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Ruh’ta yaúam, Tanr’nn bol sa÷layúnn iyi kâhyalar olmamz da gerektirir.
Bununla birlikte, Ruh’ta yaúamann bir baúka yönü daha vardr; bu, Tanr’nn bol sa÷layúnn
iyi kâhyalar olmakla ilgilidir. Kuraklk zamanlarnda insanlar, Tanr’nn yeterince ya÷mur
göndermedi÷inden ya da ya÷murun do÷ru yere ya÷mad÷ndan ötürü úikâyet ederler.
Bu szlanmalara katlmak yerine, kalbimi úükranla doldurmay tercih ederim. Her ya÷mur
damlas, úükran duymak ve Tanr’nn yarattklarna sa÷ladklarn görmek için bir nedendir.
Ya÷mur benim yaúad÷m bölge yerine, baúka bir bölgeye ya÷sa bile, Tanr’nn bir baúka
yerdeki insanlara bolca sa÷layúnn kant için O’na úükranlar sunabilirim.
Tanr’da herkese yetecek iyilik vardr. Herkesin ihtiyac karúlanacaktr. Arka bahçeme
ya÷mur ya÷d÷nda, durup sevgi dolu sa÷layú için Tanr’ya úükrederim. ùükran dolu
dualarm, davranúlarm da de÷iútirmiútir. Keúfim úu olmuútur: “ùükran, teúekkürü sadece
sözle ifade etmekten çok daha öte bir úeydir. Eylemler, sözlerden daha fazla úükran bildirir.”
Bu yüzden artk, evimin çevresine ya÷an ya÷mur damlalarn elimden geldi÷ince muhafaza
etmeye çalúyorum.
Yaratlú 1:28’de Kutsal Kitap, Tanr’nn insana (erkek ve kadna) yeryüzü üzerinde
hakimiyet verdi÷ini söyler. Bence bu, ilahi belgelikle baúlatlan kâhyal÷a iúaret eder. Tanr
üzerine düúeni yapmútr. ùimdi de biz üzerimize düúeni yapmalyz. Benim için bu, sahip
olduklarma iyi kâhyalk yapmak demektir.
Tanr üzerine düúeni yapmútr. ùimdi sra bizde.
Kuraklk baúlad÷ndan beri, eúimle birlikte su kullanmmz %60’tan fazla azalttk ve
azaltmaya devam ediyoruz. Suyu tutumlu kullanmak, sadece bu kuraklk (Avustralya’da son
yüz yln en kötü kurakl÷) srasnda yaplmas gereken en mantkl úey de÷il, uzun süreli
uygulama olarak da son derece faydaldr.
Kuraklk için duam, úehir ve kasabalara su sa÷lanmasndan sorumlu, hükümetin her
düzeyindeki memurlar da kapsar oldu. Tanr, do÷ru fikir, cevap ve çözümler aracl÷yla
herkesin ihtiyacn bol bol karúlar. O’nun do÷ru fikirleri, yarattklarnn varl÷n muhafaza
eder.
Sorun ne olursa olsun, çevremizle ilgili dualarmzda, su sa÷layacak faaliyetlerinde bulunmak
üzere seçilmiú kiúilerin, Tanr’nn çocuklar olduklarn ve Tanr tarafndan
yönlendirildiklerini söyleyebiliriz. Bu kiúiler O’nun fikirlerini dikkate alrlar. Kararl ve
akllca eylemlerde bulunmak için ilahi güdüye sahiptirler.
Her akúam televizyonda yaynlanan haberler, hava durumunu da içerir. Ya÷mur
ya÷mayaca÷na dair hava tahminleri moral bozucu olabilir; fakat ben, bu tahminlerin
gerçekleúece÷ini kabul etmek yerine, zihnimi baúka olaslklara da açk tutmay tercih ederim.
Hava tahminleri, büyük oranda bilgisayar programlarna dayanr ve gelece÷i kesin olarak
bilemez. Örne÷in, Brisbane geçen yl Eylül aynda, hava tahminlerinin hiç ya÷ú olmayaca÷n
belirtmesine ra÷men, son yetmiú yln Eylül aylarnda ald÷ ya÷útan daha fazlasn almútr.
Hava tahminlerine güvenmek yerine, Tanr’nn yaratúnn gelece÷ini tayin etti÷ine inanmay
tercih ederim.
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ølyas ya÷mur iúaretlerine bakmas için uúa÷n denize do÷ru bakmaya gönderdi.
Kutsal Kitap’tan bir hikâye, bu konuyu vurgular. Samiriye’de ciddi bir ktlk vardr ve hiç
ya÷mur ya÷mamaktadr. ølyas peygamber bu durum için dua ettikten sonra, uúa÷n denize
do÷ru bakmas için gönderir. ølk seferinde hiçbir ya÷mur iúareti yoktur. Bu nedenle ølyas, onu
tekrar ve tekrar gönderir.
Yedinci seferde, uúak deniz tarafndan, avuç kadar küçük bir bulutun geldi÷ini bildirir. O
srada gökyüzü bulutlarla kararr, rüzgâr çkar, úiddetli bir ya÷mur baúlar (1Kr.18:45).
Bu hikâye bana, yaratt÷ insanlarn iyili÷i için gerekli olan her úeyi Tanr’nn mutlaka
sa÷lad÷n hatrlatr. Kurakl÷n ortasnda bile, Tanr’nn bolluk yasas her an ve herkes için
geçerlidir. Duada bunu dile getirmek, yaratlútaki uyumu sa÷layan ve her ihtiyac karúlayan
bilgeli÷ini ortaya çkarr.
Beverly Goldsmith, Brisbane-Queensland, Avustralya’da Hristiyan Bilimi pratisyeni ve
ö÷retmenidir.
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