
• 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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VERMEK-2
VERMEK DEMEK SEVMEK DEMEK

SEVGİ NEYDİ?

Ünitemizi yüksek sesle okuyalım

Sevgi nedir? Nasıl gösterilir? Bu soruları içimizde düşünelim. Belki de
her insanın bir sevgi tanımı var.

“Selvi boylum Al Yazmalım” adlı filmden şu sahneyi birlikte izleyelim.
İzledikten sonra da aşağıdaki soruları yanıtlayalım:

http://www.youtube.com/watch?v=NcG1DgXq9dk
(http://www.youtube.com/watch?v=NcG1DgXq9dk)

• Burada sevgi nasıl tanımlandı?
• Siz bu sevgi anlayışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
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HER ŞEYİMİ “VERMEK”

Bu ilahinin melodisini biliyorsak hep birlikte söyleyelim, eğer
bilmiyorsak yine hep beraber şiir olarak okuyalım. Söyledikten sonra
aşağıdaki soruları yanıtlayalım!

• Sevmek hangi eylemlerimizle kendini gösterir?
• Her şeyimizi vermek neden bu kadar önemli?

Her şeyimi ben veririm
Rabbime mutlulukla.
O′nu daima severim,
Yaşarım huzurunda.

Tekrar:
Sana veririm, sana veririm,
Her şeyimi, yüce Rabbim,
Sana veririm.

Her şeyimi ben veririm
Rabbimin ayağına.
Zevklerimi unuturum,
Şimdi beni al sana

Her şeyimi ben veririm,
Beni çek, Rabbim sana.
Sen benimsin, ben seninim,
Ruh şahit olsun buna

Her şeyimi ben veririm,
Tamamen ya Rab, sana.
Aşk ve gücünle dolayım,
Kalayım huzurunda.

Her şeyimi ben veririm
Aşk, sevgi ateşiyle.
Kurtuluş mutluluğuyla
Hamdederim ismine.
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UYGULAMA

İsterseniz hemen şimdi veya bu hafta içinde bir topluluk, hizmetkâr
bir kardeş veya bir organizasyon için aramızda para toplayalım. 1
TL bile verecek olsanız verin. Sonrasında biz de bu paraları kilise
önderine verelim ve o da teslim etsin.

Kilise hizmeti içindir; parayla satılmaz.
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Gerçekten de sevgi ile vermek arasındaki ilişki bu ayetlerde oldukça
açık bir şekilde vurgulanmıştır. Tanrı’nın sevgisi kardeşimizin
yardımına koşmakla açıklanmıştır. Dolayısıyla vermek ne kadar da
önemlidir! Bir bakıma içimizde Tanrı’nın sevgisinin olduğunun
kanıtıdır.

Bu çağda insanlar birbirlerini sevdiklerini sözleriyle ve kelimeleriyle
rahatlıkla ifade edebilirler. Ancak iş eyleme ve içtenliğe gelince, ne
yazık ki çoğu geri adım atar. Bizden beklenen tam tersidir. Bizden
istenen, eylemle sevmek ve ihtiyaç içinde gördüğümüz kardeşimize
şefkat göstermektir.

Diğer bir ifadeyle, sevmek demek vermek demektir!
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EYLEMLE ve İÇTENLİKLE SEVELİM

Sevgimizi eylemle göstermeliyiz. Hep birlikte aşağıdaki alıştırmaların
her birini okuyalım ve şu soruyu birlikte yanıtlayalım!

1. Bu örnekteki temel sorunlar nelerdir?
2. Böyle durumlarda doğru davranış ne olabilir?

• Maaşımı ayın 20’sinde alacağım. Yani daha
beş gün var. Ama çocuğumun hastane
masraflarını ödemem gerek şimdi. Ne
yapsam?
- Senin için dua edeceğim kardeşim!

• Biz kilise olarak bir kardeşin
dershane parası için yardım etmeye
karar verdik. O kardeş de yardım
edeceğini söyledi. Herkes önce ‘Tabii
veririm’ dedi, ama şimdi sadece üç kişi
kaldık.

• Şu evsiz adamın durumu çok kötü. Her
gördüğümde çok üzülüyorum. Neredeyse hiç
doğru düzgün yemiyor eminim ki.
- Evet ya çok yazık! Yemek demişken, gidiyor
muyuz akşam o yeni açılan restorana?

• Değerli Selin! Sen çok değerli bir kardeşsin,
sana yardım etmek benim için çok büyük bir
mutluluk. Ne zaman yardım istersen hazırım.
- 2 gün sonra... Merhaba Ayşe, ben Selin.
Yakınlarımı otogara bırakmam lazım
cumartesi. Acaba sen bizi bırakır mısın?
Sadece 15 dakikanı alır.

- Çok isterdim ama yardımcı olamayacağım.
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BİR CÖMERTLİK ÖRNEĞİ

Hep birlikte 2. Korintliler 8:1-9 ayetleri okuyalım ve şu soruları
yanıtlayalım.

• Makedonya’daki toplulukların tavrını sizler nasıl
değerlendirirsiniz?

• Bu kardeşler neden bağışta bulunmak için bu kadar
arzuluydular?
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SEVMEK DEMEK, VERMEK DEMEK!

Belki de vermek konusunda konuşurken neden sevgi konusuna bir
anda geçildiğini merak edebiliriz. Ancak sevgi ile vermek kavramları
birbirinden kopmayan, asla kopmayacak bir ilişkiye sahiptir. Bu
sebeple ikisini birbirinden ayırmak oldukça hatalı olur. Öncelikle en
önemli örneğimize, İsa Mesih’e bakalım:

“Sevginin ne olduğunu Mesih′in bizim
için canını vermesinden anlıyoruz.

Bizim de kardeşlerimiz için canımızı
vermemiz gerekir.” (1Yu.3:16)

Bakmamız gereken ilk kişi mutlaka İsa Mesih olmalıdır. İsa Mesih
kendini vererek biz günahlı insanlar için kurtuluş yolunu sunmuştur.
İsa Mesih’in bizden istediği şey de sevmektir. Sevdiğimizi de
kardeşlerimize vererek gösteririz. Bu ayetteki ‘kardeş için canını
vermek’ söylemi oldukça önemlidir. Burada ifade edilen, bir kurban
gibi kendimizi sunmak değildir tabii ki. Ancak ihtiyaç halinde, maddi
anlamda ve diğer anlamlarda elimizden geldiğince kardeşlerimizin
yardımına koşmak bu ayetin bize sunduğu bir öğüttür. Devamında
yine oldukça önemli öğütlerle Kutsal Kitap bize konuşuyor:

“Dünya malına sahip olup da kardeşini
ihtiyaç içinde gördüğü halde ondan
şefkatini esirgeyen kişide Tanrı′nın

sevgisi olabilir mi? Yavrularım, sözle
ve dille değil, eylemle ve içtenlikle

sevelim. (1Yu.3:17-18)
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