
• 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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TANRININ İSTEĞİNİ BİLMEK(1)
TANRININ NİHAİ İSTEĞİ

İlk çalışmamıza bir ilahiyle başlayalım. Tanrı’yı Yüceltelim kitabından
586. ilahiyi söyleyelim. Tanrı’nın isteğini bilmek hakkında düşünürken
önce kendi isteğimizi düşünelim. Bu ilahiyi biliyorsanız birlikte
söyleyin, bilmiyorsanız aşağıdaki linkten dinleyebilirsiniz. Dinlerken
sözlerini düşünelim.

https://songs.worshipleaderapp.com/?lang=tr#songinfo?song_id=257

Sevdiğim her şeyi,Yaşam kaynağımı,

Dünyanın verdiği Ve aldığı,

Kazanç saydığımı, Kayıp saydım ben.

Değersiz artık Bundan sonra...

Artık isteğim Seni bilmek Rab.

Sende kök salmak, Senin olmak.

İmanla kuşanıp Dünyanın vermediği,

Doğruluğu senden Alacağım.

Tanımak Seni, İsa,

Daha güzel şey yok!

Benimsin, her şeyim,

Sevincim, doğruluğum!

Seni severim...
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Diri yaşamın Gücünü bilmek

Ve seni bilmek, Eleminde,

Sana benzemek, Ölümünde Rab,

Seninle yaşamak, Sonsuzlarca

NE İSTERSEN YAPARIM!

Aşağıdaki öyküyü yüksek sesle okuyalım. Tanrı’nın isteğini bilmek
hakkında böyle bir tutumun kendi hayatımızda olup olmadığını
düşünelim. Öykü sonrasındaki soruları birlikte cevaplandıralım.

Bir adam sabah kalkar kalmaz Tanrı’nın önüne gidip dua etmeye
başlamış: “Tanrım bugün için benden ne yapmamı istediğini lütfen
bana göster.”

Gözlerini kapatmış, Kutsal Kitabını rastgele açıp parmağını bir ayetin
üzerine koymuş. Gözünü açıp işaret edilen ayeti okumuş: “Yahuda
paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı, gidip kendini astı.”
(Mat. 27:5)

“Yahuda’nın kendini asmasıyla benim ne ilgim var! Tanrı benden böyle
bir şey isteyemez” diye düşünmüş. İkinci kez şansımı deneyeyim
diyerek yine gözlerini kapatıp aynı şeyi yapmış. Gözlerini açmış ve
parmağını koyduğu ayeti okumuş: “Yaptığının aynısını yapın ona.”
(Yer. 50:15)
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Ayrıca dua ettiğiniz konunun Tanrı’nın sonsuz isteğinin içinde nasıl bir
yerde olduğunu düşünelim.

Aşağıdaki ayetleri okuduktan sonra bunu yeniden değerlendirmek için
derin düşünüp dua edelim.

“Bana istemini yapmayı öğret,

Çünkü Tanrım’sın benim.

Senin iyi Ruhun

Düz yolda bana öncülük etsin!” (Mez. 143:10)

“Çünkü Babam’ın isteği, Oğul’u gören ve O’na iman eden herkesin
sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde
dirilteceğim.” (Yu. 6:40)

“Bu çağın gidişine uymayın; bunun yerine, Tanrı’nın iyi, beğenilir
ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin
yenilenmesiyle değişin.” (Rom. 12:2)

Kilise hizmeti içindir; parayla satılmaz.

7
Gençlik–Tanrı’nın İsteğini Bilmek 03 06 01



Tanrı’nın isteği, bazen Tanrı’nın arzuladığı değil, izin verdiği şeylerdir
de. Dünyada olup biten kötülük, savaş, acı Tanrı’nın isteği olmasa da
O’nun izniyle olan şeylerdir. “İyilik edip acı çekmek -eğer Tanrı′nın
isteği buysa- kötülük yapıp acı çekmekten daha iyidir.” (1Pe. 3:17)

Tanrı’nın isteğini Tanrı’nın Sözü’nde görebiliriz. Tanrı’nın halkı için
mutlak isteği, verdiği yasanın özünde de görülür. Tanrı’nın halkı O’nu
yüceltecek, O’na tanıklık edecek ve kutsal olacaktır. Tanrı’nın isteğini
Tanrı’nın Sözü’nde görebiliriz. Pavlus, Selanik’teki kiliseye bunu böyle
söylemiştir: “Tanrı’nın isteği şudur: Kutsal olmanız, fuhuştan
kaçınmanız…” (1Se. 4:3)

Tanrı’nın kendi hayatımızdaki isteğini bilmek için öncelikle O’nun
yaratılıştaki nihai isteğini anlamamız gereklidir. Bu isteğin bizim
hayatımızı nasıl etkilediğini düşünmeli ve buna göre yolumuzu
gözetmeliyiz.

Tanrı’nın Kutsal Kitap’taki sonsuz, nihai isteği (kurtuluş,
egemenliğinin gelmesi, bizimle birlikte olmak gibi) kendi hayatımızda,
Tanrı’nın nihai isteğini bilmek bizim düşüncelerimizi nasıl etkiler?
Bununla ilgili biraz konuşalım.
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İSTEĞİN OLSUN BENDE

Aşağıda Tanrı’nın isteğini anlamakla ilgili örnekler sıralanmıştır.
Bunları yanlarındaki ayetlerle karşılaştırdığımızda elde ettiğimiz
sonucu, düşüncelerimizi grup olarak paylaşalım. Bu örnekler,
eşleştikleri ayetlere göre Tanrı’nın Kutsal Kitap’taki nihai isteğiyle
nasıl uygunluk gösteriyor? Aramızda konuşalım.

Ali uzun zamandır bir şirkette muhasebeci olarak çalışmaktadır. Bir
süredir muhasebe şefliği pozisyonu boştur ve Ali şef olmayı çok
istemektedir. Ancak yanındaki arkadaşı da aynı yer için adaydır. Eğer
Ali biraz daha kendini patrona gösterebilirse, son işi arkadaşından
önce bitirebilirse, o pozisyonu alabilecektir. Ali, Tanrı’nın isteğini
öğrenmek için uzun zamandır dua etmektedir.

“Siz öncelikle O′nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin,
o zaman size bütün bunlar da verilecektir.” (Mat. 6:33)

Sevda’nın büyük bir sıkıntısı vardır. Arkadaşlarından biri sürekli onun
hakkında başkalarına onu kötüleyip duruyordur. Kendisi defalarca
onunla konuşmuş, diğer kardeşlerle yanına gitmişse de bu durum bir
türlü değişmemektedir. Sevda artık o kadar kızmıştır ki onun sırlarını
başkalarına söylemeyi düşünmeye başlamıştır.

“Her şeyi RAB′be bırak, O′na güven, O gerekeni yapar. O senin
doğruluğunu ışık gibi, hakkını öğle güneşi gibi aydınlığa çıkarır.”
(Mez. 37:5-6)
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Cemil, hizmet etmek için başka bir ülkeye gitmek istemektedir. Ancak
önderleri şu an uygun zaman olmadığını düşünmektedirler. Cemil’e
biraz daha beklemesi gerektiğini, kilisede hizmet edip daha fazla
öğrenmesinin onun için iyi olacağını söylemişlerdir. Bir süre daha dua
edeceklerini, Cemil’in bu vizyonunu onların da Tanrı’dan duymaları
için Rab’be soracaklarını bildirmişlerdir. Ancak Cemil, Tanrı’nın onu
gönderdiğini düşünmektedir. Bu yüzden de kilise önderlerinin bu
düşüncelerini içinde sorgulamaya başlamıştır.

“Tanrı’nın sözünü size iletmiş olan önderlerinizi anımsayın.
Yaşayışlarının sonucuna bakarak onların imanını örnek alın.
Önderlerinizin sözünü dinleyin, onlara bağlı kalın. Çünkü onlar
canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar. Onların
sözünü dinleyin ki, görevlerini inleyerek değil –bunun size yararı
olmaz– sevinçle yapsınlar.” (İbr. 13:7, 17)

UYGULAMA

Kendiniz için hangi konuda Tanrı’nın isteğini öğrenmek istiyorsunuz?
Grubunuzla paylaşmak isterseniz paylaşın. İstemezseniz kendiniz için
bir yere bunu yazın.

Bu hafta boyunca paylaşılan konuda birbirimiz için dua edelim.
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“Nasıl yani,” diye düşünmüş adam, “Aynısını mı yapayım? Bunu mu
demek istiyor Rab. Yok canım, öyle bir şey olamaz! Hadi başka bir ayet
deneyeyim.

Bir kere daha…” “Rab,” demiş, “Bana ne yapacağımı göster”. Adam
yine bildiğimiz şekilde, gözlerini kapatmış, Kutsal Kitap’ı rastgele
açıp parmağını bir cümlenin üstüne koyup gözünü açmış. Parmağını
koyduğu cümle şuymuş:

“…. Elini çabuk tutup işini hızlandırsın …” (Yşa. 5:19)

Şimdi okuduğumuz öyküyle ilgili şu soruları birlikte cevaplandıralım:

1. Adam hangi amaçla Kutsal Kitap’ı bu şekilde kullanıyor?
2. Kendi hayatımızda Tanrı’nın isteğini bilmek için bu şekilde

Kutsal Kitap’ı kullanma anlayışımız olup olmadığını düşünelim.
3. Kutsal Kitap’ın bütününe baktığımızda Tanrı’nın nihai isteğinin

ne olduğunu görüyoruz?

TANRI’NIN SONSUZ İSTEĞİ

Tanrı ne yapmamı istiyor, kiminle evleneyim, nerede çalışayım, bu
konferansa gideyim mi gibi birçok soru kafamızı kurcalıyor. Bu
sorulara cevaplar arıyoruz. Tanrı’nın bu konularda ne düşündüğünü,
bizim bunları yapıp yapmayacağımızı, isteyip istemediğini merak
ediyoruz.

Tanrı’nın isteğini bilmek ve yaptıklarımızı, düşündüklerimizi
onayladığını anlamak gerçekten önemli bir konudur. Tanrı’nın isteği
öylesine, üstünkörü ele alınacak bir konu değildir. Çünkü hayatımızın
her alanını ilgilendirir. O zaman öncelikle hayatımızdaki isteğini
bilmek için Tanrı’nın isteğinin ne olduğuna bakmamız gereklidir.

Kutsal Kitap Tanrı’nın isteğinden bahseder. Tanrı’nın isteği O’nun
mutlak iradesidir. Her şey O’nun isteği ve iradesi kapsamında
gerçekleşir. Bu gerçeği aklımızda tutmak önemlidir.

Tanrı’nın isteği tüm insanların kurtulmasıdır. “O bütün insanların
kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister.” (1Ti. 2:4). Tanrı’nın bu
mutlak isteği Tanrı’nın biricik oğlunun insan olup aramızda
yaşamasına ve günahlarımız için ölüp dirilmesi ve göğe alınmasında
görünür. İsa Mesih de bunu açıkça belirtir: “Çünkü kendi isteğimi
değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim.”
(Yu. 6:38)
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