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God provides abundantly
by Beverly Goldsmith
spirituality.com

Tanr’nn sa lay  boldur—kuraklkta bile 

Beverly Goldsmith 

u durumu bir dü ünün: ehrinize su sa layan üç rezervuarn bulundu u bölgeye 50mm’den 
fazla ya mur ya mayal 450 günden uzun süre olmu tur. Baraj seviyeleri sadece %23 
kapasiteye dü mü tür. Ciddi su kesintileri uygulanmaktadr. Durum vahim bir hal alm tr. 
Herkes ellerinde kalan suyu muhafaza etmek için elinden geleni yapmaktadr.  

Böyle bir durum için nasl dua ederdiniz?  

Her gün bu soruyla kar  kar ya kalyorum. Avustralya dünyann en kurak ktasdr. Yine de 
bu kuraklk ba lamadan önce, evime pompalanan temiz içme suyunu uzun süre du  almak, 
arabam ykamak ve bahçemi özgürce sulamak için kullanabiliyordum. Di lerimi frçalarken 
çe meyi açk brakabiliyordum. Böyle özgürce kulland m suyun bir gün bu kadar az 
olaca n hayal bile edemezdim.  

Bu kuraklk beni bu konuda kendime getirdi. Hem suya kar  tavrm hem de kuraklkla ilgili 
dualarm sonsuza dek de i ti. 

lahi Hayat sonsuzdur; maddesel ya amn snrl yapsna ba l de ildir.  

nsanlarn bekledi i miktarda ya mur ya mad  zaman, pek çok ki i yardm için Tanr’ya 
yakarr. Bu her ne kadar kula a mantkl gelse de ben, Kutsal Kitap’tan Tanr’nn ilahi Sevgi 
oldu unu ve her birimizin O’nun benzeyi inde yaratld n ö rendim. Bu gerçek her eyi 
de i tirir; çünkü ya am maddede de il, Ruh’tadr; bu nedenle, ilahi Hayat maddesel ya amn 
snrl yapsna ba l de ildir; sonsuzdur.   

Baz ki iler bu gerçe i, tutumlu olmamak için bir neden olarak yorumlayabilir. Ruh sonsuz ise, 
kayg duyacak ne vardr ki?  

Ruhsal açdan dü ünüp hareket edersek, yantmz u olur: Ki isel iyili imiz için 
kayglanmamza gerek yoktur. Tanr, ya ayan her varlkla ilgilenir ve yarattklarn korumak 
için gerekenleri sa lar. 

Tanr’ya i ini hatrlatmamza gerek yoktur. Böylesine efkat dolu bir Yaratc, herkesin iyili i 
için son derece önemli olan bir eyi esirgemez. Tanr ayrmclk yapmaz. O bizi sever. yi 
olan her eyi bize bolca verir. Ayrca, Tanr ilahi Akldr. Çocuklarnn ihtiyaçlarn bilir ve 
sa lar.  

Bana bunu sa’nn u sözleri hatrlatr: “'Ne yiyece iz, ne içece iz?' diye dü ünüp 
tasalanmayn. Dünya uluslar hep bu eylerin pe inden giderler. Oysa Babanz, bunlara 
gereksinmeniz oldu unu bilir. Siz O'nun egemenli inin ardndan gidin, o zaman size bunlar 
da verilecektir.” (Luk.12:29-31). 
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Ruh’ta ya am, Tanr’nn bol sa lay nn iyi kâhyalar olmamz da gerektirir. 

Bununla birlikte, Ruh’ta ya amann bir ba ka yönü daha vardr; bu, Tanr’nn bol sa lay nn 
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 ikâyet ederler. 

Bu szlanmalara katlmak yerine, kalbimi ükranla doldurmay tercih ederim. Her ya mur 
damlas, ükran duymak ve Tanr’nn yarattklarna sa ladklarn görmek için bir nedendir. 
Ya mur benim ya ad m bölge yerine, ba ka bir bölgeye ya sa bile, Tanr’nn bir ba ka 
yerdeki insanlara bolca sa lay nn kant için O’na ükranlar sunabilirim.   

Tanr’da herkese yetecek iyilik vardr. Herkesin ihtiyac kar lanacaktr. Arka bahçeme 
ya mur ya d nda, durup sevgi dolu sa lay  için Tanr’ya ükrederim. ükran dolu 
dualarm, davran larm da de i tirmi tir. Ke fim u olmu tur: “ ükran, te ekkürü sadece 
sözle ifade etmekten çok daha öte bir eydir. Eylemler, sözlerden daha fazla ükran bildirir.” 
Bu yüzden artk, evimin çevresine ya an ya mur damlalarn elimden geldi ince muhafaza 
etmeye çal yorum.  

Yaratl  1:28’de Kutsal Kitap, Tanr’nn insana (erkek ve kadna) yeryüzü üzerinde 
hakimiyet verdi ini söyler. Bence bu, ilahi belgelikle ba latlan kâhyal a i aret eder. Tanr 
üzerine dü eni yapm tr. imdi de biz üzerimize dü eni yapmalyz. Benim için bu, sahip 
olduklarma iyi kâhyalk yapmak demektir. 

Tanr üzerine dü eni yapm tr. imdi sra bizde. 

Kuraklk ba lad ndan beri, e imle 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 ey de il, uzun süreli 
uygulama olarak da son derece faydaldr.  

Kuraklk için duam, ehir 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 kar lar. O’nun do ru fikirleri, yarattklarnn varl n muhafaza 
eder. 

Sorun ne olursa olsun, çevremizle ilgili dualarmzda, su sa layacak faaliyetlerinde bulunmak 
üzere seçilmi  ki ilerin, Tanr’nn çocuklar olduklarn ve Tanr tarafndan 
yönlendirildiklerini söyleyebiliriz. Bu ki iler O’nun fikirlerini dikkate alrlar. Kararl ve 
akllca eylemlerde bulunmak için ilahi güdüye sahiptirler.  

Her ak am televizyonda yaynlanan haberler, hava durumunu da içerir. Ya mur 
ya mayaca na dair hava tahminleri moral bozucu olabilir; fakat ben, bu tahminlerin 
gerçekle ece ini kabul etmek yerine, zihnimi ba ka 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   olmayaca n 
belirtmesine ra men, son yetmi  yln Eylül aylarnda ald  ya  tan daha fazlasn alm tr. 
Hava tahminlerine güvenmek yerine, Tanr’nn yarat nn gelece ini tayin etti ine inanmay 
tercih ederim.   
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lyas ya mur i aretlerine bakmas için u a 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. lyas peygamber bu durum için dua ettikten sonra, u a n denize 
do ru bakmas için gönderir. lk seferinde hiçbir ya mur i areti yoktur. Bu nedenle lyas, onu 
tekrar ve tekrar gönderir.  

Yedinci seferde, u ak deniz tarafndan, avuç kadar küçük bir bulutun geldi ini bildirir. O 
srada gökyüzü bulutlarla kararr, rüzgâr çkar, iddetli bir ya mur ba lar (1Kr.18:45). 

Bu hikâye bana, yaratt  insanlarn iyili i için gerekli olan her eyi 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, yaratl taki uyumu sa layan ve her ihtiyac kar layan 
bilgeli ini ortaya çkarr.   

Beverly Goldsmith, Brisbane-Queensland, Avustralya’da Hristiyan Bilimi pratisyeni ve 
ö retmenidir. 
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