
• 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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RAB’BE ÖVGÜLER SUN!
BEN ZAYIFKEN SEN GÜCÜMSÜN

Ben zayıfken sen gücümsün

Aradığım hazinesin

Benim her şeyimsin.

Senin değerin ölçülmez

Rab seni asla bırakmam

Benim her şeyimsin.

//İsa Tanrı kuzusu, hamda layıksın.//

Günahım utancım aldın

Yerime öldün dirildin

Benim her şeyimsin.

Düştüğümde kaldırırsın

Susayınca doldurursun

Benim her şeyimsin.
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Bu ilahinin sözlerini düşünerek şu soruları birlikte
yanıtlayalım:

Soru 1: Kendi hayatımızı, yaşadıklarımızı, zayıflıklarımızı,
sıkıntılarımız hakkında neler söyleyebiliriz?

Soru 2: Bu ilahi bize nasıl teşvik veriyor?

Övgülerle dolu 100. Mezmur’da şöyle deniyor:

Ey bütün dünya, RAB’be sevinç çığlıkları yükseltin!

O’na neşeyle kulluk edin,

Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!

Bilin ki RAB Tanrı’dır.

Bizi yaratan O’dur, biz de O’nunuz,

O’nun halkı, otlağının koyunlarıyız.

Kapılarına şükranla,

Avlularına övgüyle girin!

Şükredin O’na, adına övgüler sunun!

Çünkü RAB iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

Sadakati kuşaklar boyunca sürer.
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Şimdi hayatımızı gözden geçirerek, RAB’bin hayatımızda yaptığı
harikaları düşünelim ve aşağıdaki tabloyu dolduralım.

Dualarımıza aldığımız cevaplar / Rab’bin hayatımızda yaptığı
mucizeler

1
2
3
4
5
6

Bu tabloyu tüm hafta boyunca, Rab’bin hayatımızda yaptığı harikaları
anımsamak için yanımızda taşıyalım ve O’na övgüler sunmak için bir
zaman yaratalım.

Kilise hizmeti içindir; parayla satılmaz.
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Davut da 40. Mezmur’da RAB’bin iyilikleri karşısında hissettiği
minneti şu şekilde ifade etmiştir:

“Ya RAB Tanrım,

Harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için;

Sana eş koşulmaz!

Duyurmak anlatmak istesem yaptıklarını,

Saymakla bitmez.” (Mezmurlar 40:5)

Kendi hayatlarımıza baktığımızda, bu denli büyük bir sevinç
yaşadıktan sonra acaba kaç defa hayatımıza kaldığımız yerden devam
ettik ve RAB’bin yaptığı iyilik karşısında derin derin düşünme fırsatını
kaçırdık? Bununla ilgili hep birlikte biraz konuşalım.

Bu dualarda vurgulanan diğer bir önemli nokta ise RAB’bin egemen
gücüdür. Zayıflıklarımızı kabullenmek hiç de kolay değildir. Çoğu
zaman onları kendimize bile itiraf etmekte zorluk yaşarız. Meryem de
Hanna da insan olarak zayıflıklarının farkındalardı. Hanna, “Gücümü
artıran RAB’dir” diyerek zayıflığını kabullendi ve tüm yüceliği, övgüyü
hak edenin RAB olduğunu ilan etti (1. ayet). Meryem duasında sıradan
bir insan olduğuna vurgu yaparak kendini alçalttı ve RAB’bi yüceltti
(48. ve 52. ayetler). Biz yerdeyiz O ise göklerdedir; biz yaratılanız
O ise Yaratan’dır. Öldüren de, dirilten de, alçaltan da, yükselten de
RAB’dir. Her şey O’na bağlıdır. Tek sözü ile her şey var olabilir veya
yok olabilir. Tüm yetki O’ndadır.

Romalılar 11. bölüm 33-36. ayetlerde RAB’bin yüceliği şu şekilde
açıklanmaktadır:

Tanrı’nın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgisi ne derindir! O’nun
yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır!

Rab’bin düşüncesini kim bilebildi? Ya da kim O’nun öğütçüsü
olabildi?

Kim Tanrı’ya bir şey verdi ki,

Karşılığında O’ndan bir şey isteyebilsin?

Her şeyin kaynağı O’dur; her şey O’nun aracığıyla ve O’nun için var
oldu. O’na sonsuza dek yücelik olsun! Amin.

4
04 05 04 Kadınlar–Hanna

RAB aceleci değildir ama RAB geç de kalmaz. O’nun zamanlaması
harikadır. Tasarıları, planları bizim bakış açımızdan çok ötededir ve
bizim için en iyi olandır. O her zaman bizim iyiliğimizi düşünür. Şu
anda içinde bulunduğumuz durum kötü gibi görünse de, RAB’bin
sadık kullarının üzerine uzun vadede iyilik geleceği kesindir; çünkü
Hanna’nın duasında dediği gibi, “RAB sadık kullarının adımlarını
korur.”

BİRLİKTE ÖVGÜLER SUNALIM

Şimdi ikişer üçer kişilik küçük gruplara ayrılalım ve Rab’bin eşsiz
özelliklerini belirten aşağıdaki ayetler eşliğinde RAB’be
şükranlarımızı sunalım:

1-Yüreğim RAB’de bulduğum sevinçle coşuyor;
Gücümü yükselten RAB’dir.
Düşmanlarımın karşısında övünüyor,
Kurtarışınla seviniyorum!
Kutsallıkta RAB’bin benzeri yok,
Evet, senin gibisi yok, ya RAB!
Tanrımız gibi dayanak yok.
Artık büyük konuşmayın,
Ağzınızdan küstahça sözler çıkmasın.
Çünkü RAB her şeyi bilen Tanrı’dır;
O’dur davranışları tartan.

(RAB’deki sevincimiz, Rab’bin kurtarışı, kutsallığı, eşsizliği, bilgeliği,
dayanağımız olması…)
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2-Güçlülerin yayları kırılır;
Güçsüzlerse güçle donatılır.
Toklar yiyecek uğruna gündelikçi olur,
Açlar doyurulur.
Kısır kadın yedi çocuk doğururken,
Çok çocuklu kadın kimsesiz kalır.
RAB öldürür de diriltir de,
Ölüler diyarına indirir ve çıkarır.
O kimini yoksul, kimini varsıl kılar;
Kimini alçaltır, kimini yükseltir.
Düşkünü yerden kaldırır,
Yoksulu çöplükten çıkarır;
Soylularla oturtsun
Ve kendilerine onur tahtını miras olarak bağışlasın diye.

(Rab’bin her şeye yeten gücü ve egemenliği, dilediğini
gerçekleştirmesi, mucizeler yapması, sağlayanımız olması…)

3-Çünkü yeryüzünün temelleri RAB’bindir,
O dünyayı onların üzerine kurmuştur.
RAB sadık kullarının adımlarını korur,
Ama kötüler karanlıkta susturulur.
Çünkü güçle zafere ulaşamaz insan.
RAB’be karşı gelenler paramparça olacak,
RAB onlara karşı gökleri gürletecek,
Bütün dünyayı yargılayacak,
Kralını güçle donatacak,
Meshettiği kralın gücünü yükseltecek

(Her şeyin sahibi, yaratıcımız, herkesi yargılayacak ve bir gün herkes
tarafından tanınacak O’lan…)

UYGULAMA

Mezmurlar 9. bölüm 1. ayette şöyle denir: “Ya RAB, bütün yüreğimle
sana şükredeceğim, yaptığın harikaların hepsini anlatacağım.”
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ÖVGÜ DUASI

Bu çalışmamızda, Hanna’nın dileğinin gerçekleşmesinin ardından
RAB’be ettiği duaya değineceğiz. Öncelikle Hanna’nın duasını 1.
Samuel 2:1-11’den yüksek sesle okuyalım. Okuduktan sonra
çalışmamıza devam edelim.

Meryem’in Elizabet’i ziyareti sırasında ettiği dua ile Hanna’nın bu
duası arasında büyük bir benzerlik bulunmaktadır. Her iki dua
arasındaki ortak noktaların neler olabileceğini düşünerek Meryem’in
duasını da Luka 1:46-55’ten yüksek sesle okuyalım.

Gerek Meryem’in gerek Hanna’nın duasını incelediğimizde, her
ikisinin de derin bir sevinç duyduklarını açıkça görürüz. Okurken bile
ne denli coşkulu oldukları hissedilmektedir, övgüleri yüreklerinden
akmaktadır.

Onları bu denli sevindiren, yüreklerini coşturan şey sizce neydi? Biraz
konuşalım.

Özellikle sevinç duyduğumuz anlarda çoğumuz RAB’be şükranlarımızı
sunarız. RAB’bin iyiliğini tattığımızda, kurtarışının gücünü tecrübe
ettiğimizde, yüreğimiz şükranla dolup taşar ve ağzımız da buna
tanıklık eder. Her iki duada da RAB’bin kurtarıcı gücü
vurgulanmaktadır. Bu kurtarış sayesinde Hanna ve Meryem’in
yürekleri sevinmektedir ve bu sevinç onların sözlerine dua ile
dökülmüştür. Hayranlıklarını, minnet duygularını bu şekilde ifade
etmektedirler.

3
Kadınlar–Hanna 04 05 04


