18-25: “Kanım şu ki, bu anın acıları, gözümüzün önüne
serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez. Yaratılış, Tanrı
çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor. Çünkü yaratılış
amaçsızlığa teslim edildi. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu
amaçsızlığa teslim eden Tanrı′nın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışın,
yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı çocuklarının yüce
özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı.
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