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Kısaltmalar	
 

 

 

Eski Antlaşma (Tevrat ve Zebur)  Yeni Antlaşma (İncil) 

Yar = Yaratılış       Mat = Matta 
Çık = Çıkış        Mar = Markos 
Lev = Levililer       Luk = Luka 
Say = Çölde Sayım      Yu  = Yuhanna 
Yas = Yasa        Elç  = Elçilerin İşleri 
Yşu = Yeşu        Rom = Romalılara Mektup 
Hak = Hakimler       1Ko = Korintlilere 1. Mektup 
Rut = Rut         2Ko = Korintlilere 2. Mektup 
1Sa = 1. Samuel       Gal  = Galatyalılara Mektup 
2Sa = 2. Samuel       Ef  = Efeslilere Mektup 
1Kr = 1. Krallar       Flp  = Filipililere Mektup 
2Kr = 2. Krallar       Kol  = Koloselilere Mektup 
1Ta = 1. Tarihler       1Se  = Selaniklilere 1. Mektup 
2Ta = 2. Tarihler       2Se  = Selaniklilere 2. Mektup 
Ezr = Ezra        1Ti  = Timoteyus’a 1. Mektup 
Neh = Nehemya       2Ti  = Timoteyus’a 2. Mektup 
Est = Ester        Tit  = Titus’a Mektup 
Eyü = Eyüp        Flm = Filimun’a Mektup 
Mez = Mezmurlar (Zebur)    İbr  = İbranilere Mektup 
Özd = Süleyman’ın Özdeyişleri   Yak  = Yakup’un Mektubu 
Vai = Vaiz         1Pe = Petrus’un 1. Mektubu 
Ezg = Ezgiler Ezgisi      2Pe = Petrus’un 2. Mektubu 
Yşa = Yeşaya        1Yu = Yuhanna’nın 1. Mektubu 
Yer = Yeremya       2Yu = Yuhanna’nın 2. Mektubu 
Ağı = Ağıtlar        3Yu = Yuhanna’nın 3. Mektubu 
Hez = Hezekiel       Yah = Yahuda’nın Mektubu 
Dan = Daniel        Vah = Vahiy (Esinleme) 
Hoş = Hoşea     
Yoe = Yoel 
Amo = Amos 
Ova = Ovadya 
Yun = Yunus 
Mik = Mika 
Nah = Nahum 
Hab = Habakkuk 
Sef = Sefanya 
Hag = Hagay 
Zek = Zekarya 
Mal = Malaki 
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öylece kalkıp babasının yanına döndü. Kendisi daha uzaktayken babası 
onu gördü, ona acıdı, koşup boynuna sarıldı ve onu öptü” (Luka 15:20). 

Bu ayeti biliyoruz. İster dini ister dünyevi olsun, tüm edebiyatlar ara-
sında en iyi bilinen ve en sevilen öykülerden gelmektedir. Şaşırtıcı olan, basit bir 
misyoner doktor, bu basit mücevheri bir mektup içerisine koyup Teofilos adındaki 
alim dostuna göndermeseydi, hiçbir zaman duyamayacaktık. 

Doktorun ismi Luka’dır, putperest bir ulustan olup da imana gelenlerden biridir 
ve mektubu da, Luka’nın Müjdesi’dir. Müjde’ye ek olarak Luka aynı zamanda Elçile-
rin İşleri kitabını da yazmıştır. Pavlus’un seyahat arkadaşı da olan Luka sıkı bir göz-
lemciydi ve büyük İsa hareketinin Roma İmparatorluğunu etki altına almasında 
iştirak sahibiydi. Pavlus ile bu yakın işbirliği, Luka’nın yalnızca Hıristiyan kilisesinin 
derin anlamını kavramasına neden olmakla kalmayıp—ki temeli Sezar’ın ilahi bir 
varlık olarak şereflendirilmesi talebine karşı gelmekte yatmaktadır—fakat aynı za-
manda bütün bunların arkasındaki Adam’ı, yani İsa Mesih hakkındaki güvenilir 
kaynakları daha derinden öğrenmeye yöneltmiştir. Böylece Kutsal Ruh’un etkisi 
altında Luka, “Hıristiyan Kilisesi’nin Kökeni ve Tarihi” olarak adlandırılabilecek iki 
ciltlik bir eser yazmıştı. 

Bu işin 1. kısmı, Elçiler daha yazılmadan önce yazılıp Teofilos’a verilen Müjde’dir 
(Elç 1:1). Birçok muhafazakâr araştırmacı, Luka’nın Müjdesi’nin yazılış tarihini 
yaklaşık İ.S 61–63 olarak verir. 

 

“B 
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Teofilos, Grekler arasından imana gelmiş biriydi ve Luka mektubunu ona yazarken, 

İsa’nın Yahudi kökenine saygısızlık etmeden, Müjdesi’ni özellikle Grek ve diğer uluslardan 
olan inanlı topluluğu üyelerine yönelttiğinin farkındaydı. Matta öncelikle Yahudiler’e yaz-
mış ve böylece Mesih olarak İsa’yı vurgulamıştı. Markos Romalılar’a yazmıştı ve İsa’nın 
egemenlik üzerine haberlerinin ülkeyi bir uçtan diğer uca dolaştığını görebiliriz. Yuhanna 
derin bir düşünürdü ve Müjde’sinde İsa Söz, Yaratıcı ve Tanrı’nın Oğlu olarak yüceltilmiş-
ti. Ancak Luka, diğer uluslardan olanların gözüyle bakarak da yazmıştı. Onlara İsa’yı, İn-
sanoğlu’nu dünyanın Kurtarıcısı ve insanlığın bir Dostu olarak temsil etmişti. Kurtuluşun 
evrenselliği, onun Müjdesi’nin temel konusudur; Matta’nın belirttiği İsa’nın soyağacı 
Yahudiler’in babası olarak İbrahim ile sona erer-
ken, onun soyağacı Adem’e kadar uzanmakta ve 
O’nu Allah ile ilişkilendirmektedir (Luka 3:23–
38; Mat 1:1–17 ile karş.). 

Müjdeler arasında Luka’nın Müjdesi en ge-
niş olanıdır. Nain’li dul kadının oğlunun 
ölümden diriltilmesi (Luka 7:11–17) ve Mal-
kus’un iyileştirilmesi (Luka 22:50, 51) gibi 
bazı mucizeler sadece Luka’da görülmektedir. 
(Diğer mucizeler için bkz. Luka 5:4–11, 
13:11–17, 14:1–6, 17:11–19.) İyi Samiriyeli 
(Luka 10:30–37), zengin budala adam (Luka 12:16–21), kaybolan oğul (Luka 
15:11–32); zengin adam ve Lazar (Luka 16:19–31), Ferisi ve vergi görevlisi (Luka 
18:10–14) gibi diğer meşhurları arasında yer alan birçok benzetme Luka’ya özgü-
dür. Zakkay’ın öyküsü de (Luka 19:1–10), Luka’nın eşsiz bir yazısıdır. 

Kutsal Ruh’un yönetimi altında Luka, tarihi materyalleri incelediğini, tanıklarla mü-
lakat yaptığını (Luka 1:2) ve sonra okuyucu İsa’nın ve O’nun iyi haberinin “doğruluğu-
nu bilsin diye” “her şeyi özenle araştırmış” ve “sırasıyla” yazmıştı (3. ve 4. ayetler). 
İsa hakkında iyi bir biyografi tavsiye etmesi için büyük ilahiyatçı James Denney’e 

sorulduğunda şöyle yanıt vermişti, “Luka’nın yazdığını hiç denedin mi?” 
İyi fikir. Şimdi hep birlikte dünya kilisesi olarak bu çeyrek yılda onu deneyelim. 
 
John M. Fowler, pastör, teoloji ve felsefe öğretmeni, editör ve eğitim yöneticisi 

olarak 53 yıldır inanlı topluluğuna hizmet etmektedir. Sayısız makale ve kitabın 
yazarı olarak iki Sebt Kitapçığı yazmıştır: Mesih ve Şeytan Arasındaki Büyük Müca-
dele (2002) ve Efesliler: İlişkiler Kitabı (2005). 

Luka, diğer uluslardan 
olanların gözüyle baka-
rak da yazmıştı. Onlara 
İsa’yı, İnsanoğlu’nu 
dünyanın Kurtarıcısı ve 
insanlığın bir Dostu 
olarak temsil etmişti. 
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Konu	1	 *Mart 28–Nisan 3 
 

İsa’nın Gelişi 

 
	

Sebt	Günü	
 

Konuyla İlgili Metinler: Luka 1:2, 3; 2Ti 3:16; Luka 1:5–22; Yas 18:15; Luka 2:9–12, 
25–32. 

 
Hatırlama Metni: “Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.” (Luka 1:37). 

 
uka’nın Müjdesi esasen diğer uluslardan olanlara (Yahudi olmayanlar) yazıl-
mıştı. Müjde’nin hitap edildiği Teofilos gibi, Luka da bizzat onlardan biriydi 
(Koloseliler 4:10–14’de ima edilmiştir). 

Doktorluğunun yanında, Luka çok titiz bir tarihçiydi. Luka Müjde’yi sunarken 
İsa’yı gerçek tarihe yerleştirir; yani öyküsünü zaman içindeki tarihi bağlamına koyar: 
Hirodes, Yahudiye kralıydı (Luka 1:5), Avgustus, Roma İmparatorluğuna hükmedi-
yordu (Luka 2:1) ve Zekeriya adındaki kâhin, Yeruşalim’deki tapınakta kendisine 
verilen görevi yapıyordu (Luka 1:5, 9). 3. bölümde Luka, İsa’nın habercisi olan 
Vaftizci Yahya’nın hizmetine ilişkin altı güncel tarih vermektedir. 

Böylece Luka öykülerinde herhangi bir mitolojik düşünceye yer verilmesine fırsat 
bırakmadan—gerçek insanlar, gerçek zamanlar—İsa’nın öyküsünü tarihe yerleşti-
rir. Okuyucuları İsa’nın gerçek olduğunu ve O’nun aracılığıyla Allah’ın “Bu, Rab olan 
Mesih’tir” (Luka 2:11) ifadesine dayanarak tarihi ele geçirdiğini hissederek, şaşkın-
lık ve hayranlık içinde kalırlar. 
 

*4 Nisan Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın. 

L 
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Pazar	Pazar	 Mart 29 
  

“Düzenli bir Öykü” (Luka 1:1–3, Elç 1:1–3) 
 
Elç 1:1, bizlere daha Elçilerin İşleri yazılmadan önce, onun yazarının “daha önce-

ki” bir kitabı yazdığını söylemektedir. Bu ve her iki kitabın da Teofilos’a hitap ettiği 
gerçeği, her iki kitabın yazarının da aynı yazar olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. 
Bu iki kitap, “Hıristiyan Kilisesi’nin kökeni ve Tarihi”nin 1. ve 2. bölümü olarak ele 
alınabilir. 1. Bölüm, İsa’nın yaşamı ve işlerini anlatırken (Luka’nın Müjdesi), 2. bölüm 
(Elçilerin İşleri) İsa’nın ve ilk inanlı topluluğunun mesajının yayılmasını anlatır. 

 
Müjde nasıl yazılmıştı? Luka 1:2, 3 ve 2.Timoteos 3:16’yı okuyun. 
 
 
 
 
Luka, Yeruşalim kentini ve ötesini sarsan kişi hakkında yazılan birçok olaydan 

haberdardı—İsa Mesih hakkındaki olaylardan. Böyle bir yazınsal kaynak, birçok 
“görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkârlarını” (Luka 1:2) kapsamaktadır ki bu 
İsa’nın öğrencilerine ve diğer yaşıtlarına ilişkin çok açık bir referanstır. Luka bu 
tanıklar ve vaizlerle (Pavlus ve diğer apostolik liderler) bizzat karşılaşmış ve muhte-
melen Markos ve Matta tarafından yazılan Müjdeler’i de görmüştü. Açıkçası Luka, 
İsa’nın öyküsünün görgü tanığı olmamıştı fakat o Mesih’e güvenilir ve doğru bir 
şekilde iman eden biriydi. 

Matta, Yahudi kitlesine yazmış, İsa’yı Büyük Öğretmen, peygamberliğin gerçek-
leşmesi ve Yahudiler’in Kralı olarak tanıtmıştı. O, çoğunlukla Eski Ahit peygamberlik-
lerinin Mesih’te yerine geldiğini ima etmişti. Markos, Romalı kitlesine bir eylem 
adamı olarak İsa hakkında yazmıştı. Luka, bir doktor ve diğer uluslardan olan biri 
olarak, evrensel İsa—dünyanın Kurtarıcısı hakkında yazmıştı. Luka yazılarının gaye-
sinin iki açısı olduğunu ima etmişti: “düzenli bir kitap” (Luka 1:3) sunmak ve yeni 
çağın büyük öğretilerine kesinlik katmak. İsa’da olduğu gibi, gerçek hakkındaki 
kesinlik, onun Müjdesinin bir hedefidir. 

 
Kutsal Yazı’nın esinlenmiş olan yazarı Luka, yazılarında başka malzemeler 
de kullanmıştı. Çok ilginç. Açıkçası diğer kaynakların kullanılması, onun 
yazdığı şeylerin esinini veya yetkisini çürütmüyor. İster dini standartta olsun 
ister olmasın, esinlenmiş yazarların işlerinde esinin nasıl işlediği sorusu biz 
Yedinci–Gün Adventistleri’ne ne gibi bir ders vermelidir? 
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Pazartesİ 	 Mart 30 
  

“Adını Yahya Koyacaksın”  
 
Malaki’den sonra yaklaşık dörtyüz yıl boyunca İsrail tarihinde ilahî bir sükût hü-

küm sürmüştü. Vaftizci Yahya ve İsa’nın doğum ilanıyla bu ilahî sükût artık bir son 
bulacaktı.  

Yahya ile İsa’nın doğum öykülerinin paralellikleri vardır. Her ikisi de mucizevi-
dir: Elizabet çocuk doğurma çağını çok aşmıştır; İsa’nın durumunda ise bakire biri 
çocuk doğuracaktır. Cebrail meleği her ikisine de doğum vaadini duyurmuştu. Her 
iki bildiri de mucizevi bir ruhla alınmıştı, sevinçle ve Allah’ın istemine boyun eğmek-
le. Her iki bebek de Ruh’ta büyüyecek ve güçlenecekti (Luka 1:80, 2:40). 

Fakat her iki mucizevi bebeğin görevi ve hizmeti birbirinden farklıydı. Yahya, 
İsa’nın yolunun hazırlayıcısı olacaktı (Luka 1:13–17). İsa ise “Tanrı Oğlu” (35. 
ayet) olup, Mesihî peygamberliklerin yerine gelmesidir (31–33. ayetler). 

 
Luka 1:5–22’yi okuyun. Zekeriya “kusursuz” biri olarak ifade edilse de, 

meleğin bildirisi esnasında gösterdiği iman eksikliği, azarlanmasına neden 
olmuştu. Bu, İsa’ya inananların “kusursuz” kavramını anlamasına nasıl 
yardımcı olur? 

 
 
 
 
 
 
“İbrahim’in ve Meryem’in oğullarının doğumu gibi Zekarya’nın oğlunun doğumu 

da yüce ve ruhsal bir gerçeği öğretecekti. Yavaş öğrendiğimiz, fakat çabuk unuttuğu-
muz bir gerçekti bu. Kendi gayretimizle iyi ve yararlı işler yapma kabiliyetinde değiliz. 
Ancak, bizim yapmaya gücümüzün yetmediği şeyler, Allah’ın gücü tarafından itaat-
kâr ve imanlı kişiler vasıtasıyla yerine getirilecektir. Vaat edilen çocuğun verilmesi 
iman yoluyla oldu. Ruhsal yaşama iman yoluyla ulaşılır ve dürüstlükle hareket et-
memiz imanla sağlanır.”—Ellen G. White, Sevgi Öğretmeni, S. 82. 

Yahya mucizesi, Allah’ın halkıyla olan ilişkisinde kesin bir amaca sahiptir. İsrail 
tarihinde 400 yıllık peygamber eksikliğinden sonra, Yahya belirgin bir mesajla ve 
kararlı bir güçle bu tarihi olguyu kırmıştı. Yahya’nın görevi ve mesajı, “Rab için ha-
zırlanmış bir halk yetiştirmekti” (Luka 1:17). O, İsa’nın görevi için yol açan biri 
olarak, Mesih’in müjdecisi olacaktı. 
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Salı 	 Mart 31 

  
“Adını İsa Koyacaksın”  
 
İsa Mesih’in doğumu, olağan bir hadise değildi. Bu, Allah’ın ebedî takviminde 

işaretlenmişti ve “zaman dolunca Tanrı, kadından doğan, öz Oğlu’nu gönderdi” (Gal 
4:4). Bu, Aden’e günahın girişinden sonra Allah’ın verdiği ilk vaadin gerçekleşmesiy-
di (Yar 3:15). 

 
Aşağıdaki ayet çiftlerini okuyun. Her birinde, İsa’nın doğumu, peygam-

berliğin şaşırtıcı bir şekilde gerçekleştiğini nasıl göstermektedir? Bu bizle-
re, neden Allah’ın tüm vaatlerine güvenmeyi öğrenmemiz gerektiği konu-
sunda ne söylemektedir? Yas 18:15; Elç 3:22–24; Yşa 7:14; Mat 1:21–23; Mik 
5:2; Luka 2:4–7. 

 
  
Cebrail, Zekeriya’ya Yahya’nın doğuşunu bildirdikten altı ay sonra, Nasıralı Mer-

yem’e bundan da büyük bir mucizeyi ilan etmişti: bakire “gebe kalıp bir oğul doğu-
racak, adını İsa koyacak” (Luka 1:31). 
İsa’nın bir bakireden doğması, tüm doğa kanunlarına aykırıdır ve doğayla veya 

natüralist felsefeyle açıklanamaz. Meryem bile şöyle sormuştu: “Bu nasıl olur? Ben 
erkeğe varmadım ki” (34. ayet). Melek, bunun Kutsal Ruh’un işi olacağı konusunda 
ona güvence vermiş (35. ayet) ve “Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur” (37. 
ayet) demişti. Meryem’in ani ve içten itaati dikkat çekiciydi: “Bana dediğin gibi ol-
sun” (38. ayet). Her insani soru, ister doğal ister mantıksal olsun, ilahî yanıta yol 
vermelidir. Yaratılış veya Çarmıh olsun, Enkarnasyon veya Diriliş olsun, manın gök-
ten yağması veya Pentikost’un dökülmesi olsun—ilahî insiyatif, insani itaati ve ka-
bullenmeyi gerektirir. 

Meryem, Allah’ın yüceliğine ve ebedi gayesine, itaat ve teslimiyetle yanıt verirken, 
Cebrail de ona bir başka büyük yanıtla güvence vermişti: “Kutsal Ruh senin üzerine 
gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kut-
sal, Tanrı Oğlu denecek” (35. ayet). 

 
Bazı seküler kültürler, her şeyin nihayetinde natüralist ve bilimsel bir açık-
laması olduğuna inandırarak göz korkutmaktadırlar. Bu, gerçeğin azameti 
ve büyüklüğü karşısında neden çok sığ, hatta yüzeysel bir görüştür? 
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Çarşamba	 Nisan 1 

  
Beytlehem’deki Yemlik 
 
Luka, Beytlehem’deki yemlik öyküsüne tarihsel bir notla başlamaktadır. Yusuf ve 

Meryem, Kirinius Suriye valisi iken, Roma İmparatoru Sezar Avgustus’un genel nüfus 
sayımı yapılması amacıyla çıkardığı buyrukla, memleketlerine dönmek için Nası-
ra’daki evlerini terk etmişlerdi. Böyle bir tarihi detay, Kutsal Kitap öğrencilerini, 
Enkarnasyon’un detaylarını tarihi çerçeve içerisinde kaydetmesinden dolayı, Lu-
ka’nın Kutsal Ruh’a itaatini takdir etmeye yöneltmelidir. 

 
Luka 2:7’de görülen İsa’nın çaresizliğini düşünün. “Kundak,” “yemlik,” 

“handa yer olmaması” gibi imgeleri, Pavlus’un Filipililer 2:5–8’de İsa’nın 
alçalması ifadesiyle karşılaştırın. İsa bizim adımıza ne gibi bir yoldan yürüdü? 

 
Göklerin Rab’binin kendisini enkarne ettiği esnada yetersiz şartları anlatan öykü, 

yemliği ilk ziyaret edenlerle devam etmektedir: çobanlarla. “Büyük sevinç getirecek 
haber” (Luka 2:10) ne zenginlere ne kudret sahibi olanlara, ne din bilginlerine ne 
kâhinlere, ne yöneticilere ne de ülkeyi idare eden güçlere değil, bilakis mütevazı ve 
küçümsenen çobanlara gelmişti. Mesajın görkemini ve basitliğini inceleyin: Size bir 
Kurtarıcı doğdu. Davut’un kentinde. Meshedilmiş olan Rab Mesih O’dur. O’nu 
kundak bezine sarılmış olarak bulacaksınız (yazarın çevirisi). Göklerin en değerli 
armağanı, sık sık olduğu gibi böyle basit bir paketle gelmişti. Fakat armağan, “Tan-
rı’ya yücelik,” “dünyaya barış” ve “insanlara esenlik” getirmişti (14. ayet). 

Luka’nın melek kaydı (Luka 2:9–12), Hıristiyan teolojisinin üç hayati meselesini 
ortaya çıkarmaktadır. Birincisi, müjdenin iyi haberi “herkes” içindir. İsa’da hem Ya-
hudi hem de diğer uluslardan olanlar Allah’ın tek halkı olurlar. İkincisi İsa Kurtarı-
cı’dır; başka biri yoktur. Üçüncüsü, İsa Mesih Rab’dir. Bu üç konu ilkin Luka’da öyle-
sine açık bir şekilde tesis edilmiştir ki, daha sonra apostolik vaazın temeli haline gel-
miştir, özellikle de Pavlus’un. 

 
Mesih inanlıları olarak neye inandığımızı düşünün: herşeyin Yaratıcısı (Yu 
1:1–3) sadece bu düşmüş dünyaya bir insan olarak gelmekle kalmadı, aynı 
zamanda sonu çarmıha çivilenmekle biten, İsa’nınki gibi çetin bir yaşam 
sürdü. Eğer gerçekten buna inanıyorsak, yaşamımızın her yönü neden bu 
şaşırtıcı gerçeğe itaat ile sürdürülmelidir? Yaşamının hangi yönleri İsa’nın 
öyküsüne inancını yansıtmaktadır, hangi yönleri değil? 
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Perşembe	 Nisan 2 

  
Kurtarıcı’nın Tanıkları 
 
Öncelikli olarak diğer uluslardan olanlara yazmış olsa da, Luka Eski Ahit aracılı-

ğıyla edinilen Yahudi mirasının öneminin de farkındaydı. Yeni Ahit öyküsünü Eski 
Ahit ile ilişkilendirmeye özen göstermiş ve Meryem ile Yusuf sahnesine, hepsi de 
Yahudi kurallarına uygun olan, Bebeğin sekizinci günde sünnet olmasını, O’nu Ye-
ruşalim’deki tapınağa götürülmesini eklemişti (Luka 2:22–24). 

 
Luka 2:25–32’yi okuyun. Şimon’un ön plana çıkardığı kurtuluş teoloji-

sindeki üç noktaya dikkat edin: kurtuluş İsa aracılığıyladır; kurtuluş Allah 
tarafından hazırlanmıştır; kurtuluş her insan içindir—İsrailliler için oldu-
ğu kadar, diğer uluslardan olanlar için. Bu gerçekler, Vahiy 14:6, 7’deki ilk 
meleğin mesajındaki ile nasıl ilişkilendirilebilir? 

 
 
 
 
Şimon’un peygamberliği, İsa’nın hizmetinin iki önemli özelliğinin de önbildirisi-

ni yapmaktadır. 
Birincisi, Mesih “İsrail’de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol aç-

mak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir.” (Luka 2:34). 
Evet, Mesih herkese ışık ve kurtuluş getirdi ancak alıcıya bedelsiz olarak gelmedi. 
Mesih ile tarafsız bir zemin yoktur: ister O’nu kabul et, ister reddet, kişinin kurtulu-
şu buna uygun olarak verilen yanıta bağlıdır. Mesih ayrıcalık gerektirir; O’na iman 
ederiz ya da etmeyiz. O’na iman edenler dirilecek ve O’nun krallığının bir parçası 
olacaklardır; O’nu reddedenler veya O’na kayıtsız kalanlar ise toprağa düşecek ve 
umutsuzca mahvolacaklardır. Mesih’e iman tartışma götürmezdir. 
İkincisi, Şimon Meryem’e peygamberlikte bulunmaktadır, “Senin kalbine de adeta 

bir kılıç saplanacak” (Luka 2:35). Buradaki ima hiç şüphesiz Meryem’in şahit olacağı 
Çarmıh’adır. Meryem ve onu izleyen tüm nesiller Çarmıh olmadan kurtuluş olmayacağı-
nı unutmamalıdır. Çarmıh, tüm kurtuluş planının etrafında döndüğü merkez noktasıdır. 

 
Kurtuluş, bizim onu kazanmak için hiçbir şey yapamayacağımız bir arma-
ğandır. Ancak onu kendileri için talep edenler açısından çok pahalıya mal 
olabilir. Mesih’i izlemek sana neye mal oldu ve ne olursa olsun, bu bedel 
neden yeterince ucuzdur? 
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Cuma	  Nisan 3 

  
Ek Çalışma: “Kendi ismini taşıyan Müjde’nin de yazarı olan Luka tıbbi bir hizmetkârdı. 

Kutsal Yazı’da ‘sevgili hekim’ (Koloseliler 4:14) olarak anıldı. Elçi Pavlus onun dok-
torluk yeteneğini duymuş ve Rab’bin ona özel işini emanet ettiği biri olarak onu 
keşfetmişti. Onunla işbirliğini pekiştirmişti ve bazen bir yerden bir yere giderken 
seyahatlerinde Luka ona eşlik etmişti. Bir zaman sonra Pavlus Makedonya’da bulu-
nan Filipi’de Luka’dan ayrılmıştı. Burada o hem doktor olarak hem de müjde öğ-
retmeni olarak birkaç yıl çalışmayı sürdürmüştü. Doktor olarak hastalara hizmet 
etmiş, sonra da dertlilere Allah’ın şifa verici gücü için dua etmişti. Böylece müjdenin 
mesajı için bir yol açılmıştı. Bir doktor olarak Luka’nın başarısı, putperestler arasın-
da Mesih’in vaaz edilmesi için birçok fırsatlar sağlamıştı. Bizlerin de öğrencilerin 
yaptığı gibi çalışmamız, ilahi bir plandır.”—Ellen G. White, The Ministry of Healing, 
S. 140, 141. 

 
Tartışma Soruları: 
¤ Eğer Luka Müjde’sini yazarken, daha önce yayınlanan dökümanları dik-
kate almışsa, Kutsal Yazılar’ın esinlenmesini nasıl anlamalıyız (2Ti 3:16)? 
Esinleme nasıl işler? Bkz. Ellen G. White, “The Inspiration of the Prophetic 
Writers,” Selected Messages, Kitap 1, S. 15–23. 
  
¤ Bakireden doğuş Allah’ın bir hikmetidir, O’nun sırrıyla, görkemiyle ve 
göreviyle belirlenmiştir. Ayrıca gerçekten insani anlayışın ötesindedir. An-
cak soru şudur, “Bundan ne çıkar?” Aynı şekilde ne kadar çok dünyevi şey-
ler insan anlayışının ötesindedir? Eğer Tanrı varsa ve evreni yaratma ve 
destekleme gücüne sahipse, bakireden doğum gibi bir husus neden O’nun 
kudretinin ötesinde olsun ki? Dünya görüşleri sadece doğa yasalarıyla sı-
nırlı olanlar (en azından şu an anladığımız kadarıyla) muhtemelen baki-
reden doğum fikrini reddedebilirler. Buna karşın, dünya görüşleri doğaüs-
tü bir güçle birleşmiş olanların muhtemelen bunu reddetmek için hiçbir 
nedenleri yoktur. Her şeyden evvel, ona harika haberi verdikten sonra me-
leğin Meryem’e ne dediğine bakın: “Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey yok-
tur” (Luka 1:37). 
 
¤ Amerikalı bir TV röportajcısı, eğer kendisine İsa ile bir röportaj yapma 
fırsatı verilmiş olsaydı, O’na şu soruyu soracağını söylemişti: “Gerçekten bir 
bakireden mi doğdun?” Bu soru ve buna verilen yanıt neden çok önemlidir? 

 
Güneşin Batışı: 19:30 (İstanbul) 
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Konu	2	 *Nisan 4–10 
 

Vaftiz ve Ayartılar 

 
	

Sebt	Günü	
 

Konuyla İlgili Metinler: Luka 3:1–14; Rom 6:1–6; Luka 3:21, 22; Luka 4:5–8; Yşa 
14:13, 14; Luka 4:9–13. 

 
Hatırlama Metni: “Ve Kutsal Ruh, bedensel görünümde, güvercin gibi O’nun 

üzerine indi. Gökten, ‘Sen benim sevgili Oğlum’sun, senden hoşnudum’ 
diyen bir ses duyuldu” (Luka 3:22). 

 
eçen hafta gördüğümüz gibi, Luka’nın büyük tarihi liderlerin bir listesini 
yapması, bu kudretli kişilerin olduğu kadar, İsa ve Yahya’nın öyküsünün de 
gerçek olduğunu göstermeye yardımcı olduğuna inanıyoruz. 

Fakat bu kudretli ve etkili kişilerin anılmasının ardında başka bir önemli neden 
daha vardır. O da, çölde yaşayıp, tüm insanlık tarihindeki gelmiş geçmiş en önemli 
olay, yani dünyanın Kurtarıcısı İsa’nın gelişi için “yolu hazırlayan” Allah’ın seçilmiş 
habercisi olan bu alçakgönüllü adamı, Vaftizci Yahya’yı onlarla kıyaslamak içindir. 
Mesih’i müjdelemek için Allah’ın dünyanın “büyük” adamlarından birini değil de 
aksine “daha düşük” birini seçmiş olması ne kadar ilginç. 

Araştırmacılar tüm bu tarihi şahsiyetleri bir araya getirmiş ve Vaftizci Yahya ve 
İsa’nın hizmetlerine başlangıç yılı olarak bizlere yaklaşık İ.S 27 veya 28 yılını vermiş-
lerdir. İsa’nın vaftiz olması ve Allah’ın “sevgili Oğlu” (Luka 3:22) olduğu yönünde 
göklerin kutsallığını alması, bu Roma İmparatorluğu’nun aydınlarının tarihi zaman 
çerçevesi içerisinde olmuştu. Luka bu gerçeği en başta tesis etmişti, hem de okuyucu-
larına İsa Mesih’in görevinin ve hizmetinin “düzenli öyküsünü” sunmadan önce. 
 

*11 Nisan Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın. 

G 
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Pazar	Pazar	  Nisan 5  

  
Rab’bin Yolunu Düzleştirin 
 
Luka 3’de, Yahya kurtuluş tarihindeki eşsiz ve çok önemli rolde sahneye çıkmak-

tadır. Yahya’nın vaazleri hakkında her şey söylenebilir ama o kalabalığı hoşnut et-
mek adına sözlerini şekerle kaplamamıştı. 

 
Luka 3:1–14’ü okuyun. Sözleri önemli gerçeklerle doludur, sadece orada 

bulunanlar için değil, hepimiz için. Burada Yahya’nın söylediklerinden, 
kendin için ne gibi özel hususlar çıkartabilirsin? 

 
 
 
 
 

 
Tövbe sadece teorik bir kavram değildir. Bu bir yaşam tarzıdır. Sözcük, düşünce-

nin değişmesi anlamına gelen Grekçe metanoia sözcüğünden gelmektedir ve bu 
insanı yeni bir yaşama yöneltir. 

“Vaftiz,” tamamen suya batırmak veya daldırmak demektir. Daldırmanın derin 
bir anlamı vardır. Yahya’nın zamanından önce bile Yahudiler daldırma yöntemiyle 
vaftize bir anlam bağlamışlardı. Diğer uluslardan olan biri, Yahudi dinine katılmak 
için din değiştirmeyi tercih ettiğinde yapılan yaygın bir uygulamaydı. 

Yahudileri vaftiz olmaya davet ettiğinde, Vaftizci Yahya yeni bir ilke getirmişti: vaftiz, 
birinin eski günahkâr yollarını alenen reddetmesi ve kendini gelecek olan Mesih’e 
hazırlaması için bir fırsattı. Vaftizci Yahya böylelikle günahtan vazgeçmenin ve yakında 
başlayacak olan Mesihî krallığın vatandaşları olarak yeni bir yaşam tarzına kendini 
adamanın sembolik bir eylemini takdim etmişti. Yahya kendisinin sadece suyla vaftiz 
ettiğini fakat kendisinden sonra gelecek olan Kişi’nin “Kutsal Ruh’la ve ateşle vaftiz 
edeceğini” (Luka 3:16) belirtmeden edememişti. Böylece çok önemli bir husus ortaya 
konmuştu: suya batırılarak yapılan vaftiz eylemi, sadece iç değişimin harici bir sembo-
lüdür—öyle ki bu değişimi nihayetinde Kutsal Ruh ile vaftiz mühürler. 

 
Romalılar 6:1–6’yı okuyun. Pavlus, vaftiz eyleminden ne gibi ruhsal bir ders 
çıkartmaktadır? Suya daldırma eylemiyle sudan çıkarılarak günahlara ölme 
ve doğruluk için yaşama eylemi arasındaki karşılaştırmaya dikkat edin. Me-
sih’teki bu yeni yaşam gerçeğini nasıl tecrübe edindin? 
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Pazartesİ 	 Nisan 6 
  

“Sen Benim Sevgili Oğlumsun” 
 
Luka 2:41–50’de Yusuf ve Meryem’in Yeruşalim’de İsa’yı gözden kaybetmeleri-

nin öyküsünü okuyoruz. Özellikle en etkileyici olan yer, Meryem kendisini azarladı-
ğında İsa’nın vermiş olduğu yanıttır (48. ayet). İsa’nın yanıtı, O’nun ilahî yönden 
kendisinin ne olduğunun farkında olduğunun bir kanıtı, yani Tanrı’nın Oğlu oldu-
ğudur. “Beni niçin arayıp durdunuz? Babam’ın evinde bulunmam gerektiğini bilmi-
yor muydunuz?” (49. ayet). Bir sonraki ayette dendiği gibi, Yusuf ve Meryem, İsa’nın 
kendilerine ne söylediğini tam olarak kavrayamamışlardı. Doğrusu nasıl kavrayabilir-
lerdi ki? Her şeyden evvel, bunca yıl O’nunla birlikte olmalarına rağmen öğrencileri 
bile halâ O’nun kim olduğunu ve ne yapacağını tamamen kavrayamamışlardı. 

Örneğin dirilişinden sonra İsa, Emayus yolunda iki öğrencisiyle konuşuyordu. 
Onlardan biri İsa’yı kastederek, O’nun “Tanrı’nın ve bütün halkın önünde gerek söz, 
gerek eylemde güçlü bir peygamber” (Luka 24:19) olduğunu söylemişti. İsa tabii ki 
bir Peygamber’den çok daha fazlasıydı. Onlar bile O’nun kim olduğunu ve ne yap-
maya geldiğini henüz anlayamamışlardı. 

 
Matta 3:13–17, Yuhanna 1:29–34 ve Luka 3:21, 22’yi okuyun. İsa’nın vaf-

tizinin önemi nedir? 
 
 
 
 
 
 
O’nun vaftizinde Gökler İsa’nın Tanrı Oğlu olduğunu onaylamıştı. İsa, tövbe son-

rası sürecin bir parçası olarak değil, başkalarına örnek olsun diye vaftiz olmak iste-
mişti (Mat 3:14, 15). İsa’nın vaftiziyle ilişkili olarak üç önemli faktör öne çıkmakta-
dır: (1) Vaftizci’nin ilanı, “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!” 
(Yu 1:29); (2) ilerideki görevi için Kutsal Ruh’un O’nu meshetmesi; (3) İsa’nın, 
Baba’nın hoşnut olduğu Tanrı Oğlu olduğu yolunda göksel bildiri. 

 
Şunu düşün: kusursuz Tanrı Oğlu, evrenin Yaratıcısı, kurtuluş planının bir 
parçası olarak, basit bir insan tarafından vaftiz oldu. O’na yönelik bu şaşırtıcı 
lütuf, fırsat elverdiği ölçüde alçakgönüllü olmamıza nasıl yardımcı olabilir? 
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Salı 	 Nisan 7 
  

Sadece “Ekmekle Değil” 
 
“Kutsal Ruh’la dolu olarak... Ruh’un yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak kırk 

gün İblis tarafından denendi” (Luka 4:1, 2). Allah tarafından saptanan görev için 
doğan, vaftiziyle bu göreve atanan, Kutsal Ruh’un kudreti ile donatılan İsa Mesih, 
önündeki görevi derinlemesine düşünmek için çölde inzivaya çekildi. 

Çöldeki ayartılma, Lusifer’in göklerdeki isyanından beri doruğa çıkan büyük mü-
cadelede, Mesih ile Şeytan arasında geçen önemli bir savaştı. Çölde, Kurtarıcı 40 gün 
süren orucun ardından zayıf düştüğünde, önünde duran seyir kasvetli ve yorucu 
göründüğünde, Şeytan İsa’ya karşı saldırısına şahsen komuta etmişti. “Şeytan sür-
dürdüğü bu savaşı kazanmak ya da kaybetmek zorundaydı. İnsanlara karşı açtığı 
savaşta tasarladığı o kadar çok tuzak vardı ki, bunun için sadece kendi meleklerini 
görevlendirmesi yeterli olmazdı. Savaşı bizzat kendisi yönetmeliydi.”—Ellen G. Whi-
te, Sevgi Öğretmeni, S. 101. 

 
Şeytan’ın Mesih’e ne söylediğine dikkat edin: “Tanrı’nın Oğlu’ysan, şu 

taşa söyle ekmek olsun” (Luka 4:3). Bu ifadede Şeytan, göklerde yapmaya 
kalkıştığı şeyi yansıtan ne gibi bir şey yapmaya çalışmaktadır? 

 
 
 
 
Ekmek buradaki merkezi unsur değildir. Evet, çöldeki 40 günlük oruç Kurtarı-

cı’yı aç bırakmış olmalıydı ve Şeytan bu durumu bir yem olarak kullandı. Fakat Şey-
tan, İsa’nın evrenin Yaratıcısı olduğunu biliyordu. Evreni bir hiçten yaratan Kişi için, 
taştan ekmek yaratmak mesele değildi. Ayartılmadaki en önemli husus şu sözde 
yatmaktadır: “Eğer Tanrı’nın Oğlu isen.” Sadece 40 gün önce göklerden gelen ses, 
İsa’nın Tanrı Oğlu olduğunu beyan etmişti ve şimdi İsa bu göksel güvenceden şüphe 
mi duymalıydı? Allah’ın Söz’ünden şüphe duymak, ayartıya düşmenin ilk adımıdır. 
Göklerde Şeytan İsa’nın otoritesini sorgulamıştı; aynısını şimdi de yapmaktadır; hem 
de göklerde yapmaya çalıştığından bile daha sinsi bir şekilde. 

 
Allah’ın vaatlerinden şüphe etmen için Şeytan seni kandırmaya çalıştığında, 
pes etmemeyi nasıl öğrenebilirsin? 
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Çarşamba	 Nisan 8 

  
“Bana Tap”  
 
Luka 4:5–8’i okuyun. Şeytan neden İsa’nın kendisine tapmasını istemiş-

ti? Buradaki söz konusu olan can alıcı mesele nedir? 
 
 
 
 
Tapınmak, Allah’ın tek ayrıcalığıdır. Yaratılanı Yaratan’dan sonsuza dek ayıran bir 

faktördür. Göklerde Lusifer’in Allah’a karşı isyan nedenlerinden bir tanesi tapınmak-
tır. Lusifer’in ihtirası Yeşaya 14:13, 14’de çok iyi şekilde özetlenmiştir: göklere çık-
mak, tahtını gökteki yıldızların da ötesine çıkarmak, Yüceler Yücesi gibi olmak. Bu, 
ne kadar yüceltilmiş olursa olsun hiçbir yaratığa değil, sadece Yaratıcı’ya ait olan 
otoriteyi gaspetme teşebbüsüydü. 

Bu bağlamda, bu ayartıda ne olup bittiğini daha iyi anlayabiliriz. İsa, Allah’ın sahip-
liği ve otoritesine geri getirerek dünyayı kurtarmak için göreve başlamak üzereyken, 
Şeytan O’nu dağın tepesine götürmüş, tüm krallıklara kuşbakışı bir bakış sağlamış ve 
O’na basit bir teklif sunmuştu: “Bana taparsan, hepsi senin olacak” (Luka 4:7). 
Şeytan, sadece boyun eğmekten başka bir bedel gerektirmeyecek şekilde, Me-

sih’in bakış açısını O’nun ilahî önceliğinden başka yöne çekmeyi denedi ve O’nu 
ihtişam ve görkemle kandırmaya çalıştı. Burada da göklerde başarısız olduğu otorite 
ve tapınmayı yeniden elde etmeye çalışıyordu. 

Mesih’in ayartıcıyı ayıplayarak nasıl kovduğuna dikkat edin. “Çekil arkamdan 
Şeytan!” (8. ayet). Tapınma ve buna bağlı hizmet sadece Yaratıcı Allah’a aittir. Yine 
burada da Rab’bin Söz’ü O’nun yardımına gelmektedir. Vahiy, Musa aracılığıyla şöyle 
söylememiş miydi, “Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB’dir. Tanrınız RAB’bi bü-
tün yüreğinizle seveceksiniz... Tanrınız RAB’den korkacaksınız; O’na kulluk edecek-
siniz” (Yas 6:4, 5, 13)? Elbette ki Allah’ı imanla ve itaatle takip etme azmi, Şeytan’ın 
yalanlarına ve aldatmacalarına karşı verilecek en iyi yanıttır. 

 
“Küçük yollarla” bile olsa, her birimiz imanımızdan taviz verme ayartısıyla 
karşılaşabiliriz. Mesleğin, üniversite sınavını geçmen, terfin, Sebt Günü 
konusunda tavizini gerektirebilir. Hangi noktada bir uzlaşma sağlayabilir-
sin? Eğer varsa, bu bedeli vermek ne zaman haklıdır? 
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Perşembe	 Nisan 9 
  

Muzaffer Mesih 
 
Luka ve Matta, ikinci ve üçüncü ayartının düzenini ters çevirdiler. Nedeni açık değil 

ama bu bizleri alıkoymamalı. Asıl husus, her iki Müjde’de bildirildiği gibi İsa’nın Şey-
tan’a karşı nihai zaferi kazanmasıdır. Ayartıların incelenmesinden doğan önemli fak-
tör, İsa Mesih’in gerçek bir Şahıs olduğudur–tıpkı bizler gibi ayartılan ancak günahsız 
olan (İbr 4:15). Ayartıların her birindeki zaferle, Şeytan’a karşı kazandığı başarıyla, 
ağzında Allah’ın Söz’üyle ve dua sayesinde göklerin santralına bağlılığıyla, İsa Allah’ın 
egemenliğini ilan etmek için ortaya çıkmış ve Mesihî çağın açılışını yapmıştı. 

 
Luka 4:9–13 ve Matta 4:5–7’yi okuyun. İlk iki ayartıda İsa, Şeytan’ın hile-

lerinin üstesinden gelmek için Kutsal Yazı’yı kullanmıştı. Şimdi üçüncü-
sünde ise Şeytan aynı şeyi yapmakta ve Kutsal Yazı’dan alıntılarla İsa’nın 
gerçekten Allah’ın Söz’ünü ciddiye alıp almadığını sınamaktadır. Burada ne 
olmaktadır ve İsa nasıl yanıt vermektedir? 

 
 
Şeytan, İsa’yı Yahudi tarihindeki en kutsal yer olan Yeruşalim’deki tapınağın te-

pesine çıkarır. Allah’ın kendi halkıyla birlikte olduğu Siyon kenti, tapınak Şeytan’ın 
İsa ile yüzleştiği bir mekân haline gelir. “Eğer Tanrı’nın Oğlu’ysan” diye bir kez daha 
söze başlar. Şeytan’ın ne söylediğine bakın: Eğer Tanrı gerçekten Baban ise ve 
görevin O’nun emri altında olmaksa, kendini şu zirveden aşağı at ve bak baka-
lım sonunda ne olacak. Şüphesiz ki, eğer hepsi doğruysa, Allah senin incinmene 
izin vermeyecektir. Sonra Kutsal Yazılar’dan şu alıntıyı yapmıştı: “Tanrı, seni koru-
maları için meleklerine buyruk verecek” (Luka 4:10). 
Şeytan Kutsal Yazılar’ı bilir ama onu yanlış yorumlar. O’nun taktiği, İsa’yı Allah’ı sı-

namaya yöneltmektir. Doğrusu Allah meleklerin koruyuculuğunu vaat etmişti fakat 
sadece istemi doğrultusunda, tıpkı Daniel ve yoldaşlarının olayındaki gibi. İsa ise Şey-
tan’a kararlı bir şekilde Kutsal Yazı’yı kullanarak yanıt vererek, Allah’ı sınamamamız 
gerektiğini ifade eder (12. ayet). Bizim görevimiz, kendimizi Allah’ın istemine bıraka-
rak gerisini O’nun yapmasına izin vermektir. 

Ayartı konusundaki dört büyük dini öğretiye dikkat edin: (1) Hiç kimse ayartılar-
dan bağımsız değildir; (2) eğer Allah ayartıların üzerimize gelmesine izin verdiyse, 
onlara karşı koymada bize direnme ve cesareti de sağlar; (3) ayartılar her zaman 
aynı tarzda gelmez; (4) hiç kimse kaldıramayacağı bir gücün üzerinde ayartılmaz 
(1Ko 10:13). 
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Cuma	 Nisan 10 

  
Ek Çalışma: “Eğer Yusuf ve Meryem, düşüncelerini dua ve tapınma yoluyla Allah 
üzerinde yoğunlaştırsalardı, görevlerinin kutsallığının farkına varabilirler ve İsa’yı 
gözden kaybetmezlerdi. Onlar bir günlük ihmalle Kurtarıcı’yı kaybettiler; fakat bu 
onların O’nu üç gün boyunca kaygı içinde aramalarına sebep oldu. Bu bizimle de 
böyle olabilir. Boş ve kötü konuşmalarla ya da dua etmeyi ihmal ederek, Kurtarı-
cı’nın varlığını bir gün biz de kaybedebiliriz. O’nu bulmak ve kaybettiğimiz huzuru 
tekrar kazanmak için O’nu acı içinde günlerce aramamız gerekebilir.”—Ellen G. 
White, Sevgi Öğretmeni, S. 71. 

 
Tartışma Soruları: 
¤ Ayartılar tek başına bir günah değildir. Dini anlamda ayartılar, kutsallık 
olasılığını doğrulama potansiyeline sahiptir. Ayartılmak başka; günaha 
düşmek başka. Aynı zamanda, ayartıdan kaçınabilmek için elimizden gelen 
her şeyi yapmak konusunda sorumluluğumuz nedir? 
  
¤ Filozoflar ve ilahiyatçılar, sık sık “meta anlatı veya üst anlatı” diye anı-
lan, içinde diğer öykülerin bulunduğu geniş kapsamlı öykü veya konudan 
bahsederler. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, bir üst anlatı, içeri-
sinde diğer öykülerin veya olayların gözler önüne serildiği bir arka plan 
veya bağlamdır. Yedinci–Gün Adventistleri olarak sadece burada yeryüzün-
de değil, aynı zamanda göklerde de meydana gelen büyük mücadeleyi bir 
“üst anlatı” veya arka plan olarak görüyoruz. Kutsal Kitap’taki hangi ayet-
ler, bizlere büyük mücadelenin gerçekliğini gösterir ve dünyada neler olup 
bittiğini açıklamaya yardımcı olur? 
 
¤ Yolumuza çıkan ayartılara karşı zafer kazanacağımızı vaat eden en güçlü 
ayetlerden bazıları neledir? Bu ayetlere rağmen, yoldan sapmak neden çok 
kolaydır? 
 
¤ Bu haftanın çalışmalarından birinde şu ifadeyi görmüştük: “Allah’ın 
Söz’ünden şüphe etmek, ayartıya kapılmanın ilk adımıdır.” Neden böyle 
olmaktadır? 
 
¤ Putperestlik, hangi bakımdan Rab’den başkasına tapınmak ve boyun 
eğmekten bile daha sinsidir? 

 
Güneşin Batışı: 19:37 (İstanbul) 
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Konu	3	 *Nisan 11–17 
 

İsa Mesih Kimdir? 

 
	

Sebt	Günü	
 

Konuyla İlgili Metinler: Luka 4:16–30, 6:5, Ef 1:3–5, Luka 9:18–27, 2Pe 1:16–18. 
 

Hatırlama Metni: “İsa onlara, ‘Siz ne dersiniz’ dedi, ‘Sizce Ben kimim?’ Petrus, 
‘Sen Tanrı’nın Mesihi’sin’ yanıtını verdi.” (Luka 9:20). 
 

sa Mesih kimdir? 
Soru, felsefi ya da sosyolojik bir yutturmaca değildir. İnsanların kim olduğu-

nun, bundan da önemlisi sonsuzluğun onlar için ne anlam taşıdığının özüne 
gitmektedir. 
İnsanlar İsa’nın işlerine hayran kalabilir, sözlerine hürmet edebilir, sabrını öve-

bilir, şiddetsizliğini savunabilir, kararlılığını beğenebilir, çıkarsızlığını methedebilir 
ve yaşamının korkunç şekilde sonlanmasından nutku tutulabilir. Hatta birçok kişi, 
işleri yoluna koyma çabalarından—adaletsizliğin olduğu yerde dürüstlüğü aşıladı-
ğından, hastalığın olduğu yere şifa götürdüğünden ve sefaletin olduğu yere huzur 
getirdiğinden dolayı İsa’yı iyi bir adam olarak kabullenmeye hazırdır. 

Evet, İsa en iyi öğretmen, bir devrimci, mükemmel bir lider ve birinin ruhunun 
derinliklerini araştıran bir psikolog olarak iyi ünvan elde edebilirdi. O bunların hepsi 
ve bunlardan çok daha fazlasıdır. 

Ancak bunlardan hiçbiri, İsa’nın kendisi için ortaya attığı şu çok önemli soruya 
yanıt olmaktan uzaktır: “Sizce Ben kimim?” (Luka 9:20). 

Bu, yanıt gerektiren bir sorudur ve bu yanıtta insanlığın kaderi yatmaktadır. 
 

*18 Nisan Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın. 

İ 
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Pazar	Pazar	  Nisan 12  

  
İsa’ya Tepkiler 
 
Müjdeler’i okuyun; Yeni Ahit’i okuyun. Bu kitapların hepsinde de sadece İsa’nın yap-

tıkları değil, bundan da önemlisi O’nun kim olduğu konusunda müthiş iddialar yapıl-
maktadır. (Tabii ki, İsa’nın kudretle yaptıkları, O’nun kim olduğunu kanıtlamaktadır.) 
Bu iddialar—O’nun Tanrılığı, Kurtarıcımız olması, sadece O’nun sonsuz yaşama giden 
yol olması—dikkatimizi çeker, zira bunlar her insan varlığı için ebedi sonuçlar doğura-
cak anlamlar içermektedir. 

  
Luka 4:16–30’u okuyun. İnsanların bu şekilde tepki göstermelerinin nede-

ni neydi? Ayrıca bkz. Yu 3:19. 
 
 
Kendi memleketindeki dinleyiciler, İsa’nın bunca mucize ve harika şeyleri gerçekleş-

tirmesinden, Nasıra’ya dönerek “ağzından dökülen lütufkar sözlerden” dolayı önce çok 
etkilendiler (Luka 4:22). Ancak O’nun azarlaması üzerine gösterdikleri tepkiler, onların 
nasıl bir gerçek ruh hali taşıdıklarını göstermekteydi. 

 
Luka 7:17–22’yi okuyun. İsa hakkında Yahya’nın sorusu neydi ve neden 

böyle bir soru sormuştu? 
 
 
İsa’nın öncüsü olan ve bir zamanlar İsa’yı “Tanrı Kuzusu” olarak ilan eden Vaftizci 

Yahya’nın bile ruhunun derinliklerine şüphe çöreklenmişti. Şunu bilmek istiyordu: 
“Gelecek Olan sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim?” (Luka 7:19). 

İsa’nın Yahya’nın sorusunu doğrudan yanıtlamadığına dikkat edin; aksine tanıklık 
yapan eylemlerine işaret ederek haykırmaktaydı: “körlerin gözleri açılıyor, kötürümler 
yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve Müjde yoksullara 
duyuruluyor” (22. ayet). İsa’nın Yahya’nın sorusunu doğrudan yanıtlamasına gerek 
olmadığı iddia edilebilir; davranışları ve eylemleri, O’nun kim olduğu konusunda zaten 
yeterince tanıklık yapmaktaydı. 

 
Bir bakıma İsa’nın verdiği yanıt, Yahya’yı oldukça şaşırtmış olabilirdi. Her şeyden 
evvel, İsa bütün bu şeyleri yapma kudretine sahipse, o zaman neden bu zin-
danda sürünüyorum? Kendi şahsi trajedileri içindeyken, buna benzer bir şeye 
kim şaşırmaz ki: eğer Allah güçlüyse, bu neden başıma geliyor? Çarmıh ve onun 
temsil ve vaat ettiği her şey neden tek yanıtımızdır? 
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Pazartesİ 	 Nisan 13 
  

Tanrı’nın Oğlu 
 
“İnsan Oğlu” ve “Tanrı Oğlu,” Müjdeler’de İsa’yı tarif etmek için kullanılan iki addır. 

İlki, beden almış Tanrı’ya işaret ederken, ikincisi Üçlübirliğin ikinci Şahsiyeti olarak O’nun 
ilahiliğini gösterir. Hep birlikte iki ifade de bizleri İsa Mesih’in mucizesi üzerinde iyice 
düşünmeye davet etmelidir: Hem ilahî hem insan olan bir Tanrı. Bunu kavramak zor iştir 
fakat bu zorluk, bize sunduğu bu müthiş gerçeği ve büyük umudu hiçbir şekilde ortadan 
kaldırmamalıdır. 

 
Luka 1:31, 32, 35; 2:11’i okuyun. Bu ayetler, İsa’nın gerçekte kim olduğu 

konusunda ne söylemektedirler? 
 
  
Luka 1:31, 32’de, melek “İSA” adını, “Rab Tanrı’nın Davut’un tahtını verdiği” “Yüceler 

Yücesi’nin Oğlu” ile ilişkilendirmektedir. İsa Tanrı’nın Oğlu’dur. O aynı zamanda sadece 
dünyevi bir kurtarıcı değil, çağların sonunda Şeytan’ın Allah’ın tahtını gaspetme teşebbü-
sünü bozguna uğratarak Davut’un tahtına oturacak olan Mesih’tir. Melek, çobanlara yem-
likteki bebeğin “Kurtarıcı, Rab olan Mesih” (Luka 2:11) olduğunu ilan etmişti. 

“Tanrı Oğlu” ünvanı sadece Mesih’in Üçlübirlik’teki pozisyonunu onaylamakla kal-
maz, aynı zamanda İsa yeryüzündeyken Baba Tanrı ile olan yakın ve samimi ilişkisini de 
açıklar. 

Ancak Baba ile Oğul arasındaki ilişki, bizim Allah ile olan ilişkimiz gibi değildir. Bi-
zim ilişkimiz, Mesih’in hem Yaratıcı hem Kurtarıcı olarak çalışmasının bir sonucu iken, 
O’nun bir Oğul olarak Baba ile ilişkisi, üç eşit ebedi ortaktan bir tanesi gibidir. İsa ilahi-
liği sayesinde Baba’ya mümkün olan en yakın bağı korumuştur. 

“İsa “göklerdeki Babam” dediğinde, zor günlerinde onlara destek olarak, çektikleri 
acıları hafifletmeye çalışarak, sevgi ve şefkat göstererek insanlığı ile öğrencilerine bağlı 
iken, aynı zamanda ilahiliğiyle de Yüce Tanrı’ya bağlı olduğunu hatırlatıyordu.”—Ellen 
G. White, Sevgi Öğretmeni, S. 434. 

 
İsa’nın en geniş anlamda Tanrı olması bizler için ne anlam ifade ediyor? Bu 
gerçek birçok imalarla dolu olsa da, en şaşırtıcı olanlardan birisi, Tanrı olma-
sına rağmen, İsa’nın sadece insanlığımıza bürünmek için kendisini alçaltmak-
la kalmayıp, aynı zamanda bu insani bedenle bizler için kendisini bir kurban 
olarak sunmasıdır. Burada Tanrı’dan söz ediyoruz! Bu gerçek, Allah’ın aslında 
ne olduğu konusunda bizlere hangi harika umudu vermektedir? 
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Salı 	 Nisan 14 
  
İnsanoğlu 
 
İsa kendisinin hem İnsan Oğlu hem de Tanrı Oğlu olduğundan tamamen haberdar 

olmasına rağmen (Luka 22:67–70), “İnsan Oğlu” Kurtarıcı’nın kendisine yakıştırdığı 
favori adlandırma tarzıydı. Bu ünvanın ortaya çıktığı diğer örnekler Daniel 7:13’de, İste-
fan’ın vaazında (Elç 7:56) ve Vahiy 1:13 ile 14:14’de görülmektedir. Bu terim Müjde-
ler’de 80 kezden fazla ve Luka’da 25 kez karşımıza çıkmaktadır. Luka’nın kullanımı, 
yazarın evrensel biri olarak kurtuluşun müjdesini bildirmek için Allah tarafından gönde-
rilen İsa’nın insanlığına olan derin ilgisini göstermektedir. 

“Tanrı’nın Oğlu’nun insanlığı bizim için herşey demektir. Ruhlarımızı Mesih’e ve Me-
sih aracılığıyla da Allah’a bağlayan altın bir zincirdir. Çalışmamız bu olmalıdır. Mesih ger-
çek bir insandı; bir insan olmakla tevazusunu kanıtlamış oldu. Ancak O aynı zamanda 
insan bedenindeki bir Tanrı idi.”—Ellen G. White, Selected Messages, Kitap 1, S. 244. 

Luka’da kullanılan “İnsan Oğlu” terimi, beden almış İsa’nın doğası, görevi ve kaderi 
konusunda çeşitli kavrayışlar sağlar. 

Birincisi, bu ünvan O’nu hiçbir dünyevi adresi veya güvencesi olmayan (Luka 9:58) 
bir insan olarak tanımlar (Luka 7:34). 

İkincisi, Luka bu ünvanı Mesih’in ilahi doğasını ve statüsünü savunmak için kul-
lanmıştır: çünkü “İnsanoğlu Şabat Günü’nün de Rabbi’dir” (Luka 6:5). Bu nedenle O, 
günahları bağışlama kudretiyle aynı zamanda Yaratıcı’dır (Luka 5:24). 

Üçüncüsü, dünyanın kurulmasından önce Üçlübirlik tarafından atanmış olan bu kur-
tarıcı görevi gerçekleştirmek için (Ef 1:3–5), İnsan Oğlu kaybolanı araştırmaya ve kurtar-
maya gelmiştir (Luka 9:56, 19:10). Fakat kurtarış, “İnsanoğlu’nun çok acı çekmesi, red-
dedilmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesine” (Luka 9:22) dek kendiliğinden ta-
mamlanamaz. İnsan Oğlu’nun yürüdüğü yol hakkındaki bu öz farkındalığı ve insanlığı 
günahtan kurtarması için ödemesi gereken bedel, sadece Kurtuluş planının ilahi kaynağını 
değil, aynı zamanda bu planda insanlığıyla Mesih’in tevazusunu da açıklar. 

Dördüncüsü, şu pasajlarda Luka’nın acı çeken Mesih’i nasıl betimlediğine dikkat 
edin: Çarmıh’ı önceden bilmesi (Luka 18:31–33), ele verilmesi (Luka 9:44), peygam-
berliğin gerçekleşmesi için ölümü (Luka 22:22), Çarmıh’a gerilişi ve Dirilişi (Luka 24:7; 
Luka 11:30 ile karş.) ve Baba’nın huzurunda bir Aracı olarak rolü (Luka 12:8). 

Beşincisi, Luka İnsan Oğlu’nu son çağda dünyaya geri dönerek kutsallarını ödüllen-
direcek ve büyük mücadeleyi sona erdirecek Biri olarak görmektedir (Luka 9:26; 12:4; 
17:24, 26, 30; 21:36; 22:69). 

Kısacası, “İnsan Oğlu” ünvanı, sadece İsa’nın kim olduğunu görüşünü değil, kurtu-
luş planında bizler için ne gerçekleştirdiği ve ne gerçekleştireceği görüşünü de çok yönlü 
olarak bir araya getirmektedir. 
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Çarşamba	 Nisan 15 
  

“Tanrı’nın Mesih’i” 
 
Luka 9:18–27’yi okuyun. İsa neden öğrencilerine yanıtını zaten bildiği 

bir soruyu sormuştu? Sadece kendisi hakkında değil, O’nu takip etmenin 
ne demek olduğu konusunda onlara ne gibi bir ders öğretmeye çalışmıştı? 

 
 
“Sizce Ben kimim?” (Luka 9:20). 2000 yıl önce İsa’nın sormuş olduğu soru, halâ ta-

rihin aklını kurcalamaktadır. İnsanlar birçok farklı yanıtlar vermiştir. Büyük bir öğret-
men. Bilge bir ahlakbilimci. Gerçeğin simgesi. Fedakârlığın binası. Korkusuz peygamber. 
Sosyal bir devrimci. Bir insan varlığında her şeyi içinde barındırması gereken büyük bir 
örnek. Fakat hiçbir yanıt, Petrus’un dudaklarından dökülen itirafla boy ölçüşemez. 

Doğa üzerindeki yetkisini (Luka 8:22–25), cinler üzerindeki gücünü (26–35. ayet-
ler), hastalıklar üzerindeki kudretini (Luka 5:12–15, 8:43–48), hiçbir şey yokken 5000 
kişiyi doyurma kabiliyetini (Luka 9:13–17), ölümün üzerindeki gücünü (Luka 8:51–
56) gösterdikten sonra—İsa öğrencilerini gerçekten iki soruyla yüzleştirmektedir: birin-
cisi başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğü; daha sonra öğrencilerin ne düşündü-
ğü. Kendisinin zaten bilmediği bir şeyi öğrenmek için onlara sormamıştı. Aksine, aslında 
onların kendisinin kim olduğunun, her şeye bedel olan bir taahhüdü gerektirdiğini 
anlamalarına yardımcı olmak amacıyla sormuştu. 

“İsa hakkındaki bilgimiz, hiçbir zaman başkasından öğrenilmiş bir şey olmamalıdır. 
İsa hakkındaki her hükmü biliyor olabiliriz; her Mesih bilimcisinin tasarladığı fikirleri 
biliyor olabiliriz; her büyük düşünürün ve ilahiyatçının İsa hakkındaki öğretilerinden 
yeterli bir özet çıkarıyor olabiliriz—ama buna rağmen Hıristiyan olamayabiliriz. Hıristi-
yanlık hiçbir zaman İsa hakkında bir şeyler bilmekten oluşmaz; hep İsa’yı bilmekten 
oluşur. İsa Mesih şahsi bir kararı talep etmektedir. O sadece Petrus’a değil, her birimize 
şu soruyu sordu: Sen—benim hakkımda sen ne düşünüyorsun?”—William Barclay, The 
Gospel of Matta, (Bangalore: Theological Publications in India, 2009), Cilt 2, S. 161. 

İsa’nın sorduğu soruya yanıtımız, Petrus’un itirafından daha eksik olmamalıdır: İsa 
“Tanrı’nın Mesihi’dir” (Luka 9:20). Mesih demek, “Meshedilmiş Kişi” demektir, siyasi 
bir kurtarıcı değil, bilakis insanlığı Şeytan’ın ve günahın pençesinden özgür kılan ve 
doğruluk krallığını başlatan bir Kurtarıcı demektir. 

 
Sadece İsa’nın kim olduğunu bilmek yetmez. Aksine O’nu kendimiz için bil-
mek zorundayız. Bu durumda İsa’yı bildiğini iddia ediyorsan—aslında O’nun 
hakkında neyi bilmiş olursun? Yani, İsa hakkındaki kendi şahsi bilgin, sana 
O’nun neye benzediği hakkında ne öğretti? 
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Perşembe	 Nisan 16 
  

Başkalaşım 
 
Başkalaşım hakkında anlatılan her üç Müjde’yi de oku (Luka 9:27–36, Mat 

17:1–9, Markos 9:2–8). (Ayrıca bu olay hakkında Petrus’un kendi tanıklığını oku ve 
elçinin ortaya koyduğu bu görgü tanıklığında yaşadıklarına dikkat et; bkz. 
2.Petrus 1:16–18). Luka hangi ilave bilgiyi sağlamaktadır ve bu neden önemlidir? 

 
 
 
 
Luka, öyküye Matta ve Markos’un ima etmediği bir detayla başlıyor: İsa, yanına Pet-

rus, Yuhanna ve Yakup’u alarak dua etmek üzere dağa çıkar. İsa gözlerini ve aklını 
Yeruşalim’e odaklamıştı ve önünde uzanan zahmetli yolu önbildirmişti. İsa, yaptığı 
şeyin, Allah’ın O’ndan yapmasını istediği şey olduğundan emin olmak istemişti. Bu gibi 
anlarda, kesinlik ve güvence bulmak için tek yol dua etmektir. Dua süreci derhal İsa’nın 
şahsiyetine ilahi görkemi yağdırmıştı: “yüzünün görünümü değişti, giysileri şimşek gibi 
parıldayan bir beyazlığa büründü” (Luka 9:29). 

Değişim geçirmiş olan İsa, Musa ve İlyas ile “O’nun yakında Yeruşalim’de gerçekleşe-
cek olan ayrılışı” (31. ayet) hakkında konuşuyorlardı. Ayrılış sözcüğü, iki şekilde anlaşı-
labilir: Grekçe exodus sözcüğü çoğunlukla ölüm için kullanılmasa da, O’nun yakında 
Yeruşalim’deki ölümü; bu “ayrılış” aynı zamanda İsa’nın Yeruşalim’de gerçekleştireceği, 
günahtan özgürlüğü getirecek olan büyük “çıkış” anlamına da gelmektedir. 

Üç kişinin toplantısı, göklerden gelen onay sesiyle sonlanır, “Bu benim sevgili Oğ-
lum’dur. O’nu dinleyin!’” (35. ayet). Dönüşüm, İsa’yı görkemle mesheder, O’nun 
Oğulluğunu bir kez daha temin eder ve Kurtarış’ın Oğul’un yaşamına mal olacağını ilan 
eder. Bu nedenle öğrencilere verilen göksel buyruk şuydu: O’nu dinleyin. O’na itaat ve 
özel bağlılık olmaksızın, öğrencilikten söz etmek mümkün değildir. 

 
Ellen G. White, Musa ve İlyas hakkında şöyle yazmıştı, “Gökyüzü katında diğer 
meleklerden daha yüce olan bu insanlar çektiği acıları dindirmeye çalışarak 
İsa ile birlikte oldular ve O’na gökyüzünün güvencesini ilettiler. Dünyanın 
umudu, yeryüzündeki tüm insanların kurtuluşu ile ilgili olarak konuştular”—
Sevgi Öğretmeni, S. 425. Başkalarını rahatlatan İsa bile Kendisi için teselli ve 
huzur aramıştı. Bu durum, aramızdaki en ruhsal kişilerin, hatta liderlerimiz, 
öğretmenlerimiz, rehberlerimizin bile bazen başkalarından teselli, teşvik ve 
yardım ihtiyacı duymaları konusunda bize ne söylemelidir? Aslında şu an için 
teselli, huzur ve teşviğe ihtiyaç duyan kimleri biliyorsun? 
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Cuma	 Nisan 17 

  
Ek Çalışma: “İsa’nın insanlığı konusunda yanlış anlaşılmaya müsait her türlü sorgula-

madan kaçınmalısın. Gerçek, küstahlığın izlerine çok yakındır. Mesih’in insanlığına 
değinirken, O’nun insanlığını ilahilikle birleştirme konusundaki açık idrakin kaybol-
duğunda veya bulanıklaştığında, sözlerinin ima ettiğinden daha fazlasını içeren her 
türlü iddiayı şiddetle savunmalısın. O’nun doğumu Allah’ın bir mucizesiydi... İnsan-
lara hiçbir zaman İsa’nın günahla lekelenmiş ve buna bulaşmış biri olduğu veya 
günaha eğilmiş olduğu izlenimini vermemeliyiz. İsa her açıdan tıpkı bizler gibi de-
nenmiştir. Fakat O kutsal Biri olarak adlandırılmıştır. Bu ölümlüler için açıklanma-
mış bir sırdır, İsa her açıdan tıpkı bizler gibi denenmiştir ve hiçbir zaman günah 
işlememiştir. Mesih’in enkarnasyonu bizlerin anlayamayacağı bir sırdır ve hep sır 
olarak kalacaktır.”—Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, Cilt 5, 
S. 1128, 1129. 

 
Tartışma Soruları: 
¤ Mesih’in insan tabiatı konusunda Ellen G. White’ın yukarıdaki alıntısını 
okuyun. O’nun ilahî doğası gibi insani doğası ile yüzleşme zorunda olma-
mız gerçeği, şu an için tamamen kavrayamayacağımız büyük bir gerçektir. 
Yazmış olduğu gibi: “Mesih’in enkarnasyonu bizlerin anlayamayacağı bir 
sırdır ve hep sır olarak kalacaktır.” O halde bu “sırrı” bizler gibi anlayama-
yanları sert şekilde eleştirirken neden çok dikkatli olmalıyız? 
  
¤ Dönüşüm Dağında neler olduğunu düşün. Kurtuluş tarihindeki bu şaşır-
tıcı olay meydana gelirken, O’nunla birlikte dağa gelen seçkin öğrenciler 
ilkin ne yapıyorlardı? Uyuyorlardı! Bu durum, bireysel imanlılar veya inanlı 
topluluğu olarak, kurtuluş tarihindeki bir diğer büyük olayın, yani İsa’nın 
ikinci gelişinin hemen öncesinde yaşayan bizler için nasıl bir mecaz teşkil 
edebilir? 
 
¤ İsa’nın kendisi hakkında söylediği şeylerden bazılarını okuyun. O za-
man, İsa’nın yalnızca büyük bir adam, büyük bir peygamber veya büyük bir 
ruhsal lider olduğu gibi fikirler neden mantıksal açıdan önemini yitirmek-
tedir? Neden, ya O’nun kendisi hakkında kim olduğunu söylediğini ya da 
deli olduğunu ve kendisini kandırdığını kabul etmek zorundayız? İsa’nın 
kimliği konusunda neden bizler için başka bir seçenek yoktur? 

 
Güneşin Batışı: 19:45 (İstanbul) 
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Konu	4	 *Nisan 18–24 
 

Öğrenciliğe Çağrı 

 
	

Sebt	Günü	
 

Konuyla İlgili Metinler: Luka 5:1–11, 6:12–16, 9:1–6, Mat 10:5–15, Luka 10:1–24, 
Luka 9:23–25, Mat 16:24–28. 

 
Hatırlama Metni: “Sonra hepsine, ‘Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr 

etsin, her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin’ dedi” (Luka 9:23). 
 

ğrenci” demek, takipçi veya havari demektir. Çoğunlukla ve özellikle Müjde-
ler’de veya Elçilerin İşleri kitabında geçse de, öğrenci sözcüğü Kutsal Kitap’ta 
250’den fazla geçmektedir. 

Öğrenci olmak ruhu harekete geçirir, zihni dürter, Allah ve kardeşlerimiz ile olan 
ilişkilerimizdeki son noktayı gerektirir. Mesih’e ve O’nun yaşamı ile mesajlarına tam 
bir bağlılık olmaksızın, öğrenci olunamaz. Daha başka nasıl yüksek bir çağrı olabilir 
ki? 

“Allah, insanları olduğu gibi kabul eder ve eğer O’na bağlı kalırlarsa, kendisine 
hizmet etmeleri için onları eğitir. Allah’ın Ruhu onların düşüncelerini sarar ve tüm 
yeteneklerini artırır. Kutsal Ruh’un rehberliğinde Allah’a adanan düşünceler, uyum-
lu bir şekilde gelişir ve O’nun isteklerini anlamak ve yerine getirmek için güçlenir. 
Zayıf ve güçsüz durumdaki karakter azimle güçlenir. Allah’a sürekli olarak bağlı 
kalmak, İsa ve öğrencileri arasında öylesine yakın bir ilişki kurulmasını sağlar ki, 
imanlı bir kişi düşünce ve karakter yapısı bakımından O’na benzer.”—Ellen G. 
White, Sevgi Öğretmeni, S. 228. 

Bu hafta O’nu takip edecek olanları İsa’nın nasıl çağırdığını görecek ve O’nun yer-
yüzünde başlattığı işi sürdürmede bizlere yardımı dokunacak dersleri öğreneceğiz. 

 

*25 Nisan Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın. 

Ö 
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Pazar	Pazar	  Nisan 19  

  
İnsan Avcıları 
 
Şimon ve Andreas bütün gece çabalamışlardı. Tecrübeli balıkçılar olarak balıkçılık 

sanatını ve ne zaman paydos edeceklerini biliyorlardı. Gece boyunca uğraşları bir işe 
yaramamıştı. Düş kırıklıklarının tam ortasında şu beklenmedik buyruk geldi: “Derin 
sulara açılın, balık tutmak için ağlarınızı atın” (Luka 5:4). Şimon’un yanıtı çaresizlik ve 
ızdırap doluydu: “bütün gece çabaladık, hiçbir şey tutamadık. Yine de senin sözün üze-
rine...” (5. ayet). 

Balıkçılara avlanmak hakkında nasihat veren bu marangoz da kimdi? Şimon O’nu 
başından savabilirdi fakat İsa’nın daha önceki rahatlatıcı ve güvenilir vaazının bir etkisi 
olabilir miydi? Bu nedenle şöyle karşılık verdi: “yine de senin sözün üzerine...” 

İşte öğrenciliğin ilk dersi: Mesih’in Söz’üne itaat. Andreas, Yuhanna ve Yakup aynı 
zamanda pek yakında uzun ve verimsiz gecenin, yığınla balık yakalamak için parlak ve 
şaşırtıcı bir şafağa dönüşeceğini öğreneceklerdi. Petrus aniden dizleri üzerine çöktü ve 
şöyle bağırdı: “Ya Rab, benden uzak dur, ben günahlı bir adamım” (8. ayet). Allah’ın 
kutsallığını ve kendi günahkârlığını kabul etmek, öğrenciliğe çağrıda diğer bir önemli 
adımdır. Yeşaya’nın yaptığı gibi (Yşa 6:5), Petrus da aynı adımı atmıştı. 

 
Luka 5:1–11, Matta 4:18–22 ve Markos 1:16–20’yi okuyun. Mucizeyi, balıkçıla-

rın şaşkınlığını, Petrus’un itirafını ve İsa’nın otoritesini düşünün. Bu anlatımların 
her biri öğrenciliğin yolu hakkında ne söyler? 

 
 
“ ‘Korkma’ dedi, ‘Bundan böyle balık yerine insan tutacaksın’ ” (Luka 5:10). Balık 

tutmaktan insan tutmaya değişim oldukça sıradışı: bu, Usta’ya mutlak bir adanmışlığı, 
kişinin acizliğini ve günahkârlığını kabul etmesini, öğrenciliğin yalnız ve bilinmeyen yolun-
da yürüme cesareti için Mesih’e imanla uzanmayı ve sürekli Mesih’e ve sadece Mesih’e 
güvenmeyi gerektirmektedir. Bir balıkçının yaşamı belirsiz ve tehlikelidir, azgın dalgalarla 
boğuşmayı, istikrarlı bir gelirden mahrum olmayı gerektirir. Bir insan balıkçısının yaşamı 
böyle olsa da, Rab şunu vaat etmiştir, “Korkma.” Öğrencilik kolay bir yol değildir; inişleri 
ve çıkışları, sevinçleri ve zorlukları vardır, fakat bir öğrenciye bu yolu yalnız başına gitmesi 
gerektiği söylenmemiştir. “Korkma” diyen Kişi, sadık öğrencinin yanındadır. 

 
Geriye dön ve günahkâr bir adam olmak konusunda Petrus’un itirafını yeniden 
oku. Günahkârlığının onu nasıl İsa’dan ayırmaya zorladığına dikkat et. Bizleri 
Allah’tan ayırmaya zorlayan günah nasıl bir şeydir? 
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Pazartesİ 	 Nisan 20 
  

Onikiler’in Seçilmesi 
 
Öğrencilik kendiliğinden oluşmaz. İsa’nın çağrısına yanıt vermenin bir sonucudur. 

Luka, İsa’nın zaten Petrus, Andreas, Yuhanna, Yakup (Luka 5:11, Matta 4:18–22) ve 
vergi görevlisi Matta’yı (Luka 5:27–32) çağırdığını ima etmişti. Yazar şimdi öyküsünde 
Onikiler’in seçimini stratejik bir konuma getirmektedir: Eli sakat olan adamı Sebt Gü-
nü’nde iyileştirmesi (Luka 6:6–11), Ferisileri İsa’yı öldürmek için suikast yapmaya 
yöneltmişti. Rab işini pekiştirmenin ve Çarmıh’tan sonraki görev için işçilerden oluşan 
bir takımı hazırlamanın zamanının geldiğini biliyordu. 

 
Luka 6:12–16, 9:1–6’yı okuyun. Bu ayetler, bize oniki elçinin çağırılması 

hakkında ne söylüyor? 
 
 
O’nu izleyen kalabalık arasında birçok öğrenci vardı—öğrenci olarak izleyen öğretme-

ni de izler. Fakat Mesih’in görevi öğretmekten çok daha fazlasıydı. Kurtulanlardan oluşan, 
O’nun kurtarıcı mesajını dünyanın sonuna dek götüren bir inanlı topluluğu oluşturmak. 
Bu amaçla öğrencilerden fazlasına ihtiyacı vardı. “Onların arasından, elçi diye adlandırdığı 
on iki kişiyi seçti” (Luka 6:13). “Elçi” demek, özel bir mesajı özel bir amaçla götüren kişi 
demektir. Luka, bu sözcüğü Müjde’de altı kez ve Elçilerin İşleri’nde 25 kezden fazla kul-
lanmaktadır (Matta ve Markos’un her birinde birer kez kullanılmıştı). 

Onikiler, eğitimlerinden, ekonomik durumlarından, sosyal ünlerinden, ahlaki itibar-
larından veya seçilmeye layık herhangi bir özellikten dolayı seçilmemişlerdi. Sıradan bir 
geçmişleri olan sıradan insanlardı: balıkçılar, vergi toplayıcısı, bağnaz, şüpheci ve bir 
süre sonra hain olacak biri. Onlar sadece tek bir gaye için çağırılmışlardı: Kral’ın ve 
O’nun egemenliğinin elçileri olmak için. 

“Allah, karakterlerindeki insana özgü özellikleriyle insanları oldukları gibi kabul 
eder. Eğer O’na bağlı kalırlar ve O’nunla ilgili kutsal bilgileri öğrenirlerse, Allah kendisi-
ne hizmet etmeleri için onları eğitir. Onların seçilmesinin nedeni mükemmel olmaları 
değildir; fakat tüm kusurlarına rağmen, gerçeği öğrenip uygulayarak ve İsa’nın lütfuyla 
O’nun mükemmelliğini örnek alarak ruh ve karakter yapısı bakımından kendilerini 
geliştirebilirler.”—Ellen G. White, Sevgi Öğretmeni, S. 275. 

 
Şunu kabul edelim: biz mükemmel değiliz, inanlı topluluğundaki diğerleri de. 
Hepimiz gelişme süreci içindeyiz (başkaları istediğimizden daha yavaş gelişi-
yor gibi gözükse de!) Böyle bir durumda başkalarıyla çalışmayı ve onları oldu-
ğu gibi kabul etmeyi nasıl öğrenebiliriz? 
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Salı 	 Nisan 21 
  

Elçilerin Atanması 
 
Luka 9:1–6 ve Matta 10:5–15’i okuyun. Bu ayetlerde İsa’nın bu adamları 

çağırmasından ne gibi ruhsal gerçekler öğrenebiliriz? 
 
 
Luka elçilerin görevlendirilmesini üç adımlı bir süreç olarak tarif etmektedir. 
Birincisi, onları hep birlikte çağırmıştı (Luka 9:1). Çağırma veya çağrı sözcüğü, 

Hıristiyan sözlüğünde önemli bir yer tutar. Teolojik bir terim haline gelmeden önce, 
şahsi bir tecrübe olmalıdır. Elçiler çağıran Kişi’ye kulak vermeli, O’na gelmeli ve 
“birlikte” olmalıydı. Görevin başarıya ulaşmasında gerekli olan birliği tecrübe etmek 
için, hem çağıran Kişi’ye itaat hem de her şeyini O’na teslim etmek çok önemlidir. 
İkincisi, İsa “onlara güç ve yetki verdi” (Luka 9:1). İsa hiçbir zaman temsilcilerini 

eli boş göndermemişti. Ne de bizlerden kendi gücümüze dayanan temsilciler olmamızı 
bekledi. O’nun görevini gerçekleştirmek için eğitimimiz, kültürümüz, statümüz, zen-
ginliğimiz veya zekâmız yetersiz kalır. Bizleri muktedir kılan, donatan ve güçlendiren 
Mesih’tir. “Güç” için kullanılan sözcük, ışık kaynağı sağladığımız “dinamo” ve dağları 
havaya uçuran enerji kaynağı “dinamit” için kullandığımız Grekçe dinamis sözcüğün-
den türetilmiştir. İsa’nın verdiği güç ve yetki, iblisi ezmeye ve onun gayesini çökertme-
ye yeterlidir. İsa bizim gücümüzdür. “İnsanın iradesi Allah’ın iradesiyle işbirliği yaptı-
ğında, her şeye gücü yeter. O’nun emriyle yapılması gereken her şey, O’nun gücüyle 
gerçekleştirilebilir. O’nun tüm emirleri, yapma imkânlarıdır.”—Ellen G. White, 
Christ’s Object Lessons, S. 333. 

Üçüncüsü, İsa “onları Tanrı’nın Egemenliği’ni duyurmaya ve hastalara şifa vermeye 
gönderdi” (Luka 9:2). Vaaz ve şifa verme birlikte yürürken, öğrencilerin görevi kişinin 
bütünlüğüyle ilgilenmektir—beden, zihin ve ruhla. Günah ve Şeytan kişinin bütünlüğü-
nü ele geçirmişti ve kişi bir bütün olarak İsa’nın kutsayıcı gücü altına getirilmelidir. 

Öğrencinin yaşamı, araya hiçbir şey girmeden sadece yaşam tamamen Mesih’e 
verilirse sürdürülebilir. Ne altın ne de gümüş, ne baba ne de anne, ne eş ne de ço-
cuk, ne yaşam ne de ölüm, ne bugünün beklenmedik olayları ne de yarının aciliyet-
leri, öğrenciyle Mesih arasına girmemelidir. Sadece Mesih, O’nun egemenliği ve 
kaybolan dünyaya tanıklık önemlidir. 

 
“Yolculuk için yanınıza hiçbir şey almayın” (Luka 9:3). Burada anlamamız 
ve kendimiz için tecrübe edinmemiz açısından ne gibi önemli bir ilke vur-
gulanmaktadır? 
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Çarşamba	 Nisan 22 

  
Yetmişlerin Yollanması 
 
Luka 10:1–24’ü okuyun. Büyük mücadele gerçeği arasında, ruhları kazanma 

işi hakkında yetmişlerin yollanması öyküsü bizlere ne öğretmektedir? 
 
 
Hizmeti süresince İsa’yı 12 öğrenciden fazla kişi takip etmişti. Petrus, Yahuda’nın yeri-

ne seçilecek biri için imanlılara hitap ettiğinde grup en azından 120 kişiden oluşuyordu 
(Elç 1:15). Pavlus, İsa göğe yükseldiğinde beşyüzden çok takipçiye göründüğünü söyle-
mektedir (1Ko 15:6). O halde yetmişlerin yollanması, İsa’nın sahip olduğu öğrenci sayısını 
kısıtlamıyor, aksine kendinden önce Celile kentlerine giderek müteakip ziyaretinden önce 
yolu hazırlamaları için sınırlı bir görevde özel bir grup seçmiş olduğunu telkin ediyor. 

Sadece Luka’nın Müjdesi, 70’lerin öyküsünü kaydetmektedir, ki bu görev tutkusuyla 
tutuşan Luka’nın tipik bir özelliğidir. Yahudi tarihinde olduğu gibi, Kutsal Yazı’daki 70 
sayısı semboliktir. Yaratılış 10, Nuh’un soyu ile ilgili olarak 70 ulusu sıralamaktadır ve 
Luka evrensel dünya görüşüne sahip bir yazardı. Musa kendisine işlerinde yardım edecek 
70 kıdemli atadı (Say 11:16, 17, 24, 25). Sanhedrin (Yüksek Kurul) 70 üyeden oluşuyor-
du. Bütün bunların İsa’nın 70 kişiyi çağırmasında bir önemi olup olmadığı Kutsal Yazı’da 
belirtilmiyor ve bizleri spekülasyon içinde bırakmamalıdır. Fakat önemli olan şey, inanlı 
topluluğu için liderlerin eğitmeni olarak İsa, güç ve sorumluluğu az sayıda kişi arasında 
yoğunlaştırmak yerine geniş bir öğrenci grubuna dağıtma stratejisini uygun bulmuştu. 

70’lerin dönüşünde sevinç ve görevi tamamlama hazzı mevcuttu. İsa’ya şöyle rapor 
verdiler: “Senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor” (Luka 10:17). Ruhları 
kazanma başarısı, hiçbir zaman bir müjdecinin işi değildir. Müjdeci sadece bir aracıdır. 
Başarı “Senin adın” sayesinde gelir. İsa’nın adı ve gücü, her başarılı müjde görevinin 
merkezini oluşturur. 

Ancak 70’lerin görev başarısına yönelik İsa’nın üç önemli tepkisine dikkat edin. Bi-
rincisi, müjdecilik başarısında İsa Şeytan’ın yenilgisini görmektedir (18. ayet). İkincisi, 
kişi müjde işine ne kadar çok dahil olursa, kendisine de o oranda daha fazla yetki vaat 
edilmiştir (19. ayet). Üçüncüsü, müjdecinin sevinci yeryüzünde gerçekleştirilen şeylere 
değil, isminin gökte yazılmış olmasına odaklanmalıdır (20. ayet). Gökler, Şeytan’ın 
pençesinden kurtarılan her kişi için sevinmekte ve dikkate almaktadır. Krallığa kazanı-
lan her ruh, Şeytan’ın tasarılarına bir darbedir. 

 
Yine Luka 10:24’ü okuyun. Peygamberlerin ve kralların görmek isteyip de gö-
remedikleri, fakat bizim gördüğümüz şeylerden bazıları nedir? Bunun bizim 
için anlamı nedir? 
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Perşembe	 Nisan 23 
  

Öğrenciliğin Bedeli 
   
Sokrates’in Platon’u vardı. Gamaliel’in Saul’u vardı. Çeşitli dinlerin liderlerinin sadık 

takipçileri vardır. Bu gibi durumlardaki öğrencilik ile İsa’nın öğrenciliği arasındaki fark, 
önceki insan felsefesinin özünü temel alırken, sonraki bizzat İsa’nın şahsiyetini ve başa-
rısını temel almaktadır. Bu nedenle Hıristiyan öğrenciliği sadece Mesih’in öğretilerine 
değil, aynı zamanda O’nun insanın kurtuluşu için ne yaptığına da dayanır. Bundan 
dolayı İsa tüm takipçilerinden kendilerini tamamen O’nunla özdeşleştirmelerini, çar-
mıhlarını sırtlanmalarını ve O’nun yönergelerini izlemelerini rica etmektedir. Golgo-
ta’daki ayak izlerinden yürümedikçe, Hıristiyan öğrenciliğinden söz edilemez. 

 
Luka 9:23–25, Matta 16:24–28, Markos 8:34–36’yı okuyun. Burada imanlı 

olduğunu iddia edenler için ne gibi önemli bir mesaj vardır? 
 
 
Hıristiyan öğrenciliği, kurtulan ve Kurtarıcı arasında etkin bir bağlantıdır; kurtulanlar 

olarak Kurtarıcı’yı izlemek zorundayız. Bu nedenle Pavlus şöyle demişti, “Mesih’le bir-
likte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor” (Gal 2:20). 

Öğrenciliğin bedeli Luka 9:23’de tarif edilmiştir: “Ardımdan gelmek isteyen kendini 
inkâr etsin, her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin” (Luka 9:23). Şu etkili sözcüklere 
dikkat edin: “inkâr etmek,” “yüklenmek” ve “izlemek.” Petrus’un İsa’yı inkâr ettiğini 
okuduğumuzda, “inkâr” sözcüğünün daha iyi bir tarifine sahip olamayız. Petrus diyordu 
ki, “Ben İsa’yı tanımıyorum.” O halde öğrencilik çağrısı kendimi inkâr etmemi gerektiri-
yorsa, kendimi tanımıyorum diyebilmeliyim; benliğim öldü. Bunun yerine Mesih yaşa-
malı (Gal 2:20). İkincisi, gündelik olarak çarmıhı yüklenmek, sürekli bazda kendini 
çarmıha germe tecrübesini yaşamayı gerektirir. Üçüncüsü, izlemek, yaşamın odağının ve 
yönünün sadece ve sadece Mesih’e çevrili olmasını gerektirir. 

İsa öğrenciliğin bedelini, Luka 9:57–62’de açıklandığı gibi daha da genişletmiştir: 
hiçbir şey İsa’dan önce gelemez. Sadece O, dostluk ve paydaşlıkta, işte ve ibadette en 
üstte yer alır. Hıristiyan öğrenciliğinde kendini inkâr etmek bir seçenek değildir; bu bir 
gerekliliktir. “Mesih bir insanı çağırdığında, ona gelmesini ve ölmesini rica eder... Bu 
her an aynı ölümdür—İsa Mesih’te ölüm, onun çağrısında eski benliğin ölümü... Sade-
ce kendi iradesine ölen kişi Mesih’i izleyebilir.”—Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Dis-
cipleship (New York: The Macmillan Co., 1965), S. 99. 

 
Mesih’i izlemek sana neye mal oldu? Yanıtını ve ima ettiklerini iyice düşün. 
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Cuma	 Nisan 24 

  
Ek Çalışma: “Çarmıhı kaldırmak, benliği bu candan koparır ve kişiyi Mesih’in acılarını 

taşımayı öğrendiği yere bırakır. O’nun boyunduruğunu taşımadan, çarmıhı kaldır-
madan ve O’nun arkasından götürmeden Mesih’i takip edemeyiz. Eğer irademiz ilahi 
şartlarla uyumlu değilse, kendi eğilimimizi inkâr etmeli, çok sevdiğimiz arzularımızı 
sonlandırmalı ve Mesih’in ayak izlerinden yürümeliyiz.”—Ellen G. White, Sons and 
Daughters of God, S. 69. 

 
Tartışma Soruları: 
¤ Çarşamba gününün sonundaki Luka 10:24 ile ilgili soruya dönelim. Bu 
gün ve bu çağda yaşarken, “birçok peygamber ve kralın” görmek isteyip de 
göremediklerine şahit olma ayrıcalığı elde ettiğimiz şeylerden bazıları ne-
lerdir? Örneğin peygamberliklerin gerçekleşmesine ne dersin? Peygamber-
ler ve krallardan birçoğu için Daniel 2, 7 ve 8 halâ gelecekteki bir olgu olsa 
da, şu an bunun bizler için tarihi bir gerçek olduğunu düşün. Başka ne gibi 
örnekler aklına geliyor? 
  

¤ Tüm dünyayı kazanıp da ruhunu kaybetmek konusunda İsa’nın sözlerini 
düşünün. Bununla ne demek istiyor? Veya onu kurtarmak isterken yaşamı-
nı kaybetmek ne demektir? İnançsız biri için bu dünyanın şeylerine bencil-
ce tutunmak normal. Neden olmasın ki, zira sahip olduklarına inandıkları 
her şey bunlardır. Başka neye bağlanabilirlerdi? Ancak bu dünyanın sona 
ereceğini ve bir gün yenisinin başlayacağını bilen İsa’ya bağlı imanlılar 
olarak bile, neden mümkün olduğunca bu dünyadan kazanç aramaya hazı-
rız? Bu çok tehlikeli ruhsal tuzaktan kendimizi nasıl koruyabiliriz? 
 

¤ Luka 10:17–20’yi okuyun. Mesih’in adına cinlerin bile boyun eğdiklerini 
gördüklerinde onların nasıl heyecanlandıklarını anlayabiliriz. İsa’nın onla-
ra verdiği yanıta bakın. Dışarıya yönelik hizmetlere katılan herkesin anla-
ması için ne gibi önemli bir şey söylemektedir? 
 
¤ Kutsal Kitap karakterleri dışında, belki de çoğumuzdan daha fazla, Mesih’i 
izleme tercihlerinin onlara çok şeye mal olduğu insanlardan bazıları kimler-
dir? Grubunla birlikte kendine şunu sor, “Bu insanlar ne kaybetti, Mesih’i 
izlemek onlara neye mal oldu ve ben de aynı şeyi yapmaya razı olur muyum?” 
 

 
Güneşin Batışı: 19:52 (İstanbul) 
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Konu	5	 *Nisan 25–Mayıs 1 
 

Sebt Günü’nün  
Rabbi olarak Mesih 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Sebt	Günü	
 

Konuyla İlgili Metinler: Markos 1:21, 6:2; Luka 4:17–19, 31–37; 2Ko 5:17; Luka 6:1–
11; 13:10–16. 

 
Hatırlama Metni: “İnsan Şabat Günü için değil, Şabat Günü insan için yaratıldı. ‘Bu 

nedenle İnsanoğlu Şabat Günü’nün de Rabbi’dir’ ” (Markos 2:27, 28). 
 

uka Müjde’sini öncelikle diğer uluslardan olanlara yazmış olsa da, Sebt Gü-
nü’nden sıklıkla bahsetmesi kayda değerdir. Müjdeler ve Elçilerin İşleri kitabın-
da toplam 54 kez geçen Sebt Günü ifadesinden, 17’si Luka’da ve 9’u Elçilerin 

İşleri kitabında; 9’u Matta’da, 10’u Markos’ta ve 9’u Yuhanna’da geçmektedir. Aslen 
Yahudi olmayan biri olarak Luka hiç şüphesiz yedinci–gün Sebt’inin hem Yahudiler 
hem de diğerleri için olduğuna inanıyordu. Sebt Günü’nü tutmak konusunda Mesih’in 
ilk gelişi hiç bir fark yaratmamıştı. 

Doğrusu, “Mesih İsa da, yeryüzündeki etkinliği sırasında Sebt gününün bağlayıcı 
gereklerini vurguladı; kendisinin verdiği buyruğa saygı gösterilmesi gerektiğini öğret-
ti. Mesih’in günlerinde Sebt günü o denli çarpıtılmıştı ki, o günün tutulması Allah’ın 
karakterinden çok bencil ve keyiflerine düşkün insanların karakterini yansıtıyordu. 
Mesih, Allah’ı tanıdıklarını iddia edenlerin Allah’ı yanlış tanıtan sahte öğretişlerini bir 
kenara koydu.”—Ellen G. White, Geçmişten Sonsuzluğa, 2. Cilt, S. 108. 

Bu haftaki konumuz, Sebt Günü’nün Rabbi olarak İsa’yı ele almaktadır: onu na-
sıl tuttu ve bizler için nasıl bir örnek bıraktı. Sebt olarak, haftanın birinci gününe 
riayet etmek, hem Mesih hem de Yeni Ahit tarafından onaylanmamaktadır. 

 
*2 Mayıs Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın. 

L 
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Pazar	Pazar	  Nisan 26  

  
“Her Zamanki Gibi” (Luka 4:16–30; ayrıca bkz. Yşa 61:1, 2) 
 
“Her zamanki gibi Şabat Günü havraya gitti” (Luka 4:16). Bu, Adventistler açı-

sından iyi bir ayettir. Çoğumuz müjdecilik toplantılarında veya Kutsal Kitap çalışma-
larında, İsa’nın Sebt Günü’nü tuttuğunu vurgulamak için bu ayeti kullanırız. 

Havralar, Yahudilerin dini yaşamlarında çok önemli bir rol oynamıştı. Tapınağın 
mevcut olmadığı sürgün yılları boyunca ibadet ve çocukların eğitimi için havralar 
inşa edilmişti. En az 10 Yahudi ailenin olduğu bir yere havra yapılabilirdi. Nasıra’da 
yetişmiş biri olarak, İsa da her Sebt Günü havraya gitmeyi “adet” edinmişti ve şimdi 
memleketine yaptığı ilk seyahatinde Sebt Günü havraya gitmişti. 

 
Markos 1:21, 6:2, Luka 4:16–30, 6:6–11, 13:10–16, 14:1–5’i okuyun. Bu 

ayetler, bizlere İsa ve Sebt Günü hakkında ne öğretiyor? Bunları okurken, 
kendine şunu sor, İsa’nın Sebt Günü’nü tutma yükümlülüğümüzü feshet-
mesine ya da başka bir güne kaydırmasına ilişkin bir işaret var mı? 

 
 
“Her zamanki gibi” (Luka 4:16). Sadece Luka bu ifadeyi kullanmıştı: Luka 4:16’da 

İsa Nasıra’daki havraya katıldığında; ve Luka 22:39’da çarmıhın gölgesi yaklaştığında 
İsa “her zamanki gibi Zeytin Dağı’na gitti”. Her ikisinde de “adet,” ibadet ve duayla 
ilişkilidir. 
İsa’nın Sebt Günü havraya gitmesi gibi, neden Sebt Günü kiliseye gitmeyi adet 

edinmeliyiz? 
Birincisi, Allah her yerdedir. O’na her yerde ibadet edilebilir, fakat Yaratılış’ta ta-

sarlanan ve ahlaki yasasında buyrulan günde, ortak bir yerde toplanmada özel bir 
şey vardır. 
İkincisi, Allah’ın Yaratıcımız ve Kurtarıcımız olduğunu alenen onaylama fırsatı sağla-

maktadır. 
Son olarak, paydaşlık yapmak ve birbirimizin sevinçlerini ve kaygılarını paylaşmak 

için bir fırsat vermektedir. 
 

Sebt Günü’nü tuttuğumuz için bizleri kuralcı veya esaret altında olmakla 
suçlayanlar, apaçık Sebt Günü’nün getirdiği büyük bereketi kaçırmaktadır. 
Sebt Günü’nü tutmanın ne kadar özgürlük getirdiğini nasıl tecrübe edindin? 
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Pazartesİ 	 Nisan 27 
  

Sebt: Mesajı ve Anlamı 
 
“Kutsal Yazılar’ı okumak üzere ayağa kalkınca” (Luka 4:17). Sebt Günü sadece 

ibadet etmek için kiliseye gitmek değil, aynı zamanda Allah’ın Söz’ünü dinlemek 
içindir. O’nun Söz’ü olmayan bir yaşam, günahın tuzağından pek uzakta değildir: 
“Aklımdan çıkarmam sözünü, Sana karşı günah işlememek için” (Mez 119:11). 

 
Luka 4:17–19’u okuyun. Bugün, kim olduğu ve bizler için ne gerçekleş-

tirdiğine yönelik olarak İsa hakkında ne bildiğimize geri dönerek, bu söz-
leri nasıl anlamalıyız? Rab ile olan yürüyüşünde, O’nun Mesihî taleplerinin 
gerçeğini nasıl tecrübe edindin? 

 
 
 
 
Yeşaya 61:1, 2’den okuduktan sonra İsa şöyle dedi, “Dinlediğiniz bu Yazı bugün 

yerine gelmiştir” (Luka 4:21). Bugün sözcüğü dikkate değer. Yahudiler Allah’ın 
egemenliğinin gelecekte dramatik ve askeri bir şekilde gelerek, Yahuda’daki yabancı 
rejimi kökünden kazıyıp, Davut’un tahtını kurmasını bekliyorlardı. Fakat İsa kendi 
şahsiyetinde egemenliğin zaten geldiğini, kendisinin günahın gücünü kırdığını, iblisi 
ezdiğini ve baskı altındakileri onun hâkimiyetinden özgür kıldığını söylüyordu. 

Ayrıca Sebt’in O’nun Mesihî talepleriyle nasıl sıkı sıkıya bağlı olduğunu da düşü-
nün. Sebt Günü dinlenme günüdür, Mesih’te huzur bulmaktır (İbr 4:1–4); Sebt 
Günü özgürlük, kurtuluşun sembolüdür, Mesih’te sahip olduğumuz özgürlük ve 
kurtuluşun (Rom 6:6, 7); Sebt Günü sadece Allah’ın yaratışını değil, aynı zamanda 
Mesih’te yeniden yaratılış vaadini açıklar (2Ko 5:17, 1Ko 15:51–53). Ayrıca İsa’nın 
birçok şifa dağıtmak, hastalıklarla esaret altında kalmış ve hapsedilmiş olanları öz-
gür kılmak için Sebt Günü’nü seçmiş olması bir tesadüf değildir. 

Sebt Günü, bizlere İsa tarafından verilip, kayadan bile daha sabit bir şeye (zama-
na!) kazınmış olan haftalık bir anımsatıcıdır. 

 
Sebt Günü’nü tutmak, cennete giden yolu kendi çabamızla aramak yerine, 
kurtuluşun sadece imanla, Mesih’in bizler için yaptığı şeye dayanarak gel-
diğini anlamana nasıl yardımcı oldu? 
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Salı 	 Nisan 28 
  

Kefernahum’da Sebt Şifası 
 
Nasıra’daki reddedilme, İsa’nın daha önceleri hizmet ettiği Kefarnahum’a geri 

dönmesine yol açtı (Mat 4:13). Bu önemli kent, İsa’nın Celile hizmetinin merkezi 
oldu. Bu kentte, muhtemelen Romalı bir subay tarafından inşa edilmiş olan bir 
havra vardı (Luka 7:5), ve İsa her zamanki gibi Sebt Günü havraya gitti. 

Bu Sebt Günü’nde İsa’nın hizmeti geniş çapta aktivitelerle doluydu—öğretme, şi-
fa verme, vaaz. İsa’nın ne vaaz ettiğinden hiçbir şey bahsedilmiyor fakat insanların 
tepkisi şaşırtıcıydı: “zira yetkiyle konuşuyordu” (Luka 4:32). Öğretisi, rabbilerin 
öğrettiklerine zıttı. Oyalayıcı şeylerden değildi. Kaynağını Kutsal Yazılar’dan alan, 
yetkiyle dolu, Kutsal Ruh’un gücüyle verilmiş, günahı doğru bir adla tesbit edip töv-
beye teşvik etmiş bir vaazdi. 

 
Luka 4:31–37’yi okuyun. Bu ayetlerde, (1) büyük mücadele, (2) cinlerin 

gerçekliği, (3) Sebt Günü’nün gayesi ve (4) Allah’ın kötülük üzerindeki 
kudreti hakkında hangi güçlü gerçekler açıklanmaktadır? Burada başka ne 
gibi şeyler bulabilirsin? 

 
 
 
 
 

 
Luka 4:31–41’de, onun Sebt Günü ile kaydettiği beş şifadan ilkini görebiliriz (bkz. 

Luka 4:38, 39; 6:6–11; 13:10–16; 14:1–6). Nasıra’daki vaazında İsa görevinin kalbi 
kırık olanları ve mazlumları avutmak, şifa vermek ve yenilemek olduğunu bildirmişti. 
Burada Kafernahum’da, tapınanların havrayı doldurduğu bir Sebt Günü’nde, cine 
tutulmuş bir adam İsa’yı şu itirafla karşıladı: “Ey Nasıralı İsa, bırak bizi!... Senin kim 
olduğunu biliyorum, Tanrı’nın Kutsalı’sın sen!” (Luka 4:34). Şeytani güçlere sahip ve 
doğaüstü varlıklardan biri olan bu cin Cisimleşmiş olan Kurtarıcı’yı derhal tanımıştı. 
Bu öyküde görünen ve görünmeyen dünya arasındaki perde açılmıştı. 

 
Büyük mücadelenin burada nasıl açıkça ortaya konduğunu düşünün. Ço-
ğunlukla böyle açık değildir. Ancak senin yaşamında kendini nasıl belli 
eder? Bu savaştaki tek zafer umudun nedir? Ayrıca bkz. 1Ko 15:2. 
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Çarşamba	 Nisan 29 

  
Sebt Günü’nün Rabbi 
 
Luka 6:1–11, İsa’nın Sebt Günü üzerine Ferisiler ile tartıştığı iki olayı anlatmaktadır. 
 
Luka 6:1–5’deki ilk öyküyü okuyun. İsa, Yasa’ya ve Sebt Günü’ne özen göster-

mediği konusunda kendisinin ve öğrencilerinin suçlanmasını nasıl karşılamıştı? 
 
 
Tarladan geçerken, öğrenciler başakları koparmışlar, tahıllarını avuçlarında ufalayıp 

yemişlerdi. Fakat Ferisiler, öğrencileri Sebt Günü buyruğunu ihlal etmekle suçlamak 
için gerçeği çarpıtmışlardı. İsa öyküyü düzeltir ve Ferisilere, aç kaldığında Tanrı’nın 
evine girerek sadece kahinlerin yemesine izin verilen adak ekmeklerini askerleriyle 
birlikte yiyen Davut’tan örnek verir. Bunu yapmakla İsa, kurallarla dolu uzun bir tarih 
boyunca onların kural üzerine kural, adet üzerine adet ile doldurmak suretiyle Ferisile-
rin Sebt Günü’nü nasıl sevinçli bir günden sıkıcı bir güne çevirdiklerine işaret etmişti. 

 
Luka 6:6–11’deki ikinci öyküyü okuyun. Aynı şekilde burada da Sebt Günü 

ile ilgili hangi dersler yer almaktadır? 
 
 
Diğer Müjdeler de bu öyküyü aktarmasına rağmen, sadece Luka bizlere adamın sa-

kat elinin sağ eli olduğunu söyler. Dr. Luka’nın bu ek detayı, bu fiziksel sakatlığın ada-
mın normal bir yaşam sürmesini ciddi ölçüde tehdit ettiğini anlamamıza yardımcı ol-
maktadır. Bu durum iki tepkiyle karşılanır: birincisi, Ferisiler İsa adamı iyileştirdiğinden 
dolayı O’nu Sebt Günü’nü ihlal etmekle suçlamayı ummaktadırlar. İkincisi, İsa onların 
yüreklerini okur ve kendisinin Sebt Günü’nü yaratan, Sebt Günü’nün Rabbi olduğunu ve 
bu sakat adamı günahla hastalanmış dünyanın esaretinden kurtarma görevini ihmal 
etmeyeceğini onlara göstermek ister. Böylece O Sebt Günü’nü tutmayı ilahi perspektifine 
yerleştirir: Sebt Günü’nde iyilik yapmak ve yaşam kurtarmak meşrudur (Luka 6:9–11). 

 
Bu liderlerin, sanki Allah tarafından verilmiş gibi, kendi kuralları ve düzenle-
meleriyle nasıl körleştiğini düşünün. Daha derin ilahi gerçeklere götürmeyi 
zorlaştıran geleneklere ve insani öğretilere izin vermek suretiyle, aynı tuzağa 
düşmediğimizden nasıl emin olabiliriz? 
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Perşembe	 Nisan 30 
  

Sebt: Hastaya Karşı Öküz ve Eşek 
  
Diğer üç Müjde’den sadece Luka, İsa’nın Sebt Gününde verdiği şifalardan bahseder 

(Luka 13:10–16, 14:1–5). Birincisi, havranın yöneticilerinin İsa’ya öfkelenmelerine 
neden olmuştur; ikincisi ise Ferisileri sessizliğe sürüklemiştir. Her iki durumda da 
İsa’nın düşmanları, İsa’yı Sebt Günü’nü ihlal etmekle suçlamak için yasayı yanlış yorum-
lamışlardı. 

 
Luka 13:10–16 ve 14:1–6’yı okuyun. Burada, çok önemli dini gerçekleri 

çarpıtmanın ne kadar kolay olduğu konusunda ne gibi önemli gerçekler 
açıklanmaktadır? 

 
 
 
 
Kötürüm kadını ele alın. O, Ferisiler tarafından hor görülen bir cinse aitti; 18 yıl-

dır kötürümdü, birinin sabrını test etmesi ve yaşamın anlamsızlığını hissetmesi için 
çok uzun bir zaman; ve sonuçta kendisini kurtarmaktan tamamen acizdi. 
İlahi lütuf şahsen onun ayağına geldi. İsa onu gördü, kendisine yaklaşması için 

çağrı yaptı, iyileşebilmesi için ona konuştu, ellerini onun üzerine koydu ve “kadın 
hemen doğruldu” (Luka 13:13). Onsekiz yıllık ızdırap, aniden tarif edilemez bir 
sevince dönüştü ve kadın “Tanrı’yı yüceltti” (13. ayet). Luka’nın kullandığı her fiil, 
kadının değerini ve şerefini takdir eden bir Esin tarzıdır ve aslında kişinin durumu 
ne olursa olsun her hor görülen bireyin değeri ve şerefini. 
İkinci mucizede (Luka 14:1–6), İsa—bir Sebt Günü Ferisilerden birinin evine ye-

mek yemeye giderken—vücudu su toplamış bir adamı iyileştirdi. Kendisini yakından 
gözleyen liderlerin suçlamasını beklerken, İsa onlara iki soru yöneltti: birincisi yasanın 
amacı ile ilgiliydi (“Şabat Günü bir hastayı iyileştirmek Yasa’ya uygun mudur?’” [3. 
ayet]); ikincisi ise insan varlığının değeri ile ilgiliydi (“Sizden kimin bir eşeği yahut bir 
öküzü kuyuya düşse, Sebt Gününde onu hemen dışarı çıkarmaz?” [KM 5. ayet]). 
Varmak istediği husus çok açıktı; aslında Luka’ya göre İsa’nın söyledikleri karşısında 
verecekleri hiçbir yanıtları yoktu. İsa onların ikiyüzlülüklerini ortaya koymuştu, bu en 
kötü tarzdı, zira Allah’ın kutsal yasasının en kötü şekilde çiğnendiğini hissettiklerinden, 
sözümona kutsallık ve haklı öfke kisvesi altında meydana çıkmıştı. 

Bizler de ne kadar dikkatli olmalıyız. 
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Cuma	 Mayıs 1 

  
Ek Çalışma: “Allah koruyucu elini dünyadan bir an bile çekmedi; aksi takdirde bu, 

insanlığın sonu olurdu. Hayatın normal akışının devam edebilmesi için, insanın, 
bugün yapması gereken işler vardır. Yaşamın gerekleri yerine getirilmelidir, hastalar-
la ilgilenilmelidir ve ihtiyacı olanlara gereken yardım sağlanmalıdır. Sebt günü acı 
dindirmekten kaçınan, suçlu sayılır. Allah’ın kutsal dinlenme günü insanlar içindir 
ve merhamet etmek, onun niyeti ile mükemmel uyum içindedir. Allah, kullarının 
Sebt ya da başka bir günde dindirilebilecek bir saatlik bir acıyı bile çekmelerini iste-
mez.”—Ellen G. White, Sevgi Öğretmeni, S. 189. 

“Yahudi ulusuna verilen buyruklardan hiçbiri, onların diğer milletlerden ayırt 
edilmesini Sebt kadar iyi sağlayamazdı. Allah, onların Sebt’e uyarak imanlı kişiler 
olmasını amaçladı. Bu, onları putperestlerden ayıracak ve Allah ile aralarındaki ba-
ğın bir simgesi olacaktı; fakat Sebt’in kutsallığını koruyacak olan insanların ilk önce 
kendilerinin kutsal olmaları gerekliydi. İman dolu kalpleriyle, İsa’nın doğruluğunu 
örnek almalıydılar.”—Ellen G. White, Sevgi Öğretmeni, S. 263. 

 
Tartışma Soruları: 
¤ İsa ve Sebt Günü hakkında Kutsal Kitap’ın ne kadar açık olduğu şaşırtıcı 
değil mi? Ancak yine de dünyada kiliseye giden milyonlarca kişi, halâ yedin-
ci–gün Sebt’inin artık bağlayıcı olmadığında, önemi olmadığında ve bunu 
tutmanın legalizme eşit değerde olduğunda ısrar ediyor. Bu durum, Al-
lah’ın Söz’üne duyulan sarsılmaz sadakat ve itaatin ne kadar önemli olduğu 
konusunda bizlere ne söylemelidir? Allah’ın kutsal yasası gibi temel olan 
bir konuda kitleler büyük bir yanılgı içindedir. İsa, Markos 13:22’de bizlere 
hangi önemli uyarıyı yapmaktadır? 
  
¤ Şeytan’ın Sebt Günü’nü yok etmek için ne kadar çok çalıştığına bakın; ya 
İsrail’deki liderleri kullanarak, onu gerçek anlamından tamamen soyutla-
mak suretiyle ağır bir yük haline getirmeleri yoluyla; ya da kilise liderleri-
nin onu modası geçmiş, kuralcı veya sadece bir Yahudi geleneği olduğu 
şeklinde düşünmek suretiyle reddetmelerini sağlayarak. Sebt Günü’nü ve 
onun tutulmasını Şeytan’ın nefretinin baş hedefi haline getiren şey nedir? 
 
¤ İsa, “Sebt Günü’nün Rabbi’dir” (Luka 6:5). Bu ifade, Hıristiyanlar için ve 
onların Sebt Günü’ne tavrı açısından ne anlam ifade ediyor? 

 
Güneşin Batışı: 20:00 (İstanbul) 
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Konu	6	 *Mayıs 2–8 
 

İsa’nın Hizmetinde Kadınlar  

 
	

Sebt	Günü	
 

Konuyla İlgili Metinler: Luka 1:39–55; 2:36–38; 7:11–17, 36–50; Rom 10:17; Luka 
8:1–3; 18:1–8. 

 
Hatırlama Metni: “Çünkü Mesih İsa’ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı’nın 

oğullarısınız. Vaftizde Mesih’le birleşenlerinizin hepsi Mesih’i giyindi. Artık 
ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz 
Mesih İsa’da birsiniz” (Galatyalılar 3:26–28). 
 

uka’nın Müjdesi bazen “Kadınların Müjdesi” olarak da anılır, çünkü diğerle-
rinden daha fazla İsa’nın kadınların ihtiyaçlarına nasıl özen gösterdiğinden ve 
O’nun hizmetinde kadınların nasıl bir yer aldığından bahsetmişti. 

Günümüzde bazı kültürlerde olduğu gibi İsa’nın zamanında kadınlar pek dikkate 
alınmıyordu. O zamanlar bazı Yahudi erkekleri, bir köle, diğer uluslardan olan biri 
veya kadın olarak yaratılmadığı için Allah’a şükrederdi. Grek ve Roma toplumu ba-
zen kadınlara daha da kötü davranırdı. Roma kültürü serbestliğini neredeyse sınırsız 
bir hovardalığa çıkarmıştı. Erkeğin çoğunlukla malını miras alacak meşru çocuklar 
üretmesi için bir eşi ve günahkâr zevkleri için birçok cariyesi vardı. 

Kadınlara çok kötü davranıldığı böyle bir ortama rağmen, İsa kadınların aslında 
İbrahim’in kızları olduğu müjdesini getirmişti (bkz. Luka 13:16). O günlerde İsa’da 
Tanrı’nın çocukları olduklarını ve Allah’ın önünde erkeklerle eşit olduklarını duyan 
bir kadın ne kadar mutlu olmalıydı. Günümüzde de tüm uluslardan kadınlar için 
mesaj aynı kalmıştır: erkek, kadın hepimiz İsa Mesih’te biriz. 
  

*9 Mayıs Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın. 

L 
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Pazar	Pazar	  Mayıs 3  
  
İsa’nın Gelişini Karşılayan Kadınlar 
 
Sadece Luka bu kadınların tepkisini kozmik tarihin mucizesine kaydetmektedir: 

Baba’nın kurtarıcı görevini tamamlamak amacıyla Tanrı Oğlu’nun insan bedenine 
bürünmesi ve O’nun halkının Mesihî umudunun gerçekleşmesi. Bu kadınlar ne 
olup bittiğini tam olarak anlamamış olsalar da, bu şaşırtıcı olaylara yönelik sözleri ve 
reaksiyonları, Allah’ın işlerinde onların hayretini ve imanlarını göstermektedir. 

 
Elizabet ile Meryem’in karşılaşmasını Luka 1:39–45’den okuyun. Mey-

dana gelen büyük olaylara karşı anlayışı ne kadar sınırlı olsa da, anlayışını 
göstermesi açısından Elizabet ne söylüyor? 

 
 
Elizabet’in konuşmasının ardından Meryem de söz almıştı (Luka 1:46–55). Ço-

ğunlukla bir ezgi gibi anlaşılsa da, bu sözler Meryem’in Kutsal Yazılar’ı araştıran ve 
böylece İsa’nın annesi olmaya uygun biri olduğunu kanıtlayan, Eski Ahit’ten parçalar 
içermektedir. Meryem’in ezgisi sadece Kutsal Yazı’dan değil, Allah ile olan derin 
ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Ruhu ile Rab’bi, imanı ile İbrahim’in umudu ara-
sında ortaya çıkan bir kimlik. 

 
Luka 2:36–38’i okuyun. Tapınaktaki Anna’nın öyküsünde hangi önemli 

gerçekler gün ışığına çıkarılmıştır? 
 
 
 
 
Beklenti içindeki umut, radikal gerçekleşmeyi İsa’da bulur. Yaşlı dul mucizeyi fark 

etmiş ve o andan itibaren tapınağa gelen herkese Kurtarıcı’yı ilan etmeyi, kendisine 
zorlayıcı bir görev edinmişti. O, ilk kadın müjdeci olmuştur. 

 
Çevrelerinde meydana gelen olaylardan dolayı bu kadınların ne kadar hay-
ret ettiklerini ve şaşırdıklarını hayal etmeye çalış. İlan etmemiz için çağrıl-
dığımız büyük gerçeklerin şaşkınlığını ve hayretini kalplerimizde canlı 
tutmaya yardımcı olmak için ne yapabiliriz? 
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Pazartesİ 	 Mayıs 4 
  
Kadınlar ve İsa’nın Şifa Hizmeti 

 
Luka 7:11–17’de Nain’deki mucizeyle ilgili öyküyü okuyun. Yoksul ve dul olan bu 

kadın, bir de tek oğlunu kaybederek başka bir dertle karşılaşmıştı. Cenaze töreninde 
onunla birlikte yas tutan, üzüntüsünü ve taziyesini gösteren kalabalık grup vardı. Tek 
oğlunun kaybı, geleceğe olan kaygılarıyla birlikte bu dulu tamamen acı ve çaresizlik 
içerisinde bırakmıştı. 

Ancak kentten çıkan cenaze alayı, kente girmekte olan başka bir kafileyle karşı-
laşmıştı. Cenaze alayının en başında tabut içerisindeki ölü vardı; kente gelen kafile-
nin başında ise Yaratıcı’nın şanıyla gelen yaşam vardı. Kafileler karşılaştığında İsa 
çaresiz ve keder içindeki dul kadını gördü. “Rab kadını görünce ona acıdı. Kadına, 
‘Ağlama’ dedi.” (Luka 7:13). Ağlamama ricası, eğer yaşamın Rabbinden gelmemiş 
olsaydı, çok anlamsız olurdu. Zira “Ağlama!” ricası, onun ağlama nedenini ortadan 
kaldıran güçtü: İsa ön tarafa ulaşmış, tabuta dokunmuş ve genci dirilten buyruğu 
vermişti. Ölüye dokunma, törensel bir kirlenme olarak algılanıyordu (Say 19:11–
13), ancak İsa’nın merhameti adetlerden daha önemliydi. İnsan ihtiyaçlarını karşı-
lamak, sadece adetleri tutmaktan daha acildi. 

Nain köyü sadece büyük bir mucizeye tanık olmakla kalmadı, aynı zamanda ola-
ğanüstü bir mesaj da aldı: İsa’da erkekler ve kadınlar arasında duygusal acı farkı 
yoktur. Ve O’nun varlığı, ölümün kudretiyle yüzleşir ve onu yıkar. 

Ayrıca Luka 8:41, 42, 49–56’yı okuyun. Yair etkili bir kişiydi—havranın yöneticisi, 
havrada bakım ve hizmetlerden sorumlu olan bir idareciydi. Her Sebt Günü, dua hizme-
tini yönetecek, Kutsal Yazı’yı okuyacak ve vaaz verecek kişiyi seçerdi. Sadece itibarlı ve 
etkili bir değil aynı zamanda zengin ve kudretli bir kişiydi. Kızını seviyordu ve çocuğunu 
iyileştirmesi için İsa’ya yaklaşmaktan çekinmedi. 

 
Bu öykülerde ölü genci annesine, ölü kızı babasına getiren güç, İsa’nın 

sözleriydi. Çevrede bunu görenler, özellikle de aileleri için bu eylemlerin 
ne kadar inanılmaz olduğunu düşün. Bunlar bize Allah’ın gücü hakkında 
ne söylüyor? Bu gücü anlamak için anlayışımızın ne kadar kıt olduğu konu-
sunda bize ne söylüyor (her şeyden evvel mevcut bilim, bunun nasıl oldu-
ğuna ilişkin ipucu vermiyor)? Ancak daha da önemlisi, mevcut şartlarımız 
ne olursa olsun, bu güce güvenmek ve bu gücü kullanan Allah’ın iyiliğini 
öğrenmek için ne yapmalıyız? 
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Salı 	 Mayıs 5 
  
Şükreden ve İmanlı Kadınlar 
  
Luka 7:36–50’de İsa bir yemeği, günahkâr bir kadına şeref kazandıran, ruhsal 

açıdan önemli bir olaya çevirir. Lider pozisyonunda bir Ferisi olan Simun, İsa’yı 
yemeğe davet etmişti. Davetliler oturmuştu, aniden bir karışıklık oldu: “kentte gü-
nahkâr olarak tanınan bir kadın” (37. ayet) dosdoğru İsa’ya geldi, içinde çok pahalı 
bir parfüm olan kaymaktaşından kabı kırdı, yağı O’nun üzerine döktü, ayakları 
önünde diz çöktü ve gözyaşlarıyla onları yıkadı. 

 
Kadının bu coşkulu şükranından ve İsa’nın onun bu iman eylemini ka-

bullenişinden ne gibi dersler çıkarabiliriz? 
 
 
“İnsani gözle bakıldığı zaman onun durumu çaresiz gibi göründüğünde, İsa, 

Meryem’in iyi yeteneklere sahip olduğunu gördü. Onun karakterindeki iyi yönleri 
gördü. Kurtuluş planı insanlara büyük imkânlar sunmuştu ve Meryem’de bu 
imkânlar fark edilecekti. Meryem, İsa’nın lütfu sayesinde onun ilahi doğasının pay-
daşı oldu... Dirilişinden sonra mezarın yanına ilk olarak giden, Meryem’di. Kurtarı-
cı’nın dirildiğini ilk bildiren Meryem’di.”—Ellen G. White, Sevgi Öğretmeni, S. 557. 

Luka 8:43–48’de, büyük bir perişanlık durumu, Kurtarıcı’nın büyük ilgisini 
çekmişti. Bu kadının uzun zamandır bedenini ve ruhunu tahrip eden iyileşmez bir 
hastalığı vardı. Ancak 12 yıllık bu trajedide titrek bir umut ışığı birden alevlenmişti: 
“Kadın, İsa hakkında anlatılanları duymuştu” (Markos 5:27). 

Kadın ne duymuştu? Az ya da çok, bilmiyoruz. Fakat İsa’nın zavallılara merhamet et-
tiğini; sosyal bakımdan dışlanmışları kucakladığını; cüzamlılara dokunduğunu; şarabı 
suya dönüştürdüğünü; ve her şeyden evvel kendisinin de içinde yer aldığı çaresizlere 
şefkat gösterdiğini biliyordu. Ancak duymak yeterli değildi; duymak imana yönlendirme-
liydi (Rom 10:17). Ve bu iman, kadını O’nun giysisinin eteğine dokunmaya teşvik etmiş-
ti. Bu dokunuş imanla güdülenen, gayeli, etkili ve Mesih odaklıydı. Sadece böyle bir 
iman, Yaşam Verici’nin kutsamasını alabilirdi: “İmanın seni kurtardı.” (Luka 8:48). 

 
İnsanlara bakıp da yargılamak çok kolay değil mi? Çok yanlış olsa da, ço-
ğunlukla dile getirmesek bile onları kalplerimizde yargılarız. Düşüncele-
rimizde bile olsa, kimbilir onların yerinde olsak belki de bizim de yapabi-
leceğimiz şeyler için onları yargılamayı nasıl durdurabiliriz? 
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Çarşamba	 Mayıs 6 
  
İsa’yı İzleyen Bazı Kadınlar 
 
Luka 10:38–42’yi okuyun. Bu öyküden kendimiz için ne gibi önemli ruh-

sal gerçekler edinebiliriz (ayrıca bkz. Luka 8:14)? 
 
 
Ev sahibesi olarak Marta “işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi” (Luka 

10:40) ve misafirlerini en iyi şekilde rahat ettirmek istiyordu. Fakat Meryem “İsa’nın 
ayakları dibine oturmuş O’nun konuşmasını dinliyordu” (39. ayet). O kadar meşgul-
dü ki, zor işleri yapmada yalnız bırakıldığı için İsa’ya şikayette bulundu. İsa Marta’yı 
hizmetiyle meşgul olmasından dolayı azarlamadıysa da, yaşamdaki doğru önceliklere 
dikkat çekti. İsa ile paydaşlık, öğrenciliğin başında gelmelidir; açık büfe daha sonra. 

“İsa’nın dikkatli ve çalışkan yardımcılara ihtiyacı vardı. Marta, azimli ve çalışkan ol-
duğu için İsa’ya çalışmalarında büyük ölçüde yardımcı olabilirdi; fakat önce Meryem ile 
birlikte İsa’nın ayaklarının dibinde oturmalı ve O’nun anlattığı dersleri dinlemeliydi. 
Azmi, gayreti ve çalışkanlığı İsa’nın lütfu ile kutsanan kişi, yaşamı boyunca diğer insanla-
rın yararı için işleyen bir güce sahip olur.”—Ellen G. White, Sevgi Öğretmeni, S. 516. 

  
Luka 8:1–3; 23:55, 56; 24:1–12’yi okuyun. Bu ayetler, Mesih’in hizme-

tindeki kadınların rolleri hakkında ne öğretiyor? 
 
 
Hizmeti genişleyince İsa “oniki öğrencisiyle köy kent dolaşmaya başladı. Tan-

rı’nın Egemenliği’ni duyurup müjdeliyordu” (Luka 8:1). Ayrıca Luka, İsa’nın iyileş-
tirdiği, O’nun vaazlarından etkilenen, varlıklı kadınların da O’nu genişleyen hizme-
tinde takip ettiklerini kaydetmişti. İşte Luka’nın değindiği bazıları: (1) Mecdelli Mer-
yem de dahil bazı kadınlar kötü ruhlardan iyileştirilmişti; (2) Hirodes’in kâhyası 
Kuza’nın karısı Yohanna; (3) Suzanna; ve (4) “O’nu destekleyen daha birçok kadın” 
(3. ayet). 

 
İsa’nın her insan için öldüğünü anlarsak, Allah’ın huzurunda her insanın 
gerçekten eşit olduğunu daha iyi kavrayabiliriz. Bu gerçeği başkalarına 
karşı davranışlarımızda nasıl daha iyi yansıtıyoruz? Yani bir bakıma senden 
daha az değerli olduğunu düşündüğün insanlara hor bakma eğilimini nasıl 
yok edebilirsin? 
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Perşembe	 Mayıs 7 
  

Duada Israrlı, Vermede Adayıcı 
 
Luka, önemli ruhsal gerçekleri öğretmek amacıyla İsa’nın iki dul kadına nasıl 

davrandığını göstermektedir. 
Birinci olayda (Luka 18:1–8) İsa, adalet için kötü ve güçlü yargıca karşı koyan 

zavallı ve güçsüz dula acımıştı. Kadın adaletsizliğin ve sahtekârlığın kurbanıydı ancak 
yargının kurallarına ve adalete halâ inanıyordu. Fakat yargıç Allah’a ve insanlara 
karşıydı, bu yüzden dula yardım etmeye yanaşmadı. Dulları himaye etmek dini bir 
şarttır (Çık 22:22–24, Mez 68:5, Yşa 1:17), fakat yargıç yasaya aldırmamaktan zevk 
alıyordu. Buna karşın dulun azmetmek gibi bir silahı vardı ve bununla yargıcı alt 
ederek adaleti kazandı. 

Benzetme üç önemli ders vermektedir: (1) her zaman dua et ve hiç düş kırıklığı-
na uğrama (Luka 18:1), (2) dua bazı şeyleri değiştirir—kötü bir yargıcın kalbini 
bile, ve (3) ısrarcı iman, galip gelen bir imandır. Gerçek imanın her imanlıya ebedi 
bir öğüdü vardır: hiçbir zaman pes etme, “İnsan Oğlu geldiğinde” (8. ayet) nihai 
zaferi almasını beklerken bile. 
İkinci olayda (Luka 21:1–4, Markos 12:41–44) İsa, tapınak çevresindeki din bil-

ginlerinin ve liderlerin dini ikiyüzlülüğünü ve gösterişlerini kınadıktan sonra onlara 
karşı güçlü bir tezat getirmektedir: hakiki dini gösteren yoksul dul. 
İsa, “dul kadınların malını mülkünü sömüren” (Luka 20:47) ve dullarla yoksul-

ların himaye edilmesini buyuran dini emri çiğneyen bazı dini liderleri tarif etmekte-
dir. Bugün olduğu gibi, birçokları dindar görünmek için verir; daha da kötüsü ver-
dikleri şey, kendi zenginliklerinden artakalandır. Onların verdikleri, gerçekte şahsi 
adanmışlığı içermez. Aksine, İsa öğrencilerine gerçek dinin örneği olarak dula bak-
malarını rica etmişti, zira o elinde avucundaki her şeyi vermişti. 

Birinci grubun güdüsü gösterişti; adanmışlık ve Allah’ın görkemi ise dul kadının 
güdüsüydü. Sahip olduğu ve hizmet ettiği her şeyde Allah’ın sahipliğini tanımak, dul 
kadının iki bakır parasını vermeye sevk eden güçtü. Yaratıcı’nın her şeyi gören gözle-
ri önünde önemli olan ne verdiğimiz değil, neden verdiğimizdir; ne kadar verdiğimiz 
değil, fedakârlığımızın ölçüsünün ne olduğudur. 

 
Başkalarının iyiliği ve Allah’ın davası için benliğinin ne kadarını adıyorsun? 
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Cuma	 Mayıs 8 

  
Ek Çalışma: “Kendisi çarmıhta acılar içinde asılıyken annesini hatırlayan; ağlayan kadın-

lara görünen ve onları dirilmiş Kurtarıcı’nın ilk hoşnut haberini yayan haberciler ya-
pan Kişi—günümüzde kadınların en iyi dostudur ve yaşamın her alanında onlara 
yardım etmeye hazırdır.”—Ellen G. White, The Adventist Home, S. 204. 

“Rab erkeklere olduğu kadar kadınlara da görev vermektedir. O’nun işinde, bu 
krizde onlar yerlerini alacaklar ve O da onlar aracılığıyla çalışacaktır. Eğer onlar gö-
rev hissiyle aşılanır ve Kutsal Ruh’un etkisi altında çalışırlarsa, bu zaman için gere-
ken soğukkanlılığa sahip olacaklardır. Kurtarıcı, bu kendini feda eden kadınlara 
teşviğinin ışığını yansıtacak ve onlara erkeklerden daha üstün bir güç verecektir. 
Onlar, aileler arasında, yaşamın içine kadar ulaşan, erkeklerin yapamadığı bir işi 
yapabileceklerdir. Erkeklerin erişemeyeceği kalplere daha fazla yaklaşabileceklerdir. 
Onların bu çalışmalarına ihtiyaç vardır.”—Ellen G. White, Evangelism, S. 464, 465. 

 
Tartışma Soruları: 
¤ Luka da dahil olmak üzere, Müjdeler’in en ilginç yanlarından biri, 
İsa’nın dirilişi ile ilgili olarak kadınların rolüdür. Tüm Müjde öykülerinde, 
dirilmiş Mesih’i ilk görenler ve O’nun dirilişini başkalarına duyuranlar 
kadınlardır. Dini apolojistler, bazı insanların inkâr ettiği veya sorguladığı 
bu durumu, İsa’nın bedensel diriliş gerçeğini kanıtlamaya yardımcı olması 
için kullanmışlardır. Buradaki kadınların rolü neden çok önemlidir? Eğer 
bazılarının iddia ettiği gibi, İsa’nın diriliş öyküsü, yazarlar tarafından uy-
durulmuş olsaydı, İsa’yı ilk görenler ve bildirenler olarak, neden toplumda 
pek değer verilmeyen kadınları öne sürmüş olsunlardı? Eğer insanları 
inandırmak için öyküler uydurmuş olsalardı, neden erkekleri değil de ka-
dınları kullanmış olsunlardı? Tartışın. 
  
¤ Kadının itibarını her zaman kabul etmeyen bir toplumda, İsa, Allah’ın 
çocukları olarak Allah’ın yaratıcı düzeni içinde onlara ait olan statüyü onay-
lamıştı. Erkekler gibi kadınlar da Allah’ın benzerliğinde ve O’nun nazarın-
da eşit olarak yaratılmıştır. Ancak Allah’ın huzurunda eşit olsalar da, erkek 
ve kadın aynı değildir. Allah’ın nazarında erkeğin ve kadının eşitliğini 
onaylarken, aynı zamanda farklılıkları da nasıl onaylar ve kabul ederiz? 

 
Güneşin Batışı: 20:07 (İstanbul) 
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Konu	7	 *Mayıs 9–15 
 

İsa, Kutsal Ruh ve Dua 

 
	

Sebt	Günü	
 

Konuyla İlgili Metinler: Luka 2:25–32, Yu 16:5–7, Luka 23:46, Luka 11:1–4, Mat 
7:21–23, Luka 11:9–13. 

 
Hatırlama Metni: “Ben size şunu söyleyeyim: Dileyin, size verilecek; arayın, 

bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan 
bulur, kapı çalana açılır” (Luka 11:9, 10). 
 

lk üç Müjde’ye nazaran, Luka İsa’nın Kutsal Ruh ile ilişkisinden daha çok bahset-
mektedir. Matta 12 kez ve Markos altı kez bundan bahsederken, Luka’nın Müj-
de’sinde 17 kez ve Elçilerin İşleri kitabında 57 kez bahsedilmektedir. İsa’nın insan 

olarak ana rahmine düşmesinden (Luka 1:35) evrensel hizmetini tesis edene dek 
(Luka 24:44–49), Luka İsa ile Kutsal Ruh arasında operasyonel bir bağlantı görmek-
tedir. Bu bağ, Kurtarıcımız’ın hizmetini anlamak için temeldir. Aynı şekilde Luka, 
İsa’nın yaşamında ve hizmetinde duanın önemini göstermektedir. Tamamen ilahi, 
Baba ve Ruh ile eşit olan İsa, insanlığıyla bizlere duaya ilişkin bir örnek bırakmıştır. 

Eğer İsa dua ihtiyacını gördüyse, bizler buna ne kadar ihtiyaç duymalıyız? 
“Her zaman dua etmeye hazır olmazsak, kayıtsızlık tehlikesi içine düşeriz. Doğru 

yoldan sapabiliriz. Şeytan, Tanrı’ya giden yolda sürekli bizi engellemeye çalışır. Dua 
aracılığıyla lütuf almamızı ve kötülüklere karşı direnecek güce sahip olmamızı iste-
mez.”—Ellen G. White, Yol, Gerçek ve Yaşam, S. 69. 
 

*16 Mayıs Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.

İ 
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Yayınlanan	Kİtaplarımız 
 

 
 

 
ELLEN G. WHITE SERİSİ 
HAKİKAT YOLU VE HAYATIMIZ  
Orijinal Adı: Steps to Christ 

Çağımızın bilim ve teknik alanında kaydettiği olağanüstü gelişme-
ler, maddi gereksinimlerimizin karşılanmasını bir dereceye kadar 
kolaylaştırmıştır diyebiliriz. Fakat maddi gereksinmelerimizin yanı 
sıra bir de ruhumuzun gereksinimleri vardır. Dileğimiz, çağımızın 
kaydettiği ilerlemeler yanında bunların da gelişmesi ve insan ru-
hundaki boşluğun daha asil duygularla dolabilmesidir. 

Bu yapıt, ruhsal yaşantımızın bu gereksinimini karşılamaya yar-
dımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yüz yirmiden fazla dile 
çevrilmiş olan kitap, yazarın Türkçe olarak yayınlanmış ilk kitabı-
dır. 
 

 
 
ELLEN G. WHITE SERİSİ 
SEVGİ ÖĞRETMENİ (1. ve 2. CİLT) 
ELLEN G. WHITE 
Orijinal Adı: The Desire of Ages 

Tanrısal konularda son derece derin bir bilgiye sahip olan yazar 
Ellen G. White, bu kitapta İsa’nın yaşamındaki harikulade 
öğretileri ve önemli olayları tarih sırasına göre anlatırken, 
O’nun yaşamının farklı güzelliklerini ve ilahî hazinenin değerli 
gerçeklerini çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermiştir.  

Bu kitap, okuyucuyu gökyüzünün kutsal hazinesiyle ilgili olarak 
onun hayal bile edemeyeceği kadar iyi bilgilendirmektedir. 
 

 
 
ELLEN G. WHITE SERİSİ 
SEVGİNİN ZAFERİ 
ELLEN G. WHITE  
Orijinal Adı: The Great Hope 

Kitap, Büyük Mücadele’nin son 10 bölümünü ele almaktadır. 
Uğrunda savaştıkları şey için çok önemli olan iki tarafın, iyinin 
ve kötünün arasında geçen evrensel savaşın nasıl başladığın-
dan ve nasıl sonlandırılacağından bahsetmektedir. Güzel 
olduğu kadar şok edici bir yolculuğa çıkmaya hazırlanın. 
Okuduktan sonra artık aynı kişi olmayacaksınız. 
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Yayınlanan	Kİtaplarımız 
 

 

 
ELLEN G. WHITE SERİSİ  
BÜYÜK MÜCADELE 
Orijinal Adı: The Great Controversy  

Eğer evrende anlam ve adalet varsa, masumlar neden suçlularla 
birlikte acı çekiyor? Ölümden sonra yaşam var mı? Gerçek nedir? 

Bu kitap yanıtları vermektedir; ve yanıtları güvence içermektedir. 
Yaşamın anlamı vardır! Evrende yalnız başımıza değiliz. Bizimle 
ilgilenen birisi var! Birisi gerçekten de insanlık tarihiyle ilgilenmiş, 
hatta insanlığa bizzat katılmış, O’na ulaşabilmemizi, O’nun da bize 
ulaşabilmesini olanaklı kılmıştır. Güçlü eli bu gezegeni tutan ve 
yakında esenliğe kavuşturacak olan birisi vardır. 

Bu kitabın sayfalarını çeviren hiç kimse, kitabın sadece şans eseri 
mi eline geçtiğini sormadan bırakmayacaktır. 

 
ELLEN G. WHITE SERİSİ  
GEÇMİŞTEN SONSUZLUĞA 1. CİLT 
Orijinal adı: Patriarchs & Prophets 

Nereden geldik? Uluslar arası gerilimler uygarlığı neden yıkımla 
tehdit ediyor? Suç oranı neden yükseliyor? Ahlâksal standartlar 
neden geriliyor? Tanrı bütün bunlara kayıtsız mı kalıyor? Sorun-
ları çözmemize yardımcı olacak herhangi bir şey yapıyor mu? 

Beş kitaplık bir serinin ilki olan bu kitap, sıraladığımız bu 
soruları yanıtlamaktadır. Dünyamızın nasıl oluştuğuna, insan-
lığın nasıl başladığına ışık tutmaktadır. Binlerce yıl önce gök-
lerde başlayan trajik isyan anlatılmakta, Tanrı ve Şeytan ara-
sında gelişerek yeryüzünün bütün sakinlerini etkisi altına alan 
mücadele ortaya konulmaktadır. 

Yazar dünyamızda var olan doğruyla yanlış, gerçekle yanılgı 
arasındaki savaşı tanımlamaktadır. 

ELLEN G. WHITE SERİSİ 
GEÇMİŞTEN SONSUZLUĞA (2. CİLT) 
ELLEN G. WHITE  
Orijinal Adı: Prophets & Kings 

Peygamberlerin öyküsü, 1. ciltte kaldığı yerden devam ediyor. 
Davut’un oğlu Süleyman, İsrail Krallığına tarihinin en zengin ve 
en görkemli dönemini yaşattı. Bu ciltte, Tanrı’nın seçtiği halkın 
O’nun isteğini yapmaktan nasıl adım adım uzaklaştığını görüyo-
ruz. Yaptıkları seçimin sonuçlarına acı ve ıstırap içinde nasıl 
katlandıklarını, sonunda Tanrı tarafından nasıl dışlandıklarını 
okuyoruz. Yaşamımızda lanet ve belalar yerine bereketlere ka-
vuşmak için sakınmamız gereken hataları bize öğreten bir kitap... 
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Yayınlanan	Kİtaplarımız 
 

 
 
BATIL İNANÇLAR – Kapılma ve Kurtulma 
Yazar: Kurt Hasel 
Orijinal Adı: Der Zauber des Aberglaubens 

İster Avrupa’dan alınmış olsun –bu kitapta bolca örneği 
olduğu gibi– ister Çin’de karşımıza kemik biçiminde, isterse 
Türkiye’deki gibi nazar biçiminde çıkmış olsun, batıl inançlar 
her devir ve kültürde olagelmiştir. 

Çünkü insanlar nerede olurlarsa olsunlar, üç temel soruya 
yanıt arayıp durdular.  

• Geleceği nasıl bilebilirim? 
• Nasıl mutlu olabilirim, olumsuz etkilerden nasıl korunabilirim?  
• Ölümden sonra ne olacak, ölülerle nasıl iletişim kurabilirim? 
 
 
 
 

BİNLERCESİ KIRILACAK 
Yazar: Susi Hasel Mundy 
Orijinal Adı: A Thousand Shall Fall 
 
Hitler Almanya’sında inançlarını sürdürmeye cüret eden 
bir asker ve ailesinin nefes kesen öyküsü. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
YETENEKLİ ELLER 
Yazar: Carson / Murphey 
Orijinal Adı: Gifted Hands 

Aynı zamanda filmi de yapılmış olup, en çok satan kitaplar 
listesinde yıllardır milyonlarca adet satan bu kitapta ölmekte 
olan çocuklara ikinci bir şans veren olağanüstü bir cerrahın 
öyküsü anlatılmaktadır. Dr. Ben Carson, beyin cerrahisinde-
ki umut olmayan yere umut getiren yeniliklerle tüm dünya-
da tanınmaktadır.
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Yayınlanan	Kİtapçıklarımız 
 

 

 
 

 
KADERİ DEĞİŞTİREN – KUTSAL KİTAP ÇALIŞMA KİTAPÇIKLARI SERİSİ 
 
5 adet kitapçıktan ve 1 adet promosyon kitabından oluşan bu seride Kutsal Kitap’ın Yaratılış 
öyküsünden, son bölüm olan Vahiy kitabına kadar tüm bölümler, kendi kültürümüze has öykü-
lerle süslenerek, anlaşılır ve kolay bir dille anlatılmış olup, hem inanlı topluluğunuz, hem ken-
diniz, hem de çevrenizdeki insanlar için muhteşem bir başvuru kaynağı olacaktır. 
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Yayınlanan	Kİtaplarımız 
 

 
 

 
EN ZENGİN MAĞARA ADAMI 
Yazar: Batchelor / Toker 
Orijinal Adı: The Richest Caveman 

Gerçekten yaşanmış bir öykü… Milyoner bir baba ile gösteri 
dünyasında çalışan bir annenin oğlu olan genç Doug Batchelor, 
paranın satın alabileceği her şeye sahipti. Mutluluk hariç her 
şeye. Uyuşturucu kullandı, okulda kavgalar çıkardı ve intihar 
düşüncesiyle hayaller kurdu. Kendinden tiksinen ve hayatın 
hiçbir amacı olmadığına inanan Doug, yaşayabileceği tüm eğ-
lence ve heyecanları yaşamayı kafasına koydu. Onun aradığı 
mutluluk sürekli kendisinden kaçıyordu, ta ki bir dostun mağa-
rasında bıraktığı tozlu bir kitabı bulana dek. Bundan sonra 
olanlar ancak mucize olarak açıklanabilir. 

 
 
 
RUHLAR DÜNYASINA YOLCULUK 
Yazar: Roger J. Morneau 
Orijinal Adı: A Trip into the Supernatural 

Gerçekten yaşanmış öyküler ve deneyimler içeren bir kitap. 
Küçüklüğünde ve savaş zamanında yaşadığı deneyimler Roger’i 
Allah’tan uzaklaştırmış, sonunda O’ndan nefret etmesine ve 
satanistlerin bir kulübüne katılmasına neden olmuştu. Fakat 
daha sonra sevgi dolu bir Tanrı’yı keşfederek iblislere ibadet-
ten ayrılmak istedi. İşte Roger’in satanizmin dehşet verici 
dünyasından ilahî müdahaleyle kurtuluşunun öyküsü. 
 
 
 
 

 
BEREKET DAĞINDAN DÜŞÜNCELER 
Yazar: Ellen G. White 
Orijinal Adı: Thoughts From the Mount of Blessing 

Mesih’in Mutluluk Vaatleri Dağı’ndan söylemiş olduğu sözler, 
zamanın sonuna dek gücünü koruyacaktır. Her bir cümle, gerçe-
ğin hazine dairesinden gelen bir mücevherdir. Bu konuşmada 
ifade edilen ilkeler, tüm çağlar ve tüm sınıflardan insanlar için 
geçerlidir. Mesih, ilahî enerji ile, birbiri ardınca pek çok sınıfı, 
doğru karakterler edindikleri için bereketlenmiş olarak ilan 
ederken, onlara olan inancını ve umudunu açıkladı. Herkes, 
Yaşam Kaynağı’nın verdiği yaşamı sürerek, O’na iman aracılığıyla, 
O’nun sözlerinde ortaya konulan standarda ulaşabilir.
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Yayınlanan	DVD’lerİmİz 
 

 

 
 

DVD SERİSİ: 
 
BİZİM MİRASIMIZ 
Orijinal Adı: Our Heritage – SDA Church History 
Yedinci–Gün Adventistleri tarihinin anlatıldığı bir DVD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YEDİNCİ GÜN 
Orijinal Adı: The Seventh Day 
5 DVD’den oluşan Türkçe altyazılı bu sette Yedinci–Gün Sebt’inin 
tarihçesi detaylı olarak anlatılmaktadır. Hiç merak ettiniz mi, dün-
ya üzerindeki yaşam bir tesadüfle mi başladı? Neden haftanın 7 
günü var? Allah haftanın bir gününü neden diğerlerinden ayrı 
tuttu? Yaratılıştan bugüne dek Sebt Günü’ne inanan insanların 
izlerini süreceğiz. 
 
 
 
 
 
 
 
ISSIZ ADADAN GÖNDERİLEN MEKTUPLAR 
Orijinal Adı: Letters from a Lonely Isle 
2 DVD’den oluşan bu seride Pastör Mark Finley, Kutsal Kitap’ın 
Vahiy bölümündeki, günümüz Türkiye’sinin Ege Bölgesinde bulu-
nan Yedi Kiliseler’i ve Yunanistan’ın Patmos adasını ziyaret etmek-
tedir. Bu belgesel, Küçük Asya’da bulunan ve Roma İmparatorluğu 
zamanında birçok tehlikelerle ve zorluklarla karşılaşan, Efes, İz-
mir, Bergama, Tiyatira, Sart, Filadelfiya ve Laodikya inanlı topluluk-
larının durumunu anlatmaktadır. 
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Yayınlanan	Broşürlerİmİz 
 

 
 
BROŞÜRLERİMİZ: 

YEDİNCİ–GÜN ADVENTİST TOPLULUĞU 

Yedinci–Gün Adventistleri kimlerdir? Neye inanırlar? Ana dokt-
rinleri nelerdir? Tarihçemiz, yaşayışımız nasıldır? 
 
 
 
 
 
 
CEP BROŞÜRLERİ SERİSİ – SONUN BELİRTİLERİ: 

İSA YENİDEN GELDİĞİNDE 

İsa nasıl gelecek? Yeniden geldiğinde ne olacaktır? Belirtiler neler-
dir? Nasıl hazır olabilirsin? 

BEN KİM’İM? 

İsa’nın kim olduğunun açıklandığı bu broşürde O’nun özellikleri 
çeşitli açılardan ele alınmaktadır. 

SONSUZA DEK YAŞAYABİLİRSİN 

Sonsuz yaşam nasıl elde edilebilir? Lütuf ne demektir? Nasıl kur-
tulunur? Sonsuz yaşam formülü nedir? 

HATIRLANMASI GEREKEN BİR GÜN 

Sebt (Şabat) Günü’nün anlamı ve öneminin kısaca anlatıldığı bu 
broşür, onun nasıl tutulabileceğine yönelik kısa talimatlar içer-
mektedir. 
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3 /2015 – Gelecek K i tapç ığ ın  Konusu 
 

Büyük Görev 
 

sa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: ‘Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana 
verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, 
Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara 

öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.’ ” (Mat 28:18–20). 
Daha ne kadar açık olabilirdi ki? Burada İsa, dirilmiş olan İsa, tapındıkları İsa 

(17. ayet) halkına, hem de inanlı topluluğunun ilk günlerinde, çağrıyı ve görevi 
vermektedir: dünyanın her ulusundan öğrenciler yetiştirin. Nokta. 

Ayrıca Celile’de onbir kişiye ve yıllar sonra Patmos adasındaki Yuhanna’ya söy-
lenmiş olan bu sözler arasındaki ilişkiyi görmek zor değildir: “Bundan sonra göğün 
ortasında uçan başka bir melek gördüm. Yeryüzünde yaşayanlara–her ulusa, her 
oymağa, her dile, her halka–iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan Müjde’yi getiri-
yordu—yüksek sesle şöyle diyordu: ‘Tanrı’dan korkun! O’nu yüceltin! Çünkü O’nun 
yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana tapının!’ ” (Vah 
14:6, 7, ayrıca bkz. 8–12 ayetler). 

Hiç şüphe yok: Allah inanlı topluluğuna, halkına dışarıya erişmesini ve müjdeyi 
tüm dünyaya yaymasını söylemişti. Bizlere yapılan çağrı budur. İsa hakkındaki gerçeği 
ve O’nun bizler için ne yaptığını yaymak (Yuhanna 3:16), şu anda bizler için ne yaptığı 
(Rom 8:34) ve gelecekte bizler için ne yapacağı (1Se 4:16), gerçekten görevimizdir. 

Bu çeyrek yılda öncelikle hizmete, onu bilmeyenlere müjdenin iletilmesi için Al-
lah’ın kullandığı araçlara bakacağız. Hizmet, insanlığın kurtarılması sürecinde Allah’ın 
yüce aktivitesinin ana unsurudur. Böylece, Allah’ın gayesinin kaybolanlara hizmet 
etmeleri için Kutsal Kitap’taki bireylerin yaşamında nasıl gerçekleştiğini araştıracağız. 

Sonunda bu görev Allah’ındır, bizim değil. Allah’ın kalbinden kaynaklanmıştır. 
Allah’ın sevgisini temel alır. Ve Allah’ın istemiyle gerçekleşir. 

 
Børge Schantz, PhD (Fuller), Loma Linda Üniversitesi profesörlerindendir. 

O ve karısı Iris, Afrika’da ve Ortadoğu’da 14 yıl boyunca hizmet etmiştir. 
Yardımcı yazar Steven Wayne Thompson, emekli olmadan önce İngilte-

re’deki Newbold College’de müdürlük (1984–1990), Avustralya’daki Avondale 
College teoloji fakültesinde dekanlık ve okutmanlık yapmıştır (1991–2008). 

 
Web sayfamızı ziyaret edin: 

www.adventistler.com    /    www.adventistler.org  
 

İ 
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Pazar	Pazar	 Mayıs 10 
  
İsa ve Kutsal Ruh 
 
Yahudi olmayan biriyken imana gelen ve Elçi Pavlus’un hizmet yoldaşı olan Lu-

ka, İsa’nın enkarnasyonundan göğe alınışına ve inanlı topluluğunun yayılmasına 
kadar, Kutsal Ruh tarafından getirilen ve yönlendirilen tüm Kristoloji (İsabilim) 
tarihini ilahi bir mucize olarak incelemişti. İsa’nın yaşamında tüm Üçlübirliği kurtu-
luşumuzda çalışırken görürüz (Luka 3:21, 22); ve sürekli Kutsal Ruh’u ima etmekle 
Luka bu hususu vurgulamaktadır. 

 
Şu ayetler, İsa’nın buraya insan bedeninde gelmesinde Kutsal Ruh’un 

rolü hakkında ne söylüyor? Luka 1:35, 41; 2:25–32. 
 
 
 
 
İsa’nın hizmeti, Kutsal Ruh’a birkaç referansla başlamıştı. Luka’ya göre Vaftizci 

Yahya, suyla vaftiz etmesine rağmen kendisinden sonra gelen Biri’nin Ruh ile vaftiz 
edeceğini önbildirmişti (Luka 3:16). İsa’nın vaftizinde, hem Baba hem de Kutsal 
Ruh, O’nun kurtarıcı hizmetinin doğruluğunu onaylamışlardı. Baba Tanrı, göklerden 
Mesih’in insanlığı kurtarmak için gönderilen sevgili Oğlu olduğunu bildirirken, Kut-
sal Ruh bir güvercin şeklinde O’nun üzerine inmişti (Luka 3:21, 22). O andan itiba-
ren İsa “Kutsal Ruh ile dolmuş” (Luka 4:1) olarak çölde rakibiyle karşılaşmaya, aynı 
zamanda hizmetine başlamaya hazırdı (Luka 4:14). 

O’nun Nasıra’daki vaazının açılış sözleri, Yeşaya’nın O’nun için yaptığı Mesihî pey-
gamberliğinin bir uygulamasıydı: “Rab’bin Ruhu üzerimdedir” (18. ayet). Ruh, O’nun 
sürekli yoldaşı, doğrulayıcı gücü ve İsa artık onlarla birlikte olmadığında, takipçileriyle 
arasındaki sonsuz mevcudiyetti (Yu 16:5–7). Sadece bu kadar da değil, İsa dileyenlere 
Ruh armağanını vereceğini de vaat etmişti (Luka 11:13). Mesih’i hep Baba’sına ve 
kurtarıcı hizmete bağlayan Ruh, iman yolculuklarında öğrencilerine cesaret veren aynı 
Ruh’tur. Bundan dolayı imanlının yaşamında Ruh’un çok büyük önemi vardır: doğru-
su Kutsal Ruh’a küfretmek günahlar içinde en kötüsüdür (Luka 12:10). 

 
Kutsal Ruh’un yönlendirmesine kendimizi açabileceğimiz en somut ve pra-
tik yollar nelerdir? Yani, seçimlerimizin bizleri bir bakıma O’nun sesine 
karşı katılaştırmaması için nasıl dikkatli olabiliriz? 
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Pazartesİ 	 Mayıs 11 
  
İsa’nın Dua Yaşamı 
 
İsa’nın dua anları arasından bazıları sadece Luka’da kaydedilmişti. Yaşamındaki 

büyük anlarda dua eden İsa’ya bakalım. 
1. İsa vaftizi esnasında dua etti (Luka 3:21). “O’nun önünde yeni ve önemli 

bir dönem başlıyordu. Şimdi daha geniş bir alanda hayatının en büyük mücadelesi-
ne giriyordu.”—Ellen G. White, Sevgi Öğretmeni, S. 94. O, kendisini Golgota’daki 
çarmıha götürecek yolda, geniş çaptaki halk hizmetine dua etmeden başlamaya 
cüret etmemişti. 

2. İsa 12 öğrencisini seçmeden önce dua etti (Luka 6:12, 13). Hiçbir lider 
takipçilerini rasgele seçmez. Fakat İsa sadece takipçilerini seçmekle kalmadı, O’nun 
şahsiyetini ve hizmetini tamamen anlayan ve kendini özdeşleştirenleri seçti. “Bu, o 
zamana kadar insana verilen en önemli görevdi ve önem bakımından İsa’nın göre-
vinden sonra geliyordu.”— Ellen G. White, Sevgi Öğretmeni, S. 272. 

3. İsa öğrencileri için dua etti (Luka 9:18). Öğrencilik İsa’ya mutlak bir itaati 
ve O’nun kimliğini anlamayı gerektirir. Onikiler’in O’nun kim olduğunu anlaması 
için İsa “dua ederken yalnızdı” ve sonra onlara şu çok önemli soruyu yöneltmişti: 
“Sizce ben kimim?” (Luka 9:20). 

4. İsa dağdaki dönüşümden önce dua etti (Luka 9:28–36) ve Allah’ın “sevgi-
li Oğlu” olduğu yolunda göklerin onayını aldı. O ana kadar ve sonrasındaki ayartılar, 
Baba ile Oğul arasındaki yakın ilişkiyi değiştiremeyecekti. Dua aynı zamanda öğren-
cilerin “O’nun görkeminin şahitleri” olmalarını da sağladı (2Pe 1:16). 

5. İsa Getsemani’de dua etti (Luka 22:39–46). Bu belki de kurtuluş tarihin-
deki en önemli duadır. Burada gökle dünyayı bağlayan bir Kurtarıcı’yı görüyoruz ve 
böyle yapmakla, O üç önemli ilkeyi tesis etti: Allah’ın isteminin ve gayesinin önceliği; 
kan ve ölüm pahasına da olsa bu önceliği gerçekleştirmeye söz verme; ve Allah’ın 
gayesini gerçekleştirme yolunda bulunan her ayartının üstesinden gelme cesareti. 

6. İsa dua ederek yaşamını Allah’ın ellerine teslim etti (Luka 23:46). 
Çarmıhtaki son sözlerinde şöyle demişti, “Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum!” İsa 
bizlere duanın nihai gayesini verdi. Doğumda ve ölümde, düşmanlar veya dostlar 
arasında, uyurken veya uyanıkken, dua bizi sürekli Allah ile birleştirmelidir. 

 
Bu örnekler, sana kendi dua yaşamın hakkında ne söylüyor? 
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Salı 	 Mayıs 12 
  

Örnek Dua: 1. Bölüm  
 
Luka 11:1–4’ü okuyun. Bu ayetler, duanın nasıl işlediği konusunu anla-

mamıza nasıl yardımcı olur? 
 
 
 
 
“Baba,” Allah’ı tarif etmede Mesih’in favori tarzıdır ve dört Müjde’de en az 170 

kez kaydedilmiştir. Allah’ı Baba olarak ifade ederken, Allah’ın bir Şahsiyet olduğunu, 
insanlarla en samimi şekilde ilişki içine girebildiğini kabul etmiş oluruz. Allah, ger-
çek, sevgi dolu ve insani bir baba kadar kişiseldir. Fakat O göklerdeki Baba’dır. O 
dünyevi babalarımızdan farklıdır, zira o her şeye kadir, her şeyi bilen, her zaman her 
yerde mevcut ve en mükemmel tarzda kutsaldır. 

“Göklerdeki Baba” ifadesi, bizlere ebediyen Allah’ın kutsal ve kişisel olduğunu, 
Hıristiyanlığın ne felsefi bir düşünce ne de her şey demek olan panteistik bir tanrı 
kavramı olmadığını hatırlatır. 

“Adın kutsal kılınsın” (Luka 11:2). Burada da Allah’ın kutsallığı konusunda bir 
başka anımsatıcı vardır. Rab’bi takip ettiğini iddia edenler, O’nun ismini sözleriyle ve 
eylemleriyle kutsamalıdırlar. O’nu takip ettiğini iddia edip de O’na karşı günah işle-
mek, bu ismi kirletir. Matta 7:21–23’deki İsa’nın sözleri, Allah’ın ismini kutsal say-
manın ne demek olduğunu daha iyi kavramamıza yardımcı olabilir. 

“Egemenliğin gelsin” (Luka 11:2). Müjdeler, Allah’ın egemenliğini 100 kezden 
fazla anarlar: yaklaşık 40 kez Luka’da, 50 kez Matta’da, 16 kez Markos’da ve 3 kez 
Yuhanna’da. Hem lütuf egemenliğinin şimdiki gerçekliğini, hem de gelecekteki lütuf 
egemenliği vaadini açıklamak ve tesis etmek için İsa gelmiştir. İlk krallığa girmeden 
ikincisine giriş olmayacaktır ve öğrencilerinin ilkini tecrübe edip ikincisini bekleme-
leri, Kurtarıcı’nın arzusudur. 

“Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun” (Mat 6:10). Allah’ın is-
temi, göklerde tanınmış ve itaat edilmiştir. İsa bu gerçeği ele alarak, aynı şekilde 
yeryüzünde de olacağı umuduna dönüştürmüştür. “Yeryüzünde” ifadesi, genelliği 
değil, özelliği öne sürmektedir. Yeryüzünde Allah’ın istediği olsun ama bizimle baş-
lasın, kişisel olarak her birimizle. 

 
Rab’bi tanıyor musun, yoksa sadece O’nun hakkında bir şeyler mi biliyor-
sun? Dua yaşamın, seni O’na nasıl daha yaklaştırabilir? 
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Çarşamba	 Mayıs 13 
  

Örnek Dua: 2. Bölüm 
 
“Her gün bize gündelik ekmeğimizi ver” (Luka 11:3). Rica, ver sözcüğüyle sona 

eriyor. Bu sözcük ister bir milyonerin dudaklarından dökülsün, isterse sürekli isteyen bir 
öksüzün, dua güvenceye bağımlılığın ve kabul etmenin bir ifadesidir. Hepimiz Allah’a 
bağımlıyız ve emredici “ver” ricası, bizleri Allah’ın tüm armağanların kaynağı olduğunu 
kabul etmeye zorlar. O, Yaratıcı’dır. O’nda yaşar, hareket eder ve mevcudiyemize sahip 
oluruz. “Bizi yaratan O’dur, biz de O’nunuz” (Mez 100:3). 

 
Allah, ihtiyacımız olan her şeyi veren Baba’dır. Bu vaadin ışığında, Luka 

11:9–13’de hangi büyük güvenceyi bulabilirsin? 
 
 
“Günahlarımızı bağışla” (Luka 11:4). “Biz de bağışlıyoruz” diye devam eden dua, 

eğer Allah’ın bağışlamasını gerçekten kalplerimizde kabul edersek, başkalarını da 
bağışlamaya hazır ve razı olacağımızı vurgulamaktadır. Mantıken, eğer başkalarını 
bağışlamazsak, Allah’ın bağışlamasını da gerçekten kabul etmemiş oluruz (Mat 6:14). 
“Allah’ın bağışlayıcılığı yalnızca bizi mahkûmiyetten kurtardığı adli bir eylem değildir. 
Yalnızca günahın bağışlanması değil, aynı zamanda günahtan kurtulmadır. Kalbi dö-
nüştüren şey, kurtaran sevginin akmasıdır.”—Ellen G. White, Bereket Dağı’ndan 
Düşünceler, S. 108. Bu yüzden, Mesih’in öğrencileri olarak, ilahi lütfun genişleyen 
halkası içinde yaşamaktan, bir yandan Allah’ın hayırseverliğini elde ederken, diğer 
yandan bizlere karşı olanlara O’nun sevgisini ve affını uzatmaktan sevinç duyarız. 

“Ayartılmamıza izin verme, bizi kötü olandan kurtar” (Luka 11:4). İki hususa dik-
kat etmek gerekir. Birincisi, ayartı günah değildir. “Ayartı” için kullanılan Grekçe isim, 
peirasmos’dur. Grekçede –asmos ile biten isimler normalde bir süreci tarif ederler, 
sonucu değil. Kutsal Yazı, ayartıya bitmiş bir ürün olarak bakmaz; belli bir ürüne 
ulaşmak için kullanılan bir metod, bir süreçtir. Ayartı günah olmasa da, ona ürün 
vermek günahtır. İkincisi, Allah ayartının yaratıcısı değildir (Yak 1:13). Allah ayartıların 
gelmesine izin verebilir, fakat O hiçbir zaman birini günaha cezbetmek için ayartmaz. 
Bu nedenle dua, kötüye karşı koymak için nihai gücün kaynağı olan Allah’ı tanımaktır. 

 
Luka 11:1–4’ü inceleyin. Tüm konu üzerinde düşünün. Bu konulardan her 
birinin duayla zenginleştirilip derinleştirilmesini ne şekilde tecrübe edebilir-
sin? 
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Perşembe	 Mayıs 14 
  

Dua Hakkında Daha Fazla Dersler 
 
Öğrencilerine bir dua örneği verdikten hemen sonra, İsa onlara gece yarısı gelen bir 

dost benzetmesiyle (Luka 11:5–13), ısrarcı dua ihtiyacını öğretmişti. Sonra hizmetinin 
sonuna yaklaşırken, takipçilerine duada tövbekâr ve alçakgönüllü olma ihtiyacını hatır-
latmıştı (Luka 18:9–14). Bu benzetmelerin her ikisi de, duanın sadece dini bir rutin 
değil, canlı bir Allah ile ısrarlı bir yürüyüş, konuşma ve yaşamak olduğunu gösterir. 

Luka 11:5–8’i okuyun. İsa bu benzetmeyi duada ısrarcı olmayı teşvik etmek için 
söylemiştir. Dua rutin bir hale getirilmemelidir. Aksine dua ilişkinin temeli olmalı-
dır—Allah’a mutlak, ısrarlı ve sürekli bir güven içinde. Dua, ruhun nefes alışıdır: o 
olmazsa ruhsal açıdan ölürüz. İsa, dostça olmayı reddeden bir komşu benzetmesini 
vermektedir. Gece yarısı birkaç somun ekmek için dostunun sürekli ricaları nafile-
dir. Fakat sonunda böyle bir komşu bile kapının ısrarla, sürekli çalınması karşısında 
pes eder. Duada ısrarcı olan birine Allah da ne kadar karşı koyabilir ki? Böyle bir 
ısrarcılık Allah’ın fikrini değiştirmez fakat bizim güvenimizi pekiştirir. 

 
Luka 18:9–14’ü okuyun. Burada dua hakkında ne gibi önemli bir ders 

vardır? 
 
 
 
 
Ferisi, yaptığı şeyler temelinde, doğru işleriyle Allah’ın onayını alacağı beklentisi 

içindeydi. Vergi görevlisi ise Allah’ın affına sığındı ve Allah’ın lütfu temelinde kabul 
edilmeyi rica etti. Allah’ın kabulü, kim ve ne olduğumuz temelinde değil, bilakis 
sadece O’nun lütfu aracılığıyla gelir. Sadece pişman, alçakgönüllü ve ruhu kırık olan-
lar bu lütfu alır. 

“Başarının ve zaferin sırrı yumuşak huyluluk ve alçakgönüllülükte yatar. Çarmı-
hın dibinde eğilenleri yücelik tacı beklemektedir.”—Ellen G. White, Geçmişten Son-
suzluğa, 2. Cilt, S. 349. 

 
Rab’bi tanımayanlar, o kadar kötü olmadıkları konusunda kendilerini ikna 
etmek için, sözümona kendilerinden daha kötü olanlarla kıyaslarlar. Bu 
neden ruhsal bir aldanıştır? Başkalarının bizden daha kötü olması ne ka-
dar önem taşır? 
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Cuma	 Mayıs 15 

  
Ek Çalışma: “Yardım, destek ve güç almak üzere günlük ve samimi dua ile Allah’a 

dönen can, asil tutkulara, gerçeğe ve göreve dair net anlayışlara, eyleme dair yüce 
amaçlara ve doğruluk için sürekli açlık ve susamışlığa sahip olacaktır. Allah’la ileti-
şimi sürdürdüğümüzde, kalplerimizde hüküm süren ışığı, huzuru ve dinginliği, 
başkalarıyla olan ilişkimiz sayesinde onlara da aktarmamız mümkün hale gelir. 
Allah’a dua ile elde edilen güç, zihni düşünceliliğe ve özene alıştırmak için azimli bir 
çaba ile birleştiğinde, insanı günlük vazifelerine hazırlar ve ruhu tüm koşullarda 
huzurlu bir halde tutar.”—Ellen G. White, Bereket Dağı’ndan Düşünceler, S. 83. 

“Allah’a Babamız dediğimizde, O’nun tüm çocuklarını kardeşlerimiz olarak ta-
nımış oluruz. Hepimiz büyük insanlık dokusunun bir parçasıyız, tek bir ailenin 
fertleriyiz. Niyazlarımıza, kendimiz gibi komşularımızı da dahil etmeliyiz. Yalnızca 
kendisi için bereket isteyen kişi, doğru şekilde dua etmiyor demektir.”—Bereket 
Dağı’ndan Düşünceler, S. 100. 

 
Tartışma Soruları: 
¤ Luka’nın İsa ile Kutsal Ruh’u ilişkilendirmesi sadece Müjde ile bitmiyor. 
Kimse, Mesih inanlısının yaşamında Kutsal Ruh’un zorlayıcı dinamiğine, 
görevlerine ve onun vekillerine dikkat etmeksizin, Hıristiyan tarihi hakkın-
da Luka’nın ikinci cildi olarak yazılan Elçilerin İşleri kitabını okuyamaz. 
Aslında İsa’nın diriliş sonrasında öğrencilerine çarmıha gerilmiş ve diril-
miş Kurtarıcı mesajıyla dünyanın sonuna dek gitmeden önce “yücelerden 
gelecek güçle kuşanıncaya dek” (Luka 24:49) Yeruşalim’de kalmaları için 
verdiği talimatlarını sadece Luka kaydetmiştir. Sonra Luka, Elçilerin İşleri 
kitabına İsa’nın Kutsal Ruh vaadini (Elç 1:7, 8) ve Pentikost’ta gerçekleşen 
vaadi (Elç 2) tekrarlayarak başlamaktadır. Tüm bunlar bize inanlı toplulu-
ğunun yaşamında Kutsal Ruh’un merkezi rolü hakkında ne söylemektedir? 
  
¤ Dua eylemi, hangi bakımdan Allah’a olan bağımlılığımızı ve ihtiyacımızı 
kabul etmektir? Luka 18:9’u okuyun. Bunu takip eden benzetmede İsa’nın 
ima ettiği derin ruhsal sorun neydi? 
 

 
Güneşin Batışı: 20:14 (İstanbul) 
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Konu	8	 *Mayıs 16–22 
 

İsa’nın Hizmeti 

 
	

Sebt	Günü	
 

Konuyla İlgili Metinler: Luka 15:4–7, 11–32; Luka 16:19–31; 18:35–43; 19:1–10. 
 

Hatırlama Metni: “Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi” 
(Luka 19:10). 
 

ğer İsa’ya bir hizmet raporu yazacak olsaydık, O’nun kendi sözlerini tekrarla-
maktan daha iyi bir şey yapamazdık: “kaybolanı arayıp kurtarmak.” 

Kaybolan neydi? Ölüme maruz, korkuyla, düş kırıklığıyla ve çaresizlikle do-
lu olarak Allah’a yabancılaşan insanlığın ta kendisi. Eğer bizim adımıza hiçbir şey 
yapılmasaydı, hepimiz kaybolacaktık. 
İsa’ya şükürler olsun ki, hepimizin umutlu olması için çok iyi nedenlerimiz var. 
“Adem ve Havva günah işlediklerinde Tanrı’nın sevgisinden ve dostluğundan 

uzaklaştılar. Günah yeryüzünü cennetten ayırdı ve insanlar Tanrı ile konuşamaz 
oldular. Ama Mesih sayesinde insanlar tekrar Tanrı’yla birleşebildi. Ölümü aracılığıy-
la Mesih, dünya ile Tanrı arasında bir köprü oldu... Mesih, zayıf ve güçsüz günahkâr-
ları Tanrı’ya getirerek sonsuz gücün kaynağı ile tekrar iletişimde bulunmalarını 
sağladı.”—Ellen G. White, Yol, Gerçek ve Yaşam, S. 17–18. 

Yaratılış’tan Vahiy’e kadar Kutsal Kitap, kaybolan insanlığı arayan Allah’ın öykü-
südür. Luka bu gerçeği üç önemli benzetmeyle betimlemiştir: kaybolan koyun (Luka 
15:4–7), kaybolan para (8–10. ayetler) ve kaybolan oğul (11–32. ayetler). 
 

*23 Mayıs Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın. 

E 
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Pazar	Pazar	  Mayıs 17  
  

Kaybolan Koyun ve Kaybolan Para 
 
Luka 15:4–7’yi okuyun. Allah’ın bizlere olan sevgisi hakkında ne söylü-

yor? Kaybolan koyunu aramaya gidenin çoban olduğunu anlamak neden çok 
önemlidir? 

 
 
Bizlere bakmayan ve ilgisizmiş gibi görünen bir dünyada, bu benzetme ürkütücü 

bir gerçeği açıklıyor: Allah bizleri o kadar çok seviyor ki, bizleri kendisine getirmek 
için ardımızdan geliyor. Sık sık Allah’ı arayan insanlardan bahsederiz; aslında Allah 
bizleri aramaktadır. 

“Kendisini İsa’ya teslim eden kişi, O’nun nazarında tüm dünyadan daha değerli-
dir. İsa, tek kişi için bile olsa kendi ilahi egemenliğinde kurtarılabilmesi için çarmıh-
taki büyük acıya katlanırdı. Uğruna kendi canını feda ettiği insanlığı asla terk etme-
yecektir. Kendisini takip edenler, O’nu terk etmeye karar vermedikçe, İsa, onları asla 
terk etmeyecek, daima kendi himayesi altında tutacaktır.”—Ellen G. White, Sevgi 
Öğretmeni, S. 473–474. 

Luka 15:8, 9’u okuyun. Bu benzetme sadece Luka’da mevcuttur. Kaybolan paranın 
iki anlamı olabilir. Birincisi, İsa zamanında birçok yoksul insan vardı ve bir sikke 
(drahma) çoğu evi birkaç günlük bir kazanç olarak, açlıktan ancak korumaya yetecek 
bir paraydı. İkincisi, evliliğin bir işareti olarak bazı kadınlar on adet bozuk paradan olu-
şan bir başlık taşırlardı—yoksul ailelerin uzun zamanda biriktirebileceği büyük bir mik-
tar. 

Her iki durumda da kayıp ciddi bir meseleydi. O zaman kadın, büyük bir hüsran 
ve derin bir kederle kandili yakar (belki de evin penceresi yoktur ya da küçüktür), 
süpürgeyi eline alır ve bozuk parayı bulana dek evi baştan başa süpürürdü. Bulunca 
içini büyük bir neşe kaplar ve bu sevinci arkadaşlarıyla paylaşırdı. 

“Para, toz ve süprüntü arasında yatmasına rağmen, yine de gümüş veya altın bir 
paradır. Sahibi onu değerinden ötürü arar. Aynı şekilde her bir can da, günahla ne 
kadar alçaltılmış olursa olsun, Allah’ın gözünde kıymetli sayılır. Madeni paranın 
üzerinde hâkim gücün tasviri ve imzası olduğu gibi, insan da yaratıldığı zaman Al-
lah’ın suretini ve imzasını taşıyordu; şimdi ise günahın etkisi yüzünden zarara uğ-
ramış ve soluklaşmış olsa da, bu imzanın izleri her canın üzerinde kalmıştır.”—
Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, S. 194. 
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Modern bilim ve felsefe bizlere kaderimizle hiç ilgilenmeyen anlamsız bir ev-
rende şans eseri yaratılmış varlıklardan başka bir şey olmadığımızı söyler. Bu 
iki benzetmede ne gibi tamamen farklı bir dünya görüşü sergilenmektedir? 
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Pazartesİ 	 Mayıs 18 
  

Kaybolan Oğul Benzetmesi: 1. Bölüm  
 
Sevginin bağışlayıcı doğası üzerine tarih boyunca hep anlatılan en güzel kısa öy-

kü, yalnızca Luka tarafından aktarılan ve seven bir baba ile iki kayıp oğlu olarak da 
adlandırılan, kaybolan oğul benzetmesidir (Luka 15:11–32). Oğullardan biri, baba-
sının sevgisinden ziyade, uzak bir ülkenin kanunsuzluğunu seçmişti. Diğer oğul evde 
kalmayı yeğlemiştir ancak baba sevgisini veya kardeşin anlamını tam olarak bilme-
mektedir. Benzetme yedi bölümde incelenebilir, dördü kaybolan oğul, ikisi Baba ve 
biri büyük kardeş bağlamında olmak üzere. 

1. “Bana ver” (Luka 15:12). Küçük oğulun babasının mirasından pay isteme 
kararı, ani ve düşüncesizce değildi. Günah, uzun bir zaman sonra yanlış yere yerleş-
tirilen öncelikler üzerinde kuluçkaya yatar. Küçük oğul, uzak ülkelerin parıltısını ve 
cazibesini arkadaşlarından duymuş olmalıydı. Evdeki yaşam çok katıydı. Sevgi mev-
cuttu ama onun da kendi sınırları vardı; uzak ülke ona sınırsız bir yaşam sunmak-
taydı. Baba çok koruyucu, sevgisi de çok kucaklayıcıydı. Oğul özgürlük istedi ve en-
gelsiz bir özgürlük arayışında isyanın tohumu vardı. 

2. “Neden ben?” (Luka 15:13–16). Oğul tüm payını paraya çevirdi ve “uzak ül-
keye” doğru yola koyuldu. Uzak ülke, babasının evine oldukça uzak bir yerdi. Sevginin 
himayeci gözleri, yasanın koruyucu çiti, lütfun her zaman kucaklayıcılığı uzak ülkeye 
yabancıydı. “Sefahat içinde yaşam” (Luka 15:13) sürdürdüğü uzak bir ülkeydi. “Sefa-
hat” sözcüğü için kullanılan Grekçe (asotos), Yeni Ahit’te bir isim olarak üç kez daha 
geçer: sarhoşluk için (Ef 5:18), asilik (Titus 1:6) ve “namussuzluk, şehvet, sarhoşluk, 
alemcilik, içki partileri ve ilke tanımayan putperestlik” (1Pe 4:3, 4) ifadelerini de içine 
alan bir sefahati ifade eder. Tanrısız bir yaşamın bu gibi zevkleri onun sağlığının ve 
servetinin tükenmesine yol açmış ve kısa zamanda parasız, dostsuz ve aç kalmıştır. 
Parıltılı yaşamı bir bataklığa yuvarlanmıştır. Sürekli açlık çektiğinden, bir Yahudi açı-
sından çok onur kırıcı olsa da, domuz gütmek için birinin yanında iş bulmuştu. 

3. “Beni kabul et (yap)” (Luka 15:17–19). Kaybolan genç halâ bir oğul oldu-
ğundan, son bir cesaretle geriye dönme kararı aldı. Böylece oğulun “aklı başına 
geldi” ve yuva denilen yeri, baba denilen kişiyi ve sevgi denilen ailevi bağı hatırladı. 
Eve geri döndü, aklında babasına ricada bulunmak için bir konuşma hazırlamıştı: 
“Beni yap.” Yani beni ne istersen yap, fakat senin dikkatli gözünün önünde, himaye 
eden sevginin içinde olayım. Baba’nın kalbinden daha iyi bir yuva var mı? 

 
Dünya çok çekici gözükebilir. Dünyada bazen “o kadar da kötü değil” diye 
bir düşünceye kapıldığın ne gibi özel ayartılar var? 
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Salı 	 Mayıs 19 
  

Kaybolan Oğul Benzetmesi: 2. Bölüm 
 
4. Eve dönüş (Luka 15:17–20), bir pişmanlık seferiydi. Sefer, “aklı başına geldiğin-

de” başlamıştı. Babasının eviyle kıyasladığında nerede olduğunu fark etmesi, onun “kal-
karak” babasına “gitmesine” yol açmıştı. Dört kısımdan oluşan bir konuşmayla, kaybo-
lan oğulun eve dönüşü, tövbenin gerçek anlamını tarif etmektedir. 

Birincisi, babanın “babam” olarak kabul edilmesi mevcuttur (18. ayet). Kaybolan 
oğulun artık babasının sevgisine ve affına sığınmaya ve güvenmeye ihtiyacı vardır, tıpkı 
bizim Göksel Baba’nın sevgisine ve affına güvenmeyi öğrenmemiz gerektiği gibi. 

İkincisi, itiraf: kaybolan oğulun yaptığı şey, bir yargı hatası değil, Allah’a ve babasına 
karşı işlediği günahtır (18. ayet). 

Üçüncüsü, pişmanlık: “Ben artık layık değilim” (19. ayet). Allah’ın kıymetine zıt olarak 
birinin kendi değersizliğini kabul etmesi, gerçek tövbenin oluşması açısından zaruridir. 

Dördüncüsü, rica: “Kabul et” (19. ayet). Allah’ın istemine itaat etmek, tövbenin va-
rış yeridir. Oğul eve gelmişti. 

5. Bekleyen baba (Luka 15:20, 21). Bekleyiş ve hasret, keder ve umut, kaybolan 
oğulun evden ayrıldığı anda başlamıştı. Babası “uzaktan” onu gördüğünde hasret sona 
erdi ve derhal “ona acıdı, koşup boynuna sarıldı ve onu öptü” (20. ayet). Bekleyen baba 
kadar, başka hiçbir imge Allah’ın karakterini daha iyi ortaya koyamaz. 

6. Sevinçli aile (Luka 15:22–25). Baba oğlunu kucakladı, ona yeni bir kaftan giy-
dirdi, parmağına yüzük taktı, ayağına çarık giydirdi ve bir şölen düzenledi. Aile kutlama 
yaptı. Evi terk etmek bir ölüm olmuşsa, dönüş bir diriliş idi ve sevinmeye değerdi. Kay-
bolmuş olsa da o bir oğuldu ve her tövbe eden oğul için göklerde sevinç vardır (7. ayet). 

7. Büyük Oğul (Luka 15:25–32). Uzak bir ülkeye gitmek için evden ayrıldığında 
küçük oğul kaybolmuştu; büyük oğul ise bedenen yuvada olsa da, kalbi başka bir ülkede 
olduğundan dolayı kaybolmuştu. Böyle bir kalp öfkelidir (28. ayet), şikâyetçidir, kendini 
haklı çıkarır (29. ayet) ve kardeşini kabul etmeyi reddeder. Aksine sadece karaktersiz bir 
müsrif olan “oğullardan biri” olarak tanır (30. ayet). Büyük oğulun babasına olan tavrı, 
İsa’yı suçlayan Ferisininkinin aynısıdır: “Bu adam günahkârları kabul ediyor, onlarla bir-
likte yemek yiyor” (2. ayet). Babanın oğluna söylediği son sözü, tüm tövbekâr günahkârla-
ra karşı göklerin tavrını yansıtmaktadır: “Ama sevinip eğlenmek gerekiyordu. Çünkü bu 
kardeşin ölmüştü, yaşama döndü; kaybolmuştu, bulundu!” (32. ayet). 

 
Kendini büyük oğulun yerine koy. Düşüncesi yanlış olsa da, böyle düşünmesi 
neden çok “mantıklı” gelmektedir? Bu öykü, müjdenin “mantıklı bir hissin” 
ötesinde olduğunu nasıl açıklamaktadır? 
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Çarşamba	 Mayıs 20 

  
Kaybolan Fırsatlar 
 
İsa günah içinde kaybolanları aramaya ve kurtarmaya gelmiş olsa da, sunduğu kur-

tuluşu kabul etmesi için kimseyi zorlamaz. Kurtuluş bedelsiz ve herkese açıktır, ancak 
kişinin Allah’ın istemiyle uyumlu bir yaşamla sonuçlanan bu bedelsiz teklifi imanla 
kabul etmesi gerekir. Böyle bir tecrübeye sadece bu dünyada yaşarken sahip olabiliriz; 
başka bir fırsat yoktur. 

 
Luka 16:19–31’i okuyun. Bu benzetmenin ana mesajı nedir? 
 
 
Benzetme sadece Luka’da mevcuttur ve kurtuluş konusunda iki büyük gerçeği 

öğretir: kurtuluş sürecinde “bugünün” önemi ve ölümden sonra kurtuluş için başka 
bir fırsatın yokluğu. 

Bugün kurtuluş günüdür. Benzetme, zenginliğin doğasında kötü bir şey oldu-
ğunu veya yoksul olmanın kaçınılamaz iyiliği konusunda bir şey öğretmiyor. Öğrettiği 
şey, kurtulmuş olma fırsatının ve kurtulmuş olarak yaşamanın bu dünyada yaşarken 
kaçırılmaması gerektiğidir. Zengin veya yoksul, eğitimli veya cahil, kuvvetli veya güç-
süz olalım, ikinci bir şansımız yoktur. Herkes bugünkü, şimdiki davranışlarıyla İsa 
tarafından kurtulacak ve yargılanacaktır. “Uygun zaman işte şimdidir, kurtuluş günü 
işte şimdidir” (2Ko 6:2). 

Benzetme, sonsuz ödülün maddi varlıkla hiçbir ilgisinin olmadığını da öğretmek-
tedir. Zengin adam “mor, ince keten giysiler giyer, bolluk içinde her gün eğlenirdi” 
(Luka 16:19) fakat yaşamın esasını kaçırmıştı: Allah’ı. Allah’ın tanınmadığı yerde 
insanlara dikkat edilmez. Zenginin günahı zenginliği değil, Allah’ın ailesinin kabul 
etmeye hazırlandığından daha geniş olduğunu fark etme eksikliğiydi. 

Ölümden sonra kurtuluş için ikinci bir şans yoktur. Burada İsa’nın öğretti-
ği ikinci kaçınılmaz fırsat, ölümden sonra kurtuluş için ikinci bir şansın olmadığıdır. 
“Bir kez ölmek, sonra da yargılanmak insanların kaderidir” (İbr 9:27). Bu benzet-
medeki diğer bir husus, insanların Allah için veya O’na karşı bilinçli bir seçim yap-
maları için bizlere şimdi, bu yaşamda yeterli kanıt verildiğini göstermektedir. Ölüm-
den sonra “ikinci şansı” öğreten herhangi bir teoloji büyük bir aldanıştır. 

 
Allah’ın bizi ne kadar sevdiğinden ve bizi kurtarmak için her şeyi yaptığın-
dan bahsetmeyi severiz. Bu benzetme, Allah’ın sevgisini ve kurtuluş teklifi-
ni bir hak olarak görme tehlikesi hakkında ne öğretmelidir? 
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Perşembe	    Mayıs 21 
  

Kördüm Ama Şimdi Görüyorum 
 
İsa’nın kaybolanı aramak ve kurtarmak için geldiği hususundaki hizmet raporu, kut-

sal bir görevin onaylanmasıdır. O erkekleri ve kadınları tamamlamak, onları fiziksel, 
zihinsel, ruhsal ve sosyal olarak dönüştürmek için geldi. Luka, İsa’nın iki kırık insanı 
nasıl bütünleyerek yenilediğini betimlemek için iki örnek vermişti. Birisi fiziksel bakım-
dan kördü, diğeri ise ruhsal bakımdan; her ikisi de toplum tarafından dışlanmışlardı—
biri bir dilenci, diğeri vergi toplayıcısı. Fakat her ikisi Mesih’in kurtarıcı hizmetinin aday-
larıydı ve hiç kimse O’nun kalbine ulaşılamayacak kadar uzak değildi. 

 
Luka 18:35–43’ü okuyun. Bu, Allah’a kesin bağlılığımız hakkında ne öğreti-

yor? Aramızda kim zaman zaman şöyle yalvarmadı, “Bana merhamet et”? 
 
 
Markos, adamı Bartimay olarak adlandırmaktadır (Markos 10:46). O Eriha’nın dı-

şında bir yerde dilenciydi. Fiziksel bakımdan zor durumda, sosyal bakımdan önemsiz ve 
sefalete düşmüş biri olarak kendisini aniden göklerin mucizesinin ortasında buldu: 
“Nasıralı İsa geçiyor” (Luka 18:37) ve imanı kabararak şöyle haykırdı, “Ey Davut Oğlu, 
halime acı!” (39. ayet). İman ne göz ne kulak, ne ayak ne de elleri gerektirir, sadece 
dünyanın Yaratıcısı’na bağlanan bir kalp. 

 
Luka 19:1–10’u okuyun. Bu öyküde “kör olan adam kimdi? 
 
 
İsa’nın karşılaştığı toplumdan dışlanmışlarının sonuncusu olan Zakkay’ın öyküsü 

sadece Luka’da geçmektedir. İsa’nın kaybolanı arayıp kurtarma görevi, Zakkay ile olan 
bu öyküde görkemli biçimde gerçekleşmiştir. Zakkay kentteki Ferisilerin gözünde baş 
günahkâr olarak Eriha’da vergi toplayıcılarının başıydı, ancak bu baş günahkâr Kurtarıcı 
tarafından arandı ve kurtarıldı. İsa’nın görevini tamamlamak için kullandığı ne kadar 
acayip yerler ve metodlar. Bir çınar ağacı, cesur bir adamın İsa’nın kim olduğunu gör-
meye çalışması ve adama aşağı inmesi için çağrı yapan sevgi dolu bir Rab, zira bir öğle 
yemeği randevusu için kendisini davet ettirmişti. Ama bundan da önemlisi İsa’nın yapa-
cağı bir teslimat vardı: “Bu ev bugün kurtuluşa kavuştu” (Luka 19:9) fakat Zakkay işleri 
yoluna koymadan önce değil (8. ayet). 

 
Başkalarının yanlışlarını ve eksikliklerini görmek kolay, değil mi? Fakat sık sık 
kendimizi köreltiriz. Yaşamında, zafere ulaşmanı engelleyecek şekilde göz yum-
duğun, itiraf etmen gereken ve çok uzağa ertelediğin bazı alanlar nelerdir?
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Cuma	
 

  Mayıs 22 
  

Ek Çalışma: “Mesih, kayıp koyunla yalnızca bir günahkâr kişiyi değil, sapkınlığı seçmiş 
ve günah tarafından yıkıma uğramış olan bir dünyayı da temsil etmektedir.”—Ellen 
G. White, Christ’s Object Lessons, S. 190. 

Canın değeri hakkında: “Bir canın değerini kim kestirebilir? Onun değerini bil-
seydiniz, Getsemani’ye gider, orada Mesih’le birlikte, teri büyük kan damlaları gibi 
düşerken, o ıstırap saatleri boyunca uyanık dururdunuz. Çarmıhın üzerinde kaldı-
rılmış olan Kurtarıcı’ya bakın... Çarmıhın dibinde, Mesih’in hayatını tek bir gü-
nahkârın uğruna feda edeceğini hatırlayarak, bir canın değerini kestirebilirsiniz.”—
Christ’s Object Lessons, S. 196. 

 
Tartışma Sorusu: 
¤ Tüm diğer dinler, insanı Allah’ı arayan biri olarak betimlerken, Hıristi-
yanlık Allah’ı insanı arayan olarak sergiler: Adem neredesin (Yar 3:9)? Kayin, 
kardeşin nerede (Yar 4:9)? İlyas burada ne yapıyorsun? (1Kr 19:9)? Zakkay 
aşağıya in (Luka 19:5). Allah’ın seni aramasıyla ilgili tecrüben neydi? 
 
¤ Salı gününün son sorusuna yeniden bakalım. Büyük oğulun yaptığı va-
him hata neydi? Onun davranışında ruhsal açıdan hangi bozukluklar vardı? 
Aynı davranışa sahip olmak neden düşündüğümüzden bile daha kolaydır? 
Ayrıca bkz. Matta 20:1–16. 
 
¤ Zengin adam ve Lazar’ın öyküsünde, İsa ölmüş biri ölümden dirilse bile, 
buna inanmayan insanlar olabileceği söylemişti. O’nun dirilişine dair güçlü 
kanıtlar olsa da, bu benzetme bazılarının halâ İsa’nın dirilişine yönelik 
tepkilerini nasıl önceden bildiriyor? 
 
¤ İsa’nın kurtarıcı hizmetinin en etkili yanı, kör dilenci, Zakkay, Nikodim 
ve Samiriyeli kadın gibi her türden insana eşit davranmış olmasıdır. Çar-
mıh, her şeyden çok Allah’ın önünde tüm insanların eşit olduğunu gösterir. 
Bu önemli gerçek, insanlara olan davranışlarımızı nasıl etkilemelidir, hem 
de onlara karşı—politik, kültürel, etnik, vs. yönlerden dolayı—daha önce-
leri kötü hisler beslemiş olsak bile. Bu tavır neden İsa’ya muhaliftir? 
 
¤ Kaybolan oğul öyküsünü, zengin adam ve Lazar öyküsüyle karşılaştırın. 
Her birinin diğerine üstün gelen yönleri nelerdir? 
 

 
Güneşin Batışı: 20:21 (İstanbul) 
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Konu	9	 *Mayıs 23–29 
 

Usta Öğretmen İsa 

 
	

Sebt	Günü	
 

Konuyla İlgili Metinler: Luka 8:22–25, 4:31–37, 6:20–49, 8:19–21, 10:25–37, Yas 
6:5. 

 

Hatırlama Metni: “Yetkiyle konuştuğu için O’nun öğretişine şaşıp kaldılar” 
(Luka 4:32). 
 

esih yeryüzüne geldiğinde, insanlık en alçak noktaya doğru hızla gidiyordu. 
Toplumun ana temelleri sarsılmıştı. Yaşam sahte ve yapmacık bir hal al-
mıştı... Masal ve sahtelikten bıkmış, düşünceler içerisinde boğulan insanlar 

inkârcılığa ve materyalizme sığındılar. Sonsuzluğu kendi hesaplarına uymadığı için 
terk ederek bu anı yaşadılar. 

“İlahi olanı kabul etmeye son verdiklerinden, insana saygıya da bir son verildi. Ger-
çek, onur, dürüstlük, inanç ve merhamet dünyayı terk etti. İnsafsız bir hırs ve sürükle-
yici bir ihtiras, evrensel kuşkuya gebe kaldı. Güçlüden zayıfa yükümlülük ve minnet 
duyma fikri, insanın itibarı ve insan hakları, tıpkı bir rüya veya masal gibi bir yana 
bırakıldı. Sıradan insanlar bir yük hayvanıymış veya tutkuların aşılması için bir basa-
mak taşıymış gibi değerlendirildi. Zenginlik ve güç, kolaycılık ve rahatına düşkünlük, 
en yüksek ideallermiş gibi görüldü. Fiziksel yozlaşma, zihinsel uyuşukluk, ruhsal 
ölüm, bu çağı karakterize eden unsurlardı.”—Ellen G. White, Education, S. 74, 75. 

Böyle bir ortamda, İsa’nın neden bunları öğrettiğini daha iyi anlayabiliriz. 
 

*30 Mayıs Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın. 

M 



74  

 

Pazar	Pazar	  Mayıs 24  
  
İsa’nın Yetkisi 
 
Bir doktor ve araştırmacı olarak Luka, yetki rolüne yabancı değildi. Grek bilimin-

de ve eğitiminde, felsefi yetkiye aşinaydı. Yurttaşlık konularında ve devlet işleyişinde 
Roma yasasının yetkisini biliyordu. Pavlus’un seyahat arkadaşı olarak, onun kurmuş 
olduğu inanlı topluluklarına buyurduğu dini yetkiyi biliyordu. Bu nedenle Luka, 
kişinin tutumunun özünde, kurumun rolünde, devletin fonksiyonunda ve bir öğ-
retmenin takipçileriyle olan ilişkisinde yetkinin önemini anlamıştı. Her seviyede 
güçle her tür yetkiye aşina biri olarak, Luka okuyucularıyla İsa ve O’nun yetkisinde 
eşsiz olan bir şeyi paylaştı. Bir marangozun evinde doğup, 30 yılını dünyevi standart-
lara göre üstün bir şeyi bilinmeyen küçük bir Celile kenti olan Nasıra’da geçirmiş 
olan İsa herkesle—Romalı yöneticiler, Yahudi araştırmacılar, rabbiler, sıradan in-
sanlar, seküler ve dini güçler—öğretileriyle ve hizmetiyle yüzyüze geldi. Kendi hem-
şehrileri “ağzından çıkan lütufkâr sözlere hayran kalıyordu” (Luka 4:22). Bir kere-
sinde oğlunu dirilttiği Nainli bir dula umut getirmişti (Luka 7:11–17). Tüm kent 
korkuya kapılıp şöyle haykırmıştı: “Tanrı, halkının yardımına geldi” (16. ayet). 
İsa’nın yaşam ve ölüm üzerindeki yetkisi sadece Nain’i değil, “bütün Yahudiye’ye ve 
çevre bölgeleri” (16, 17. ayetler) heyecanlandırmıştı. 

 
Luka 8:22–25, 4:31–37, 5:24–26, 7:49, 12:8’i okuyun. Bu ayetler, İsa’nın 

kullandığı yetkinin türü hakkında ne açıklıyor? 
 
 
 
 
Luka sadece dostu Teofilos için değil, aynı zamanda gelecek nesiller için İsa’nın 

hizmeti aracılığıyla yetkisinin eşsizliğini tesis ettiğini kaydetmek için zaman harca-
mıştı. Bedene bürünmüş bir Tanrı olarak, O aslında başka hiç kimsede olmayan bir 
yetkiye sahipti. 
 
Birçok insan Allah adına bir şeyler yapıyor, tabii ki bu da onların eylemlerine 
birçok yetki sağlıyor. “Allah bunu yapmamı sağladı” derken, O’nun bunu 
gerçekten yaptığından nasıl emin olabiliriz? Yanıtlarınızı Sebt Günü tartışın. 
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Pazartesİ 	 Mayıs 25 
  

Mesih’in En Büyük Vaazı 
 
Dağdaki Vaaz (Matta 5–7), genellikle literatürde “Hıristiyanlığın özü” olarak ta-

nımlanır. Luka bu vaazdan seçmeleri Luka 6:20–49 ve başka bir yerde sağlamıştır. 
Luka bu vaazı öğrencilerin “resmi” olarak seçilmesinin hemen ardından konumlan-
dırdığı için (Luka 6:13), bazı araştırmacılar onu “Onikiler’in atanma emri” olarak 
adlandırmışlardır. 

Luka 6:20–49’da sergilendiği gibi, vaaz dört kutsama ve dört kınamayla başlar ve 
iman yolunun diğer zaruri özelliklerini vurgular. 

 
Luka 6:20–49’daki şu bölümleri incele ve burada vurgulanan ilkeleri ya-

şamında nasıl benimsediğini kendine sor. 
 
1. İmanlının kutluluğu (Luka 6:20–22). Yoksulluk, açlık, ağlayış ve nefret 

edilme kutluluğa nasıl yol açar? 
 

2. Reddedilmişliğin ortasında bir imanlının sevinç nedeni (Luka 6:22, 23). 
 

3. Kınamalara karşı korunma (Luka 6:24–26). Dört kınamanın her birini 
incele. İmanlı kişi bunlara karşı neden korunmalıdır? 

 

4. İmanlının Zorunluluğu (Luka 6:27–31). İsa’nın hiçbir buyruğu, sevginin 
altın kuralı kadar çok tartışılmamış, tutulması zor olarak görülmemiştir. Hıristiyan 
ahlakı temelde olumsuz değil olumludur. Neyi yapmamayı değil, neyi yapmayı içerir. 
Düşmanından “nefret etme” demek yerine, “düşmanını sev” demeyi teşvik eder. 
Mütekabiliyet yasası (“göze göz dişe diş”) yerine, altın kural saf iyilik ahlakını gerek-
tirir (diğer yanağını çevir). Mahatma Gandhi bu altın kuralı uygulayarak, iyilikle 
kötülüğe karşı direnme yoluyla tüm siyasi felsefeyi geliştirmiş ve bu ilke Hindistan’ın 
İngiliz kolonileşmesi karşısında bağımsızlığını kazanmasına yardımcı olmuştu. Aynı 
şekilde Martin Luther King, Amerika’da ırk ayrımcılığının kaldırılmasında bu altın 
kuralı çalıştırmıştı. Sevginin hüküm sürdüğü yerde kutluluk tahta çıkar. 

 

5. İmanlının yolu (Luka 6:37–42). Mesih’in bağışlama, özgürce verme, örnek 
bir yaşam sürme ve tolerans konusundaki ısrarlarına dikkat edin. 

 

6. İmanlının meyve vermesi (Luka 6:43–45). 
 

7. İmanlı kurucu (Luka 6:48, 49). 
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Salı 	 Mayıs 26 
  

Yeni Bir Aile 
 
İsa’dan önce ve sonra da büyük öğretmenler birlik ve sevgi konusunu öğretmiş-

lerdi fakat genellikle tek bir gruba ait parametreler içerisindeki sevgiye yönelik ola-
rak; yani sınıf, renk, dil, ırk veya din ayrımının görülmediği aile söz konusu oldu-
ğunda. Fakat İsa, insanları ayıran engelleri kaldırdı ve onları bölen olağan şeyler 
arasında ayrımın olmadığı yeni bir aile tipi ortaya çıkardı. Agape sevgisi—hak edil-
memiş, ayrıcalıksız, evrensel ve kendini adayan—bayrağı altında Mesih yeni bir aile 
yarattı. Bu aile, her insanın Allah’ın benzerliğinde yaratılmış olduğunu doğrulayan 
(Yar 1:26, 27) ve bu yüzden O’nun önünde eşit olan, Yaratılış’ta kutsal bir şekilde 
saklı orijinal, evrensel ve ideal bir kavramı yansıtmaktadır. 

Luka 8:19–21’i okuyun. İsa, ebeveynleri ve çocukları, erkek ve kız kardeşleri aile 
içerisinde bağlayan bağları ve yükümlülükleri küçümsemeden, her ikisine de Al-
lah’ın sunağında “yerde ve gökte her aile” (Ef 3:15) üyesine yerleştirdiği vücut ve 
kanın ötesinde bakmıştı. İmanlı öğrencilerin aile yapısı, ortak bir aile bağına sahip 
olmaktan daha uzak ve bağlantısız olmamalıdır. İsa’ya göre gerçek “aile” testi, kan 
bağı değil, Allah’ın istemini yapmaktır. 

 
Aşağıdaki ayetler, çoğunlukla insanları bölen (ve sık sık kötü sonuçlara 

neden olan) ayrımlara ilişkin İsa’nın yıktığı duvarlar konusunda ne öğretiyor? 
 
Luka 5:27–32  
 
Luka 7:1–10  
 
Luka 14:15–24  
 
Luka 17:11–19  
  
İsa’nın görevi ve hizmeti, bağışlayıcı kalbi ve kucaklayıcı lütfu, hiç kimseyi hariç 

tutmamış aksine O’nun çağrısını kabul eden herkesi kapsamıştır. Ebedi sevgisi, 
O’nu toplumun tüm kesimiyle bir araya getirmiştir. 

 
İnanlı topluluğu olarak bu önemli ilkeyi daha iyi izleyebilmemiz için ne 
gibi yollar vardır? 
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Çarşamba	 Mayıs 27 

 
Sevgi Tanımlandı: İyi Samiriyeli Benzetmesi:  
1. Bölüm 
 
Dört Müjde’den sadece Luka, kaybolan oğul ve iyi Samiriyeli benzetmelerini kay-

detmiştir (Luka 10:25–37). İlki sevginin dikey boyutunu, Baba’nın günahkârlara 
yönelik olağanüstü sevgisini betimlemekte; ikincisi ise bizlere yatay boyutu, insanlar 
arasındaki bariyerleri reddeden, bilakis İsa’nın “komşu” tanımı içinde yaşayan, tüm 
insanların Allah’ın çocukları olduğu ve eşit biçimde sevilmeyi ve davranılmayı hak 
eden insan yaşamını karakterize etmesi gereken tarzda bir sevgiyi göstermektedir. 

 
Luka 10:25–28’i okuyun ve ortaya çıkan iki ana soru üzerinde düşünün. 

Her bir soru, Hıristiyan inancı ve yaşamıyla nasıl bir ilişki içindedir? 
 
1. “Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım?” (25. 
ayet). 
 Kutsal Yasa uzmanının sonsuz yaşamı miras almak için bir yol aradığına dik-
kat edin. Günahtan kurtulup Allah’ın egemenliğine girmek, aslında bir kişinin 
sahip olabileceği en asil özlemdir, ancak uzman, birçokları gibi sonsuz yaşamın 
iyi işlerle kazanılabilecek bir şey olduğu şeklinde yanlış bir kanıyla yetişmişti. Bel-
li ki, “günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da son-
suz yaşamdır” (Rom 6:23) ifadesini bilmiyordu. 
2. “Kutsal Yasa’da ne yazılmıştır? Orada ne okuyorsun?” (26. ayet). 
 İsa’nın zamanında, tıpkı bu uzman gibi, önde gelen Yahudilerin bileklerinde 
deriden bir muska taşımaları adetti. Bu muska, içerisinde İsa’nın sorusuna veri-
len yanıtı da içeren, Tevrat’ın büyük bir bölümünden oluşan, deriden yapılmış 
bir torbacıktı. İsa, yasa uzmanını—muhtemelen muskasında taşıdığı asıl şeye—
Yasa kitabında (Yas 6:5) ve Levililer’de (Lev 19:18) yazılanlara yönlendirmişti. 
O’nun sorusunun yanıtı bileğinde vardı ama kalbinde yoktu. İsa yasa uzmanını 
büyük gerçeğe yönlendirmişti: sonsuz yaşam, kuralları tutma meselesi değil, bi-
lakis mutlak ve koşulsuz olarak Allah’ın tüm yaratıklarına, daha açık bir dille 
“komşuya” yönelik bir sevgi çağrısıdır. Ancak yasa uzmanı ya cehaletten ya da ki-
birden dolayı diyaloğu başka bir soruyla sürdürmüştü: “Komşum kim?” 

 
Gerçekten lütufla kurtulduğunu gösteren harici kanıt nedir? Yani, yaşa-
mında imanla aklandığını gösteren şey nedir?  
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Perşembe	 Mayıs 28 
  

Sevgi Tanımlandı: İyi Samiriyeli Benzetmesi:  
2. Bölüm  
 
“Oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek İsa’ya, ‘Peki, komşum kim?’ dedi” 

(Luka 10:29). 
Yahudi yasası üzerine uzman olan biri, sorunun yanıtını bilmeliydi. İkinci büyük 

buyruğun yer aldığı Levililer 19:18, “komşu” ifadesini, “halkının çocukları” olarak 
tanımlamaktadır. Bundan dolayı uzmanın sorusuna ani yanıt vermek ya da onunla ve 
orada bulunanlarla teolojik bir tartışmaya başlamak yerine, İsa yasa uzmanını ve din-
leyicileri daha yüksek bir seviyeye kaldırdı. 

 
Luka 10:30–37’yi okuyun. Bu öyküdeki anahtar unsurlar nelerdir ve 

başkalarına nasıl davranmamız gerektiği konusunda ne açıklarlar? 
 
 
Haydutların eline düşen adamdan bahsederken İsa’nın “adamın biri” (30. ayet) 

ifadesine dikkat edin. İsa neden adamın ırkını veya statüsünü belirtmemişti? Öykü-
nün tüm gayesini anladıktan sonra bu neden önemlidir? 

Kâhin ve Levili, yaralı adamı görmüşler fakat geçip gitmişlerdi. Yardım etmemek 
konusundaki sebepleri ne olursa olsun, bizler için sorular şunlardır: gerçek din 
nedir ve nasıl vurgulanmalıdır? Yas 10:12, 13; Mik 6:8; Yak 1:27. 

Nefret ve düşmanlık Yahudiler’le Samiriyeliler arasındaki ilişkileri belirlemişti ve 
İsa’nın zamanında her ikisi arasındaki düşmanlık daha da kötüleşmişti (Luka 9:51–54, 
Yu 4:9). İsa Samiriyeliyi öykünün “kahramanı” yapmakla, meseleyi buradaki durumda 
Yahudiler açısından olabileceğinden çok daha güçlü bir şekilde açığa kavuşturdu. 
İsa Samiriyelinin hizmetini detaylı bir şekilde tarif etti: onun yüreği sızlamıştı, 

onun yanına gitti, yaralarını sardı, yağ ve şarap döktü, onu hana taşıdı, kalması için 
avans verdi ve hesap daha fazla tutarsa geri döndüğünde ödeyeceğini vaat etti. Sami-
riyelinin hizmetinin tüm bölümleri hep birlikte gerçek sevginin sınırsızlığını tarif 
etmektedir. Ayrıca tüm bunları muhtemelen Yahudi olan birisi için yaptığı gerçeği, 
gerçek sevginin sınır tanımadığını açıklamaktadır. 
 
Levili ve kâhin kendilerine şu soruyu sormuşlardı: Durup bu adama yar-
dım edersek bize ne olur? Samiriyeli ise şunu sormuştu: Yardım etmez-
sem bu adama ne olur? İkisi arasındaki fark nedir? 
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Cuma	 Mayıs 29 
  

Ek Çalışma: “İsa tüm yaşamı boyunca ve verdiği derslerde, kaynağını Allah’tan alan ve 
bencillikten uzak olan hizmetin en güzel örneklerini verdi. Allah kendisi için yaşa-
maz. O, dünyayı yaratarak ve yeryüzündeki her şeyi gözeterek başkalarına sürekli 
hizmet etmektedir. “O, güneşini hem kötülerin, hem de iyilerin üzerine doğdurur. 
Yağmurunu da hem doğruların hem de eğrilerin üzerine yağdırır.” Matta 5:45. Al-
lah, en yüce hizmeti İsa’ya buyurmuştur. İsa kendi örneği ile, hizmet etmenin ne 
demek olduğunu öğretir. O, tüm yaşamı boyunca Allah’ın Yasası’na bağlı kalarak 
hizmet etmiştir. İsa herkese hizmet edip yardım elini uzatmıştır. Böylece Allah’ın 
Yasası’nı uygulamış ve kendi örneği ile bu yasaya nasıl uyacağımızı bize göstermiş-
tir.”—Ellen G. White, Sevgi Öğretmeni, S. 643. 
İyi Samiriyeli benzetmesi “bir hayal ürünü değil, aksine tıpkı anlatıldığı gibi bilinen 

gerçek bir hikaye idi. Diğer yandan yerdeki yaralı adamın yanından geçip giden haham 
ve Levili de İsa’yı dinleyen kalabalığın arasındaydılar.”—Sevgi Öğretmeni, S. 491. 

 
Tartışma Soruları: 
¤ Pazar günkü çalışmamızın sonunda geçen önemli soruya dönelim. Allah 
onlara konuştuğu için öyle yaptıklarını söyleyenleri kim duymamıştır ki? 
Allah’ın bizlerle konuşma yolları nelerdir? Aynı zamanda yaptıklarımızı haklı 
çıkarmak için Allah’ın otoritesinden yararlanmanın tehlikeleri nelerdir? 
 

¤ Luka 6:24–26’da geçen “dört kınamaya” geri dönelim. Burada İsa’nın 
dediklerinden ne anlamalıyız? Bu yaşamda gerçekten neye dikkat etmemiz 
gerektiği konusunda bizleri uyarıyor? 
 

¤ Yetki konusunu düşünün. Yetki nedir? Ne çeşit yetkiler vardır? Diğerleri 
arasında hangi yetkiler ağır basmaktadır? Yaşamımızda çeşitli türden yetkili-
lerle nasıl bir ilişki kurmalıyız? Yetkililer bizimle anlaşamadıklarında ne olur? 

 

Güneşin Batışı: 20:27 (İstanbul) 
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Konu	10	 *Mayıs 30–Haziran 5 
 

İsa’yı Gündelik  
Yaşamda İzlemek 

 
	

Sebt	Günü	
 

Konuyla İlgili Metinler: Luka 11:37–54; 12:4–21, 35–53; Amos 6:1; Luka 8:4–15; 
22:24–27. 

 
Hatırlama Metni: “Elçiler Rab’be, ‘İmanımızı artır!’ dediler” (Luka 17:5). 

 

üyük bir öğretmen olmasına rağmen, İsa ilahiyat veya felsefe okulu açmadı. 
O’nun amacı “kaybolanı arayıp kurtarmaktı” (Luka 19:10). O, insanlığa ve 
düşmemiş dünyalara sadece Allah’ın gerçekte kim olduğunu göstermek için 

değil, aynı zamanda düşmüş insanlıklarına rağmen, çarmıhta doruğa ulaşan bir 
esinleme olarak onların günahlarının cezasını ödediğinden dolayı kurtulabilecekleri 
yolunda Allah’ın karakterini göstermek için geldi. 

Böyle yapmakla O aynı zamanda kurtulmuş bir topluluk yarattı, O’nun ölümüyle 
kurtulmuş olarak, O’nun yaşamını ve öğretilerini kendisine örnek alan bir topluluk. 

Bu kurtulmuş topluluğun parçası olma çağrısı, yaşamda statü sahibi olmak için 
tercih edilecek değil, bilakis bizzat Mesih’e çağıran Biri’ne mutlak sadakat çağrısıdır. 
O’nun söylediği şey, öğrencinin yaşam yasası halini alır. O’nun arzu ettiği şey, öğren-
cinin tek yaşam amacı haline gelir. Harici iyiliğin veya doktrinel mükemmelliğin 
hiçbir değeri, Mesih’e ve O’nun istemine kesin sadakatin yerini alamaz. 

Mesih’in ayrıcalıklı olarak içimizde ikamet etmesine borçlu olduğumuz öğrenci-
lik, belirli zorunlu talepler doğurur. Hiçbir rekabete ve vekalete izin verilmez. 
 

*6 Haziran Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın. 

B 
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Pazar	Pazar	  Mayıs 31  
  

Sözde Ferisilik 
 
Müjdelerde Ferisiler’e yönelik 80’den fazla referanstan yaklaşık yüzde 25’i Lu-

ka’da geçmektedir. Liberal fikirleriyle bilinen Sadukiler’e nazaran Ferisiler doktrinel 
tutuculuklarıyla tanınmışlardı. Ferisiler lütfa inandıklarını iddia etseler de, çoğun-
lukla kurtuluşun yasayı tutmakla kazanılacağını öğreten kuralcı kişilerdi. 

 
Luka 11:37–54’ü okuyun. İsa neye karşı uyarıyor ve aynı ilke bugün nasıl 

gösteriliyor? İsa’nın uyardığı şeylerden bazılarını kendi usulümüzle yan-
sıtmadığımızdan nasıl emin olabiliriz? 

 
 
 
 
Ferisilere ve din bilginlerine yöneltilen kınamaları incelerken (Luka 11:42–54), 

kendimizinki de dahil, nesilden nesile geçen gerçek din çağrısını görmekteyiz. 
Örneğin ondalık, Allah’ın hükmünü sevinçle kabul etmek olsa da, bu hiçbir zaman 

insan ilişkilerindeki sevgi ve adalet gibi temel gereksinimleri temsil edemez (42. ayet). 
“Adaleti ve Tanrı sevgisini ihmal eden” aynı kişiler, “havralarda en seçkin yerlere 

kurulmayı” (42, 43. ayetler) severler. Nerede kaldı gerçek iman! 
İsa ayrıca gerçek dini harici adetlerle bir tutanların, sanki ölüyle temasta bulunan-

lar kadar (Luka 11:44; ayrıca bkz. Say 19:16) murdar oldukları konusunda uyarmış-
tı. Allah’ın gözünde kutsal olanı değersiz bir şeyle karıştırmak ne kadar da kolay. 
İsa, “bu yükleri kaldırmak için parmağını bile kıpırdatmadan” (Luka 11:46) 

başkaları üzerine dayanılmaz yükler bindirerek, eğitimlerini ve tecrübelerini kulla-
nan, yasa konusundaki bu uzmanları kınamıştı. 

Aynı zamanda Ferisiler, artık yaşamayan peygamberleri onurlandırırken, yaşa-
yanlara karşı çalışıyorlardı. Hatta İsa konuştuğu anda bile bazıları Tanrı’nın Oğlu’nu 
öldürmek için komplo kuruyorlardı. Önemli olan peygamberleri onurlandırmak 
değil, bilakis onların sevgi, merhamet ve yargı konusundaki peygamberlik mesajına 
kulak vermektir. 

Son kınama, en korkunç olanıdır. Kendilerine Allah’ın egemenliğinin anahtarı 
emanet edilenlerden bazıları emanetçilikte başarısız olmuşlardır. Bu anahtarı bilgece 
kullanıp, insanların Allah’ın egemenliğine gelmelerine izin vermek yerine, onların 
üzerine kapıyı kilitlemişler ve anahtarı fırlatıp atmışlardır. 
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Pazartesİ 	 Haziran 1 
  

Tanrı’dan Korkun 
 
Üç melekten ilkinin, “Tanrı’dan korkun! O’nu yüceltin!” (Vah 14:7) şeklindeki 

mesajı, Yedinci–Gün Adventistleri’nin yaşamı ve inancı açısından çok merkezidir. 
Allah’tan korkmak, çoğunlukla düşünüldüğü gibi bir korku değildir. Bu, Allah’ın kim 
olduğunu ve O’nun bizler üzerindeki taleplerini fark etmektir. O’na tam bir sadakat 
içeren iman eylemidir. Allah yaşamımızın—düşüncelerimizin, eylemlerimizin, iliş-
kilerimizin ve kaderimizin—yegâne tanımlayıcısı ve söz sahibidir. Öğrencilik, sar-
sılmaz bir temel üzerinde duran bu tür bir “korkuya” dayanır. 

 
Luka 12:4–12’yi okuyun. İsa burada bizlere korku hakkında ne söylüyor? 
 
 
 
 
Pasaj, kimden korkulması ve kimden korkulmaması gerektiğini gösteriyor. Mevcut 

dünyada sadece bedenimizi etkileyen güçlerden korkmamıza gerek yok. Aksine Al-
lah’tan korkmalı ve itaat etmeliyiz, zira ebedi kaderimiz O’nun elindedir. Ancak Tanrı-
mız—gözleri serçenin üzerinde olan (Luka 12:6) ve başımızdaki saçların sayısını bilen 
(7. ayet)—sevgi ve şefkat doludur; bu yüzden her birimiz O’nun gözünde son derece 
değerlidir. Eğer buna gerçekten inanırsak, ne kadar çok dünyevi korku ortadan kalkar? 

 
Luka 12:13–21’i okuyun. İsa burada bizleri neye karşı uyarmaktadır? 
 
 
 
 
İsa, malların paylaşımı konusunda iki kardeş arasındaki çekişmeye karışmayı redde-

derken, açgözlülüğün kötülüğüne karşı onuncu emrin uygunluğunu vurguladı (Çık 
20:17) ve her zaman için geçerli olacak önemli bir gerçeğe parmak bastı: yaşam maddiya-
ta bağlı değildir (Luka 12:15). Zenginlik içindeki aptal adam, kendisiyle kısıtlı olan küçük 
bir dünyada yaşadı. Onun için başka hiçbir şeyin önemi yoktu. Aynı tuzağa düşmemek 
için çok dikkatli olmalıyız; bu özellikle maddi serveti bol olanlar için çok önemlidir. 

 
Hepimiz maddi şeylerden zevk alsak da, bunların sana gerçekten ne kadar az 
bir doyum sağlayacağını düşün, özellikle de sonsuzluk ışığında. O halde, 
İsa’nın Luka 12:16–21’de uyardığı hatayı yapmak neden çok kolaydır? 
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Salı 	 Haziran 2 
  

Hazırlıklı ve Dikkatli Olun 
 
“İhtiyatlılık ve sadakat, her çağda İsa’nın takipçilerinden talep edilmiştir; ama 

şimdi ebedi dünyanın eşiğinde duruyoruz, gerçeklere, bunca ışığa, önemli bir işe 
sahipken çabalarımızı iki kat artırmak zorundayız.”—Ellen G. White, Testimonies 
for the Church, Cilt 5, S. 460, 461. 

 
Luka 12:35–53’ü okuyun ve bu ayetlerin size ne anlam ifade ettiğini özet-

leyin, özellikle de İsa’nın ikinci gelişini uzun zamandan beri bekliyorken. 
 
 
 
 
İmanlılar, umursamaz veya uyuşuk olma lüksüne sahip olamazlar. O’nun kesin 

gelişi ve bunun bilinmeyen saati, kuşağımızın bağlanmış, kandilimizin dolu ve yanık 
olmasını gerektirir. Ahiret umudu, yaşamımızı ve işlerimizi, hazırlığımızı ve sadaka-
timizi etkileyen bir güç olmalıdır. O’nun istemini yeryüzünde gerçekleştiren ve iyi ile 
kötü hizmetkârları birbirinden ayırarak, esenlikle O’nunla buluşmaya hazırlayan işte 
bu sadakattir. 

“Efendim gecikiyor” (Luka 12:45) bahanesiyle, sadakatin her türlü ihmali, kişi-
nin kendisini Allah’ın en şiddetli yargısına bırakması demektir (45–48. ayetler). Ne 
kadar çok imtiyaz varsa, o kadar büyük sorumluluk var demektir ve bundan dolayı 
kendilerine çok verilenlerden, çok şeyler beklenecektir (48. ayet). 

Kadim peygamberin, “Vay başına Siyon’daki kaygısızların” (Amos 6:1) şeklindeki 
yargısı, imanlı öğrenciliğin çok kolay bir şey olmadığı yönünde Mesih’in uyarısında 
yansıtılmaktadır. Pavlus, imanlının yaşamının ruhsal bir mücadele olduğunu açıkla-
maktadır (Ef 6:12). Odak noktası, her imanlının Mesih ile Şeytan arasındaki kozmik 
mücadeleye dahil olduğu ve Çarmıh’ın bu ikisi arasında çok net bir çizgi oluşturduğu-
dur. Sadece çarmıhtaki Mesih’e sürekli bir iman sayesinde nihai zafere ulaşılabilir. 

 
“Kime çok verilmişse, ondan çok istenecek. Kime çok şey emanet edilmişse, 
kendisinden daha fazlası istenecektir” (Luka 12:48). Bu ayet, Yedinci–Gün 
Adventistleri açısından ne anlam taşımaktadır? 
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Çarşamba	 Haziran 3 
  

Verimli bir Tanık Ol 
 
Ebedi meclislerinde Baba, Oğul ve Kutsal Ruh “dünyanın kuruluşundan önce” 

(Ef 1:4), kurtuluş planını hazırlamışlardı. Yani ilk insan yaratılmadan önce ve tabii 
ki ilk insanlar günah işlemeden önce, dünyayı kurtarmak için Allah’ın bir planı 
mevcuttu. Bu plan çarmıhtan kaynaklanmıştı ve çarmıhın iyi haberi dünyadaki her-
kese söylenmeliydi. Bu tanıklığın sorumluluğu her Mesih inanlısına yüklenmiştir. 

“Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında be-
nim tanıklarım olacaksınız” (Elç 1:8). İsa’nın son yükümlülüğü, Rabbin takipçileri-
nin tanıklığına yüklediği rolün önemini vurgulamaktadır. 

 
Ekinci ve toprak benzetmesinden bir imanlı ne gibi dersler öğrenmeli-

dir? Luka 8:4–15. 
 
 
 
 
 
 
Tanıklık eden birinin ödülü nedir ve ne zaman olacaktır? Luka 18:24–30. 
 
 
 
 
 
 
Mina (para) benzetmesi (Luka 19:11–27), tanıklıkta sadakat ve sorumlu-

luk konusunda ne öğretmektedir? 
 
 
 
 
Bu ayetlerin her birinde ve diğerlerinde tehlikeler, sorumluluklar, tanıklık ve ima-

nın getirdiği ödüller açıklanmıştır. Bizlere ciddi bir sorumluluk yüklenmiştir; fakat 
bizlere verilen şeyleri düşünürsek, bizlerden aslında ne kadar az şey istenmektedir? 
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Perşembe	 Haziran 4 
  

Hizmetkâr bir Lider Ol 
  
Luka 22:24–27’yi okuyun. Öğrenciler Son Yemek’e hazırlanırlarken bile 

aralarında göklerin egemenliğinde kimin en büyük olacağını tartışıyorlar-
dı. İsa onların aptallıklarına nasıl karşılık verdi ve O’nun yanıtında bu ka-
dar çok devrimsel olan şey neydi? 

 
 
 
 
İsa’nın yanıtı, liderlik tarihinde eşsizdir. Firavun, Nebukadnessar, İskender, Jül 

Sezar, Napolyon ve Cengiz Han, hepsi de liderliği güç ve başkaları üzerinde otorite 
kurmak olarak görmüşlerdi. Güç söz konusu olduğunda dünya hep böyle işlemiştir. 

“Ama siz böyle olmayacaksınız” demişti İsa, “aranızda en büyük olan, en küçük 
gibi olsun; yöneten, hizmet eden gibi olsun” (Luka 22:26). Evrenin Rabbi böyle 
söylemekle, liderlik tanımını tersyüz etmişti: “Aranızda büyük olmak isteyen, öteki-
lerin hizmetkârı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen, ötekilerin kulu olsun— 
Nitekim İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için 
fidye olarak vermeye geldi” (Mat 20:26–28). 

Kendi tarzının ve liderliğinin ana prensipleri olan hizmetkârlığı ve kendini inkâr 
etmeyi böyle tanımlamakla, İsa insan ilişkilerine yeni bir dinamik getirmişti: Yerine 
getirme güçten değil hizmetten kaynaklanır; liderlik otoritesini pozisyondan değil, 
hizmetkârlıktan alır; dönüşüm tahtla değil, çarmıhla başlar. Yaşamak için ölmek 
gerekir (Yu 12:24). 

Luka 9:46–48’de kimin en büyük olacağı yolunda benzer bir şey ortaya çıkmıştı. 
Dünyanın ilkeleri halâ İsa’nın öğrencilerinin zihinlerine sabit bir şekilde yerleşmişti. 

Usta’nın yanıtı, problemin kaynağına götürmekte ve yaşamın genelinde ve iman-
lının özel yaşamında en büyük zorluklardan birine parmak basmaktadır. İsa’nın 
sözleri, özellikle de “aranızda en küçük olan” ifadesinin geçtiği bölüm (48. ayet), 
dünyanın önceliklerinin nasıl tamamen ters olduğunu göstermektedir. 

 
Burada İsa’nın öğrettiklerinin dünyanın ilkelerine tamamen ters olması 
gerçeğiyle, O’nun ilkelerini kendi yaşamımızda tatbik ederek nasıl hayata 
göğüs gerebiliriz? 
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Cuma	 Haziran 5 
  

Ek Çalışma: “Yüreklerimiz kime aittir? Kimi düşünüyoruz? Kimin hakkında konuşmaya 
bayılıyoruz? Sevgimiz ve yaptıklarımız kimin içindir? Eğer biz Mesih’e aitsek, düşüncele-
rimiz de O’na ait olmalıdır. Tüm benliğimizle O’na aitiz. O’nun gibi olmayı ve Kutsal 
Ruh’a sahip olmayı isteriz. O’nun yolunda ilerleyip yaptığımız her şeyde O’nu memnun 
etmeyi istemeliyiz.”—Ellen G. White, Yol, Gerçek ve Yaşam, S. 45. 

“Buradaki yaşamımız, dünyevi günahla sınırlı olmasına rağmen, en büyük neşe 
ve en yüksek eğitim hizmettedir. Ve günahkâr insanın sınırlarıyla kısıtlanmamış 
gelecek evrede, en büyük sevinç ve en yüksek eğitim, hizmette olmamızdır—tanıklık 
ederken, ‘görkemin umudu olan içimizdeki Mesih’ ile ‘bu sırrın yüceliğinin zenginli-
ğini’ yeniden öğreniriz. Koloseliler 1:27.”—Ellen G. White, Education, S. 309. 

 
Tartışma Soruları: 
¤ İsa, zengin ve başarılı çiftçiyi akılsız bulmuştu (Luka 12:20). Zengin veya 
başarılı olmak gerekmez ama Allah’ın gözünde kişiyi akılsız yapan şey nedir? 
  
¤ Bazı inanlı topluluklarımızda iki grup görürüz: birincisi hepsi de kendi-
lerine saygı duyulan, itibar gösterilen ve hürmet edilen kişilerden oluşan 
profesyoneller, idareciler, topluluk liderleri ve etkili kişiler; ikinci grup ise 
sessiz, kimsenin onların gelip gitmesine aldırış etmediği önemsiz kişiler. 
İkinci grubun da birinciler gibi kendilerini önemli hissetmeleri için ne 
yapabilirsin? 
 
¤ İmanı çarpıtma tarzlarından dolayı, günümüzde Ferisiler ile alay etmek 
kolay olsa da, iman konusunda gayretli olan bizler, aynı hataları yapmadı-
ğımızdan nasıl emin olabiliriz? Bir Ferisi gibi olmadan, doğruluk konusun-
da nasıl sabit durabiliriz? Veya daha da önemlisi, “kılı kırk yarmadan” ne-
yin doğru olduğuna ve neyin mücadele etmeye değer olduğuna nasıl karar 
verebiliriz? 
 
¤ Her geçen yıl daha az ihtiyatlı olmak gittikçe kolaylaşırken, uyanık kal-
ma ve İsa’nın dönüşüne hazır olma tavrımızı nasıl koruyabiliriz? 
 

 
Güneşin Batışı: 20:32 (İstanbul) 
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Konu	11	 *Haziran 6–12 
 

Allah’ın Egemenliği 

 
	

Sebt	Günü	
 

Konuyla İlgili Metinler: Luka 11:2; Luka 1:32, 33; 18:16–30; Luka 17:23, 24; Vah 
21:1–3; Luka 21:34–36. 

 
Hatırlama Metni: “İnsanlar doğudan batıdan, kuzeyden güneyden gelecek ve 

Tanrı’nın Egemenliği’nde sofraya oturacaklar” (Luka 13:29). 
 

llah’ın egemenliği büyük bir konudur ve İsa’nın öğretilerinde önemli bir önce-
liğe sahiptir. Bu ifade, Matta’da yaklaşık 50 kez, Markos’da 16 kez, Luka’da 40 
kez ve Yuhanna’da üç kez geçmektedir. Nerede geçerse geçsin—ister Rab’bin 

Duasında, ister Dağdaki Vaaz’da, isterse O’nun diğer vaazlarında ve benzetmelerin-
de—Allah’ın egemenliği, günah sorunuyla uğraşıp Şeytan ile büyük mücadeleyi 
nihai ve kararlı bir sona getirirken, O’nun insan ırkı için tarihte ne yaptığının bir 
ifadesidir. Allah’ın egemenliği, dünyanın şimdiye kadar tanıdığı tüm krallıklardan 
çok farklıdır, çünkü dünyevi bir krallık değildir. 

“Allah’ın egemenliği, harici bir şov ile gelmez. O’nun sözünün esinlemesinin ne-
zaketiyle, O’nun Ruh’unun içimizde çalışmasıyla, O’nun yaşam veren ruhunun 
paydaşlığıyla gelir. O’nun gücünün en büyük göstergesi, Mesih’in karakterinin mü-
kemmelliğine eriştirilen insan doğasıyla belli olur.”—Ellen G. White, The Ministry 
of Healing, S. 36. 

Bu hafta bu konuya odaklanacağız, özellikle de Luka’da geçtiği şekliyle. 
 
*13 Haziran Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın. 

A 
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Pazar	Pazar	  Haziran 7  
  

Allah’ın Egemenliğinin Özellikleri: 1. Bölüm  
 
Müjdeler, hepsi de İsa’da ve O’nun aracılığıyla başlayan yeni bir düzeni doğrula-

yan, Allah’ın egemenliğine yönelik imalarla doludur. 
 
Luka 11:2, Allah’ın egemenliği konusunda ne söylüyor? Bu kimin krallı-

ğıdır ve neden çok önemlidir? 
 
 
Bu krallığın Allah’ın olduğunu söylemek, besbelli olanı değil, Allah’ın egemenli-

ğinin ne felsefi bir kavram ne de ahlaki bir yapı olduğunu kabul ettiğimizi ortaya 
koymaktır. Bu, açlar için ekmek ve su ilanı yapan veya siyasi yönden baskı altında 
olanlara eşitlik dağıtan sosyal bir müjde değildir. Tüm insani iyilikleri ve ahlaki ey-
lemleri aşar ve egemenliğin iyi haberini vaaz etmeye gelen beden almış Oğul’da Al-
lah’ın yüce aktivitesiyle yerini bulur (Luka 4:42–44, Mat 4:23–25). 

 
Luka 1:32, 33, Allah’ın egemenliğinin açılışını kimin yaptığı ve sonucun 

ne olacağı konusunda ne öğretiyor? 
 
 
Pasaj, iki nedenden dolayı çok önemlidir: birincisi, Eski Ahit’te beklenen Mesih, 

“Yüceler Yücesi’nin Oğlu” İsa’dan başkası değildir; ikincisi ise, “O’nun egemenliği-
nin sonu gelmeyecektir.” Bu demektir ki, İsa enkarnasyonuyla, ölümü ve dirilişiyle, 
Şeytan’ın Allah’ın hükümdarlığına meydan okumasını yendi ve sonsuza dek Allah’ın 
egemenliğini tesis etti. “Dünyanın egemenliği Rabbimiz’in ve Mesihi’nin oldu. O 
sonsuzlara dek egemenlik sürecek” (Vah 11:15). Mesih ve Şeytan arasındaki çar-
pışmada Şeytan, Adem ve Havva’nın düşüşünden sonra zafere ulaştığını iddia etti. 
Ancak İsa’nın görevi, Şeytan’ın bu sahte iddiasını ortaya çıkardı; O Şeytan’ı her defa-
sında yendi ve Mesih ölüm ve dirilişiyle tüm evrene Allah’ın egemenliğinin geldiğini 
inandırdı. 
 
Allah’ın egemenliğinin gerçeğini yansıtacak tarzda nasıl yaşayabiliriz? Daha 
da önemlisi, bu gerçeği kendi yaşamlarımızda nasıl yansıtabiliriz? Allah’ın 
egemenliğinin vatandaşları olarak, şu anki yaşamımızdan nasıl farklı yaşa-
malıyız? 
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Pazartesİ 	 Haziran 8 
  

Allah’ın Egemenliğinin Özellikleri: 2. Bölüm 
 
Aşağıdaki ayetler bize Allah’ın egemenliğinde vatandaş olmak hakkında 

ne öğretmektedir? 
 
Luka 18:16–30 
 
 
 
Luka 12:31–33 
 
 
 
Luka 9:59–62 
 
 
 
Allah’ın egemenliğine giriş, birinin statüsüne veya pozisyonuna, zenginliğine veya 

yoksulluğuna bağlı değildir. Diğer Müjde yazarlarıyla birlikte Luka, kişinin İsa’ya 
tavizsiz bir itaatle, mutlak bağımlılıkla ve çocuksu bir güvenle gelmesi gerektiğine 
işaret etmişti; bunlar Allah’ın egemenliğine girenlerin özellikleridir. Onlar eğer gere-
kirse herşeyden vazgeçmeye razı olmalıdırlar; zira herhangi bir şeyden vazgeçmeyi 
istememeleri, bir anlamda sadece İsa ile boy ölçüşmek değil, aslında İsa’yı yenmek 
demektir. İsa ve O’nun yaşamımızı talep etmesi, her açıdan en üst önceliğe sahiptir. 
Bu mantıklıdır, zira her şeyden evvel mevcudiyetimizin başlangıcı sadece O’nun 
sayesindedir. Bu nedenle, tabii ki tüm sadakatimize de O sahip olmalıdır. 

Tekrar Luka 18:29, 30’u okuyun. İsa bizlere ne söylüyor ve ne vaat ediyor? Al-
lah’ın egemenliği için ailesini, eşini, hatta çocuklarını terk etmek mi? Bu çok zor 
bir taahhüt, değil mi? İsa tüm imanlılara bu eylemleri yapması gerektiğini söylemi-
yor ama eğer birine Allah’ın egemenliği hatırına bunları terk etmesi çağrısı yapılırsa, 
Allah’ın egemenliği buna değerdir. 

 
Ölünün ölüyü gömmesi hakkında İsa’nın sözlerini düşünün. Bu bahaneler ne 
kadar geçerli görünürse görünsün, çağrı geldiğinde kişinin O’nu izlemesini 
engelleyen şeyler konusunda, burada hangi önemli gerçeği vurgulamaktadır? 
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Salı 	 Haziran 9 
  

Allah’ın Egemenliği: Mevcut ama Henüz Değil 
 
İsa, Allah’ın egemenliğini ilan etmeye geldi. Nasıra’daki ilk umumi bildirisinde 

(Luka 4:16–21) kendisi sayesinde Yeşaya’nın egemenlik hakkındaki Mesihî pey-
gamberliğini ve onun kurtarıcı hizmetinin başladığını doğrulamıştı. 

Luka başka bir sözünde de egemenliğin mevcut gerçekliğini onaylamıştı. Ferisilerin 
egemenliğin ne zaman geleceği sorusu üzerine İsa onlara, “Tanrı’nın Egemenliği içi-
nizdedir” (Luka 17:21) diye yanıt vermişti. Diğer çeviriler, egemenliği aranızda olarak 
öne sürmüştür. Bu demektir ki, İsa’nın gelişiyle, hastalara şifa vermek (Luka 9:11), 
müjdeyi vaaz etmek (Luka 4:16–19), günahları bağışlamak (Luka 7:48–50; 19:9, 10) 
ve kötülüğün güçlerini ezmek (Luka 11:20) gibi öğeleriyle egemenlik zaten gelmiştir. 
Böylece İsa egemenliği, kişiyi O’na benzer bireysel bir dönüşüm içerisine sokarak, 
mevcut bir gerçeklik haline getirmiştir. Allah’ın egemenliği aynı zamanda bir doğruluk 
ve kurtuluş esinlemesi olarak inanlı topluluğu arasında da görülür. Bu mevcut görüş 
şu şekilde de bilinmektedir: “Günahla ve isyanla dolu olan kalpler, günbegün O’nun 
sevgisinin egemenliğine teslim oldukça, Allah’ın lütfunun krallığı kurulmaktadır.”—
Ellen G. White, Bereket Dağı’ndan Düşünceler, S. 103. 

“Mevcut” görüşü, egemenliğin kesinliğini belirlerken—yani büyük mücadelede 
günah ve Şeytan’ın yenilmesi ve İsa’nın zaferi—“henüz değil” görüşü, ileride kötü-
lüğün fiziksel yönden sonlandırılmasına ve yeni yeryüzünün tesis edilmesine bakar: 
“O’nun yüceliğinin krallığının tamamen kurulması, Mesih’in bu dünyaya ikinci 
gelişine dek gerçekleşmeyecektir.”—Bereket Dağı’ndan Düşünceler, S. 103. 

 
Şu ayetler, çağların sonundaki Allah’ın egemenliği hakkında ne öğretir? 

Luka 17:23, 24; 21:5–36. 
 
 
 
 
Dünyamız ve dünyamızın durumu—içindeki karışıklık, acı ve dertler—hiç şüphe-

siz İsa’nın burada vurguladığı sözleri yansıtır. Bazıları bu dünyadaki acı ve dertleri, 
Allah’ın mevcut olmadığına yorsalar da, İsa’nın yaklaşık 2000 yıl önce yaptığı uyarıyı 
gözönüne alarak, dünyamızın durumunun sadece Allah’ın mevcudiyetini değil, Kutsal 
Kitap’ın gerçekliğini de kanıtlamaya yardımcı olduğu şeklinde bir yanıt verebiliriz. (Eğer 
dünya şu an bir cennet olsaydı, İsa’nın sözleri yanlış olurdu.) Sadece dünyanın sonun-
da Allah’ın egemenliği tüm öğeleriyle tesis edilecektir. O zamana dek sabretmeliyiz. 
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Çarşamba	 Haziran 10 
  

Egemenlik ve Mesih’in İkinci Gelişi 
 
İsa Allah’ın egemenliğinden bahsettiğinde, iki kesinlikten söz etmişti: (1) Tarihte 

insanlığı günahtan kurtarmak için Allah’ın Mesih aracılığıyla aktivitesi ve (2) Allah’ın 
kurtulanları orijinal plana yeniden kavuşturarak tarihi sonlandırması—yeni kurulan 
dünyada kendisiyle birlikte sonsuza dek yaşaması için (Vah 21:1–3). İlki, belirttiği-
miz gibi, Mesih’in hizmeti ve göreviyle zaten gelmiştir. O’nda zaten lütfun egemenli-
ğindeyiz (Ef 1:4–9). İkinci kısım, yani kurtulanların lütuf egemenliğinde bir araya 
gelmesi, Mesih imanlısının beklemesi gereken bir gelecek umududur (Ef 1:10, Titus 
2:13). İsa ve Yeni Ahit’in kalanı, bu tarihi anı Mesih’in ikinci gelişiyle imanlıların 
göklerin egemenliğini miras almasıyla ilişkilendirmektedir. 

Mesih’in ikinci gelişi, İsa ilk kez geldiğinde ilan ettiği müjdenin nihai zirvesidir. 
Golgota’da günahı ve Şeytan’ı yenen aynı İsa, kötülüğü silecek ve bu dünyayı Şey-
tan’ın Allah’ın yaratıklarına yüklediği trajediden arındıracak bir sürece başlamak için 
çok yakında dönecektir. 

 
Luka 21:34–36’yı okuyun. Kendi sözcüklerinle bu temel mesajı özetle. 

Böyle yaparken yaşamına bak ve bu sözleri yaşamına nasıl uyarlayabileceği-
ni kendine sor. İsa’nın burada bize söylediklerini izlediğinden emin olmak 
adına ne yapman gerekiyor? 

 
 
 
 
 
 
 
 
İsa’nın dönüşünü beklerken, bizlere “uyanık kalmak ... İnsanoğlu’nun önünde 

durabilmek için dua etmek” (36. ayet) çağrısı yapılmıştır. 
Lütuf krallığını tecrübe edinmiş olanlar, onu beklemeli, gözlemeli ve dua etmeli-

dir. Birisiyle öteki arasında, zaten mevcut olanla henüz gelmemiş olan arasında 
imanlılar hizmet ve görevle, yaşam ve umutla, gelişim ve tanıklıkla meşgul olmalıdır-
lar. İkinci Geliş beklentisi, yaşamlarımızı şu an ve burada adamamızı gerektirir. 
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Perşembe	
 

Haziran 11 
  

Tanıklar 
 
Elç 1:1–8’i okuyun. Burada Allah’ın egemenliği hakkında ne gibi önemli 

gerçekler vurgulanmaktadır? 
 
 
Allah’ın egemenliği, Müjdesi’nin devamını yazarken, ilk inanlı topluluğunun kısa ta-

rihi formunda, Luka’nın aklında hep vardı. Bu tarihi öykünün açılış satırları olan Elçile-
rin İşleri kitabında Luka, Allah’ın egemenliğine ilişkin üç temel gerçeğe işaret etmiştir. 

Birincisi, İsa’nın yeniden geleceğinden emin ol. Dirilişi ile göğe alınışı arasın-
daki 40 gün içinde, Rab çarmıhtan önce öğrencilerine öğrettiği şeyi öğretmeye devam 
etti: “Tanrı’nın Egemenliği” (Elç 1:3). Çarmıhın muazzam olayları ve diriliş, egemenlik 
konusunda İsa’nın öğretilerinde hiçbir değişiklik yaratmamıştır; aslında dirilmiş olan 
İsa 40 gün boyunca öğrencilerini krallığın gerçekliği konusunda etkilemeye devam et-
mişti. 

İkincisi, İsa’nın yeniden gelişini Allah’ın kendi zamanlaması içinde bekle. 
Dirilişinden sonra öğrencileri İsa’ya ciddi ve kaygılı bir soru sormuşlardı: “Ya Rab, İs-
rail’e egemenliği şimdi mi geri vereceksin?” (Elç 1:6). İsa bu soruyu yanıtlamadı ama 
öğrencilerinin görüş açısını düzeltti: Allah her zaman Allah olarak kalmalıdır; O’nun 
düşüncesini soruşturmak, planlarının doğruluğunu araştırmak, O’nun sırlarına girmek, 
etten ve kandan yaratılan biz insanların vazifesi değildir. Lütuf egemenliğinin ne zaman 
gelmesi gerektiğini O bilir ve zamanı gelince getirecektir (Elç 1:7, Mat 24:36), tıpkı 
“zaman dolunca” (Gal 4:4) lütuf egemenliğini başlatması için Oğlu’nu göndediği gibi. 

Üçüncüsü, İsa’nın müjdesinin tanığı ol. Mesih öğrencilerini bilinmeyen bir şeyin 
spekülasyonunu yapmaktan—egemenliğin ne zaman geleceği konusunda—bilinen ve 
yapılması gereken şeye yönlendirmişti. İkinci Geliş’in zamanı açıklanmamıştır fakat 
bizlere bu görkemli günü beklememiz ve o zamana dek “meşgul olmamız” (Luka 
19:13) çağrısı yapılmıştır. Bu, İsa Mesih’in müjdesini “dünyanın dört bucağına” (Elç 
1:8) götürme işinde yer almamız anlamına gelmektedir. Bizim sorumluluğumuz bu-
dur—kendi gücümüzle değil, gördüklerine ve duyduklarına tanıklık edecek olanların 
üzerine yağacağı vaat edilen Kutsal Ruh’un gücüyle (4–8. ayetler). 

 
İsa’nın bu sadık takipçilerinin halâ Mesih’in işinin doğası hakkında bazı yanlış 
görüşleri vardı. Ancak Rab onları yine de kullandı. Allah tarafından kullanıl-
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mak için, her şeyi tam olarak anlamanın gerekmediği konusunda burada biz-
lere nasıl bir mesaj verilmektedir? 
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Cuma	 Haziran 12 

  
Ek Çalışma: “İsa, ruhta fakir olanlar için, “Göklerin Egemenliği onlarındır” demektedir. 

Bu krallık, Mesih’in izleyicilerinin umut ettiği gibi, geçici ve dünyevi bir egemenlik 
değildir. Mesih, insanlara kendi sevgisinin, kendi lütfunun, kendi doğruluğunun 
ruhsal krallığını açıyordu. Mesih’in egemenliğinin belirtisi, İnsanoğlu’na benzerlik 
ile ayırt edilir. O’nun tebaası ruhta fakir olanlar, yumuşak huylu olanlar, doğruluk 
uğruna zulüm görenlerdir. Göklerin krallığı onlarındır.”—Ellen G. White, Bereket 
Dağı’ndan Düşünceler, S. 16. 

“Şimdi Allah’ın atölyesindeyiz. Çoğumuz taş ocağındaki kaba taşlar gibiyiz. Fakat 
Allah’ın gerçeğini kavradığımızda, onun etkisi bizleri etkiler. Bizleri yüceltir ve ne 
olursa olsun, her türlü kusurdan ve günahtan arındırır. Böylece Kral’ı görkemi için-
de görmeye hazırlanır ve sonunda lütuf krallığında saf ve göksel meleklerle birleşiriz. 
Bu işin bizler için gerçekleşmesi buradadır, bedenlerimizin ve ruhlarımızın ölüm-
süzlük için uygun hale getirilmesi buradadır.”—Ellen G. White, Testimonies for the 
Church, Cilt 2, S. 355, 356. 

 
Tartışma Soruları: 
¤ Fizikçi Steven Weinberg, evrenden bahsederken şu meşhur (ya da ber-
bat) ifadeleri yazmıştı: “Evren ne kadar çok anlaşılabilirse, o kadar çok 
anlamsızlaşır.” Sözleri bayağı bir karışıklık yaratmış ve daha sonra söyle-
diklerini yumuşatmaya çalışmıştır. Ancak bazıları da evrenin anlamsız ol-
ması konusunda herhangi bir ihtilaf nedeni görmemişlerdir. “Neden bir 
anlamı olsun ki?” diye bir soru yöneltmiştir, Harvard’lı astronom Martha 
Geller evren hakkında. “Ne anlamı? Bu sadece fiziksel bir sistem, bunda ne 
anlam olabilir ki? Bu ifade beni hep şaşırtmıştır.” Sadece bir sistem olan 
evrenin hiçbir anlamı yok mu? İkinci Geliş’i ve Allah’ın egemenliğinin 
tam olarak tesis edilmesini bekleyen imanlılar olarak bu ifadelerin arka-
sındaki fikirlere nasıl yanıt verirdin? 
  
¤ Her nesilden imanlılar kendi çağları içinde İsa’nın dönüşünü beklemişler 
ve bazı pastörler/müjdeciler belirli tarihler ortaya atmışlardı. Ancak hepsi 
başarısız oldu. Zamanı belirlemede yanlış olan şey nedir? 

 
Güneşin Batışı: 20:36 (İstanbul) 
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Konu	12	 *Haziran 13–19 
 

Yeruşalim’de İsa 

	
	

Sebt	Günü	
 

Konuyla İlgili Metinler: Luka 19:28–40, Zech. 9:9, Luka 19:45–48, Mat 21:12–17, 
Luka 20:9–26. 

 
Hatırlama Metni: “İsa Yeruşalim’e yaklaşıp kenti görünce ağladı” (Luka 19:41). 

 
sa’nın dünyevi yaşamının son haftası Yeruşalim’de geçmişti. Bu haftaya yön veren 
karmaşık olaylar: zaferli giriş; İsa’nın kayıtsız kent için ağlaması; tapınağın arındı-
rılması; O’na karşı entrikalar ve komplolar; Son Yemeğin hüznü ve Getsema-

ni’deki ızdırap; duruşmada alay edilmesi; Çarmıha gerilme ve sonunda Diriliş. Daha 
önce ve daha sonra hiçbir kent, tarihte iyi ile kötü arasındaki kozmik çatışmayı zirve-
ye taşıyan böyle kritik bir sürece tanık olmamıştır, hiç kimse olmasa da İsa nelerin 
gözler önüne serildiğinin önemini anlamıştı. 
İsa yaşamında Yeruşalim’den birkaç kez geçmişti. Matta, Markos, Luka ve Yu-

hanna, hepsi de İsa’nın Yeruşalim’i çoğunlukla Fısıh haftasında bir yetişkin olarak 
ziyaret ettiğini kaydetmiştir. İsa’nın Yeruşalim’deki diğer ziyaretleri iyi bilinse de—
bebek İsa’nın tapınağa getirilmesi (Luka 2:22–38), 12 yaşında birinin tapınaktaki 
tartışması (41–50. ayetler), ayartıcının İsa’yı tapınağın en yüksek noktasına götür-
mesi (Luka 4:9–13)—Yeruşalim’de İsa’nın hizmetinin kapanış haftası, Müjde ya-
zarlarının özel dikkatini çekmiştir. 
 

*20 Haziran Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın. 

İ 
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Pazar	Pazar	  Haziran 14  
  

Muzaffer Giriş 
 
O, Beytlehem’de doğmuştu. Nasıra’da büyüdü. Celile, Samiriye, Yahuda ve Perea’da 

öğretti, vaaz verdi ve şifa dağıttı. Fakat bir kent O’nun sürekli odak noktasındaydı: Yeru-
şalim. İsa “kararlı adımlarla” kente doğru yola çıktı (Luka 9:51). Kente girişi, dünya 
tarihinde geçen en dramatik ve önemli haftaydı. Hafta, Mesih’in kente bir kral edasıyla 
girişiyle başladı ve çarmıhta ölümünü gördü, öyle ki düşman olan bizler “Oğlu’nun 
ölümü sayesinde O’nunla barıştık” (Rom 5:10). 

 
Luka 19:28–40’ı okuyun. Öğrencilerin heyecanını hayal edin. Mutlaka Kral 

İsa’nın Yeruşalim’deki dünyevi tahta, Kral Davut’un tahtına çıkacağını düşün-
müş olmalılardı. Bu olaydan, yanlış beklentiler konusunda nasıl bir ders çıka-
rabiliriz? 

 
 
 
 
İsa doğduğunda, doğudan gelen bilge adamlar Yeruşalim’deki kapıları çalarak şu so-

ruyu sormuşlardı: “Yahudiler’in Kralı olarak doğan çocuk nerede?” (Mat 2:2). Ve şimdi 
Çarmıh’tan birkaç gün önce O’nun öğrencileri ve kente doluşan kalabalık Yeruşalim 
semalarını inleten alkışlarla şöyle haykırmışlardı: “Rab’bin adıyla gelen Kral’a övgüler 
olsun!” (Luka 19:38). 

Bu muhteşem sahne, peygamberliği gerçekleştirmişti. “Ey Siyon kızı, sevinçle coş! 
Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı! İşte kralın! O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. 
Eşeğe, evet, sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor!” (Zek 9:9). Ancak İsa, tarihteki 
bu geçitin Hozanna çığlıklarıyla başlayıp çok yakında “Tamamlandı” diye ifade ettiği 
zafer sözüyle Golgota’da sona erecek olduğunu biliyordu. 

Hepsi de Allah’ın ebedi planına uygun olsa da, O’nun öğrencileri kendi zamanların-
daki ve kültürlerindeki adetlere, öğretilere ve beklentilere o kadar kapılmışlardı ki, 
O’nun daha önce nelerin olacağı ve bunların ne anlama geldiği konusunda yaptığı uyarı-
ları tamamen gözden kaçırmışlardı. 

 
Mesih onlara hitap etmişti ama onlar dinlememişlerdi. Veya belki de dinlemiş-
ler fakat O’nun sözleri beklentilerine o kadar karşıydı ki, gözden kaçırmışlar-
dı. Dini gerçekler söz konusu olduğunda, bizler de aynı şeyi yapmadığımızdan 
nasıl emin olabiliriz? 
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Pazartesİ 	 Haziran 15 
  

Yeruşalim: Tapınağın Arındırılması 
 
“Evim dua evi olacak diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdi-

niz” (Luka 19:46). 
  
Zafer geçidinden sonra İsa’nın Yeruşalim’e yaklaşıp kenti gördüğünde ağlarken 

yaptığı ilk iş tapınağa gitmekti. 
 
Luka 19:45–48, Matta 21:12–17, Markos 11:15–19’u okuyun. İsa’nın yap-

tığı şeyden ne gibi önemli dersler çıkarabiliriz? Bu öyküler bir bakıma ta-
pınak gibi işlev gören bireyler ve inanlı topluluğu olarak, bizlere ne söyle-
melidir? Ef 2:21. 

 
 
 
 
Her dört Müjde de tapınağın arındırılmasını anmaktadır. Yuhanna, ilk arındır-

manın (Yu 2:13–25) İ.S 28’deki Fısıh’ta İsa’nın tapınağı ziyareti esnasında gerçek-
leştiğinden bahsederken, diğerleri bu kez İ.S 31’deki Fısıh’ta İsa’nın hizmetinin 
sonunda geçen ikinci arındırmayı aktarırlar. Böylece tapınağın iki kez arındırılması, 
İsa’nın hizmetinde bir parantez açılmasını sağlayarak, O’nun tapınak ve onun hiz-
metlerinin kutsallığını ne kadar önemsediğini ve Mesihî göreviyle, yetkisini nasıl 
stratejik olarak savunduğunu göstermektedir. 

Tapınaktaki eylemleri, özellikle ölümünden önceki ikinci kez, ilginç bir soruyu 
ortaya koymaktadır: Yakında öleceğini, tapınağın ve hizmetlerinin yakında geçersiz 
ve hükümsüz olacağını bilen İsa, buna rağmen mallarıyla oraya saygısızlık edenleri 
kovmuştu. Neden her şeyi bozuk bir halde bırakmadı, özellikle de sadece gereksiz 
bir hale gelmekle kalmayıp, bir nesil sonra zaten ortadan kalkacakken? 

Bize yanıt verilmese de, büyük bir ihtimalle halâ Allah’ın evi olduğundan ve halâ 
kurtuluş planının açıklandığı bir yer olduğundan. O’nun çok yakında ölümüyle, bir 
bakıma sadık Yahudiler’in tapınağa gelmekle, İsa’nın kim olduğunu anlamaları ve 
O’nun çarmıhtaki ölümünün gerçeğini anlamaları açısından, tapınak ve hizmetleri-
nin önemli bir işlevi olduğu iddia edilebilir. Yani, tüm kurtuluş planını tasvir eden 
tapınak, birçoklarının İsa’nın “dünya kurulalı beri boğazlanmış Kuzu” (Vah 13:8) 
olduğunu görmelerine yardımcı olabilir. 
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Salı 	 Haziran 16 
  
İmansız 
 
Kötü bağcılar benzetmesi (Luka 20:9–19) bize kurtarıcı tarihten bir ders verir. 

Bu tarihin merkezi, Allah ve O’nun hatalı günahkârlara olan sürekli sevgisidir. Ben-
zetme, özellikle O’nun çağındaki Yahudi liderlere hitap etse de (“bu benzetmenin 
kendilerine karşı anlatıldığını farketmişlerdi” [19. ayet]), alanı sınırsızdır. Allah’ın 
sevgisi ve güveninin aktığı ve Allah’ın onlardan dürüstçe bir iade beklediği her nesile, 
her topluluğa ve her bireye uyarlanabilir. Bizler bugünün kiracılarıyız ve bu benzet-
meden Allah’ın bakış açısıyla tarihten bazı dersler çıkarabiliriz. 

 
Luka 20:9–19’u okuyun. Bu benzetmedeki gibi aynı hataları yaparsak, 

burada öğretilen ilkeler nasıl bizlere uygulanabilir? 
 
 
 
 
 
 
Sevgi ve sadakat meyvelerini Allah’a vermek yerine, Allah’ın bağının kiracıları 

vazgeçmiş ve Allah’ı yüzüstü bırakmışlardı. Fakat bağın sahibi olan Allah, ısrarcı 
sevgisiyle halkının sorumluluk ve hizmetkârlık kazanması için hizmetkâr arkasına 
hizmetkâr (10–12. ayetler), peygamber arkasına peygamber (Yer 35:15) yollamıştı. 
Her peygamber aslında reddedilmenin bir kurbanı olmuştu. “Atalarınız peygamber-
lerin hangisine zulmetmediler ki?” (Elç 7:52). 
İlahi tarih uzun bir aşk öyküsüdür. Trajediler ardı ardına gelir fakat sonunda lütuf 

zafer kazanacaktır. Diriliş, çarmıhı takip etmelidir. Reddedilen fakat şimdi büyük tapı-
nağın köşe taşı, tüm kurtulanları, zengin ve yoksulu, Yahudi ve diğer uluslardan olan-
ları, erkek ve dişinin hep birlikte yaşayacağı Tanrı’nın ulusunu barındıracaktır. Onlar 
ahiretteki bağda yürüyecekler ve onun meyvelerinden ebediyen yararlanacaklardır. 

 
Bugün için zulmettiğimiz bir peygamber olmayabilir ama tıpkı eskilerin 
yaptığı gibi, Allah’ın elçilerini reddetme kabiliyetine sahibiz. Bizlere Rab’be 
“bağın meyvesini” verme çağrısı yapıldığında, bu elçileri ve mesajlarını 
reddetmediğimizden nasıl emin olabiliriz? 
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Çarşamba	 Haziran 17 
  

Allah’a Karşı Sezar 
 
Luka 20:20–26’yı okuyun. İsa’nın burada öğrettiklerini alarak, hangi ül-

kede yaşarsak yaşayalım kendi durumumuza nasıl uygulayabiliriz? 
 
 
 
 
İsa’nın zamanında Roma tarafından vergilendirilmek, oynak bir meseleydi. İ.S 

yaklaşık 6’da Josephus’a göre, devrimci lider Celileli Yahuda, Sezar’a vergi ödemenin 
Allah’a karşı hainlik olduğunu bildirmişti. Bir takım Mesihî iddialar ve adaylar ya-
nında bu mesele, periyodik Roma karşıtı başkaldırıları başlatmıştı. Böyle bir hassas 
zemine karşı, muhbirlerin gizli amacını ortaya koyan, vergi ödemenin yasal olup 
olmadığı sorusu İsa’ya da sorulmuştu: yasal yanıtı İsa’yı Roma yandaşı yapacak, 
Yeruşalim’e girerken kalabalığın deklare ettiği Yahudilerin kralı olamayacağını göste-
recekti; Hayır demesi ise İsa’nın Celile tarzını izlediği ve Roma kuralını yasal bulma-
dığı anlamına gelecek ve hainlikle yargılanmasına neden olacaktı. Muhbirler, böylece 
İsa’yı kaçamayacağı şekilde bir köşeye sıkıştırmayı ummuşlardı. 

Ancak İsa onların niyetini doğru anlamıştı. Paranın üzerindeki resmi göstererek şu 
ünlü hükmü söyledi: “Öyleyse Sezar’ın hakkını Sezar’a, Tanrı’nın hakkını Tanrı’ya 
verin” (Luka 20:25). Parası gündelik ihtiyaçlar için kullanılan Sezar’ın hakimiyeti 
altında yaşayanların Sezar’a karşı yükümlülükleri vardır. Fakat bundan da büyük olan 
başka bir yükümlülük daha vardır, ki bu da bizim Allah’ın benzerliğinde yaratılmış 
olduğumuz gerçeğine dayalı olarak nihai bağlılığımızı O’na borçlu olduğumuzdur. 

“İsa’nın yanıtı bir kaçışı değil sorunun hakkıyla yanıtlanmasını içeriyordu. Üze-
rinde Sezar’ın ismi ve kabartması olan bir Roma parasını elinde tutarak, onların 
koruması altında yaşayan Yahudilere Allah’a karşı olan görevlerini ihmal etmeden 
kendilerinden istenen vergileri vermeleri gerektiğini açıkladı. Her vatandaş gibi ülke 
yasalarına uysalar bile ön planda Allah’a olan bağlılıkları göz önünde tutulacaktı.”—
Ellen G. White, Sevgi Öğretmeni, S. 592. 

 
Hangi ülkede yaşarsak yaşayalım, iyi vatandaşlar olmayı sürdürürken, aynı 
zamanda gerçek vatandaşlığımızın “mimarı ve kurucusu Tanrı olan” (İbr 
11:10) bir kentte olduğunu bilmenin yolları nelerdir? 
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Perşembe	 Haziran 18 
  

Rab’bin Sofrası 
 
Luka 22:13–20’yi okuyun. Rabbin Sofrası’nın, Fısıh zamanında olması-

nın önemi nedir? 
 
İsa Rabbin Sofrası’nın temelini, Fısıh bayramının tarihi bağlamına karşı attı. Fı-

sıh düzenlemesi, Allah’ın büyük kudretine karşı insani acizliği vurgulamaktadır. 
İsrail’in kendisini Mısır esaretinden kurtarmasının olanaksızlığı gibi bizim de ken-
dimizi günahın sonuçlarından kurtarmamız mümkün değildir. Kurtuluş, O’nun 
sevgisinin ve lütfunun bir armağanı olarak Allah’tan gelir ve bu İsrail’in çocuklarına 
nesilden nesile öğretmesi gereken bir derstir (Çık 12:26, 27). Tıpkı İsrail’in kurtulu-
şunun Allah’ın kurtarıcı eylemiyle kökleşmiş olması gibi, insanlığın günahtan kur-
tulması da Çarmıh’ın tarihi olayına dayanmıştır. Aslında İsa bizim “Fısıh kuzumuz-
dur” (bkz. 1Ko 5:7) ve O’nun Son Akşam Yemeği, “inanlı topluluğunun Mesih’in 
ölümünün görkemli ve kararlı önemini vurgulayıcı bir bildiri eylemidir.”—G. C. 
Berkouwer, The Sacraments (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1969), S. 193. 

Rabbin Sofrası, “ele verildiği gece” (1Ko 11:23), yani çarmıha gerilmeden bir ge-
ce önce, İsa’nın öğrencilerine hatırlaması için verdiği ciddi mesajın bir hatırlatıcısı-
dır: günahların bağışlanması için kırılması ve dökülmesi gereken kanı simgeleyen 
(bkz. Mat 26:28) ekmek ve şıra, O’nun bedeninin sembolleridir. İsa’nın ölümü, 
günahtan Kurtuluşumuz için Allah’ın yegane aracıdır. Kurtuluşumuz için İsa’nın 
ölümünün göklerin bir hükmü olduğunu unutmayalım diye, İsa dönünceye dek 
Rabbin Sofrası’nın tutulmasını buyurmuştu (1Ko 11:24–26). 
İsa’nın “birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanı” (Mat 26:28) tarihin sonuna 

dek hatırlanmalıdır. Bu savı görmezlikten gelmek ve başka kurtuluş araçlarını seç-
mek, Allah’ı ve O’nun seçtiği kurtuluş aracı metodunu inkâr etmek demektir. 
İki çok önemli ders (diğer birçokları arasında) öne çıkmaktadır. “Mesih bizim için 

öldü,” Rabbin sofrasında hatırlanması gereken ilk derstir. İkinci ders ise, hepimizi tek 
paydaşlığa getiren bu ölümden dolayı tek bir beden olarak oraya otururuz. Sofraya 
Rab’bin dönüşünü bekleyen Mesih’in kurtulmuş ahir zaman topluluğu olarak oturu-
ruz. O zamana dek Rabbin sofrası, bu tarihin bir anlamı olduğunun ve yaşamın bir 
umudu olduğunun hatırlatıcısıdır. 

 
Mesih, sonsuz yaşam vaadi vermek amacıyla, canını ve kanını feda etti. Bu 
harika gerçeği, sana sürekli umut ve güvence verecek tarzda nasıl kişisel-
leştirebilirsin? 
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Cuma	 Haziran 19 

  
Ek Çalışma: “İsa’nın bedenini yiyip O’nun kanını içmek, O’nun bizim günahlarımızı 

affettiğine ve bizim O’nda bütünleştiğimize inanarak O’nu kişisel kurtarıcı olarak kabul 
etmek demektir. O’nun sevgisine bakıp O’nu örnek alıp kendi yüreğimizde sakladığı-
mızda, bizim karakterimiz de O’nun karakterine benzer hale gelecektir. İnsan bedeni 
için yiyecek ne kadar önemliyse, İsa da onun ruhu için o kadar önemli olmalıdır. Biz 
yemedikçe ve O bizim bedenimizin bir parçası olmadıkça yiyecek bize bir fayda sağla-
yamaz. O’nu kişisel Kurtarıcımız olarak tanımadığımız sürece İsa’nın bizim için bir 
değeri olmaz. Teorik bir bilgi bize yarar sağlamayacaktır. O’nun yaşamının bizim yaşa-
mımız olması için O’nunla beslenmeli ve O’na kalbimizde yer açmalıyız. O’nun sevgisi-
ni ve lütfunu yüreğimizde saklamalıyız.”—Ellen G. White, Sevgi Öğretmeni, S. 371. 

 
Tartışma Soruları: 
¤ İsa’nın tapınağı arındırdığı sahneleri düşünün. İmanımızı ve sadakatimizi 
hangi yollarla satılığa çıkarabiliriz? Din nasıl çıkar, prestij ve pozisyon sağla-
mak amacıyla kullanılabilir? Daha önemlisi, inanlı topluluğu olarak aynı tuza-
ğa düşmediğimizden nasıl emin olabiliriz? 
  
¤ Ateist yazar Alex Rosenberg, tüm gerçekliğin, tüm mevcudiyetin tamamen 
maddesel olduğuna inanmaktadır. Yani her şey sadece ve sadece fiziksel bir 
süreç olarak açıklanabilir ve öyle açıklanmalıdır. Bu süreçler tabii ki tasarım, 
hedefler, gayeler ve Allah olmaksızın mevcuttur. “Evrenin gayesi nedir?” diye 
sormuştu. “Hiçbir gayesi yok. Evrende işleyen hangi amaçlar vardır? Aynı yanıt: 
hiçbir.” Buna rağmen eğer evrenin anlamsızlığı ve gayesizliği seni karamsar 
yapıyorsa, “karamsarlığını ciddiye alman” konusunda Rosenberg uyarmakta-
dır. Neden? Çünkü depresyon da dahil duygularımız, nöronlar ve kimyasalların 
belirli bir bileşiminden başka bir şey değildir ve bunun ciddiyeti ne? Ancak 
Rosenberg’in, yaşamlarındaki anlamsızlıktan dolayı düş kırıklığına uğrayanla-
ra bir yanıtı vardır. Depresyon sadece nöronların özel bir karışımı olduğundan 
dolayı, o zaman nöronları yeniden düzenle—ve bunu ilaçlarla yapabilirsin. 
“Eğer sabahleyin veya şu andan itibaren üç hafta içerisinde kendini iyi hisset-
miyorsan bir diğerine geç. Üç hafta, serotoninin Prozac, Wellbutrin, Paxil, Zo-
loft, Celexa veya Luvox gibi önleyici ilaçları yeniden algılamasını sağlaması 
açısından yeterli bir süredir. Ve eğer biri işe yaramazsa, diğeri muhtemelen 
işe yarayacaktır.” Yanıtındaki ilginç şey, onun bu konuda ciddi olmasıdır: dep-
resif isen ilaç al. Bu tür bir yaşam görüşünü, İsa Mesih’e ve O’nun çarmıhta 
bizler için ne yaptığına olan inancımız ile kıyasla. Gerçek anlamda, Rabbin 
Sofrası’na katılımımız, neden Rosenberg ile onun ateizmi tarafından sergile-
nen nihilizme ve anlamsızlığa açıkça karşı çıkmaktadır? 

 

Güneşin Batışı: 20:39 (İstanbul) 
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Konu	13	 *Haziran 20–26 
 

Çarmıha Gerildi ve Dirildi 

	
	

Sebt	Günü	
 

Konuyla İlgili Metinler: Yar 3:1–6, Luka 22:39–46, 2Ko 13:8, Luka 22:53, Mat 12:30, 
1Ko 15:14. 

 
Hatırlama Metni: “İnsanoğlu’nun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha 

gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti” (Luka 24:7). 
 

sa, çocukluktan beri bu dünyaya Baba’sının istemini yerine getirmek için geldiğinin 
bilincindeydi (Luka 2:41–50). O, Baba’ya sarsılmaz bir itaat etme taahhüdüyle 
öğretti, şifa verdi ve hizmet etti. Son Akşam Yemeği’ni kutladıktan sonra, artık yalnız 

başına yürümenin, Allah’ın istemini onaylamanın, ihanete uğramanın ve denenme-
nin, tutuklanıp çarmıha gerilmenin ve ölümden bir zaferle dirilmenin zamanı gelmiş-
ti. 
İsa yaşamı boyunca çarmıhın kaçınılmazlığını biliyordu. Müjdeler’de birçok kez 

...gerekiyordu sözcüğü, İsa’nın acıları ve ölümüyle ilişkili olarak kullanılmıştır (Luka 
17:25, 22:37, 24:7, Mat 16:21, Markos 8:31, 9:12, Yu 3:14). Yeruşalim’e gitmesi 
gerekiyordu. Acı çekmesi gerekiyordu. Reddedilmesi gerekiyordu. Yüceltilmesi gere-
kiyordu, vs. Hiçbir şey Tanrı’nın Oğlu’nu Golgota’ya gitmekten alıkoyamazdı. Çarmıhı 
reddetmesine yönelik her türlü öneriyi Şeytan’dan geldiği için kınadı (Mat 16:22, 23). 
“Gitmesi ... acı çekmesi ... öldürülmesi ve dirilmesi” (21. ayet) konusuna inanmıştı. 
İsa için çarmıha giden yol bir seçenek değildi; bu bir “zorunluluktu” (Luka 24:25, 26, 
46), ilahi olarak “geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş, ama şimdi O’nun kut-
sallarına açıklanmış olan sırrın” (Kol 1:26) bir parçasıydı. 
 

İ 
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*27 Haziran Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın. 
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Pazar	Pazar	  Haziran 21  

  
Getsemani: Korkunç Mücadele 
 
Tarihin şafak vaktinde Allah Adem ve Havva’yı yaratmış, onları harika bir bahçeye 

yerleştirmiş ve mutlu bir yaşam için gerekli olan her şeyle onları bereketlemişti. Çok 
geçmeden sıradışı bir şey oldu: Şeytan ortaya çıktı (Yaratılış 3). İlk çifti ayarttı ve genç 
dünyayı iyi ile kötü, Allah ile Şeytan arasında geçen muazzam bir mücadeleye soktu. 
Şimdi Allah’ın zamanında bir başka bahçe (Luka 22:39–46) gerçek ile sahte, 

doğruluk ve günah, Allah’ın insanı kurtarış planı ile Şeytan’ın insanı yok etme hırsı 
arasında savaş meydanı olacaktı. 

Aden’de dünya günahın felaketine sokulmuştu; Getsemani’de dünyanın nihai zaferi 
garanti edilmişti. Aden Allah’a karşı benliğin savunulduğu trajik zaferi gördü; Getsema-
ni’de ise kendini Allah’a teslim etme ve günaha karşı zafer kazanma açıklanmıştı. 

 
Aden’de olanlarla (Yar 3:1–6) Getsemani’de olanları karşılaştır (Luka 

22:39–46). Her iki bahçede meydana gelenler arasındaki büyük fark nedir? 
 
 
 
 
Getsemani’nin iki önemli anlamı vardır: birincisi Şeytan’ın İsa’yı görevi ve ama-

cından saptırmak yolunda en şiddetli saldırısıdır; diğeri ise, istemini ve gayesini 
gerçekleştirmesi için Allah’ın gücüne dayanmanın en asil örneğidir. Getsemani, 
savaş ne kadar çetin, benlik ise ne kadar zayıf olursa olsun, duanın gücünü tecrübe 
edenler için zaferin kesin olduğunu göstermektedir. İsa’nın meşhur duasında oldu-
ğu gibi: “Yine de benim değil, senin istediğin olsun” (Luka 22:42). 
Şeytan’ın tüm orduları İsa’yı suçluyorlardı; çok sevdiği öğrencileri O’nun acıları-

na karşı duyarsızdı. Teri, toprağa düşen kan damlalarını andırıyordu; hainin öpücü-
ğü sadece bir nefes ötedeydi; kahinler ve tapınak muhafızları neredeyse saldırmak 
üzereydi. Ancak İsa bizlere duanın ve Allah’ın istemine teslimiyetin yaşamın en bü-
yük acılarında ruha gerekli olan cesareti vereceğini gösterdi. 

 
Gelecek sefer şiddetli biçimde ayartıldığında, Aden Bahçesi’ndeki Adem ve 
Havva gibi değil, bilakis İsa’nın Getsemani’de gösterdiği tarzda bir tecrübeye 
nasıl sahip olabilirsin? Bunlar arasındaki en önemli faktör nedir? 
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Pazartesİ 	 Haziran 22 
  

Yahuda 
  
“Şeytan, Onikiler’den biri olup İskariot diye adlandırılan Yahuda’nın yüre-

ğine girdi” (Luka 22:3). Hiç şüphesiz Şeytan tüm öğrencileri elde etmek için 
çok çalışmıştı. Diğerlerine kıyasla, düşmanın Yahuda üzerinde başarılı olma-
sının sebebi neydi? 

 
 
Luka, öğrencilerini seçmeden önce İsa’nın dağlarda nasıl yalnız başına dua ettiğini 

söylüyor (Luka 6:12–16). Ve İsa, Onikiler’in kendisine Allah’ın armağanı olduğuna 
inanıyordu (Yu 17:6–9). Yahuda gerçekten duaya verilen yanıt mıydı? Burada olanları, 
Yahuda’nın ihaneti ve dönekliğine rağmen, Allah’ın gayesinin gerçekleşecek olmasını 
nasıl anlamalıyız? (Bkz. 2Ko 13:8.) 

Başka bir Pavlus olabilecek, birçok potansiyeli olan Yahuda, aksine tamamen farklı 
bir yöne gitmişti. Onun için Getsemani tecrübesi olabilecekken, tam aksine Aden’deki 
düşüş gibi oldu. “Yahuda bu aşırı para hırsının, kendi yaşamını tamamen kontrol altına 
almasına göz yumdu ve sonunda Mesih’e duyduğu sevgiden bile daha ağır gelen bir para 
hırsına kapıldı.”—Ellen G. White, Sevgi Öğretmeni, S. 705. 

İsa, 5000 kişiyi beş somun ekmek ve iki balıkla doyurduğunda (Luka 9:10–17), Yahuda 
bu mucizenin siyasi değerini kavrayan ilk kişiydi ve “O, İsa’yı zorla kral ilan etmeyi planlayan 
kişiydi.”—Sevgi Öğretmeni, S. 707. Fakat İsa bu teşebbüsü kınadı ve orada Yahuda’nın düş 
kırıklığı başladı: “Bu konuda çok büyük umutları vardı. Fakat uğrayacağı hayal kırıklığı da bir 
o kadar büyük olacaktı.”—S. 708. Açıkçası Yahuda da diğerleri gibi, İsa’nın olağanüstü güç-
lerini kullanarak dünyevi krallığını tesis edeceğine inanmıştı ve Yahuda bu krallıkta şüphesiz 
bir yer edinmek istiyordu. Ne kadar trajik: hiç gelmeyecek olan geçici krallıkta bir yer edinme 
arzusu, onun geleceği kesin olan sonsuz krallıktaki yerini kaybetmesine yol açmıştı. 

Başka bir zaman, İsa’nın samimi bir izleyicisi O’nun ayaklarını çok pahalı bir parfümle 
yağlamak istediğinde, Yahuda onun bu eylemini müsriflik olarak kınamıştı (Yu 12:1–8). 
Yahuda’nın gördüğü her şey parayla ilgiliydi ve bu para sevgisi onun İsa’ya olan sevgisini 
gölgeliyordu. Paraya ve güce odaklanması, Yahuda’nın göklerin paha biçilmez armağanına 
fiyat etiketi koymasına yol açmıştı (Mat 26:15). O andan itibaren “Şeytan Yahuda’nın yüreği-
ne girdi” (Luka 22:3). Ve Yahuda ruhunu kaybetti. 

 
Statü, güç veya para yanlış bir şey değildir. Sorun, bu şeylerin (veya başka bir 
şeyin) Allah’a olan sadakatimizi gölgelemesindedir. Yahuda gibi kendimizi al-
datmamak için kişiliğimizin farkına varmak neden her zaman çok önemlidir? 
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Salı 	 Haziran 23 
  

Ya Onunla, Ya Ona Karşı 
 
Başka neye yol açarsa açsın, Çarmıh aynı zamanda tarihin büyük bir bölücüsü-

dür: iman ile imansızlık, ihanet ile kabullenme, sonsuz yaşam ile ölüm arasında bir 
bölücü. Hiçbir kimse için Çarmıh konusunda orta yol yoktur. Sonunda ya bir tarafta 
ya da diğer tarafta oluruz. 

“Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor de-
mektir” (Mat 12:30). Sert sözler ve bizleri biraz huzursuz yapıyor fakat İsa neyin 
gerçek olduğunu, Mesih ile Şeytan arasındaki büyük mücadeleye karışmış olanlar 
için gerçeğin ne ifade ettiğini basitçe vurgulamaktadır. Ya İsa’yla ya da Şeytan’la bir-
likteyiz. 

Evet, durum tam anlamıyla budur. 
 
Aşağıdaki kişiler İsa ile nasıl bir ilişki içerindeydi ve onların bu örnek-

lerinden, Allah ve Çarmıh ile ilişkimize yardımı olacak ne gibi dersler edi-
nebiliriz? 

 
Sanhedrin (Luka 22:53). Bu kişiler hangi hataları yapmışlardı, neden 

böyle yapmışlardı ve onların İsa’ya bakış açısına benzer bir şeyi yapmaktan 
kendimizi nasıl koruyabiliriz? 

 
 
Pilatus (Luka 23:1–7, 13–25). Pilatus’un “O’nda bir suç bulamıyorum” 

(Yu 19:4) demesine ve aynı zamanda O’nun çarmıha gerilmesine karar 
vermesine yol açan şey neydi? Onun doğru bildiğini yapmakta başarısız 
olduğu yanlışından ne öğrenebiliriz? 

 
 
Hirodes (Luka 23:6–12). Onun büyük hatası neydi ve bundan ne öğrenebiliriz? 
 
 
İki hırsız (Luka 23:39–43). Her iki suçlu da aynı çarmıha baktı ve iki farklı 

tepki gösterdi. Bu sahne, kurtuluşun ya/ya da halini nasıl açıklıyor—yani, 
bizler büyük mücadelenin ya bir tarafında ya da öbür tarafında nasıl oluruz? 
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Çarşamba	 Haziran 24 
  

O Dirildi 
 
Pazar’ın erken bir saatinde kadınlar mezara tek bir amaçla gitmişlerdi—cenaze 

ayinini tamamlamak. İsa ile zaman geçirmelerine rağmen, neler olacağını tam ola-
rak anlayamamışlardı. Şüphesiz ki boş bir mezar ya da göksel elçiler tarafından şöyle 
söylenmesini beklemiyorlardı: “O burada yok, dirildi.” (Luka 24:6). 

 
Elçilerin İşleri’nin ilk birkaç bölümünde İsa’nın dirilişiyle ilgili en az 

sekiz referans vardır. Elç 1:22; 2:14–36; 3:14, 15; 4:1, 2, 10, 12, 33; 5:30–32. 
İsa’nın dirilişi, apostolik vaazda ve ilk inanlı topluluğunda neden odak nok-
tasıdır? Aynı şekilde bugün bizler için neden halâ çok büyük önem taşır? 

 
 
 
 
Kadınlar İsa’nın dirilişine doğrudan şahit olmuşlardı. Bu müjdeyi derhal başkala-

rıyla paylaşmak için koşturmuşlar fakat hiç kimse onlara inanmamıştı (Luka 
24:11). Aksine elçiler kurtarıcı tarihteki en büyük öyküyü, bitkin ve kederli kadınla-
rın “boş masalları” olarak reddetmişlerdi (10, 11. ayetler). 

Çok yakında ne kadar yanılmış olduklarını göreceklerdi! 
Mesih’in dirilişi, Allah’ın kurtarıcı eyleminin ve Mesih inanlısının inancı ve mev-

cudiyetinin bütünlüğünün temelidir. Elçi Pavlus bunu çok açıkça belirtmiştir: “Me-
sih dirilmemişse, bildirimiz de imanınız da boştur” (1Ko 15:14). Boştur ya da yarar-
sızdır, çünkü sadece Mesih’in dirilişinde bizim olan umudu bulabiliriz. Bu umut 
olmaksızın yaşamımız burada sona erer, ve ebediyen sonra erer. Mesih’in yaşamı 
mezarda sona ermedi ve büyük vaat şudur ki, bizimki de ermeyecektir. 

“Eğer Mesih ölümden dirilmeseydi, Allah’ın halkını kurtarmak için kurtarıcı ey-
leminin uzun seyri, çıkışı olmayan sokakta, bir mezarda sona erecekti. Mesih’in 
dirilişi gerçek olmasaydı, o zaman Allah’ın canlı bir Allah olduğu güvencesine sahip 
olamayacaktık, zira ölüm son söze sahiptir. İman nafile olacaktı, çünkü bu imanın 
gayesi, kendisini yaşamın Rabbi olarak haklı çıkarmayacaktı. O zaman Hıristiyan 
inancı, Mesih’teki Tanrı’nın kendisini nihai ve en yüce şekilde açıklamasıyla beraber 
mezarda hapsolacaktı—eğer Mesih gerçekten ölmüş olarak kalsaydı.”—George 
Eldon Ladd, A Theology of the New Testament (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 
1974), S. 318. 
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Perşembe	 Haziran 25 
  

“Herşey Gerçekleşmeli” 
 
Bizlere Mesih’in dirilişinden hemen sonraki olayları bildiren Luka 24:13–

49’u okuyun. Çeşitli karşılaşmalarda, İsa bu insanların kendisine ne olduğunu 
anlamalarına yardım etmek için neyi vurguluyor ve bu günümüzde dünyaya 
tanıklık eden bizler için bile neden çok önemlidir? 

 
 
 
 
İsa’nın dirilişi, O’nun Mesihliğini tesis eden yeterli kanıta sahip olmalıdır. Çarmıha 

gerilmeden önce dövülmüş, hırpalanmış ve sonunda bedeni deşilmiş olan İsa, daha 
sonra bezlere sarılmış olarak mezara yerleştirilmişti. Bazılarının anlamsızca öne sürdü-
ğü gibi İsa’nın hem çarmıha gerilmeyi atlatmış ve hem de kanı akan, hırpalanmış ve 
bitkin düşmüş bir şekilde mezardan sendeleyerek çıkmayı başarmış olması, zafer ka-
zanmış bir Mesih düşüncesine ters gelmektedir. 

Buna rağmen İsa canlıydı ve Emayus yolunda iki adamla en az birkaç kilometre yürü-
yebilecek kadar sağlamdı. Bundan sonra kim olduğunu açıklamadan önce, İsa onları 
Kutsal Yazı’ya yönlendirdi, O’ndaki imanları için sağlam dini temeller verdi. 

Sonra öğrencilere göründüğünde, İsa onlara bedenini gösterdi, onlarla birlikte ye-
mek yedi ve daha fazlasını yaptı: Onlara Allah’ın Söz’ünü vurguladı: “Şöyle yazılmıştır: 
Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek; günahların bağışlanması için tövbe 
çağrısı da Yeruşalim’den başlayarak bütün uluslara O’nun adıyla duyurulacak. Sizler bu 
olayların tanıklarısınız” (Luka 24:46–48). 

Burada da İsa sadece Kutsal Yazı’ya işaret etmekle kalmayıp (gerçekten canlı olduğu 
ve onlarla birlikte olduğu kanıtı yanında) O’na gerçekten ne olduğunu anlamalarına 
yardım etmek için Kutsal Yazı’yı kullanmıştı. Ayrıca dirilişini, tüm uluslara müjdeyi vaaz 
etme göreviyle doğrudan ilişkilendirdi. 

Böylece İsa’nın kim olduğu konusundaki tüm güçlü kanıtlara rağmen, O takipçileri-
ni hep Allah’ın Söz’üne yönlendirdi. Her şeyden evvel, bugün Allah’ın Söz’ü aramızda 
olmasaydı, çağrımızı ve dünyaya müjdeyi vaaz etme görevimizi nasıl bilebilirdik? Müjde-
nin bile ne olduğunu nasıl bilebilirdik? O halde Kutsal Kitap, İsa ve O’nun öğrencileri 
için olduğu kadar, bugün bizim için de merkezidir. 

 
Kutsal Kitap ile ne kadar çok zaman geçiriyorsun? Yaşamına, yaptığın tercihle-
re ve başkalarına karşı davranışlarına nasıl etki ediyor? 
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Cuma	 Haziran 26 
  

Ek Çalışma: “Mesih’in ölümünün önemi, kutsallar ve melekler tarafından görülebilir. 
Düşmüş insanlar, dünyanın başlangıcında kesilen Kuzu olmaksızın cennette bir yuva 
sahibi olamaz. O halde Mesih’in çarmıhını yüceltmeyelim mi? Melekler Mesih’i 
onurlandırmakta ve yüceltmektedirler, zira onlar bile Tanrı Oğlu’nun acılarına bak-
maksızın güvencede değillerdir. Göklerin meleklerinin döneklikten korunmaları, 
çarmıhın etkisi sayesindedir. Çarmıh olmaksızın, Şeytan’ın düşmesinden önce me-
leklerin başına gelen kötülükte olduğu gibi, artık hiçbir güvencede olamazlar. Melek-
sel mükemmellik göklerde başarısız olmuştu. İnsani mükemmellik Aden cennetinde 
başarısız olmuştu. Yeryüzünde ve gökyüzünde güvence isteyen herkes Allah’ın Ku-
zu’suna bakmalıdır.”—Ellen G. White, The SDA Bible Commentary, Cilt 5, S. 1132. 

 
Tartışma Soruları: 
¤ Hıristiyanlar olarak imanda yaşamak zorundayız; yani doğrudan görgü 
tanığı olmadığımız, tamamen kanıtlayamadığımız bir şeye inanmalıyız. Tabii 
ki insanlar birçok şeyde bunu hep yapıyorlar. Örneğin, bilim bağlamında bir 
yazar şöyle yazmıştı: “Özetle, sahip olduğumuz inançların şaşırtıcı derece çok 
azı için doğrudan kanıtımız var.”—Richard DeWitt, Worldviews: An Introduction 
to the History and Philosophy of Science, second edition (Chichester, West Sussex, 
U.K.: John Wiley and Sons, Ltd., 2010) S. 15. Yine de inancımız için, inandığımız 
şeyler için birçok iyi sebeplere sahibiz. Örneğin Büyük Görev bağlamında 
İsa’nın öğrencilerine ne söylediğine bakın: “Göksel egemenliğin bu Müjdesi 
bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte 
o zaman son gelecektir” (Mat 24:14). Şimdi İsa’nın bu sözleri söylediği zama-
nı düşünelim. O’nun zamanındaki takipçilerin sayısı ne kadardı? Kaç kişi 
O’na inandı veya O’nun kim olduğunu ve neyi gerçekleştirdiğini anladı? Ayrı-
ca dünyevi inanlı topluluğunun, yüzyıllarca Roma İmparatorluğunda karşı-
laştığı tüm muhalefetleri düşün. Tüm bu gerçekleri aklınızda tutarak, 
İsa’nın bu önbildirisinin ne kadar önemli olduğunu ve Allah’ın Söz’üne olan 
güvenimize nasıl yardım etmesi gerektiğini tartışın. 
  
¤ Yukarıdaki Ellen G. White’ın pasajını okuyun. Bu, bizim günah mesele-
sinin gerçekte ne kadar evrensel olduğunu anlamamıza nasıl yardım et-
mektedir? Melekler bile İsa’ya bakmaksızın güvencede değillerdir. Bu-
nun anlamı nedir? 

 
Güneşin Batışı: 20:40 (İstanbul) 


