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Ders 16

İnanlılar

Topluluğu Nedir?

Bugün, İnanlılar topluluğu

hakkında başka önemli

şeyler öğreneceğiz.

1. Kutsal Kitap,

"Mesih bedenin...İnanlılar topluluğunun başıdır" der
(Efesliler 5:23).

Buradaki Ġnanlılar topluluğu ya da kilise sözü, toplandığımız bir
binadan değil, Rab Ġsa'ya iman eden bizlerden söz etmektedir.
Öyleyse bu ayet bizlere, O'nun Ġnanlılar topluluğu olarak, biz
Ġnanlılar'ın yeryüzünde Mesih'in b_____________ olduğumuzu
öğretir.

2. Mesih cennettedir, bu yüzden insanlar O'nu bu dünyada göremezler
ama eğer bizler bu dünyada O'nun bedeniysek insanların Ġsa Mesih'in
_______________ yaĢadığını görmeleri gerekir.

3. a) Ġsa'ya iman etmeyen kiĢilerin Ġsa'yı nerede görebilmeleri
lazımdır? ___________________'da
b) Neden? Çünkü Ġnanlılar topluluğu, Mesih'in______________dir.

Herkesin Farklı Armağanları Vardır

4. Bir tane bedeniniz ama örneğin gözleriniz ve elleriniz gibi bu

bedenin birçok farklı kısmı vardır. (Ġnsan vücudunun değiĢik

kısımlarına iki örnek daha ekleyin.) ___________________________
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TEST 18

Ders 18'in ilk iki sayfasındaki resimlerle canlandırıldığı biçimde,

Tanrı'nın bize yol gösteriĢinin en önemli beĢ yolunun neler olduğunu

yazın.

1. Resim 2'de: ___________________________________________

_______________________________________________________

2. Resim 3'de: ___________________________________________

_______________________________________________________

3. Resim 4'de: ___________________________________________

_______________________________________________________

4. Resim 5'de: ___________________________________________

_______________________________________________________

5. Resim 6'da: ___________________________________________

_______________________________________________________

Bu, bu kursun son dersidir.
Çalışmalarınızı sürdürmek istiyorsanız

başka hangi kurslar olduğu konusunda
danışmanınız ya da vaizinizle görüşün.

O zamana dek, yeni ve Bol
Yaşamınız'da O'nunla birlikte

büyümeye devam ederken Tanrı sizinle
birlikte olsun. 
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Eğer bir Ģey Tanrı'nın isteğiyse uygun olmayan durumlar

_______________________bir hale geleceklerdir.

32. Öyleyse Tanrı _________________ er geç uygun bir hale

getirerek bizi ileriye götürecektir.

33. Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu nasıl bileceğimizin beĢ

yolunu yazın.

1. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

5. ____________________________

Öyleyse, kararlar almadan önce dua

edip Tanrı'nın Sözünü okuyun. Ondan

sonra bu derste gördüğünüz yollarda

size yol göstermesi için O'na

güvenebilirsiniz.

34. ġimdi testi yapın.
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5. Bedenin her parçasının yaptığı farklı bir iĢ vardır. 

________________________içindir.

________________________içindir.

________________________içindir.

6. Mesih'in bedeni olan Ġnanlılar topluluğunda da bu aynıdır. Mesih'in

bedeninin her üyesinin Tanrı'ya ve diğer insanlara hizmette yapacak

farklı bir iĢi vardır. AĢağıdaki resimlere dikkatle bakın.

a) Yukarıdakilerden hangi iki resimde insanlar aynı iĢi yapmaktadır?

Resim_________ ve ____________.

b) Hangi resimde üyeler farklı iĢler yapmaktadır?

Resim_________

c) Öyleyse hangi resim, her Ġnanlı'nın farklı bir iĢi olmasına örnektir?

Resim_________      
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7. Bu resimler, aĢağıdaki Kutsal Kitap öğretisini basit bir Ģekilde
canlandırmaktadırlar:

"Çok sayıda olan bizler de Mesih'te tek bir bedeniz ve birbirimizin
üyeleriyiz... Tanrı'nın bize bağışladığı lütfa göre, ayrı ayrı ruhsal
armağanlarımız vardır"                               (Romalılar 12:5, 6).

Mesih'in bedeninin her bir üyesi farklı bir _______________ almıĢtır.

8. Burada sözü edilen armağanlar, Tanrı tarafından verilen
yeteneklerdir.

Tanrı bu yetenekleri kime vermiĢtir? _____________________

9. Kutsal Kitap Ģöyle devam eder:

"Birinin armağanı peygamberlikse, imanının ölçüsüne göre
peygamberlik etsin. Hizmetse, hizmet etsin. Öğreten biriyse, öğretsin"
(Romalılar 12:6-7).

Yani bizlerin,

a. hepimizin peygamberlik etmemiz gerekir.

b. bize verilen armağanı kullanmamız gerekir.

c. hepimizin öğretip hizmet etmemiz gerekir.

10. Öyleyse bazı Ġnanlılar'a baĢkalarına hizmet etme, diğerlerine

baĢkalarını topluluğa çekme, diğerlerine teselli etme armağanları

verilmiĢtir.

Yardıma gereksinimi olanlara yardım etme armağanına sahip olan

onlara yardım etmelidir.

Öğretme armağanı olan, _______________________________.

Ġnsanları teĢvik edip cesaretlendirme armağanına sahip olan

___________________________yapmalıdır.

Tanrı için küçük ya da önemsiz bir armağan

yoktur. Sizin de Tanrı için kullanabileceğiniz

armağanlarınız vardır. 
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27. Son olarak, Tanrı'nın bize yol göstermesinin bir baĢka yolu da

durumlardır. Yani durumlar uygun olduğunda Tanrı, "Evet"; uygun

olmadığında "Hayır" diyor olabilir. Çizgi öyküdeki Resim 6'ya bakın.

Tanrı, Davut ve ġenay'e uygun durumlarda yol göstermeye devam

etti. Onların durumunda bunu, istedikleri semtte uygun bir

bulmalarına yardım ederek yaptı.

28. Davut ve ġenay, yeni semtte bu uygun evi bulduklarında Tanrı

onlara yol göstermek için baĢka hangi yolu kullanıyordu?

a) Uygun durumları

b) Yazı tura atma yolunu

c) Rüyalar ve görümleri

29. AĢağıda durumların uygun OLMADIĞI zaman hakkında bir örnek
bulacaksınız. Belirli bir günde uzun bir yolculuğa çıkmanın sizin için
Tanrı'nın isteği olduğunu düĢünüyorsanız ve dua ettikten sonra bilet
bulamazsanız Tanrı beĢ yoldan hangisiyle size isteğini bildirmektedir?

_____________________________________aracılığıyla.

30. Tanrı'nın isteğini bilmekte sadece durumların kullanılamayacağını
bilmeniz önemlidir. Durumlar, Tanrı'nın isteğini öğrenmenin diğer
dört yolunun önerdiklerini onaylamaya ya da onaylamamaya yardımcı
olur.

Öyleyse, durumlar sadece, Tanrı'dan bize yol göstermesini isteyerek
______________ ettiğimizde,  _______________'ı okuduğumuzda,
diğer Ġnanlılar'dan __________________ istediğimizde ve
yüreklerimizde konu hakkında Mesih'in __________________
olduğunda Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu bulmakta bize yardımcı
olurlar.

31. Bazen durumlar uygun olmayabilir ama dua hayatımız ve Kutsal
Kitap okumamızdan bir Ģeyin Tanrı'nın isteği olduğuna emin
olabiliriz. Bu Tanrı'nın imanımızı sınayıĢı olabilir. Ancak eğer
Tanrı'nın isteğiyse O'nun durumları değiĢtireceğine emin olabiliriz. 
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22. Her durumdaki resme göre, Tanrı'nın bize yol göstermesinin
Ģimdiye kadar gördüğümüz üç yolunun neler olduğunu yazın.

a) Resim 2'de: __________________________________
b) Resim 3'de: __________________________________
c) Resim 4'de: Diğer_______________________ öğütleri

23. Çizgi öyküdeki Resim 5'e bakın.

ġenay, Tanrı'nın yeni semte taĢınmak konusunda kendisine tam
bir __________________ verdiğini söylüyor.

24. Kutsal Kitap,

"Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun"
(Koloseliler 3:15).

Öyleyse Davut ve ġenay'ınki gibi bir adım üzerinde düĢünürken,
eğer Mesih'in esenliği yüreklerimizde hakem değilse (yani bu
konuda huzursuzluk hissediyorsak) bu, Tanrı'nın üzerinde
düĢündüğümüz Ģeyin,

a. Kendi arzusuna uygun olmadığını

b. Kendi arzusuna uygun olduğunu

c. zaten önemli olmadığını

söylemekte olduğunun bir belirtisi olabilir.

25. Tanrı'nın isteğini izliyorsak yüreklerimizde ne hissedeceğiz?

_______________________________________________________

26. ġimdiye kadar Tanrı'nın bize Kendi isteğinde yol göstermesinin

dört yolunu gördük. Bunlar nelerdir?

a) Resim 2'de: ___________________________________________

b) Resim 3'de: ___________________________________________

c) Resim 4'de: Diğer _________________________'nın öğütleri

d) Resim 5'de: Yüreklerimizde ______________'in  ______________
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Herkes Önemlidir

11. Kutsal Kitap,

"Ama lütuf HER BİRİMİZE Mesih'in armağanı ölçüsünde bağışlandı"
(Efesliler 4:7)

"Ruh bunları herkese dilediği gibi, ayrı ayrı dağıtır"
(I.Korintliler 12:11) der.

a) Tanrı'dan hiçbir armağan almamıĢ olan bir Ġnanlı var mıdır?
("Evet" ya da "Hayır" diye yanıtlayın)____________

b) Öyleyse sizin, Mesih'in hizmetinde kullanabileceğiniz bir
armağanınınız var mı? ("Evet" ya da "Hayır" diye yanıtlayın)________

12. Bazı Ġnanlılar, Rab'bin iĢine sunacakları bir Ģey olmadığını
düĢünerek hata ederler. Ancak bu doğru DEĞĠLDĠR.

Yukarıda No.11'de yer alan ayete göre, h_____ birimize, __________
aracılığıyla bir armağan verilmiĢtir.

13. BaĢka Ġnanlılarsa bunun tam tersi bir hatayı iĢlerler. Çok
armağanlı olduklarını düĢünüp gururlu kiĢiler olurlar. Bu tür gurur
onların bedeninin diğer üyelerini fazla basit görüp onları
küçümsemelerine neden olur.

Ġnanlılar topluluğunda, kaç üyenin armağanları vardır?

a. Sadece her zaman her Ģeyin merkezinde olanların.

b. Sadece iyi eğitim almıĢ olanların.

c. En utangaç ve mütevazi üye dahil herkesin.

14. Bu yüzden Kutsal Kitap Ģöyle der:

"Göz ele, «Sana ihtiyacım yoktur!» ya da baş ayaklara, «Size
ihtiyacım yoktur!» diyemez"                            (I.Korintliler 12:21).

Yerel Ġnanlılar topluluğunun kaç üyesi, diğer Ġnanlılar
tarafından ihtiyaç duyulan kiĢilerdir? _________________
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a. "Benim Rab'be hizmet etme yeteneğim var ama Mesih'teki Ģu
kardeĢimin yok" diyen kiĢi.

b. "Mesih'teki Ģu kardeĢimin Rab'be hizmet edebilme armağanı
var ama benim yok" diyen kiĢi.

c. "Mesih'teki kardeĢim ve ben farklıyız ama her birimizin
Rab'be hizmet etmek için farklı armağanlarımız var" diyen kiĢi.

16. Hepimizin O'na hizmet edebilmesi için Rab her birimize ne

vermiĢtir? _____________________________________________

17. AĢağıdakilerden hangilerini yapmalıyım? (Birden fazla iĢaretleyin)

a. BaĢka Mesih Ġnanlıları'nın armağanlarını kıskanmak

b. Benden daha az yetenekli olduğu için diğer Mesih Ġnanlıları'nı
küçümsemek

c. Tanrı'nın bana vermiĢ olduğu armağanları kullanıp O'na
teĢekkür etmek.

d. Tanrı'nın baĢkalarına vermiĢ olduğu yararlı armağanları takdir
etmek ve bunlardan ötürü Rab'be teĢekkür etmek.

18. Tanrı'nın size vermiĢ olduğu armağanlarla ne yapmanız gerekir?

________________________________________________________

19. Mesih'teki kardeĢinize karĢı aĢağıdaki tutumlardan hangisine sahip

OLMAMALISINIZ? Yanlarına bir X iĢareti koyun.

a. Kıskançlık         b. Minnettarlık       c. Küçümseyip alay etmek

20. Öyleyse Mesih'in bedenindeki diğer üyelere karĢı tutumumuz

nasıl olmalıdır?  M________________                           
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17. Öyleyse, Rab'bin çocuklarına yol gösteriĢinin iki yolunu gördük.

Bunlar nelerdir?

a) Bkz. Resim 2, d ____________________

b) Bkz. Resim 3  ________________________ aracılığıyla

18. Çizgi öyküdeki Resim 4'e bakın. Burada, yeni semte

taĢınmalarının akıllıca bir Ģey olup olmadığı konusunda

___________________lerinin öğüdünü iĢitmek istiyorlar.

19. Tanrı'nın bize yol göstermesinin bir baĢka yolu da sık sık

diğer Mesih Ġnanlıları'nın öğütleridir. Tanrı bize doğru yolu

göstermekte aĢağıdakilerden en çok hangisini kullanacaktır?

a. Ruhça bizden daha az olgun birini.

b. Bizimle hemen hemen aynı ruhsal olgunlukta olan birini.

c. Ruhça bizden daha olgun birini.

20. Diğer   _______________ 'ndan özellikle de bizden ruhça

______________olgun olan kiĢilerden öğüt isteme konusunda

hiç korkmamalıyız.

21. Kendisinden öğüt istediğimiz kiĢi konusunda çok dikkatli

olmalıyız. Kendisinden öğüt istediğimiz kiĢide hangi özellikleri

aramalıyız?

a. Rab'be itaat etmemesi

b. Kutsal Kitap'ı ve öğretisini iyi bilmesi

c. Rab'be yakın yaĢaması

d. Ruhsal olgunluktan yoksun olması

e. Sadece sizi memnun edeceğini düĢündüğü Ģeyleri söylemesi

f. Bu sizin duymayı istediğiniz Ģey olmasa da, doğru olduğuna
inandığı Ģeyi size açıkça söylemesi.
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12. Kutsal Kitap'ın öğretisine aykırı olduğunu bildiğimiz hiçbir Ģey

yapmamalıyız.

Örneğin, Kutsal Kitap bize açık bir Ģekilde:

"Bunun için yalanı üzerinizden sıyırıp atın. Her biriniz komşusuyla

gerçeği konuşsun" der                                 (Efesliler 4:25).

Öyleyse aĢağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

a. Bu ayete göre, Ġnanlılar yalan söylememelidirler.

b. Bu ayete göre, Ġnanlılar yalan söyleyebilirler.

13. a) Örneğin, bir iĢe girmek için yalan söylemeniz gerekiyorsa, bu
Tanrı Sözü olan Kutsal Kitap'a uygun bir Ģey midir? ______________

b) Öyleyse, eğer yalan söylemeden o iĢe girmeniz imkânsızsa bu iĢ
sizin için gerçekten Tanrı'nın isteği olabilir mi?___________________

14. II.Korintliler 6:14'den alınan bir baĢka örnek de özellikle genç
Mesih Ġnanlıları için çok önemlidir. ġöyle der:

"İmansızlarla aynı boyunduruğa girmeyin."

Bu ayet çok açık bir biçimde Mesih Ġnanlı birisinin _______________
olan birisiyle evlenmemesi gerektiğini öğretir.

15. Eğer bir Mesih Ġnanlısı, imanlı olmayan biriyle evlenmeyi arzu
ediyorsa bunun Tanrı'nın isteği olmadığını kendisine aĢağıdakilerden
hangisi gösterebilir?

a. Kutsal Kitap'ın öğretisi

b. ArkadaĢlarının söyledikleri

c. Kalplerinde birbirleri için hissettikleri Ģeyler.

16. Tanrı bizlere Kutsal Kitap'ta direkt olarak yasaklanan bir

Ģeyi yapmaya hiç yöneltir mi? _____________________                 
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21. Ġnsan vücudunun değiĢik parçaları

birbirlerinden ayrılamazlar. Ġnsan iĢe gittiğinde

BÜTÜN vücuduyla birlikte iĢe gider. KiĢinin

bedeninin örneğin eli ya da burnu gibi

parçalarını evde bırakıp sokağa çıkması

mümkün değildir. Bedenin tümü birlikte kalır;

BĠRdir. Buna benzer bir Ģekilde, Mesih'in

bedeninin geri kalan kısmı tapınmak ve

Ġnanlılar topluluğunun hizmeti için bir araya

geldiklerinde bazı Ġnanlılar'ın evde oturması

doğru değildir.

Ne yazık ki, birçok Ġnanlılar topluluğu, yukarıdaki resimdeki adam

gibidir. AĢağıdaki resimlerde iki tür Ġnanlılar topluluğu gösterilmiĢtir.

Yukarıdaki resimde hangisi canlandırılıyorsa onun yanına bir X iĢareti

koyun.
A                                   B

22. Bedenin her üyesinin diğerleriyle paylaĢacak bir Ģeyi vardır.

Öyleyse, Ġnanlılar topluluğu toplantılarında cemaatten bazı kiĢilerin

evlerinde oturması doğru bir Ģey midir?_______________________

23. Mesih'in bedeninin ve Tanrı'nın ailesinin bir üyesi olarak

birbirimize ihtiyacımız vardır.

Bu nedenle, mümkün olduğu kadar çok birlikte olmalıyız ve bir

toplantı olduğunda g_______________________________ .

Diğer üyeler armağanlarını kullandıklarında biz de onlar için

m_____________________olmalıyız.
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1. Ġnsanların Mesih'i bedeni aracılığıyla görebilmeleri gerekir.
Mesih'in dünyada olan bedeni ________________ tümünden; yani
_______________________olan hepimizden oluĢur.

2. Tanrı, Kendisine hizmet edebilsinler diye çocuklarından her
birine ne vermiĢtir?______________________________________

3. Diğer Mesih Ġnanlıları'nın armağanları konusundaki tutumumuz
nasıl olmalıdır? ________________________________________

4. Tanrı'nın bize vermiĢ olduğu armağanlarla ne yapmalıyız?
_____________________________________________________

5. Mesih'in bedeninin kaç kiĢisi diğerleri için gereklidir?
_____________________________________________________

6. Ġnanlılar topluluğunun toplantıları konusunda ne yapmalıyız?
_____________________________________________________

7. AĢağıdakilerden hangisi doğru bir tutum sergilemektedir?

a. "Bizim topluluktaki kardeĢlerden çoğu yetenekli değil. Ġyi
ki benim bu kadar çok armağanım var yoksa ne halde olurduk?"
diyen kiĢi.

b. "Davud'un bu kadar armağanlı olması çok iyi bir Ģey. Bu da
benim fazla bir katkıda bulunmakla ilgilenmem gerekmediği
anlamına geliyor" diyen kiĢi.

c. "Vaizimiz çok iyi bir vaiz ama Rab'be hizmet etmek için
hiçbir armağanım yokmuĢ gibi gözüktüğünden moralim
bozuluyor" diyen kiĢi.

d. "Ġnanlılar topluluğuyla ilgilenmek vaizin iĢi. Bu iĢ için
eğitilmiĢ ve çok armağanlı. Benim bir katkıda bulunmam
gerekmiyor" diyen kiĢi.

e. "Toplantılarınızdan çok bereket alıyorum. Herkes üzerine
düĢeni yapıyor ve Rab topluluğu bereketliyor" diyen kiĢi. 



 
139Tanrı Tarafından Yönetilmek

Şimdi Tanrı'nın bizlere doğru yolu göstermesinin

çeşitli yollarına bakacağız.

7. Çizgi öyküde Resim 2'ye bakın.

Davut'la ġenay, Tanrı'nın kendileri için olan isteğini öğrenmek için

ilk önce ne yaptılar?______________________________________

8. Öyleyse Tanrı'nın bize yol göstermesinin ilk yolu ______________

aracılığıyladır.

9. Çizgi öyküde Resim 3'e bakın.

Tanrı'nın bizlere Kendi isteğini göstermesinin ikinci yolu nedir?

_________'nın _________olan   _________ ______________ 'ı

okumalıyız.

10. Davut ve ġenay dua edip Kutsal Kitap'ı okurken aĢağıdaki

sözler onlara özel bir Ģekilde hitap etti:

"Başka yerlere, yakındaki kasabalara gidelim. Oralarda da

Tanrı sözünü duyurayım"                      (Markos 1:38).

Davut ve ġenay bu ayetten, müjdenin henüz sağlam bir tanıklığın

bulunmadığı ___________daki yerlere de götürülmesinin Tanrı'nın

isteği olduğunu anladılar.

11. a) Kutsal Kitap'ın sözleri bize özel bir güçle hitap ettiklerinde

Tanrı'nın Sözü aracılığıyla bizimle özel bir Ģekilde k______________

anlarız.

b) Öyleyse, Tanrı'nın bizlere yol göstermesinin ikinci bir yolu

___________________'ta bulduğumuz öğreti aracılığıyladır. 
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1. Tanrı'nın isteğini bilip ona itaat etmeniz önemlidir.

"Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim"

(Mezmur 32:8).

Bu ayete göre, Tanrı'nın sizin için olan isteğini bilebilmeniz mümkün

müdür? ("Evet" ya da "Hayır" diye yanıtlayın)_________________

2. Bu dersin ilk sayfasındaki ilk resme bakın. Davut'la ġenay yeni bir

semte taĢınmayı düĢünüyorlar. Bu önemli karara nasıl varacaklar?

ġenay, ____________ kendilerine yol göstereceğinden emindi.

3.ġenay haklıydı! Tanrı bizlere hayatlarımızın her alanında yol

göstermeyi vaat etmiĢtir. Yukarıda No.1'de yer alan Mezmur 32'deki

ayete göre, Ġnanlılar, T_________'nın kendilerine gitmeleri gereken

y_____________ göstereceğinden emin olabilirler.

4. ġimdi aĢağıda verilen boĢlukları size yol göstermesi için kullanarak

yukarıda No.1'de verilen Mezmur 32:8'i ezberleyin.

"_______________________ seni, ___________________________."

( _____________ _______:______)

5. ġimdi ezberlediğiniz sözler, cennetsel Babamız'ın çocuklarının her

birine vermiĢ olduğu çok güzel bir vaattir.

Vermemiz gereken her kararda, Tanrı,

a. yanlıĢ yapıp yanlıĢ yolda gitmemizi ister.

b. doğru olan yolun hangisi olduğu hakkında belirsizlik içinde
olmamızı ister.

c. bize doğru olan yolda yol göstermek ister.

6. Mesih Ġnanlı kiĢi hayatında önemli kararlar verirken nasıl bir kesin

güvene sahip olabilir? _____________'nın kendisine yol göstereceği

güvenine. 
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Tanrı'nın Kâhyaları

15ci derste, İnanlılar topluluğu üyeleri olarak

sorumluluklarımızdan birinin paramızla

İnanlılar topluluğunun işini desteklemek

olduğunu gördük. Bu derste bunun ne anlama

geldiğini ele alacağız.

1. Kutsal Kitap,

"Ya RAB... gökte ve yerde olan her şey senindir" de

(I.Tarihler 29:11).

Öyleyse her Ģeyin sahibi kimdir?______________________________

2. Kaç Ģey Tanrı'ya aittir? ___________________________________

3. Tanrı her Ģeyin sahibidir; ama Mesih Ġnanlıları'nı bunlardan bazıları

üzerine kâhya olarak koymuĢtur. Kâhya, konak, çiftlik gibi yerlerde

türlü iĢlerin yönetimden sorumlu kiĢidir.

Ama konak kime aittir?

a. Yöneticiye               b. Sahibine            c. BaĢka birine

4. Yine Kutsal Kitap, Tanrı hakkında Ģöyle der:

"Her şey sendendir. Biz ancak senin elinden aldıklarımızı sana

verdik"                                               (I.Tarihler 29:14).

Tanrı'nın kâhyası olmak, her Ģeyin ____________  değil, __________

ait olması demektir.



5. Bizler, hem para ve sahip olduğumuz maddi Ģeyler ve hem de
zamanımız ve yeteneklerimiz gibi konularda Tanrı'nın bize güvenip
emanet ettiği her Ģeyin kâhyalarıyız.

Öyleyse, Tanrı'nın iyi kâhyaları olarak, sahip olduğumuz her Ģeyi
kimin için kullanmalıyız?_______________________________

6. Örneğin, evimiz, giysilerimiz, paramız gibi sahip olduğumuz
maddi Ģeyleri ele alalım.

AĢağıdakilerden hangileri, Tanrı'nın kendilerine vermiĢ olduğu
Ģeyleri doğru bir Ģekilde kullanan "kâhyalar"dır. (Doğru yanıtları
iĢaretleyin)

A                       B                     C                    D

O yüzüğü- elmasların
en pahalısı
istiyorum

Buraya he
zaman

gelebirirsiniz

Bana ait
olan

şeyler
benimdir.
Öksüzler

-den
bana ne?

Neredeysi hiç
param yok ama
gerekenleri
sağlaması için
Tanrı'ya güvene
-ceğim.

7. Eski AntlaĢma zamanlarında, yani Ġsa doğmadan önce, Tanrı'nın

halkı kazandıklarının en az yüzde onunu Rab'bin iĢine verirlerdi.

Buna "ondalık" denirdi. Örneğin,

a) Bir çiftçi topladığı her 10 çuvaldan ________Tanrı'ya verirdi.

b) Topladığı her 100 çuvaldan ________ Tanrı'ya verirdi.

c) Topladığı her 1000 çuvaldan_________ Tanrı'ya verirdi, ve böyle

devam edip gider.

8. Tabii, Ģimdilerde ondalığımızı buğday dolu çuvallarla ödemiyoruz.

Ama yine de gelirimizin yüzde onunu Rab'be verebiliriz. Bu

durumda, kazandığımız her milyondan __________  TLyi Rab'bin

iĢine verebiliriz. 
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Vaiz, bize ne öğüt

verebilirsiniz?
Zor ama gereksinim dolu bir bölge.

Ancak ben her ikinizin de orada iyi bir iş
yapacak deneyim ve armağanlara sahip

olduğunuzu
düşünüyorum.

İKİ HAFTA SONRA

Önceleri epey kuşku

duyduğumu itiraf etmeliyim

ama şimdi Tanrı bana bu

konuda huzur verdi.

Fiyatı uygun görünüyor.

Evet ve oturma odası da

toplantılar için yeterli

büyük.

YENİ EVLERİNDE

Yeni evimizde kendimi

çok mutlu hissediyorum.

Ben de!  Bu

taşınmanın

Tanrı'nın bizim

için istediği olduğu

açık.
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Ders 18
Tanrı Tarafından

Yönetilmek

Bu derse başlamadan önce, aşağıdaki çizgi

öyküleri dikkatle okuyun. Davut'la Şenay'ın

önemli bir karar almadan önce Tanrı'nın

isteğini nasıl öğrendiklerini göstermektedir.

Şenay, Mesih için

kimsenin tanıklık

etmediği bir semte

taşınma konusunda

düşünebilir misin?

Epey büyük bir adım ama Tanrı'nın
bizleri doğru olanı yapmaya yönelt

-eceğine eminim.

Ya Rab, bu önemli

kararda bizlere istediğinin

ne olduğunu göster.

BİR HAFTA

SONRA

Bak! Markos 1:38'de İsa
öğrencilerine şöyle diyor:
"Başka yerlere, yakındaki

kasabalara gidelim oralarda da
Tanrı sözünü duyurayım."
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9. Her Ģey Tanrı'ya ait olduğu halde, Eski AntlaĢma'daki ondalık
yasası bizlere gelirimizin ne oranını Rab'bin iĢi için ayırmamız
gerektiği konusunda bize yol gösterir.

Eski AntlaĢma zamanlarında insanlar kazandıklarından Rab'be ne
oranda verdiler?  _______________________________________

10. Kutsal Kitap,

"Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın" diyor
her şeye egemen RAB. "Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size
açacağım, üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım"  der
(Malaki 3:10).

Bu Eski AntlaĢma ayetine göre, Tanrı ondalıklarını Kendisine
verenlere ne kadar bereket vaat etmiĢtir?

O kadar çok ki, ____________________ olan bereketler.

11. Günümüzde birçok Mesih Ġnanlısı, Rab'be ondalıklarını
verdiklerinde yani bütün kazançlarının yüzde ________ Rab'bin iĢine
verdiklerinde aynı türde bereketler alırlar.

12. Ġncil bunu Ģöyle dile getirir:

"Her biriniz haftanın ilk günü kazancına göre bir miktar parayı
alıkoyup biriktirsin, böylece yanınıza geldiğim zaman para toplamaya
gerek kalmasın"                                     (I.Korintliler 16:2).

Bu ayete göre, Tanrı'ya sunacağımız parayı bir kenara koymanın
iyi bir yolu nedir?

a. Gelirimiz değiĢim gösterse de her zaman belirli bir miktar

vermek.

b. Kazandığımıza göre vermek.

13. a) Eski AntlaĢma zamanında Tanrı'nın halkı kazandıklarından O'na

ne oranda verdiler?  _________________________

b) Yeni AntlaĢma'da bize ne kadar vermemiz söylenmiĢtir?

________________________________________________________



130

14. Pavlus,

"Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. O'nun yoksulluğuyla siz

zengin olasınız diye, zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu"

demiĢtir                                             (II.Korintliler 8:9).

Öyleyse, Ġsa gelmeden önce, Eski AntlaĢma zamanlarında Tanrı'nın

halkı Tanrı'ya gelirlerinin yüzde onunu verdilerse, Mesih'in sevgi dolu

armağanını alan bizler için "kazancına göre" ne anlama gelmelidir?

a. Onların verdiği ondalıktan daha azını vermek.

b. En az yüzde on; gelirimiz müsaitse daha fazlasını.

c. Hiçbir Ģey.

15. a) Bu gelirimizin sadece bir kısmı olduğu halde gerçekte sahip

olduğumuz h____ Ģey ___________ değil, O'na ait olduğunu her

zaman hatırlamalıyız.

b) Ġyi bir kâhya sahip olduğu her Ģeyi kimin için kullanır?

_______________________________

16. Belki Tanrı'nın halkının verdiği bu ondalıklar ve sunuların nasıl

kullanılacağını merak ediyorsunuzdur. Kutsal Kitap bize bunun

hakkında çeĢitli örnekler verir. Örneğin, Romalılar 15:26'da Pavlus

bizlere bazı Mesih Ġnanlıları'nın, "kutsallar (yani Mesih Ġnanlıları)

arasında yoksul olanlar için yardım topladıkları"ndan söz eder. Bu

örneği izleyerek, sunularımızın iyi bir Ģekilde kullanımının iyi bir yolu

ne olabilir?

a. Büyük bir gereksinim içinde olan fakir bir aileye yardım

etmek.

b. Hali vakti epey yerinde olan bir arkadaĢınıza para vermek.

c. Kiliseye yaptığı bir yardıma karĢılık olarak zengin bir

komĢunuza vermek.  
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TEST 17

1. Tanrı'nın kâhyası olmak demek, her Ģey ______________ değil,

_________________________aittir demektir.

2. Tanrı'nın iyi bir kâhyası sahip olduğu her Ģeyi kimin için

kullanır? _____________________________

3. Ġyi kâhyalar olacaksak Rab için kullanmamız gereken üç  Ģey

nelerdir?

a)_______________________________________________________

b)_______________________________________________________

c)_______________________________________________________

4. a) Eski AntlaĢma zamanında Tanrı'nın halkı gelirlerinden Rab'be ne

oranda verdiler? _________________________

b) Mesih Ġnanlıları, gelirleri izin verdiğince bundan daha azını mı,

daha çoğunu mu vermelidir? _________________________

c) Neden?________________________________________________

5. Tanrı'ya ne tür bir tutum içinde vermeliyiz?

______________________________________________

6. Ġnanlılar topluluğuna verdiğimiz sunular özellikle hangi iki grup

insanın gereksinimleri için kullanılabilir?_______________________

_____________________________





134

Doğru resmin harfini ona uygun olan cümlenin yanına yazın:

HOŞ GELDİNİZ

a) Kiliseyi temizlemeye yardım etmek. ____

b) Özel bir toplantı için sandalyeleri düzenlemek. ____

c) Yeni gelen kiĢileri topluluğa samimiyetle karĢılamak. ____

d) Aile toplantısında Ģarkıları yönetmek. ____

e) Ġlahi kitaplarını düzenlemek vb. ____

28. Ġyi kâhyalar olarak Rab ve hizmeti için kullanmamız

gereken üç Ģey nelerdir?

a. Sahip olduğumuz maddi Ģeyler ve paramız

b. Her günün sadece son birkaç dakikası

c. O anda üzerimizde olan en küçük para birimi

d. Bütün zamanımız

e. Armağan ve yeteneklerimiz

29. ġimdi yandaki sayfadaki testi yapın.
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17. Ama Kutsal Kitap sunularımızın iyi bir Ģekilde kullanımının baĢka

bir yolunu da söyler:

"Tanrı sözünde eğitilen, kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın"

(Galatyalılar 6:6).

Bu ayete göre, sunularımız nasıl kullanılmalıdır?

a. Hali vakti epey yerinde olan bir topluluk üyesine verilmelidir.

b. Bütün zamanını Mesih Ġnanlı hizmete adamak için maaĢlı
iĢini bırakan vaizin geçimi için topluluğa verilmelidir.

c. Kutsal Kitap öğretisine aykırı öğretide bulunan birini
desteklemeye verilmelidir.

18. Sunalarımız hangi iki amaç için kullanılabilir?

a. Fakirlere yardım etmek için.

b. Zenginlere vermek için.

c. Mesih Ġnanlı vaizlerimizi desteklemek için.

19. Aslında Tanrı'nın her iĢini desteklemek için vermeliyiz. Ama buna

ya da yukarıda sözü edilen kiĢilere verdiğimizde sadece ___________

değil ____________ ait olan bir Ģeyi geri vermekte olduğumuzu

hatırlamalıyız.

20. Kutsal Kitap, bu sunulardan söz ederken Ģöyle der:

"İsteksizce ya da zorlaymış gibi değil, herkes yüreğinde niyet ettiği

gibi versin. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever"

(II.Korintliler 9:7).

a) Öyleyse Tanrı'ya nasıl bir tutum içinde vermeliyiz?

________________________________________

b) Ne tür tutumlardan uzak durmalıyız?

_______________ya da  ___________________ vermekten.
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21. Pavlus, kendisini maddi olarak destekleyen Filipi'deki Mesih

Ġnanlıları'na Ģöyle yazmıĢtı:

"Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli

bir biçimde karşılayacaktır"                              (Filipililer 4:19).

Tanrı'ya ne tür bir tutumla vermelisiniz?

a. Ġsteksizce, geleceğimizden korkarak.

b. Tanrı'nın bize olan bakım ve ilgisine güvenerek sevinçle.

22. "Birlikte ayakta dururuz, ayrılınca düĢeriz" sözünü
duymuĢsunuzdur. Topluluğunuzun BÜTÜN üyeleri Kutsal Kitap'ın
öğrettiği Ģekilde Rab için verse yapabileceği iyi iĢleri bir düĢünün.

Öyleyse Rab'be ne tür bir tutumla vermeliyiz?___________________

23. Öyleyse her zaman sevinçle vermemiz gerektiğini hatırlayın;
özellikle de________________ ve_________________________.

24. Kutsal Kitap bizlere,

"Fırsatı değerlendirin" der   (Efesliler 5:16).

Öyleyse, Tanrı'nın bize vermiĢ olduğu Ģeylere iyi kahyalık yapmak
Rab'bin iĢi için SADECE paramızı vermek DEĞĠLDĠR. Bu ayete
göre,

a. kötü Ģeyler yaparak

b. onu faydasız etkinliklerle boĢa harcayarak

c. onu değerli Ģeylerle doldurarak zamanımızın da iyi bir kâhyası
olmalıyız.

25. Zamanımızın iyi bir kâhyası olmak, bütün günü Kutsal Kitap

okuyup dua ederek geçirmemiz gerektiği anlamına GELMEZ; direkt

olarak Ġnanlılar topluluğuyla ilgili Ģeyler yapmamız anlamına da

gelmez. Zamanımızın TÜMÜNÜ yaptığımız iĢleri Rab'bi hoĢnut

eden bir Ģekilde yapmamız gerektiği anlamına GELĠR.
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AĢağıdaki insanlardan hangileri zamanlarının tümünü Rab'be vererek

her fırsatı değerlendirmeyi biliyorlar?

A                                B                             C

PATRON 

Sadece bir tek

bardak kahve içmek

için yirmi dakika

daha harcıyor.

Ahmet, Mesih

İnanlısı olduğundan

beri çok daha iyi

çalışıyor.

Aysel, Rab'be iman

ettikten sonra yemeği

daha dikkatli hazırlıyor.

26. "Vakit nakittir" diye bir söz vardır. Zaman uçup gitmektedir ve iyi

kâhyalar onun her anını değerlendirmelidirler.

Rab zamanımızın sahibiyse, aĢağıdakilerden hangilerini yapmalıyız?

a. Kıtı kıtına geçinecek kadar çalıĢmalıyız

b. Ġyi çalıĢmalıyız, kimse bakmadığı zaman bile...

c. Bütün günümüzü Kutsal Kitap'ı okuyup dua ederek
geçirmeliyiz.

d. Her Ģeyde Tanrı'nın isteğini öğrenmeye çalıĢmalı ve O'na
itaat etmeliyiz.

27. Son olarak, bir önceki derste gördüğümüz gibi, Rab'be armağan ve

yeteneklerimizi de sunmalıyız. Rab'den size vermiĢ olduğu özel

armağanların neler olduğunu size göstermesini isteyin. Bir sonraki

sayfada birkaç örnek daha bulacaksınız.


