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Perşembe

Donnerstag

1 Ocak

Januar

Günlerimizi saymayı bize öğret ki, bilgelik yüreği edinelim.
Mezmur 90: 12
Lehre uns unsere Tage zählen, damit wir ein weises Herz erlangen.
Psalm 90, 12
lehren: öğretmek
lehre uns: bize öğret
zählen: saymak
1971 yılında Almanya’ya ilk geldiğimde 18 yaşındaydım. Önümde oldukça uzun
bir yol vardı. Askerliğimi yapıp tekrar buraya döndüm 1974’te. Eğitim, öğrenim
derken, hayata atıldım, Tanrı Sözü’nü bildirmeye ve öğretmeye başladım.
Derken, bir baktım ki, 41 yıl hızla akıp gitmiş, ben 63 yaşına, tarih de 2015 yılına
girmiştir. Tüm bu yılları düşünürken, bu takvimi yazan olarak bir baktım ki,
benim de yaşamım bu takvim yaprakları gibi bir bir kopup gitmiştir.
Geçekten de hayatımız bu takvim yapraklarına benzemiyor mu? Her gün bir
sayfa kopup gidiyor. Bakın siz de bugün bu takvim yaprağından ilk sayfayı
kopardınız. Takvimde daha 364 yaprak var. Bir yaprak koparmak takvimde bir
değişiklik oluşturmadı. Sonra gözünüze iliştikçe takvimden sayfalar koparacak,
okuyacak ve sayfayı o günün tarihine getireceksiniz. Buna öylesine alışacaksınız
ki, takvimin her gün azaldığının farkına bile varmayacaksınız. Ama birden yılın
sonuna geldiğinizi, takvimde ancak birkaç sayfanın kaldığını göreceksiniz. Tıpkı
geçen yıl ve ondan önceki yıllarda olduğu gibi! Bu da bizim hayatımızın iyi bir
resmidir!

Cuma
Freitag

2 OCAK
.

Januar

Ya Rab, iyiliklerinle yıla çelenk takarsın.
Mezmur 65: 11
Herr, mit deiner Güte krönst du das Jahr.
Psalm 65, 12
das Jahr: yıl
die Güte: iyilik
krönen: başa çelenk (taç) koymak
Her ne kadar ilk günde, hayatımın bu takvim yaprakları gibi, her yıl kopup
gittiğini, birden 59 yaşına merdiven dayadığımı söyledimse de, benim
hayatımdan kopan o yapraklar boşuna harcanmış günler değildir. Nasıl ki, her
takvim sayfasında bir emek ve düşünce varsa, benim hayatımın günleri de amaçlı
ve hedefli geçmektedir. Çünkü önce neden bu dünyada olduğumu biliyorum.
Sonra, Tanrı’nın benim tüm günahlarımı bağışladığını biliyorum. Artık bir Tanrı
çocuğu olarak yaşıyorum bu dünyada. Tanrı çocuğu olmak, sonsuzluğu da
kapsamaktadır. Bu dünyadan göç ettikten sonra nereye gideceğimi biliyorum.
Gideceğim yer cennet olacaktır. Bunu kendiliğimden söylemiyorum. Tanrı’nın
kendisi Sözü aracılığıyla bana bu sonsuz yaşam güvenliğini verdi. Bu nedenle de
ben Tanrı çocuğu olarak -- şimdiden bir cennet vatandaşı olarak bu dünyada
günlerimi geçirmekteyim. İşte değerli dostum, Mesih imanlıları olarak
bulduğumuz bu yaşam güvenliğine sizin de sahip olmanızı istediğimiz için bu
yaprakları da yazmaktayız. Duamız, yakarışımız sizin de bu amaçlı, huzurlu ve
güven dolu yaşamı bulmanızdır.

Cumartesi

Samstag

3 OCAK
.

Januar

Günlerimizi saymayı bize öğret ki, bilgelik yüreği edinelim.
Mezmur 90: 12
Lehre uns unsere Tage zählen, damit wir ein weises Herz erlangen.
Psalm 90, 12
das Herz: yürek
Günler, haftalar, aylar ve yıllar geçip gitmektedir. Geçip giderken de hiç
birimizin gözünün yaşına bakmadan bizim yaşamımızdan da her gün bir yaprak
alıp götürüyor.
Bize verilen günler sayılıdır, değerli dostlar. Ne yaparsak yapalım, sayılı günler
gelip geçer. Günü durduramazsınız. Bizim hayatımız da öyle. Onu durdurmak
mümkün değil! Her gün yaşamımızdan bir sayfa kopuyor! Koparılan bu yaşam
sayfalarımızın farkında bile değiliz. Oysa her günümüz, bir daha geri gelmemek
üzere geçip gidiyor. Musa peygamber bir duasında, “Ya Rab, günlerimizi
saymayı bize öğret ki, bilgelik yüreği kazanalım!” dedi. Aslında hepimiz bu
duayı yükseltmeliyiz Rab’be! Rab, bana yardım et ki, yaşadığım günlerin
değerini bileyim. O günleri iyi ve amaçlı olarak harcayayım. Ya Rab, bana
yardım et ki, benim geçen günlerim boşa harcanmasın. Kendime, aileme,
çocuklarıma, ulusuma, kısacası tüm insanlara bereket olsun.

Pazar
Sonntag

4OCAK

Januar

Elinizdeki fırsatı en iyi şekilde değerlendirin.
Efesoslular 5: 16
Kauft die rechte Zeit aus!
Epheser 5, 16
nutzen, auskaufen: değerlendirmek
Eski Yunan kentlerinden birinde Lisipos tarafından yapılan bir heykel vardı. Bu
heykelin kanatları, başının önünde de bir tutam saç vardı. Başının arkası ise keldi.
Heykelin alt tarafında şu sorularla bu soruların yanıtları yazılıydı:
- Seni kim yaptı?
Beni Lisipos yaptı.
- Senin adın nedir?
Benim adım “Fırsattır.”
- Niçin ayaklarında kanatların var?
Yeryüzünde hafifçe uçabileyim diye
- Niçin başının önünde bir tutam saç var?
Ben geçerken insanlar beni tutabilsinler diye.
- Peki niçin başının arkası kel?
Ben geçip gittikten sonra beni kimse tutamasın diye.
Değerli dostum, bizlere emanet edilen günlerimizi iyi ve doğru yolda, sağlıklı bir
şekilde yaşamak için bize fırsatlar verilmiştir. Ama bu fırsatları kaçırdık mı, onlar
bir daha geri gelmez. Yaşadığımız günler de bize verilen fırsattır. Bunun değerini
bilelim.

Pazartesi
Montag

5OCAK

Januar

Rab’bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.
Koloseliler 3:13 b
Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr!
Kolosser 3, 13 b
vergeben: bağışlamak
Takvim’in arka kapağında gördüğünüz “Rab’bin sizi bağışladığı gibi, siz de
birbirinizi bağışlayın” ayetini bu yıl için seçtik. Bu ayetteki ana konu
bağışlamaktır. Ayetteki sıralama, önce bağışlanmak sonra bağışlamaktır!
Özellik günümüzde etrafımıza, kendi ailemize, insanlarımıza, kısacası dünyaya
baktıkça, orada yaşananları gördükçe affedilmenin, affetmenin ne kadar önemli
ve gerekli olduğunu görüyoruz.
Ama önce şu sorulara yanıt bulmalıyız: Bağışlamak ne demektir? Neden ve niçin
bağışlamalıyız ve nasıl bağışlamalıyız. Bağışlamazsak bunun zararını kim çeker?
Bu soruları önümüzdeki günlerde biraz daha ayrıntılı olarak yanıtlamaya
çalışacağız. Bugün bağışlamanın kısaca ne demek olduğuna bakalım:
Bağışlamak, yapılan herhangi bir kötülüğü unutmak değil, bir kimsenin suçunu,
hatasını, yaptığı haksızlıkları, kötülükleri bilinçli olarak saymamak demektir.
Peki, bize yapılan bir haksızlığı, kötülüğü saymamak, affetmek mümkün müdür?

Salı
Dienstag

6 OCAK

Januar

Birbirinizi bağışlayın.
Efesoslular 4:32 b
Vergebt einander!
Epheser 4, 32 b
vergeben: bağışlamak
Kocasından sürekli olarak dayak yiyen, kaynanası tarafından durmadan
kötülenen, ihanete uğrayan bir kadının geçmişi acı anılarla doludur.
Hakkının elinden alındığını, kendisine haksızlık edildiğini, onca verdiği
emeğinin karşısında bir tek gün bile takdir edilmediğini düşünen Erkan’ın anıları
da acı ve ıstırapla doludur.
Bu ve buna benzer yaşanmış acılı yaşamlarda bir huzur, esenlik bulmak çok
zordur. Yani, bu olumsuz, acı düşünceler, insan varlığındaki o dinginliği, huzuru
yok eder. Sadece bununla kalmaz acı ve ıstırap dolu geçmiş ya da anılar; insanda
nefret, öç alma duygularını da körükler. Böylece insanın yüreği büyük bir acıyla,
nefretle dolu olur. Yürekte bir acı, anılar hep olumsuz ise, o yaşamda sadece
hüzün, dert ve hoşnutsuzluk vardır. Bundan kurtulmanın yolu ise, tüm bunca
haksızlık ya da kötülüklere rağmen, bağışlamaktır. Affetme olmadan yürek o
dinginliğe eremez. Peki ama nasıl? Önümüzdeki günleri oku!

Çarşamba
Mittwoch

7 OCAK

Januar

Sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman öç almayın.
Romalılar 12: 19
Rächt euch nicht selbst, Geliebte!
Römer 12, 19
sich rächen: öç almak
Kin, nefret, öç alma duygusu insanı için için yiyip bitiren bir mikrop gibidir. Peki
bu kin ve nefretten insan nasıl kurtulabilir? Nasıl yeniden insan olarak o huzuru,
dinginliği yakalayabilir? Kötü anıları atıp bağışlamak yoluyla. Ama sana büyük
kötülük edilmiştir. Senin haysiyetinle, belki şerefinle oynanmıştır. Senin yuvanı
yıkmıştır. Böylece yüreğinde büyük yaralar oluşmuştur. Bunları nasıl
unutabilirim ki, diye düşünmüş olabilirsin! Tamam, haklısın, diyelim. O zaman
şöyle bir muhasebe yapalım: Şimdiye kadar kin gütmen, nefret etmen, kızman,
lanet okuman bir şeyi değiştirdi mi? Sana herhangi bir yararı oldu mu? Buna,
hayır diyeceğinden eminim. O zaman neden affetmeyi denemiyorsun?
Affetmemekle karşıdakine bir acı veremezsin ki! Acıyı ancak kendine
vermektesin. Sen bu kin ve nefretten kurtulmalısın ki, yüreğin o huzur ve
esenliğe kavuşsun. Bağışlamanın seni özgürlüğe kavuşturacağını, sana bereket
getireceğini bilmelisin. Tabii bağışlayabilmek için sana destek olacak, güç
verecek birine ihtiyacın vardır. O kişi Tanrı’dır.

Perşembe

Donnerstag

8 Ocak

Januar

Birbirinizi bağışlayın.
Koloseliler 3: 13 b
Vergebt einander!
Kolosser 3, 13 b
vergeben: bağışlamak
Bağışlamak neden bu kadar önemlidir? Önemlidir, çünkü bağışlamak sizdeki o
öfkeyi dindirir. Öç almayı, intikam peşinden koşmayı engeller. Bağışlamak sizi
özgür kılar. Sizin affetmemeniz, affetmek istemediğiniz kişiyi pek yaralamaz.
Hatta şu söyleniyor: Kalp damar sağlığı, bağışlayanlarda daha iyi çalışmaktadır.
Görüyorsunuz bağışlamanın önemini!
İnsan kendisine hep haksızlık edildiğini, hakkının yenildiğini düşünüp durursa,
bunun sonucunda kendisine acıma duymaya başlar. Ben zavallı hep haksızlığa
uğradım, ben zavallıya hep kötülük ettiler deyip o acıma okyanusunda yüzmeye
başlarsınız. Bakın, şöyle bir düşünce yaklaşımı sizin daha sağlıklı düşünmenize
yardım eder. Bana acı veren bu insan bunu neden yaptı? Acaba bunun gerisinde
ne tür bir kişilik ya da yanlış düşünce yatmaktadır! Peki benim bu kötü anılarla
yaşamam bana ne kazandırıyor? Sadece acı veriyor. Öyleyse neden bu acıdan
kurtulma yoluna gitmeyeyim? Bunun ilk adımı da bağışlamaktır.

Cuma
Freitag

9 OCAK
.

Januar

Birbirinize karşı iyi yürekli ve şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih’te bağışladığı gibi,
siz de birbirinizi bağışlayın.
Efesliler 4: 32
Seid aber zueinander gütig, mitleidig, und vergebt einander, so wie auch Gott in
Christus euch vergeben hat!
Epheser 4, 32
mitleidig: şefkatli
Bağışlamak, değerli dostum, kin gütmeye, öç almaya son vermektir. Affetmek,
karşıdakinin hak ettiği cezanın, yani öfkenin, kinin ve intikamın alınmamasını
sağlamaktır. Bu da tabii ki bir yengidir affeden kişi için.
Bazen şu yanlış düşünce söyleniyor bağışlamaya ilişkin: Affetmek, bir hatayı,
hakareti ve haksızlığı ortadan kaldırmak demektir! Ama bu doğru değil; affetmek
aslında bir erdemdir ve bize yapılan haksızlığı, kötülüğü ya da zararın hesabını
sormamak, o kimseye karşı öfke duymamaktır. O haksızlıkları artık arkaya atıp,
onları öne çıkarmamak, bu konularda konuşmamak ve düşünmemek demektir.
Bağışlamaya ilişkin bir uzman kişi şöyle demişti: “Sen yaptıklarından daha
değerlisin!” Ne demektir bu? Evet, bir haksızlık, bir kötülük ettin. Ama sen iyi
şeyler de yapabilirsin; halen de sende bir umut görüyorum. Yani, kötülüğü
bırakıp iyilik yapabilirsin diye affetmekle karşıdakine de iyi yönde yardım etmiş
olursun.

Cumartesi

Samstag

10 OCAK
.

Januar

Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun, sevgiyle
birbirinize katlanın.
Efesoslular 4: 2
Wandelt mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe
ertragend!
Epheser 4, 2
demütig: alçakgönüllü
Dostum, bize acı vereni, canımızı yakanı bağışlamak kolay değildir. İçimizi
kemiren bir kanser mikrobu gibi, uğradığımız o acı, yüreğimizi yakan o haksızlık,
kötülük bizi de içten mahvetmektedir. Bu nedenle affetmek gerekir. Çünkü
affetmemekle aslında en büyük zararı kendimize veriyoruz. Daha önce de
dediğim gibi, affetmemekle, affetmediğiniz insana bir zarar veremez, onu
incitemezsiniz. Ancak kendinize zarar vermektesiniz. Çözüm, bağışlamaktır.
Bağışlarken aslında kendinizi kin, nefret, intikam alma zincirlerinden -bağlarından kurtarırsınız. Özgür olursunuz.
Affetmekle aynı zamanda bir adım daha ileriye atmış olursunuz: Bu merhamet
adımıdır. Merhamet ve affetmek birbiriyle ilişkilidir. Özellikle kötülük edenin
pişman olduğu görüldüğünde, insanın yüreğinde bir merhamet duygusu oluşur ki,
o zaman affetmek de kolaylaşır.

Pazar
Sonntag

11OCAK

Januar

Ey sevgililer, hiçbir zaman öç almayın.
Romalılar 12: 19
Rächt euch nicht selbst, Geliebte.
Römer 12, 19
der, die Geliebte: sevgili
İnsanların çoğu, belki de hepimiz hayal kırıklığına, haksızlığa, kötülüğe
uğradığımızı düşündüğümüzde, içimizde bir öç alma duygusu gelişir. Bunu
yaparken de yapılan o kötülüğü ya da haksızlığın en ince taraflarını cımbızla
çekip ortaya çıkarır, hep o olumsuz durumlar üzerinde aklımız, düşüncelerimiz
yoğunlaşır. Böylece de kin ve nefret duygularımızı körükleriz. Kin gütme, öç
alma duygusu, biliyor musunuz, bizi öylesine kör ve tutsak eder ki, yaşamın o
güzelliklerini göremez bir duruma geliriz. Oysa affetmek, hem yüreğimizdeki,
içimizdeki o güzel, iyi şeyleri ortaya çıkarır, hem de karşımızdaki insanı olumlu
yönde değişmeye iter. Affetmek insanı hem ruhsal hem de fiziksel alanda sağlıklı
tutmaya da yarar.
Tekrar edeceğim: Affedebilme bir erdemdir, affedebilen aslında kişiliği güçlü
olandır. Kötülüğü, kin gütmeyi, öç almayı herkes çok kolayca yapabilir, ama
affetmeyi herkes yapamaz. Bu nedenle affedebilme gücünü Rab’den dile, O sana
gereken yardımı sağlayacaktır. Bundan emin olabilirsin.

Pazartesi
Montag

12OCAK

Januar

Erdemli insan tuttuğu yoldan emindir.
Süleyman’ın Özdeyişleri 21: 29
Der Aufrichtige aber, er achtet auf seinen Weg.
Sprüche 21, 29
tugendhaft: erdemli
İyi, dostça ve birbirimize yardım ederek, merhamet göstererek yaşamak varken
neden insanoğlu bu kadar saldırgan oluyor, kötülük ediyor, acımasızca
davranıyor?
İnsanlar kendilerine bir saldırı geldiğini hissederlerse hemen saldırgan olabilirler.
Hatta kaba güce bile başvurabilirler. Korkusu, kaygısı olan, haksızlığa uğrayan
insanlar da genellikle saldırgan olabilirler. Bir insanın içinde bulunduğu durum
da onu saldırgan yapar ve başkalarına zarar vermeye kadar götürür. Bazen,
düşüncesizce bir hareket, bir anlık öfke ortalığı allak bulak eder. Affetme
konusunda bunları da düşünmemiz gerekir.
Affetme olmadığı zaman, yaşanmış olan o olumsuz, acı anılar tekrar ve tekrar
düşüncelerinizde, yüreğinizde canlanacaktır. Şunu unutmamak gerekir ki,
bağışlamak, o acı olayı aklımızdan, zihnimizden silmek değil, zaten silemiyoruz
da; ama bu acı olayları her anımsadığımızda, onu bağışladım, bu olayı unutmaya
karar verdim, demenin yararı olacaktır. Yani o kimseyi bağışladığınızı kendinize
anımsatın.

Salı
Dienstag

13 OCAK

Januar

Rab’bin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın.
Koloseliler 3: 13
Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr!
Kolosser 3, 13
der Herr: Rab
İnsanın kendisine yapılan kötülüğü bağışlaması her ne kadar önemli ve
gerekliyse de, insan bunu pratikte nasıl yapacağını pek bilmez ya da affetmeyi
kolay kolay gerçekleştiremez yaşamında. Affetme konusunda konuştuğum bir
sürü insanımız bana hep şöyle dediler: “Söylediklerin güzel de, ama bana yapılan
o onur kırıcı hakaretleri, haksızlığı, kötülüğü nasıl unutabilirim, nasıl hiç
olmamış gibi atarım aklımdan. Deniyorum, ama bir türlü başaramıyorum! O
haksızlıkları bir türlü unutamıyorum.”
Siz de böyle bir durumdaysanız size de tam olarak hak veriyorum. Kötülüğe
iyilikle yanıt vermek, affetmek insan doğasına oldukça ters düşen bir durumdur.
Susuzluktan kavrulan birisi, elinde olan bir iki damla suyu başkasına vermesi
mümkün değildir. Ama yeterince suyu olan insan o fazla suyundan verebilir.
Bunun gibi, sevildiğini bilen daha kolay sevebilir. Affedildiğini bilen yine
affetmede başarı gösterebilir. Bugünkü ayetimiz de tam bunu bize gösteriyor:
“Tanrı’nın sizi bağışladığı gibi” diyor. Bu bağışlama, merhamet etme ve sevme
işini önce Tanrı yaptı. İşin asıl püf noktası da budur!

Çarşamba
Mittwoch

14 OCAK

Januar

Rab’bin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın.
Koloseliler 3: 13
Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr!
Kolosser 3, 13
auch ihr: siz de
Bağışlayabilmek için, bağışlanmamızı bilmemiz gerekir. Tanrı Sözü bize,
Tanrı’nın bizi bağışladığını belirtir. Neden Tanrı bizi bağışlasın? Çünkü biz
günah işleyerek aslında her tür kötülüğü, yasasızlığı, haksızlığı Tanrı’ya karşı
işledik. Hatta Tanrı’ya düşman olduk. O’nun buyruklarını, ilkelerini ayaklar
altına alıp çiğnedik. Böyle bir durumda Tanrı’nın bizi haklı olarak cehenneme
atması gerekirdi. Ama seven Tanrı, bizim işlediğimiz tüm günahlarımızı
affedebilmek için, en büyük fedakarlığı gösterdi ve İsa Mesih’i dünyamıza
gönderdi. Kutsal olan Tanrı’nın bizi bağışlayabilmesi için, İsa Mesih’i bizim
yerimize cezalandırdı. Bizim üzerimize gelmesi gereken tüm yargıyı İsa’nın
üzerine koydu. İşte bu Tanrı’nın bizlere uzattığı inayeti, merhameti ve sevgisidir.
Tanrı bizi bağışladı, hem de bunu karşılıksız olarak yaptı. Çünkü bizim yerimize
İsa yargılandı. Şimdi bunu anlayan, Tanrı’nın sunduğu bu bağışı yaşamına alan
kimse artık gerekli olan Tanrı gücüne sahip olur aslında. Yeterince suyu olan,
başkasına da su verebilir!

Perşembe

Donnerstag

15 Ocak

Januar

Öyle ki, sevgili Kişi’de bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.
Efesoslular 1: 6
So dass seine herrliche Gnade gepriesen wird, mit der er uns begnadigt hat
in dem Geliebten.
Epheser 1, 6
herrlich: yüce
Tanrı bizi sevgili Kişi’de karşılıksız olarak bağışladı, deniyor. Kimdir bu sevgili
kişi? Başka çevirilerde “Sevgili Oğlunda” diyor. Bu oğul (ruhsal anlamda) İsa
Mesih’tir.
Tanrı, iman edeni Mesih’te görür ve O’nu kabul ettiği gibi imanlıyı da aynı
şekilde kabul eder. Bu harikadır. Ancak bu temele dayanarak Tanrı beni
bağışladı. Bağışlanmayı ben asla kendi becerilerimle ya da iyi işlerimle
kazanamam. Ben Tanrı’nın sevgili Oğlunda kabul edildim, bağışlandım. Tanrı
Mesih’i nasıl seviyorsa beni de öyle seviyor, çünkü ben Mesih’teyim. İşte değerli
dostum, bağışlayabilmenin anahtarı burada yatmaktadır. Tanrı beni kabul etti. O
beni İsa’da görüyor. Rab bana o güveni verdi. Bu kurtuluş güveni, garantisi
benim yüreğime büyük bir teselli verir. Ben bağışlanmanın ne kadar harika
olduğunu görüp yaşamaktayım. Bunu anlayıp hayatıma alıp yaşayabildiğim için,
yüreğimde affetme gücünü bulurum. Bu alanda zaten Tanrı bana gereken gücü ve
desteği de sağlar. Tanrı’nın Sözü ve iman ettiğimde yüreğime gelen Tanrı’nın
Kutsal Ruh’u beni bu yönde de eğitir, geliştirir.

Cuma
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Oğlum, sözlerimi tut... öğrettiklerimi gözünün bebeği gibi koru.
Süleyman’ın Özdeyişleri 7: 1--2
Mein Sohn, bewahre meine Worte! Bewahre ... meine Weisung wie deinen
Augapfel!
Sprüche 7, 1--2
bewahren, halten: tutmak
Ustasının yanında 3 yıl çalıştıktan sonra, çırak ustasının evine gelir, ne kadar
öğrendiğini, kendisini geliştirdiğini, her şeyi en ayrıntılarıyla görmeye çalıştığını
anlatır. Şimdi sınava hazır olduğunu belirtir.
Ustası ona şöyle der: “Sana tek bir sorum var!”
Çırak hemen, “Hazırım ustam!” der.
Ustası, “Kapımdan içeriye girerken, çiçeklerim büyük vazonun sağında mı
duruyordu yoksa solunda mı?” Bu soru karşısında şaşıran çırak, “hocam anladım,
daha çalışmam gereken çok şey vardır” diyerek oradan bozulmuş bir şekilde
ayrılır.
Bizler de çoğu zaman böyle yaşamıyor muyuz? Her şeyin farkında olduğumuzu
söylüyoruz. Çocuğumuzu, eşimizi, kardeşlerimizi anladığımızı, her şeye dikkat
ettiğimizi söylüyoruz, ama gerçekte hiç de öyle değil. Hatta herhangi bir
konuşmada, bir davranışta fazla düşünmeden atıp tutarız. Oysa her gün
öğrenmemiz gereken bir sürü şeyin olduğunu bilmeli ve öğrenmeye istekli
olmalıyız.

Cumartesi
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Yüreği hikmetli olana akıllı denir. Tatlı söz bilgiyi arttırır.
Süleyman’ın Özdeyişleri 16: 21
Wer weisen Herzens ist, wird ein Verständiger genannt; und Anmut der
Sprache fördert das Lehren.
Sprüche 16, 21
weise: hikmetli
Bir uzman, laboratuvarında beslemek için bir Amazon kertenkelesi satın alır.
Ancak birkaç hafta boyunca, her şeyi denemesine karşın bu kertenkeleye bir türlü
bir şey yediremez. Bu kertenkelenin önüne marul, et, hatta sinek koyar, ama
nafile. Hatta canlı küçük böcekler bile denedi, ama yine başarılı olamadı.
Kertenkele yememek için sanki inat etmişti. Bu hayvan açlıktan öyle bir hale
geldi ki, artık neredeyse hareket edemez duruma düştü. Bir gün bahçesine
koyduğu kertenkeleye ne yapacağını düşünürken, kertenkelenin birden bir küçük
hayvanın üzerine atlayıp onu midesine indirdiğini gören uzman hemen yaptığı
hatayı anlar. Çünkü kertenkelenin bir şeyi yemesi için pusuya yatıp onu
yakalaması gerektiğini anladı. Çünkü bu onun yapısı gereğiydi. Başka türlü
mutlu olamazdı.
Bu bizim günlük yaşamımızda da önemlidir. Birisine yardım etmek istiyoruz,
ama karşıdakine bir türlü yararımız olmadığını görüp şaşırıyoruz. Oysa en önemli
ilkeyi görmüyoruz: Karşıdakini anlamak! Anlamak için bilgi ve sabırla dinlemek
gerekir.
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Günlerimizi saymayı bize öğret ki, bilgelik yüreği edinelim.
Mezmur 90: 12
Lehre uns unsere Tage zählen, damit wir ein weises Herz erlangen.
Psalm 90, 12
zählen, schätzen: saymak
lehren, beibringen: öğretmek
erlangen, erwerben: edinmek
Hayatımızın yaşlılık yıllarına “gün batımı” da diyoruz. Ama, gerçekten yaşanan
bu yıllar öylesine güllük gülistanlık mıdırlar? Belki bazılar, buna evet diyebilirler
ya da öyle olduğunu düşünebilirler. Ama hayat öyle tozpembe geçmiyor. Hatta
Mesih imanlıları bile gün batımı yıllarını umutsuzluk ya da acı ile dolu olarak
geçirebilirler. Bu acı ve umutsuzlukları azaltmak için, doğru odaklanmak üzere
hayattaki hedefimizi daha gençlik yıllarında yapmak gerekir. Aslında bir insanın
yaşlılığında nasıl bir insan olması, büyük ölçüde şu anda nasıl bir insan olduğuna
bağlıdır!
Bu yaşamdaki hayatımızın anlamlı, yani dolu dolu geçmesi önümüze
koyduğumuz hedeflere ve önem verdiğimiz önceliklere bağlıdır. Erken yaşlarda
başlayan bir minnet duyma hedefi, bulutları dağıtıp güneş ışınlarının geçmesine
izin verir.
Duygularınıza bakmaksızın, bugünkü hedefiniz nedir? Sonsuz yaşamı veren İsa
için duyulan gönül borcu mu? Öyleyse, yaşlandıkça daha sevimli olacaksınız.
Yoksa vay halinize!

Pazartesi
Montag

19OCAK

Januar

Yarınla övünme, çünkü ne getireceğini bilemezsin.
Süleyman’ın Özdeyişleri 27: 1
Rühme dich nicht des morgigen Tages! Denn du weißt nicht, was er bringen
wird.
Sprüche 27, 1
morgen, der morgige Tag: yarın
sich rühmen: övünmek
bringen: getirmek
80 yaşındaki erkek bir hastayı muayene eden doktor, bir sonraki muayene için, 6
ay sonrasına randevu verir. Bunun üzerine yaşlı adam, başını sallayarak “doktor
bey, verdiğiniz tarihte geriye döneceğimi sanmıyorum” der.
Doktor, gülümseyerek, “Saçma” der ve “daha dur bakalım, uzun yıllar
yaşayacaksın” diye ilave eder. Yaşlı adam, doktora acayip bir şekilde bakar ve
“Yani demek istiyorum ki, o tarihte ben Antalya’da olacağım. Her yıl Temmuz
ayında oraya giderim de.”
Bu öykü bize gülünç gelebilir ancak, olayın aklımızı başımıza getiren bir yanı
var. Sizin ya da benim yarına, gelecek aya veya gelecek yıla sağ çıkacağımız belli
mi? Elbette ki gelecek için planlar yapmalıyız; ancak, yaşamın belirsizliğini de
hiç aklımızdan çıkarmamalıyız.
“Yarına ilişkin bilginiz yok. Yaşamımız bir süre görünen, az sonra görünmez
olan buhardır. Bu nedenle, ‘Rab isterse yaşayacağız, şu işi, bu işi yapacağız’
demeliyiz” (Yak. 4:14--15).
6 ay sonra geri dönecek misiniz? Bu soru size, Rab İsa Mesih için inanç ve
güvenle yaşamanızı anımsatsın.

Salı
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Bildir bana ya Rab sonumu, sayılı günlerimi.
Mezmur 39: 4
Tue mir kund, HERR, mein Ende und welches das Maß meiner Tage ist!
Psalm 39, 4
mitteilen, kundtun: bildirmek
das Ende: son
mein Ende: sonum
Önceliklerimizi yeniden düzenleyebilmenin bir yolu, yaşamımızı tehdit eden bir
tehlikeyi yaşamaktır.
Sonsuz önemi veya değeri olmayan şeylere harcanmayacak kadar yaşamın kısa
olduğunu anlamak çok önemlidir. “Bildir bana ya Rab sonumu, sayılı günlerimi.
Bileyim ömrümün ne kadar kısa olduğunu. Yalnız bir karış ömür verdin bana, hiç
kalır hayatım senin önünde. Her insan bir soluktur sadece, en güçlü çağında bile.
Bir gölge gibi dolaşır insan, boş yere çırpınır, mal biriktirir, kime kalacağını
bilmeden. Ne bekleyebilirim şimdi ya Rab? Umudum sende” (Mezmur 39:4--7).
Biz, aynı sonuca vardık mı? Yaşamımıza ebedi değeri sadece Tanrı’nın
verebileceğini bilerek, Rab’be tam olarak güvendiğimizi ortaya koyduk mu?
İleriye, önümüzdeki aylara, yıla bakarken, “Umudum sendedir ya Rab”
diyebiliyor muyuz?
Anlamsız yaşam uğraşlarından bizi kurtarabilecek tek kişi Tanrı’dır. Yaşamdan
en fazlasını elde etmenin son derece önemli olduğuna kendimizi inandırmak için
ölümü beklemeyelim.

Çarşamba
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Diğerleri gibi uyumayalım; uyanık olalım, ayık duralım.
1 Selanikliler 5: 6
Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und
nüchtern sein!
1. Thessalonicher 5, 6
der/die/das andere: diğer
schlafen: uyumak
wach sein, wachen: uyanık olmak
Bu sabah, bu dünyadaki son gününüz olduğu söylenseydi ne yapardınız? Kimi
görmekte ısrar ederdiniz? Davranışlarınız her zamankinden farklı olur muydu?
Biri, bilge bir şekilde “her gün son gününüzmüş gibi davranmalısınız, çünkü bu
günlerin birinde haklı çıkacaksınız” demiştir. Lafı dolaştırmaya gerek yoktur. Bu
dünyadaki yaşamımız ister kaza, hastalık, yaşlılık ya da isterse Rab’bin
dönüşüyle son bulsun; bu günlerden biri son günümüz olacaktır. İşte bunun için
yaptığımız şeyleri ve söylediğimiz sözleri dikkatli bir şekilde korumalıyız. Uzun
süre ihmal ettiğimiz sorunları, başkalarına sevgi ve minnet ifade ederek, küs bir
arkadaş ile barışmaya çalışarak veya bir komşunuz ile İncil’i paylaşarak birbirine
bağlamalıyız. Belki de, İsa Mesih’i Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul etmeyi
daha uygun bir zamana ertelemektesiniz. Fakat, o gün hiç bir zaman
gelmeyebilir. Yeryüzündeki son gününüz çok ani olabileceği için, Pavlus’un
ibret veren şu sözlerine dikkat edin: “İşte, kabul edilen zaman şimdidir; işte
kurtuluş günü bugündür” (2 Kor.6:2). Her gününüzü, ömrünüzün son günü gibi
yaşıyor musunuz?

Perşembe
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Birbirinize karşı iyi yürekli olun. Mesih’te Tanrı sizleri bağışladığı gibi, siz
de sevecenlikle birbirinizi bağışlayın.
Efesoslular 4: 32
Seid aber zueinander gütig, mitleidig, und vergebt einander, so wie auch
Gott in Christus euch vergeben hat!
Epheser 4, 32
vergeben: bağışlamak
gütig: iyi yürekli
Geçimli biri misiniz? Eşiniz veya arkadaşlarınızla iyi ilişkileriniz var mı? Öyle
ise, aşağıdaki davranışların suçlusu muhtemelen siz değilsiniz:
1.

takdir etmek yerine eleºtirmek

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kaba sözler kullanmak
baºkalar n görmezlikten gelmek
baºkalar n alaya almak
dinlememek
hata kabul etmemek
kaba davranmak
baºkalar n n fikirlerini küçümsemek

Bu tür davranışlar, ilişkileri bozacak ve geçmişteki yaraların onarılmasını
engelleyecektir.

Cuma
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O’nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.
Koloseliler 1: 14
In Ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden.
Kolosser 1, 14
etwas besitzen, etwas haben: bir şeye sahip olmak
die Erlösung, die Rettung: kurtuluş
die Vergebung: bağış
Yoksul bir aile, bir ülkeye gitmek için, uzun yıllar para biriktirdikten sonra, bileti
alıp yola koyulurlar. Denize çıktıklarında, yolculuk için satın aldıkları peynir ve
ekmeği dikkatli olarak katık etmeye başlamışlardı. İki gün sonra, oğlu babasına
şikayet etmeye başlamıştı: “Peynir ve ekmekten nefret ediyorum!” Baba oğluna
bir dondurma alabilecek kadar para verip git dondurma al oğlum, der. Çocuk
gider ve uzun süre sonra gülerek geri gelir. Endişeli durumdaki babası,
“Neredeydin oğlum?” diye sorar. “Mutfakta üç külah dondurma ve akşam
yemeği için biftek yiyordum” yanıtını verir çocuk. Sana verdiğim o parayla mı?
diye soran babaya, “yemek bedava, çünkü yemek, aldığımız biletlere dahilmiş”
der.
Kurtuluş da İsa Mesih’in sağladığı bir armağandır. Çünkü O, kurtuluş için
gereken bedeli ödedi. Tanrı Sözü, “İsa’da kurtuluşa, günahlarımızın bağışına
sahibiz” der.
Kurtuluş için Mesih’e inanmış olanlara, sadece cennete giden güvenli yol değil,
aynı zamanda burada, şimdi, O’nun için yaşamak üzere ihtiyaç duyduğumuz her
şeyin teminatı verilmiştir. İhtiyacımız olan her şey Mesih’tedir.

Cumartesi
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Tanrı, sıkıntı çektiğim ülkede beni verimli kıldı.
Yaratılış 41: 52
Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends.
1. Mose 41, 52
das Elend: sıkıntı
das Land: ülke
fruchtbar: verimli
Yaşamımızda, gereksiz gibi görünen bir sıkıntı, bir çile ile karşılaştığımızda,
çoğu zaman, “kim ister bütün bu acıyı?” diye kendi kendimize sorarız. Fakat, bir
an için incilerin nasıl oluştuğunu düşünün. Her bir inci, kum tanesi benzeri bir
yabancı cismin yol açtığı yaralanmaya karşı, istiridyenin kendi içinde
oluşturduğu bir savunma mekanizmasının sonucu olarak üretilir. Onarım
kaynakları, hızla yaralı bölgeye hücum eder. En sonunda, karşınıza pırıl pırıl bir
inci tanesi çıkar. Yaralanma olmasaydı, böyle güzel bir şeyin oluşması imkansız
olurdu.
Eski Antlaşma’da Yusuf peygamberin büyük sıkıntılardan sonra Mısır’da etkili
bir konuma yükseldiğini okuyoruz. Tanrı Yusuf aracılığıyla insanları ve
Yusuf’un ailesini kıtlık süresince besledi. Ama Yusuf nasıl bu kadar etkili
olmuştu? Olay, verimlilik incisi üreten bir yaralanma, köleliğe satılmasıyla
başlamıştı. Çünkü Yusuf, acı dönemlerinde Rab’be güvenmişti. İkinci oğluna
“iki kat verimli” anlamına gelen Efraim adını koymuş ve “Tanrı, sıkıntı çektiğim
ülkede beni verimli kıldı” demiştir. Yaralanma olmadan incinin olmayacağını
unutmayın!
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Sonntag
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Babamın evinde kalınacak çok yer vardır.
Yuhanna 14: 2
Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen.
Johannes 14, 2
das Haus: ev
bleiben: kalmak
Ort, an dem man bleiben kann: kalınacak yer
Büyük kentlerde evsiz barksız çocukların sokaklarda, parklarda yattığını
biliyoruz. Onlar huzursuz, kaçak, çoğu zaman hastadırlar.
Bana göre yuvasızlık, Tanrısız kalan insanın halini gösterir. Tanrı Sözü’nde,
hepimizin koyunlar gibi yoldan çıktığı anlatılır (Yeşaya 53:6). Bugün çoğu
insanın yaptığı gibi, Tanrı’yı inkar etmek, O’nun kendisi için tasarladığı bir
dünyada yuvasız kalmak demektir. O’nun ahlaki yasalarını terk etmek,
amaçsızca yoldan çıkmaktır. O’nu inkar etmek bütün amacı yitirmektir. O’nun
sevgisini reddetmek, umutsuzluğun soğukluğunda batmaktır.
İnsandaki bu ikilemin yanıtı, İsa Mesih’e iman etmektir. Tanrı bizi kendisi için
yarattı, kalbimiz Rab’be verilmedikçe huzur bulmayacaktır.
Mesih’e iman etmek, Tanrı’nın sıcacık ve sevecen evine girmektir (Yu.1:12).
O’na umutla bağlanmak, sonsuza dek sürecek ilahi bir yuvayı dört gözle
beklemektir (Yu.14:1--3). O’nu kabul etmek, O’nun gerçek, erdem ve barış
dünyasının bir parçası olmaktır. Kendinizi yuvasız mı hissediyorsunuz? O halde,
Tanrı’nın yuvasına geliniz.
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Tanrı’ya yaklaşanların ilkin O’nun var olduğuna ve kendisini arayanları
ödüllendirdiğine iman etmesi gerekir.
İbraniler 11: 6
Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein
Belohner sein wird.
Hebräer 11, 6
nahe kommen, nahen: yaklaşmak
suchen: aramak
Eyüp peygamber, kendisini lüks bir gemideymiş gibi hissetmiş olmalı. Bir gün
her şeyin sahibi görünürken, daha sonra aniden her şeyini kaybetmişti. Ailesini,
elindekileri, sağlığını kaybetmiş, hatta karısı ve arkadaşlarından ayrılmıştı.
Eyup’un düşünceleri kuşkunun karanlıklarına gömülürken, Tanrı’yı erişilmez bir
yabancı gibi hissediyordu. “Keşke O’nu nerede bulabileceğimi bilseydim” diye
haykırıyordu (Eyüp 23:3).
Siz de, bir zamanlar kendinizi Tanrı’ya yakın hissedip şimdi uzaklaşmış
hissediyorsanız veya O’nunla olan ilişkinin gerçekliğini asla tanımadıysanız,
O’nun sizi çok sevdiğini ve Oğlunu sizin için ölmek üzere gönderdiğini
unutmayın (Yu.3:16). O’nu karanlıkta el yordamıyla ararken, çiviyle delinen bir
el size sevgiyle uzanmakta. İman ile onu yakalayın!

Salı
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Daniel... o gün üç kez dizlerinin üstüne çöküp dua etti ve Tanrısı’na
şükranlarını sundu.
Daniel 6: 10
Dreimal am Tag kniete Daniel auf seine Knie nieder, betete und pries vor
seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte.
Daniel 6, 11
das Knie: diz
die Knie beugen: dizleri üzerine çökmek
Bir güvercinin niçin o kadar komik yürüdüğünü hiç merak ettiniz mi? Gittiği yeri
görebilsin diye öyle yürüdüğünü öğrendim. Çünkü, hareket halindeyken
güvercinin gözleri iyi odaklanamaz; yeniden odaklayabilmek için, adımları
arasında başını tam olarak durdurmak zorundadır. Bu yüzden yürürken tuhaf
görünür, başı öne çevir, dur, başı geriye çevir, dur.
Rab ile birlikte manevi yürüyüşümüzü yaparken, güvercininkine benzer bir
sorunla karşılaşırız: Yürürken görmekte güçlük çekeriz. Tanrı’nın Sözü’ne ve
arzusuna yeniden odaklanmak için, adımlarımız arasında durmak zorunda kalırız.
Bu, yaşamdaki her küçük karar için araya girip dua etmek zorunda olduğumuz
anlamına gelmez. Fakat, hareket etmeden önce önümüzü daha iyi görebilmemiz
için, Rab ile olan yürüyüşümüz sırasında, belli aralıklarla mutlaka durmamız
gerekir.
Daniel peygamberin günde üç kez dua etmesi, onun Tanrı ile olan yürüyüşünün
vazgeçilmez bir bölümüydü. Peki biz ne yapıyoruz? Daniel gibi, farklı olarak
algılanma tehlikesi altında, gelin güvercin hikayesinden bu değerli dersi alalım.
Yürürken Rab’be bakmayı unutmayalım!
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Herkes ne ekerse, onu biçecektir.
Galatyalılar 6: 7
Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten.
Galater 6, 7
säen: ekmek
ernten: biçmek
İnsan ne ekerse, onu biçecektir deyişi, kötü şeylerin kaçınılmaz sonuçları ile ilgili
bir uyarı olarak kullanılır çoğu zaman. Ancak, Mesih’e iman edenlere ibadetleri
sırasında cesaret vermek için de kullanılabilir.
Bir Mesih imanlısı, “20 yıl önceki duaların kaybolmadığına inanıyorum”
demiştir. Emek ve fedakarlıklarımızın sonuçlarını hemen görmeyebiliriz. Fakat,
zamanı geldiğinde, güzellik ve görkemleri kendini gösterir. Ne kadar çok sever,
ne kadar çok merhamet, sabır ve hoşgörü gösterirseniz, elbette ki yaşamınız o
kadar çok verimli olacaktır. Mesih’e getirdiğiniz arkadaş, O’nunla barışmayı
reddedebilir. Onun kalbi çok katı olabilir, emek ve dualarınız boşa çıkmış
görünebilir; fakat, hiç de öyle değildir! Belki, unuttuktan uzunca bir süre sonra,
verilen emekler ve yapılan dualar otuz, altmış ya da yüz kat geri döner.
Tanrı’ya süre verin! Sonuçlar yavaş ama mutlaka kendini gösterir. Sonbaharda
biçmeden önce, yazın ekme zamanı olmalıdır.
Bu, Süleyman peygamberin şu sözü ile uyuşmaktadır: “Ekmeğini suya at, çünkü
günler sonra onu bulursun” (Vaiz 11:1).

Perşembe

Donnerstag

29 Ocak

Januar

Rab Musa’yla iki arkadaş gibi yüz yüze konuşurdu.
Çıkış 33: 11
Und der HERR redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann
mit seinem Freund redet.
2. Mose 33, 11
das Gesicht, das Angesicht: yüz
von Angesicht zu Angesicht: yüz yüze
wie zwei Freunde: iki arkadaş gibi
Kutsal Kitap’tan okuduğumuz bu ayetten anlıyoruz ki, Musa peygamberin
Tanrı’yla kişisel bir ilişkisi vardı; Tanrı Musa’yla bir arkadaşa konuşur gibi
konuşuyordu. Musa, Tanrı ile konuşurken sadece dolaylı yolları değil, aynı
zamanda İsrailliler’in uzaktan görebileceği şekilde doğrudan yolları da
kullanmıştır. Çok özel olan bu görüşmeler boyunca, Tanrı insanlara liderlik
yapması için Musa’ya emirler vermiştir.
İsa Mesih’in bizim için yaptıklarından dolayı ve Kutsal Ruh Mesih’i izleyenlerin
yüreklerinde yaşadığı için, biz Mesih inanlıları olarak Rab’bin önünde durabilir,
O’na kurtarıcımız, babamız olarak seslenebiliriz, O’nunla konuşabiliriz. Tanrı
bize Sözü aracılığıyla, Kutsal Ruhu’yla konuşur; biz de O’nunla dualarımız
aracılığıyla konuşma ayrıcalığına sahibiz.
Ömrümde sahip olduğum en değerli dost,
Göremediğim, ama güvenebileceğim,
Beni seven ve koruyan biridir, benim kurtarıcım!

Cuma
Freitag

30 OCAK
.

Januar

Zayıflıktan güç buldular.
İbraniler 11: 34
Aus der Schwachheit gewannen sie Kraft.
Hebräer 11, 34
schwach: zayıf
die Schwachheit: zayıflık
die Kraft: güç
Balıkçıl kuşları havalanmak için yeterli hıza ulaşıncaya kadar yarı koşar, yarı
kanat çırpar bir şekilde yüzlerce metre giderler. Uçabilmek için böyle yapmaları
gereklidir, çünkü balıkçıl kuşlarının, çoğu kuştan farklı olarak, kemiklerinin içi
doludur. Gövdelerine binen bu ilave ağırlık, bu kuşların havalanmalarını
güçleştirmektedir. Diğer kuşlara göre bacakları daha arkada olduğu için, balıkçıl
kuşları karada daha hantaldırlar. Yürümeleri o kadar güçtür ki, çoğu balıkçıl kuşu
karada sadece yuvalarına gidecek kadar yürürler. Fakat bu eksiklikleri kemiklerinin ağır, bacaklarının daha arkada oluşu - aynı zamanda çok büyük bir
üstünlüktür. Ağırlıkları ve bacak konumları nedeniyle, balıkçıllar daha derine,
daha uzağa ve daha hızlı dalabilirler. Bu da balıkları ve kaçan yağmacıları
yakalamak için gerekli bir özelliktir.
Yaşamda eksiklik gibi gördüklerimiz, üstünlük haline çevrilebilir; ayrıca,
görünen zayıflıklar da güce dönüştürülebilir. Pavlus’un hayatında ona acı veren
bir hastalığı vardı ve bu acılarda Tanrı ona, ‘gücüm zayıflık ortamında yetkinlik
bulur’ dedi (2 Kor.12:7--9). Zayıflığınızı güce dönüştürmesi için Tanrı’ya
yalvarın.

Cumartesi

Samstag

31 OCAK
.

Januar

Tanrı’yı karşılamaya hazırlan.
Amos 4: 12
Mache dich bereit, Gott zu begegnen.
Amos 4, 12
begegnen: karşılaşmak
sich bereit machen, sich vorbereiten: hazırlanmak
Etrafımıza baktığımızda, hep verilen son sürelerle karşılaşırız! Faturalar
ödenmeli, sözleşmeler yenilenmeli, vergi iadeleri dosyalanmalı... Liste bu
şekilde devam eder.
Oysa, hepimiz için öyle bir son süre vardır ki, son derece önemlidir. İncil,
“insanları bir kez ölmek, ardından da yargılanmak bekliyor” der (İbr. 9:27).
İsa Mesih tekrar geldiğinde, O’na iman etmeyenler yargılanacaktır. Bu
kaçınılmaz hesap günü için yapılması gereken hazırlıkları görmezlikten gelmek
ne kadar akılsızca!
Değerli okuyucumuz, Tanrı ile buluşmaya hazır mısınız? Eğer Mesih’i
kurtarıcınız olarak kabul etmediyseniz, vakit geçirmeden kabul edin!
Günahlarınızın bağışlanması için, Mesih’in çarmıhta kendi kanını akıttığına ve
ölümü yenerek ölümden dirildiğine iman ediniz. Sizi kurtarması için O’na
yalvarınız. O zaman ömrünüzün sonunu, son süresini güven içinde
karşılayabilirsiniz!

1 Şubat
1 Februar
Bütün nefes sahipleri Rab’be hamt etsin.
Mezmur 150: 6
Alles, was Atem hat, lobe Jah!
Psalm 150, 6
der Atem: nefes
der Besitzer: nefes
loben: hamt etmek
Bir dakikada 18, bir saatte 1080, bir günde 25.920 kez yapıp da farkına
varamadığımız şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Nefes alıp vermek. Eğer 40
yaşındaysanız, bu 378 milyon kez nefes alıp vermişsiniz demektir. Bu nefeslerin
her biri ise, Tanrı tarafından verilmiş bir armağandır.
Akciğerleriniz, vücudunuzun en önemli organları arasındadır. Kanınızı oksijen
ile besleyip, karbondioksit ve sudan arındırır. Nefes almadan bir kaç dakika
kalınması halinde, bilinciniz kaybolabilir. Oksijensiz, uzun süre hayatta
kalamazsınız.
Tanrı Sözü bize, “Her yaratığın canı, bütün insanlığın soluğu Tanrı’nın elindedir”
der (Eyüp 12:10). Ömür boyu O’nu yüceltelim diye, Tanrı bize her gün 26.000
kere nefes alıp verme armağanını vermektedir.
Ölümün eşiğinde olan yaşlı bir Mesih inanlısının yatağının yanı başında bir vaiz
duruyordu. Vaiz, kendisinden hangi ilahiyi okumasını istediğini sorduğunda,
hasta “kendiniz seçin efendim, ancak, övgülerden biri olsun” dedi. “Nefes alan
her şey Rab’bi yüceltsin” (Mezmur 150:6).

2 Şubat
2 Februar
İmanın sarsılmasın diye senin için dua ettim.
Luka 22: 32
Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre.
Lukas 22, 32
der Glaube: iman
schwanken, erschüttert werden: sarsılmak
beten: dua etmek
Bir meyvenin ya da sebzenin kalitesini bilmek için genellikle onların rengine ve
sertliklerine bakarız. Mesih bağlıları da “güç testi” ile karşı karşıya kalırlar.
İmanlarının gücü, düştükten sonra tekrar toparlanma yetenekleri ile ölçülür.
Kaybetmek acı olsa da, kalbimizin Mesih’e bağlanması için bize bir fırsat verir.
İsa, öğrencisi Petrus’un kendisini inkar ederek özgüven ve azmini yitirmek üzere
olduğunu biliyordu. Fakat Rab, bu tahrip edici yanılgının öğrencileri için bir
pişmanlık ve toparlanma olacağını görüyordu. Rab, imanının sarsılmaması için
dua ettiğine dair Petrus’a güven veriyordu; aslında İsa, Petrus’a, ‘düştükten sonra
toparlanacaksın’ diyordu.
Eğer, manevi yönden bir çöküş hissine kapılırsanız, asla teslim olmayın, dostum.
Mesih sizi eski konumunuza geri getirebilir. Düşüşünüz sert bile olsa, O’nun için
yeniden yararlı olabilirsiniz. Bu, imanınızın “gücü” ve düştüğünüz yerden kalkıp
yeniden yolunuza devam edebilmeniz için Tanrı’nın affedişidir.

3 Şubat
3 Februar
Rab kendisine bağlı olanları korur.
Mezmur 31: 23
Der HERR behütet, die ihm treu sind.
Psalm 31, 23
abhängig von, eng verknüpft mit: bağlı
behüten, beschützen: korumak
Tarih bizlere insanoğlunun en iyi çabasının bile felaketlere karşı tam bir güvenlik
sağlamadığını gösterir. Ama Davut peygamberin sağlam bir dayanağı vardı. Rab,
onun kayası ve kalesiydi (Mezmur 31:2--3). Tanrı’ya güveniyordu ve tüm
düşman saldırılarının ortasında güvenlik içindeydi.
Güvenlik algılaması ölümden öteye bile uzayabilir. İsa çarmıhta iken, Mezmur
31:5’ten Davut peygamberin sözlerini alıp, “Baba, ruhumu Senin ellerine teslim
ediyorum” demişti (Luka 23:46).
Yaşamları boyunca Rab’be çok büyük güven duyan Mesih bağlıları, bazen ölüme
yaklaştıkları anda kendilerini korku ve endişe içinde hissederler. Mezmur 31 bu
korkuları yatıştırır. Yaşamda onların kalesi olan aynı Tanrı, onları ölüm
korkusundan koruyacak, onları güven içinde karşılayacaktır.
Tanrı’nın ellerinde güven içindeyiz. Mezmur yazarı, “Rab kendisine bağlı
olanları korur” demiştir. Ölürken ve yaşarken O’nun bizi koruyacağından emin
olabiliriz, eğer Rab’be bağlıysak.

4 Şubat
4 Februar
Yapmak istediğimi yapmıyorum; tersine, iğrendiğim neyse onu yapıyorum.
Romalılar 7: 15
Nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus.
Römer 7, 15
im Gegenteil, sondern: tersine
hassen, verabscheuen: iğrenmek
wollen: istemek
Ömrümde gördüğüm en heyecanlı futbol maçlarından biri, tam şampiyon olacağı
sırada yapılan bir hata yüzünden kaybedilmişti.
Mükemmeli yakalamak kolay değildir. Bugün yakalamak kararlılığı ile sabah
uyanırız, fakat, onu tanımadan günaha karışmışızdır. Aynı şey İncil’de Tanrı’nın
hizmetkarlarının da başına gelmiştir. İncil’deki kişiliklerden, mükemmelliğin
nasıl elde edileceğini öğrenebiliriz. Tanrı, Davut’u “yüreğime yaraşan bir insan”
olarak görmesine (H.İ.13:22) karşın, o bile günaha düşmüştü (Mez.32:5). Gelmiş
geçmiş en büyük Müjdeci olan Pavlus da, yapmak istemediklerini yaptığını kabul
etmişti (Rom. 7:15).
Ne yazık ki, hepimiz mükemmellikten uzağız. Tanrı’ya karşı günahlarımızı itiraf
etmek ve O’nun merhametini kabul etmek bizim sorumluluğumuzdur. Kusur
belası gelip çattığında bile, ondan bir şeyler öğrenebilir, gelişmemizi
sürdürebiliriz.

5 Şubat
5 Februar
Rab’den tek dileğim, tek isteğim şu: Rab’bin güzelliğini seyretmek, tapınağında
O’na hayran olmak için, ömrümün bütün günlerini O’nun evinde geçirmek
istiyorum.
Mezmur 27: 4
Eins habe ich vom HERRN erbeten, danach trachte ich: zu wohnen im Haus des
HERRN alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des
HERRN und nachzudenken in seinem Tempel.
Psalm 27, 4
der Tempel: tapınak
Bütün ömrünü aynı evde geçiren bir adam duymuştum. Yaklaşık 80 yıldır aynı
evde uyanmış, okula, daha sonra işe oradan gitmiş, fakat her zaman aynı eve
dönmüştü. Başka bir yerde yaşamak istemediğini söylüyordu.
Bence imkansız bir şey bu. Aynı evde bir ömür boyu yaşayamam. Biraz
değişiklik isterim. Fakat, 75’ten fazla farklı yerde yaşadığını söyleyen bir asker
kadar da çok değil. Oysa, her zaman yaşamak istediğimiz bir yer vardır ki o da
Rab’bin yanıdır. Mezmur 27’de Davut peygamber, “bir ömür boyu Rab’bin
evinde yaşamak” istediğini ifade etmiştir. Mezmur yazarına göre, Rab’bin evi,
Tanrı’nın İsrail toplumu arasında yaşadığı en kutsal yer olan tapınaktı. Davut,
Tanrı’nın evinde olduğu zaman, düşmanlardan uzak, emin bir yerde olduğunu
biliyordu. Tapınakta olması ona aynı zamanda Tanrı’nın varlığını hatırlatıyordu.
Bugün Tanrı’nın kutsal Ruhu tüm imanlıların kalbinde yaşamaktadır
(Yu.14:16--17; 1 Kor. 6:19).
Düşünün! Bizi yaratan Tanrı, Mesih’e iman ettiğimizde içimizde, yüreğimizde
yaşıyor olmasıdır. Bizim arzumuz de O’nu daha çok yaşamaktır.

6 Şubat
6 Februar
Yaban tavşanları güçsüzdür, fakat, yuvalarını sarp kayalıklarda yaparlar.
Süleyman’ın Özdeyişleri 30: 26
Die Klippdachse sind ein nicht kräftiges Volk, und doch legen sie im Felsen ihre
Wohnungen an.
Sprüche 30, 26
die Kraft: güç
kraftlos: güçsüz
Yaban tavşanlarından öğrenilecek çok şey vardır. Bu küçük yaratıklar tehlike
anında nereye gizleneceklerini bilirler. Yaban tavşanları için, büyük sarp
kayalıklar mükemmel bir gizlenme yeridir. Eğer bir kartal onu yakalamak üzere
sert bir dalış, pike yapacak olsa, kayalar küçük yaratığı korumaktadır. Avını
alabilmesi için, kartalın dağı yarması gerekir. Bir aslan avının peşinde dolaşırken,
yaban tavşanı, dağın rengini aldığı için, kayalara yatarak kendini gizlemiş olur.
Yaban tavşanı kayalıklara gizlendiği sürece güvendedir. Yeşil alanlara gittiğinde
ise, bir yemdir. En cesur bir yaban tavşanı, en küçük bir aslanla bile baş edemez.
Yaban tavşanı, kendi gücünün spor yaparak, karate çalışarak değil, sarp
kayalıklarda korunmakta olduğunu bilecek kadar akıllıdır.
Eğer, bir yaban tavşanı kadar bile aklımızı kullanırsak, gücümüzün nerede
yattığını biliriz. Kutsal Kitap bizden, “Rab’de, O’nun egemenliğinin
güçlülüğünde güçlenmemizi” istemektedir (Efes.6:10). Düşmanlarından kurtulan
Davut, “Rab benim kayam ve kalemdir” diye haykırıyordu (2 Sam. 22:2).

7 Şubat
7 Februar
Ey Tanrım, sen benim Tanrımsın; seni çok özlüyorum. Bütün varlığımla seni
arıyorum.
Mezmur 63: 1
Gott, mein Gott bist du; nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele.
Psalm 63, 1
vermissen, sich sehnen: özlemek
suchen: aramak
Mezmur 63’te Davut peygamber, Tanrı ile sonsuza dek birlikte olmaktan söz
etmemesine rağmen, Tanrı’ya duyduğu derin özlem konusunda en ufak bir kuşku
yoktur. İnanıyorum ki, bu dünyada Tanrı adına yaptıklarımız, bizi cennetteki
ebedi mutluluğa hazırlamaktadır.
İçimizden bazı sorular geçer. Yaşamımızda Tanrı’ya istediğimizi söyleriz ama,
O’nunla olan beraberliğimizi ne kadar çok isteriz? Tanrı’nın Sözü’nü okumaya,
dua etmeye ne kadar zaman ayırıyoruz? Rab’bin isteklerini, buyruklarını ne
kadar ciddiyet ile istiyoruz? Ruhumuz O’na susuyor, kalbimiz O’nu özlüyor mu?
Eğer öyle ise, Davut’un dediği gibi, “Ey Tanrım, sen benim Tanrımsın; canım
sana susamış, kurak, yorucu, susuz bir diyarda bütün varlığımla seni arıyorum”
diyebiliriz.
Tanrı’yı daha yakından tanımayı özlemek,
O’na olan sevgimizi göstermeye çalışmak,
İşte, gökteki büyük buluşmaya hazırlanmanın yolu.

8 Şubat
8 Februar
Ayaklarım neredeyse tökezlemiş, adımlarım az kalsın kaymıştı. Çünkü kötülerin
gönencini gördükçe küstahları kıskanıyordum.
Mezmur 73: 2--3
Ich aber - fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine
Schritte. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der
Gottlosen sah.
Psalm 73, 2--3
ausrutschen, ausgleiten: tökezlemek
Erkan, soğuk bir kış günü oğluyla birlikte yürüyordu. Yolun buz tutmuş
bölümüne yaklaştıklarında, Erkan oğluna, “oğlum, elini versen iyi olur” dedi.
Çocuk, elini sıcak cebinden çıkarmak istemedi ve babasının önerisini geri
çevirdi. Tam o sırada, ayakları kaydı ve çok kötü düştü. Bunun üzerine, babasına,
“pekala babacığım, paltondan tutayım” dedi. Fakat o kadar zayıf tutuyordu ki,
ayağa kalkamadı ve ayakları tekrar kaydı. Kalkarken babasına, “babacığım, elimi
tutsan iyi olur!” dedi. Bu sefer düşmedi.
Mezmur yazarı Asaf, neredeyse günah işlemek üzereydi. Kötü insanların refah
içinde olduklarını, acı çekmeden öldüklerini görüyor, buna karşılık, doğru
insanların işlerinin hiç de iyi gitmediğini, acı çektiklerine tanık oluyordu.
Neredeyse Tanrı yolunda yaşamanın boşuna olduğu sonucuna varıyordu. Fakat,
Tanrı’ya yöneldiği zaman, kötülerin sonunda hesap verecekleri kaygan bir yolda
olduklarını gördü. Ahmaklığını itiraf ederken, Tanrı’nın, inanlıların elinden tutup
onları ödüllendireceğini anlamıştı. Elinizi, Tanrı’nın eline uzatın. Düşmemeniz
için en emin yol budur.

9 Şubat
9 Februar
Böyle biri akar su kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir,
yaprağı hiç solmaz, yaptığı her işi başarır.
Mezmur 1: 3
Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner
Zeit, und dessen Laub nicht verwelkt; alles was er tut, gelingt ihm.
Psalm 1, 3
fließendes Wasser: akar su
Obst, Frucht: meyve
Tanrı Sözü’nde sıklıkla inanlılar, Tanrı yolunda olanlar bir ağaca benzetilirler.
Örneğin Mezmur 1:1--3’te şöyle der: “Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle
yürümez, günahkarların yolunda durmaz; alaycıların arasında oturmaz. Ancak
zevkini Rab’bin yasasından alır, gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür.
Böyle biri akar su kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir,
yaprağı hiç solmaz, yaptığı her işi başarır.”
Bilindiği gibi, büyüyen ağaçların dalları sadece yükseklere doğru uzanmaz, aynı
zamanda bu ağacın kökleri derinlere de iner. Güçlü bir ağacın derin kökleri
olmadan ulu dallara sahip olması olanaksızdır. Kökleri derinlere inmeyen bir
ağacın tepesi ağırlaşır ve bir rüzgarda devrilir. Aynı durum, imanlılar için de
doğrudur. Köklerimiz Tanrı’nın Sözlerinin derinliklerine inmeden, Tanrı Sözüne
sarılmadan ve yaşamımız O’nun buyrukları doğrultusunda derinlik kazanmadan
iman hayatında büyümemiz ve olgunlaşmamız olanaksızlaşır.
Ulu ve yerinden sökülemez bir ağaç olmak ister misiniz? Bu ancak, Tanrı Sözü
aracılığıyla olur.

10 Şubat
10 Februar
Her biriniz yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin.
Filipililer 2: 4
Ein jeder von euch sehe nicht nur auf seinen eigenen Vorteil, sondern auch auf
den Vorteil der anderen.
Philipper 2, 4
nur: yalnız, sadece
der Vorteil, der Nutzen: yarar
Bilindiği gibi, değerli okuyucularımız, insan olarak birçok sorumluluklarımız
vardır. Bunların en başta gelenlerinden biri insanlarla insanca, kardeşçe barış ve
dostluk içerisinde yaşamaktır. Dünyanın her yerinde senin görüşün, benim
ideolojim, senin dinin, benim dinim, senin ırkın, benim ırkım, yani sen ben
kavgası sürüp gitmektedir. Oysa yaratıcımız olan Tanrı tektir. O, her birimizi
yarattı ve her birimizi seviyor. O’nun gözünde renk, ırk, ulus, kısacası insan
ayrımı yoktur. Bizim sorumluluğumuz da her vatandaşımızı, her insanı değerli
sayıp sevmektir. Bize yapılmasını istemediğimiz şeyleri diğer insanlara
yapmamaktır.
Doğru yaşamak, aile içindeki sorumlulukları yüklenmek, sağlıklı bir aile yaşamı
sürdürmek, hoş görülü davranmak, yardıma hazır olmak, başkalarının
görüşlerine saygı göstermek Tanrı’nın yarattığı biz insanların sorumluluklarıdır.

11 Şubat
11 Februar
Sevgiyle birbirinize sabredin.
Efesoslular 4: 2 b
Ertragt einander in Liebe.
Epheser 4, 2 b
ertragen: sabretmek, katlanmak
die Liebe: sevgi
İnsan olarak en büyük sorunlarımızdan biri nedir, biliyor musunuz? Sabırsız
oluşumuzdur. Birbirimize sevgiyle sabredersek hoşgörülü, duygulu, cana yakın,
ince düşünceli biri olabiliriz. Ama genel olarak birbirimize pek de sevgiyle sabır
göstermiyoruz, değil mi? Bu da bizim sevgimizin ne kadar kısıtlı ve yetersiz
olduğunu gösteriyor. Başka deyişle, insan olarak birbirimize olan sevgimiz hiç de
candan, samimi ve yürekten değildir. Bu nedenle de pek sabırlı, hoşgörülü,
yumuşak huylu, sevecen, barışçı, iyi kalpli olamıyor ve insan kardeşlerimizi
yeterince sevemiyoruz. Sevemediğimiz için de genellikle tutumumuz sert, kaba,
merhametsiz, inatçı, gururlu, kıskanç ve kinci oluyor.
Tanrı’nın Sözü bize, “Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın!” diyor. Başka
deyişle, birbirinize tatlı davranın, cana yakın, duygulu, ince düşünceli, hoşgörülü
olun. Sevmek demek aynı zamanda her zaman bağışlamaya hazır olmak
demektir.

12 Şubat
12 Februar
İyi olan tek biri var, O da Tanrı’dır.
Markos 10: 18
Nur einer ist gut, und das ist Gott.
Markus 10, 18
nur einer, ein einziger: tek biri
Yolculuk ediyoruz, arabamız bozuluyor. Biri gelip bize yardım ediyor.
Arkasından, “Vay be! Ne iyi insandır!” diyoruz. Bir doktora gidiyoruz ve doktor
bizimle ilgileniyor. “Ne iyi bir insan!” diye düşünüyoruz. Birinden adres
soruyoruz; o da bize elinden geldiğince yardım ediyor. “Ne iyi insan!” diyoruz
onun için de.
Demek ki, bir insan bize bir iyilikte bulunduğu zaman onu iyi bir insan olarak
niteliyoruz. Ama biliyoruz ki, günahla bozulan insan sürekli olarak iyi, pak
değildir. Öyle olsaydı, bugün dünyamızda sürekli bir barış egemen olurdu. Ama
nerede! Sonsuza dek iyi olan biri vardır, O da Tanrı’dır. Tanrı bizi iyi olarak
yarattı. O’na karşı gelip günah işlememize rağmen O’nun iyiliği halen
sürmektedir ve O, her insana iyilik etmeyi de istiyor. O’nun bu iyiliğinin en başta
geleni, bize inayet etmesi ve bizim günahlarımızın bağışlanması için İsa Mesih’i
uğrumuza sunmasıdır. Tanrı’nın bu iyiliği öylesine harika ve sonsuzdur ki, biz
İsa’ya iman ettiğimizde, sonsuz bir yaşama, yani cennet yaşamına da sahip
oluyoruz.

13 Şubat
13 Februar
İyi olan tek biri var, O da Tanrı’dır.
Markos 10: 18
Nur einer ist gut, und das ist Gott.
Markus 10, 18
gut: iyi
gut sein: iyi olmak
İyi bir insan dediğimizde acaba ne anlıyoruz? İyi bir insandan söz edildiği zaman,
genelde, beğenilecek yönleri olan, istenilen nitelikleri taşıyan, ahlaksal yönde
övgüye layık olan, yardım sever, iyi niyetli, alçakgönüllü, doğru biri kastedilir.
İyi olmak, adaleti, gerçeği de içine alır. İyi olan, her tür kötülükten ayrı, her tür
günah lekesinden ve her tür kusurdan uzak olandır. Kim tüm bu özelliklere
sahiptir? Sen tüm bu özelliklere sahip misin? Ya da tüm bu özelliklere sahip olan
bir insanı hiç tanıdın mı?
Tanrı Sözü bize, her insanın günah işleyerek doğruluktan uzak kaldığını,
Tanrı’nın çizdiği aşamaya gelmediğini söyler. Her insan günahlıdır ve günah
işlemeye devam etmektedir. Kendisini günahsız sayan adam, aslında yüreğini ve
yüreğinde gizlenmiş iğrençliği daha tanımadı. Gerçekten iyi olan kimdir?
Mezmur yazarı, “Rab iyidir!” diyor. Rab iyi olduğu için, iyilik eder. İyi olduğu
için inayeti - kayrası - sonsuzdur.
“Tanrı öylesine iyidir ki, nankör, iyilik bilmez ve kötü kişilere karşı bile iyi
yüreklidir” (Luka 6: 35).

14 Şubat
14 Februar
En yüce Olan, nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir.
Luka 6: 35
Der Höchste ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen.
Lukas 6, 35
hoch: yüce
der Höchste: en yüce Olan
Bir insana iyilik ettiğiniz zaman, o insandan ne beklersiniz? Ama samimi olarak
bunu düşünün! Ben genelde nasıl olacağını size söyleyeyim: İnsan birine iyilik
yaptığı zaman karşılık olarak ondan benzer bir iyilik bekler. Ama iyilik yerine
nankörlük ya da kötülükle karşılaştığında, iyilik etme isteği yok olup gider, yerini
kin ve nefrete bile bırakır. Nankör, değerimizi bilmeyen, iyilikten anlamayan
kişilerden elimizden geldiğince uzak durmaya çalışırız.
İşte sevgili okuyucularımız, insanın iyiliği ile Tanrı’nın iyiliği arasındaki büyük
fark buradadır. Tanrı’nın bize olan iyiliği bizim iyiliğimize bağlı değildir. Biz
nankör ve kötü olsak da, Tanrı’yı saymasak da, O, yine bize karşı sevecen,
merhametli ve iyi yüreklidir. O’nun iyiliği ve sevgisi asla değişmez, azalmaz!
Öyleyse değerli dostum, niçin böylesine sevecen, sevgi ve kayra dolu bir
Tanrı’ya gelip de yaşamını O’na teslim etmiyorsun?

15 Şubat
15 Februar
En yüce Olan, nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir.
Luka 6: 35
Der Höchste ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen.
Lukas 6, 35
gütig: iyi yürekli, şefkatli
undankbar: nankör
İnsanların bize nankör veya kötü demelerini hiçbir zaman istemeyiz. Ama
gerçekçiysek ve ruhsal gözlerimiz körleşmemişse, o zaman Tanrı’ya karşı ne
kadar nankör olduğumuzu ara sıra da olsa fark ederiz. Çevremizdeki insanlara
karşı sevgisiz ve çıkarcı olduğumuzu istemeyerek de olsa kabul etmek zorunda
kalırız. Bu yüzden zaman zaman kendimizi beğenmediğimiz anlar olur. Bu
durumda Tanrı bizi nasıl beğensin?
İşte ayetimizin şaşırtıcı müjdesi: Tanrı, beğenilmeyene, nankör olana, sevgisi,
sabrı eksik olana karşı iyi yürekli ve sevgi doludur.
Davut Peygamber Tanrı’nın bu iyiliğine hayran kalarak şu ezgiyi söylemiştir:
“Tadın ve görün, Rab ne iyidir! Ne mutlu O’na sığınan adama!” (Mezmur 34: 8).

16 Şubat
16 Februar
Dost her zaman sever.
Süleyman’ın Özdeyişleri 17: 17
Ein Freund liebt zu jeder Zeit.
Sprüche 17, 17
der Freund: dost, arkadaş
Bilge Süleyman, “dost her zaman sever” dediğinde, hiç kuşku yok ki, dostluğun
ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyordu. Zaten bizler de, “iyi dost kötü
günde belli olur” demiyor muyuz! Öyleyse şu soruya yanıt aramamız gerekir:
Nedir gerçek anlamda dostluk? Gelin, bunu sizlere tarihte dostluğun,
arkadaşlığın derinliğini gösteren güzel bir öykü anlatarak açıklamaya çalışayım:
Sirakus denilen bir kentte idama mahkum olmuş Fintiyas adında bir filozof
varmış. Ancak bu filozof ölmeden önce kraldan bazı işlerini yapması için birkaç
gün izin istemiş. Kral tabii böyle bir istek karşısında önce şaşırmış. İdama
mahkum olan bir insan, nasıl birkaç günlüğüne izin isteme cüretine bulunabilir
diye kızmış. Bizi aptal mı sanıyor bu adam, demiş kendi kendine. Sonra aklına iyi
bir düşünce gelmiş ve bu adama ilginç bir yanıt vermiş: “Seni bir şartla
salıverebilirim” demiş. “Eğer senin yerine geçecek bir insanı kefil olarak
getirebilirsen! Ama öyle birini getireceksin ki, sen gelmediğin ya da verilen
zamanda yetişmediğin takdirde senin yerine onu idam edeceğim!” (Devamı
yarın)

17 Şubat
17 Februar
Dostun tatlılığı candan gelen öğüttendir.
Süleyman’ın Özdeyişleri 27: 9
Die Süße eines Freundes kommt aus dem Rat der Seele.
Sprüche 27, 9
süß: tatlı
die Süße: tatlılık
Fintiyas adında bir düşünür idama mahkum olmuştur. Öldürülmeden önce birkaç
işini halletmek için kraldan izin ister Fintiyas. Kral ona bir şartla izin vereceğini
söyler: Yerine bir adam bırak. Sen verdiğin vakitte gelmediğin takdirde, o adamı
idam edeceğim!
Fintiyas’ın Damon adında çok samimi, güvenilir bir filozof arkadaşı varmış.
Hemen ona haber yollamış: “Dostum biliyorsun ki, ben idama mahkumum.
Ölmeden önce yoluna koymam ve halletmem gereken birkaç işim var. Kraldan
izin istedim ancak yerime birini bırakmam gerektiğini bildirdi kral. Hatta geri
dönmediğimde ya da geç kaldığımda, onu idam edeceklerini söylediler. Şimdi
senden bir ricam olacak. Lütfen birkaç günlüğüne gel benim yerimi al ve ben de
gidip bazı işlerimi halledeyim!”
Acaba Fintiyas adındaki bu filozofun dostu olan Damon, böyle tehlikeli bir isteğe
nasıl bir yanıt verecek? (Devamı yarın)

18 Şubat
18 Februar
Öyle dost var ki, kardeşten yakındır insana.
Süleyman’ın Özdeyişleri 18: 24
Mancher Freund ist anhänglicher als ein Bruder.
Sprüche 18, 24
nahe: yakın
Damon, çok güvendiği, sevdiği dostu Fintiyas’tan haber alınca hemen gelip
kralın huzuruna çıkmış ve arkadaşının yerine cezaevine gitmeyi kabul ettiğini
bildirmiş. Kral şaşırmış, ama adamı da uyarmış: “Dostum, arkadaşın sana her
şeyi anlattı mı? Bilmelisin ki, o güvendiğin arkadaşın dönmediği takdirde senin
kelleni kopartacağım!” demiş. Damon, “Evet efendim, dostum bana her şeyi
bildirdi. Tüm şartlarınıza evet diyorum” yanıtını vermiş. Böyle bir durum
karşısında kral sözünü tutmuş, Fintiyas’ı serbest bırakmış ve ona beş gün zaman
tanımış.
Herkes, kral dahil, heyecanla günleri saymaya başlamışlar. Sonunda zaman gelip
çatmış, ama ne gelen var ne de giden. Fintiyas’tan ses seda yok. Nihayet idam
saati de gelip çatmış. Kral ve halk heyecanla durumu izlerler. Kral bir yandan da
kızar için için. Bu zamanda insana hiç güvenilir mi? Hele insanın canı söz
konusuysa! Nerede görülmüş ki böylesine bir güven, bir dostluk, demiş. Sonunda
kral, çıkarın arkadaşına güveni sonsuz olan bu adamı ve kesin başını, demiş.
Cellada teslim edilmiş Damon. Dostu geri dönecek mi?

19 Şubat
19 Februar
Kederli insana dost sevgisi gerekir.
Eyüp 6: 14
Dem Verzagten soll sein Freund Mitleid erzeigen.
Hiob 6, 14
bekümmert, verzagt: kederli
Dostuna güveni tam olan Damon celatta teslim edilmişti. Birkaç dakika sonra
adamın kellesini uçuracaktı ki, uzaktan bir atlının tozu dumana katarak geldiğini
görürler. Atlı yaklaştıkça, bir de bakmışlar ki, gelen Fintiyas’tır. “Aman, durun”
demiş. “İşte geldim. Bırakın dostumu!” Kral ve halk çok duygulanmış böyle bir
dostluğu görünce. Kral, “Bırakın ikisini de” demiş. “Böyle dostlar ve dostluklar
yaşanmalıdır!” Sonra da bu iki dosta dönüp, “beni de aranıza bir dost olarak alır
mısınız?” demiş.
Gerçekten de dünyada böylesine birbirine güvenen iki dost var mı acaba? Tabii
iyi ve tehlikesiz bir dönemde – yani insanın canı, hayatı söz konusu olmadığı
zaman -- çok iyi dostluklar vardır kuşkusuz, ama işin içine canımız, hayatımız
girince, böyle bir dost bulmak mümkün müdür? Belki bir dost başka bir dostu
uğruna hayatını tehlikeye atabilir, hatta dostunun yaşamı için kendi hayatını
tehlikeye atabilir. Ama hiç kimse başka birisinin yerine hayatını böylesine verme
pahasına ortaya koymaz. Biraz daha ileriye gideyim, hiçbir kimse, kendisine
kötülük eden biri için asla hayatını ortaya koymaz. Ama birisi bunu yaptı bizim
için.

20 Şubat
20 Februar
Tadın ve görün, RAB ne iyidir. Ne mutlu O’na sığınan adam.
Mezmur 34: 8
Schmecket und sehet, dass der HERR gütig ist! Glücklich der Mann, der sich bei
ihm birgt!
Psalm 34, 9
schmecken: tatmak
Dün, kim yaşamını bir arkadaşı, dostu uğruna yitirme pahasına oraya koyabilir,
demiştim. Dostluk, arkadaşlık için birçok fedakarlık yapılabilir, insan kendisini
tehlikeye atabilir. Ama hiç kimse kendisine kötülük eden biri için asla hayatını
ortaya koymaz. Ama birisi bunu yaptı bizim için, demiştim. Peki kimdir bu? Bu
Tanrı’nın ta kendisidir. Bizler O’nun yasasına karşı geldik, günah işledik ve
Tanrı’yı hiçe saydık. Bununla Tanrı’ya düşman olduk. Tanrı ne yaptı? Bizi
kurtarmak için, ruhsal anlamda Oğlu olan, yani Sözü, özü olan tek varlığı İsa
Mesih’i bizim yerimize koydu. Biz yaşayalım diye, Mesih bizim tüm suçlarımızı
üzerine alarak öldü. İşte dostlar, gerçek dost, bizim yerimizi alan, bizi seven
gerçek dost, İsa Mesih’tir. İsa’nın ne kadar sadık, harika, değerli bir dost
olduğunu ancak yaşayarak öğrenebiliriz. Bu kral da böylesine bir dostluğun
olamayacağını düşünüyordu, ama kendisi bunu görünce, buna inandı ve beni de
aranıza alın dedi.
Rabbin Sözü de “Tadın ve görün, Rab ne iyidir” diyor. Sen de gel, Tanrı’nın bu
sevgisini, dostluğunu, merhametini, inayetini dene ve gör!

21 Şubat
21 Februar
Her insanın sonu ölümdür, yaşayan herkes bunu aklında tutmalı.
Vaiz 7: 2
Jenes (der Tod) ist das Ende aller Menschen, und der Lebende nimmt es sich zu
Herzen.
Prediger 7, 2
das Ende: son
Değerli dostum, hayatın ne kadar hızla akıp gittiğine eminim ki sen de tanık
olmaktasın. Bir göz açıp kapayana kadar bir bakmışız ki, bir yıl daha geçip gitti.
Eğer hayatımızda bir amaç, hedef yoksa, yaşam daha da zor ve sıkıcı olur.
Özellikle geleceğe ilişkin umudumuz yoksa, yaşam gerçekten de çekilmez bir
hale gelir. Biliyorum ki, her şeyin iyi gittiği bir dünyada yaşamıyoruz. Her tarafta
sorunların, zorlukların, haksızlık ve adaletsizliklerin bolca olduğu bir
dünyadayız. Ölüme mahkum olan, ama ölmeden önce bazı işleri yoluna koyması
gerektiğini düşünen ve bu nedenle de kraldan izin isteyen filozof Fintiyas’ın
hangi işlerini hallettiğini bilmiyorum, ama çok çok önemli olması gerekliydi.
Çünkü ölüme mahkum olmuştu ve ölmeden önce bu işini halletmek istemesi, o
andaki yaşamından daha önemli olsa gerek. Bizim de halletmemiz gereken
önemli bir işimiz vardır. Sonsuz ölüme mahkumuz ve bir an önce bu yargıdan
kurtulmamız gerekir. Şükrolsun ki, bu yargıdan kurtulmak mümkündür. Nasıl
mı? Yanıtı yarın

22 Şubat
22 Februar
Egemen Rab şöyle diyor: Ben, kötü kişinin ölümünden sevinç duymam, ancak
kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım.
Hezekiel 33: 11
So spricht der Herr, HERR: Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen,
sondern vielmehr daran, dass der Gottlose von seinem Weg umkehrt und lebt!
Hesekiel 33, 11
umkehren: dönmek
Bizler sonsuz ölüm yargısına mahkumuz, çünkü günahlıyız. Ama bu yargıdan
kurtulmanın yolu vardır. Nasıl? Tanrı’nın merhameti, inayeti sayesinde. Tanrı
eğer İsa Mesih’i bizim yerimizi alan kefil olarak vermeseydi, kurtulmak mümkün
olmazdı. Ama Tanrı bunu yaptı. Biz iyi ve güvenilir olduğumuz için değil, Tanrı
iyi ve sevgi olduğu için yaptı bunu. Tanrı bize değer verdiği için yaptı. Bu
nedenle hem değerli olduğumuzu görmeli, hem de Tanrı’nın uzattığı bu kurtuluş
eline sarılmak gerekir. Davut peygamberin söylediği bu ayeti tekrar
vurgulayacağım: Dene ve Gör, Rab ne iyidir.
Durumun ne olursa olsun, nerede ve kim olursan ol, fark etmez, sen Tanrı’ya
değerlisin ve Tanrı seni de kurtarmak, yaşamına bir anlam, yüreğini teselli
vermek istiyor.
Umarım ve Rabden dilerim ki, Rab bu alanda sana da yardım eder ve O’nun
sunduğu bu dost eline uzanırsın.

23 Şubat
23 Februar
İyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemeyeceksin; çünkü ondan yediğin günde
kesinlikle ölürsün.
Yaratılış 2: 17
Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht
essen; denn an dem Tag, da du davon ißt, mußt du sterben!
1. Mose 2, 17
der Baum: ağaç
Çok çok zengin, gücü her şeye yeten bir kral vardı. Bu kral sevgi doluydu; halkını
ise sınırsız bir şekilde seviyordu. Bu nedenle de tüm zenginliğini halkına
sunmuştu. Benim bu zenginliğimden yararlanın. Benimle benim gibi saltanat
sürün. Ancak size bir tek yasak koyacağım. Bu yasak sizin bana olan itaatinizi
gösterecektir. Bahçemde elimle diktiğim bir ağaç vardır, ona dokunmayın, onun
meyvesini sakın koparmayın. Bu buyruğa karşı gelmekle, bana karşı gelmiş
olacaksınız, benim sözlerimi hiçe saymış olacaksınız. Kim bu buyruğuma karşı
gelirse, ülkemden atmak, onu ölüme terk etmek zorunda kalacağım” der.
Kral tekrar vurgular bu emrini: “Bakın” der, “bütün ülkenin nimetlerini,
meyvelerini, sebzelerini, ormanlarını, doğasını size sunuyorum. Her tür
zenginliği size veriyorum. Yiyin, için, keyfinize bakın, her türlü ihtiyaçlarınızı
karşılayın, kardeşçe yaşayın. Ülkemde hiçbir eksiğiniz olmayacak. Ne isterseniz
sizin olacak. Ama bu bahçemdeki ağaca sakın dokunmayın ve meyvesini alıp
yemeyin; aksi halde kesinlikle ülkemden atılıp ölüme terk edilirsiniz.”

24 Şubat
24 Februar
Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin... ama iyiyle kötüyü bilme
ağacın meyvesinden yeme.
Yaratılış 2: 16--17
Von jedem Baum des Gartens darfst du essen; aber vom Baum der Erkenntnis des
Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen!
1. Mose 2, 16--17
der Garten: bahçe
Kral tarafında halka sunulan nimetler harikadır. İnsanlar, gerçekten de her şeye
sahip bir şekilde yaşarlar, hiçbir eksiklikleri yoktur. Ama onları bir merak sarar.
Acaba, kralın o eliyle diktiği ve meyvesinden kesinlikle yememeliyiz dediği bu
ağacın meyvesinde ne keramet var, diye düşünüp taşınırlar. Bu merak o kadar
çoğalır ki, kralın sözünü pek öneme almayacak duruma gelirler. Hatta onları
kışkırtan, o meyveden yemeniz gerekir diyen biri bile ortaya çıkar. Sonunda bir
gün bu meraklarını yenemeyerek gidip o ağacın meyvesini koparıp yerler. O
sabah bahçesine inen kral bir de bakar ki ağacın meyvesinin yerinde yeller esiyor.
Kral çok üzülür ve kızar. Çağırır halkını huzuruna: “Be nankörler” der, “sizlere
tüm zenginliğimi sundum. İstediğiniz gibi bu zenginliğimden istediğinizce
yararlanın dedim. Ancak sizler tek bir yasak koydum. Ama siz benim bu sözümü
hiçe aldınız, beni hiçe aldınız, önemsemediniz. Bana karşı geldiniz. Şimdi sizi
ülkemden atmak zorundayım. Yoksa kendi yasamı çiğnemiş olurum ki, bu benim
sevgime, adaletime ters düşer” deyip halkı ülkesinden kovar.

25 Şubat
25 Februar
Rab Tanrı... Adem’i Aden bahçesinden çıkardı, onu kovdu.
Yaratılış 3: 23--24
Und Gott, der HERR, schickte ihn (Adam) aus dem Garten Eden hinaus ... Und er
trieb den Menschen aus.
1.Mose 3, 23--24
hinausschicken, hinauswerfen: çıkarmak
Krala itaat etmeyip onun emrini ayaklar altına alan halk, artık ülkeden kovulmuş,
yok olmaya, ölüme mahkum edilmişlerdir.
Halk bu kez işin ciddiyetini anlayınca, başlarlar suçu birbirlerinin üzerlerine
atmaya. Ama artık çok geçtir. Ülkeden atılan halk ölüme mahkum edilmiştir.
Kral ülkesinin sınırlarına da bekçiler koyar.
Buna rağmen kral insanlarını çok seviyordu. Kralın koyduğu yasa, onun
adaletinin, dürüstlüğünün gereğiydi. Kral koyduğu yasadan, verdiği sözden
dönemezdi. Halk cezalarını çekmeliydi.
Kralın bir de çok sevdiği bir tek oğlu vardı. Bir gün babasının çok üzgün
olduğunu gören oğul ona der: “Baba, neden üzülüyorsun?” Kral ise halkının
ölüme terk edildiğini, ama onları sevdiğini, kurtarmak istediğini, ancak adaletine
göre cezanın kesinlikle yerine gelmesi gerektiğini anlatır oğluna. Zaten her
şeyden haberdar olan oğul da üzülüyordu. Çünkü o da seviyordu halkını.

26 Şubat
26 Februar
Gerçek acılarımızı O taşıdı, elemlerimizi O yüklendi. Bizse Tanrı tarafından
cezalandırıldığını sandık.
Yeşaya 53: 4
Jedoch unsere Leiden - er hat sie getragen, und unsere Schmerzen - er hat sie auf
sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und
niedergebeugt.
Jesaja 53, 4
tragen: taşımak
Oğul babasına şöyle der: “Baba, bırak ben bu halkın için cezayı çekeyim. Onların
çekmesi gereken cezayı bana yükle. Böylece hem adaletin yerine gelmiş olur,
hem de sevdiğin halkını kurtarırsın!” Babanın yüreği yanıyordu. Onun da
aklından bu geçmişti. Karar vermeliydi. Bir yanda en sevdiği oğlu, diğer yanda
yine çok sevdiği halkı, insanları! Ama kral oğluna der: “Sen bilirsin oğlum! Ben
seni zorlamam. Madem ki sen de bu halkı benim gibi ve benim kadar seviyorsun
ve kendini onların yerine, onların cezaları için vermek istiyorsun, o zaman karar
senindir!”
Kralın oğlu onların cezalarını yüklendi, halkın günahı onun günahı oldu, onun
doğruluğu ise halkın doğruluğu olarak sunuldu ve böylece oğul o halkı için
öldürüldü. O halk da kralın adaletine göre ölümden kurtulmuş oldular.
Kral hemen sevinçle halkına mektuplar gönderdi ve ülkelerine dönmelerini
istedi. “Oğlum sizlere yakışan cezayı üstlendi, sizlerin yerine öldü. Şimdi
suçlarınız oğlumda bağışlandı. Onun adıyla bana, ülkeme dönün!”

27 Şubat
27 Februar
Söz dinlemeyen, asi bir halka bütün gün ellerimi uzatıp durdum.
Romalılar 10:21
Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und
widersprechenden Volk.
Römer 10, 21
ausstrecken: uzatmak
Kralın bu sevgi dolu çağrısına insanlar inanmadılar: “Hayır, böyle bir şey olur mu
hiç? Bizi bu kadar çok seviyordu da, neden önce kovdu? Şimdi nasıl en sevdiği
tek oğlunu bizim için ölüme verebilir? Bu işin içinde bir bit yeniği var” diyerek
geri dönmediler. Bazıları alay ettiler. Yok canım, bir baba oğlunu başkaları için
nasıl ölüme verebilir? O zaman kral oğlunun gerçek babası değildir. Bazıları da,
saflığa bakın, bizi kandırmaya çalışıyor. Kralın dediği ne akla sığıyor ne de
mantığa, diye düşündüler. Bazıları, hayır her koyun kendi bacağından asılır.
Benim gururum buna izin vermez. Benim kendim bir şeyler yapmalıyım
kurtulmak için. İcabında kendi cezamı kendim çekebilirim, diyerek geri
dönmediler. Ama çoğu ölüme doğru gittiğinin, ölümün her gün daha yakına
geldiğinin farkında bile değildiler.
Kralın çağrısını öneme alıp bunun üzerinde düşünen az bir kesim de vardı. Sevgi
ve merhamet dolu bir kral neden yalan konuşsun ki. Böyle bir krala hayran
olmak, sunduğu oğlu adıyla bu krala hemen dönmek gerekir deyip sevinçle yola
koyuldular.

28 Şubat
28 Februar
Ne var ki, herkes Müjde’ye uymadı. Yeşaya’nın dediği gibi: “Ya Rab, verdiğimiz
habere kim inandı?”
Romalılar 10:16
Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt: «Herr, wer
hat unserer Verkündigung geglaubt?»
Römer 10, 16
die Gute Nachricht: Müjde
Kralın davetine inanıp gelenler kralın söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu
gördüler ve ona daha çok hayran kaldılar. Geri döndüklerine hiç pişman
olmadılar. Kralın zenginliğinden, esenliğinden yararlanıp sevinçle krala hizmet
etmeye başladılar. Hemen vatandaşlarına, insanlara gidip, “arkadaşlar, kardeşler,
kral gerçekten sevecen bir babadır. O bizler için kendi oğlunu gerçekten ölüme
verdi. Ona geleni bağışlıyor ve ülkesine alıyor. Tıpkı eskisi gibi, tüm zenginliğini
onlara sunuyor. Biz gittik ve bunu göneniyoruz. Siz de gelin”, dediler. Ama
insanlar onlarla alay etmeye başladılar, bazıları kızdılar. Sizler satın alındınız,
şimdi gelip bizleri kandırmaya çalışıyorsunuz. Sizler bizlere ihanet ettiniz, safın
tekisiniz türünden de laflar ettiler.
Sevgili dostlar, siz bu halk arasında olsaydınız nasıl bir tutum takınırdınız?
Gelin size bu olayı Kutsal Kitap’tan anlatalım. Çünkü bu öykü senin ve benim
öykümdür, bu öykü tüm insanlığın öyküsüdür.
Yukarıda anlattığımız öyküde kral, Tanrı’dır. Halk ise biz insanlarız.

1 Mart
1 März
“Keşke bugün sen de esenliğe giden yolu bilseydin” dedi. “Ama şimdilik bu
senin gözlerinden gizlendi.”
Luka 19:42
Er sprach: Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient!
Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen.
Lukas 19, 42
der Friede: esenlik, barış
Geçtiğimiz günlerde anlattığımız öyküde aslında kral Tanrı’dır. Halk ise biz
insanlarız. Bu öykü senin ve benim öykümdür, bu öykü tüm insanlığın
öyküsüdür.
Tanrı bizleri yarattı ve bizler O’nun halkıyız. Tanrı biz insanları yaratırken,
sonsuz olarak yarattı, kendi benzerliğinde yarattı ve tüm zenginliğini insana
sundu. Benim gibi sonsuzca yaşayacaksınız ve benimle olacaksınız cennete, dedi.
Ancak Tanrı bir yasak koydu. Bu yasak insanın Tanrı’ya olan bağlılığını, itaatini
gösterecekti. Bunun dışında cennette Tanrı’nın tüm zenginliği insanlığa sunuldu.
Ama insan bu tek yasağa boyun eğmedi ve Tanrı’nın yasasına karşı geldi, O’nun
sözlerini hiçe saydı. Bu nedenle de insan cennetten kovuldu, sonsuzluk için
yaratılan insan ölümlü oldu.
Ama seven Tanrı, insanın yok olmasını istemiyor, onları sevgisini, adaletini
zedelemeden kurtarmak istiyordu. Ama nasıl?

2 Mart
2 März
Esenlik yokken, “Esenlik, esenlik” diyerek halkımın yarasını sözde iyileştirdiler.
Yeremya 6:14
Und sie heilen den Bruch der Tochter meines Volkes oberflächlich und sagen:
Friede, Friede! - und da ist doch kein Friede.
Jeremia 6, 14
die Wunde: yara
Seven Tanrı, insanın yok olmasını istemiyor, onları sevgisini, adaletini
zedelemeden kurtarmak istiyordu. Ama nasıl?
Şimdi tövbe tövbe deyin yeter, deseydi, bu Tanrı adaletine sığmazdı. Bu tıpkı,
devletin koyduğu bir yasaya karşı gelip sonra da pişman oldum, tövbe, bir daha
yapmayacağım. Şimdi beni cezalandırmayın demeye benzerdi. Örneğin, arabayla
kırmızı lambadan geçiyorsun ve yakalanıyorsun. Pişman oldum, tövbe tövbe.
Şimdi cezadan vazgeçin denilseydi, böyle bir istek kabul edilebilir miydi?
Kesinlikle hayır. Bu mümkün değil. Ben bir keresinde istemeyerek bir kırmızı
lambadan geçtim, tabii kamara yakaladı. Çok üzüldüm, pişman oldum. Kendime
söz verdim, bir daha asla dikkatsiz olmayacağım, dedim, ama tüm bunlar bir ay
ehliyetimin alınmasına, birkaç yüz Euro da para ödememe engel olmadı. Suç
işlendiğinde kesinlikle onun ödenmesi gerekir. Tanrı’nın adaleti, kutsallığı çok
çok daha yücedir. Bu nedenle işlenen hatanın cezası kesinlikle verilir. Bu
adaletin, doğruluğun gereğidir!

3 Mart
3 März
Ey ikiyüzlüler! Yeşaya’nın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne kadar
yerindedir: “Bu halk dudaklarıyla beni sayar, Ama yürekleri benden uzak. Bana
boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri, sadece insan buyruklarıdır.”
Matta 15:7 --9
Heuchler! Treffend hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht: «Dieses
Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir.
Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote
lehren.»
Matthäus 15, 7--9
der Heuchler: iki yüzlü
Dinsel kuralları tutmaya çalışmak işlenen suçun cezasını ortadan kaldırmaz.
Yasaya karşı gelen kim olursa olsun, cezasını çekmelidir. Bu adaletin gereğidir.
Bu nedenle de Tanrı tövbe tövbe, pişman oldum, bir daha yapmayacağım diyeni
ya da dinsel kuralları tutmaya çalışan insanları - istese bile adaletinin,
doğruluğunun ve kutsallığının gereği - bağışlayamaz.
Tanrı’nın insanları bağışlayabilmesi için tek yol kalıyordu: O da sonsuz ve
kusursuz olan birinin bu insanların suçlarını yüklenmesiydi. Ezelden beri Tanrı
ile olan ve ruhsal anlamda Tanrı Oğlu denilen de İsa Mesih bu işi gerçekleştirdi.
Çünkü o da Baba Tanrı’nın özünden olup, insanları baba Tanrı gibi sever. İsa
Mesih bir keresinde kendisini dinleyenlere şöyle dedi: “Ben insanlarda yaşam
olsun, hem de bol yaşam olsun diye geldim... Ben insanlar için canımı veririm...
Canımı benden kimse alamaz. Ama onu kendi isteğimle veriyorum... Bu nedenle
insanlara sonsuz yaşam veririm. Onlar da sonsuza dek mahvolmayacaklar. Diriliş
ve yaşam Ben’im. Bana iman eden sonsuza dek yaşayacaktır” (Yu.10:10, 18,27;
11:5).

4 Mart
4 März
Yahya peygamber İsa’ya ilişkin şöyle dedi: “Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı
vardır. Oğul’u dinlemeyen ise yaşam yüzü görmeyecektir. Tanrı’nın öfkesi onun
üzerinde kalır!”
Yuhanna 3: 36
Johannes sagte über Jesus: “Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber
dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes
bleibt auf ihm.”
Johannes 3, 36
gehorchen, hören auf: dinlemek
Değerli dostum, Kutsal Kitap yoluyla Tanrı biz insanlara şu haberi bildiriyor:
“Benim öz varlığım olan İsa Mesih’i size yolladım ve o gönüllü olarak siz
insanların yerine ölmeye, cezanızı yüklenmeye geldi. O yeryüzünde
günahlarınızın cezasını üstlenerek çarmıhta canını verdi. Ama üç gün sonra
ölümü yenerek dirildi ve cennetin kapılarını açtı. Şimdi bana gelen yol açıktır.
Sizleri yine yanımda, cennette görmek istiyorum. Oğlum adıyla bana gelin”
diyor.
Bu çağrıya nasıl bir tepki göstereceksiniz? İki yol vardır: Ya, “Tanrı nasıl kendi
varlığını, oğlunu bizim için verebilir? Hayır böyle şey olmaz, her koyun kendi
bacağından asılmalıdır. Benim dinim var; hatta biraz daha ileriye gidip, orada
burada duyduğunuz şu sözleri alaycı bir şekilde tekrarlayıp duracaksınız: Canım,
Tanrı’nın oğlu olur mu hiç” diyerek buna sırt çevireceksiniz ya da bu çağrıyla
Tanrı’nın ne kadar çok merhametli, adil ve sevgi olduğunu görecek, evet, O’nun
sunduğu bu kurtuluş yolundan yararlanmak istiyorum deyip Rab’be döneceksiniz
Oğlu Mesih adında.

5 Mart
5 März
Tanrı, ‘İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım’ dedi... Tanrı insanı
kendi suretinde yarattı.
Yaratılış 1: 26--27
Gott sprach: ‘Lasst uns den Menschen in unserem Bild, uns ähnlich, machen.’
Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild.
1. Mose 1, 26--27
machen, erschaffen: yaratmak
ähnlich sein: benzemek
uns ähnlich: kendimize benzer
İnsanı diğer yaratıklardan ayıran, insan yapan, onu değerli kılan, insanın Tanrı
benzerliğinde yaratılmasıdır. Bugünkü ayetimizde de dendiği gibi, ilk atalarımız
Adem ile Havva Tanrı benzerliğinde yaratıldılar. Onlar hem Tanrı’yla, hem de
kendi aralarında belirli bir süre uyum içerisinde yaşadılar. Çünkü onlar hem Tanrı
için, hem de birbirleri için yaşıyor, Tanrı’nın isteğini uyguluyorlardı. Bu nedenle
de aralarında tam bir uyum, esenlik ve sevgi vardı.
Bir gün bu birlik, uyum bozuldu. Çünkü bu aileye günah girdi. O zaman onlar
hem Tanrı’yla olan barış ve beraberliklerini, hem de kendi aralarında olan
beraberliği, güveni yitirdiler. Artık kendileri için yaşamaya başladılar. Böylece
bu ailede esenlik, uyum, sevgi gittikçe bozulmaya, yozlaşmaya ve yok olmaya
başladı. Yani günah aileyi mahvetti. Ne yazık ki, günah bizi halen mahvetmeye
devam etmektedir. Ama halen sevgi, barış ve huzur içerisinde yaşayabilme
olanağımız vardır, eğer yeniden Tanrı’ya dönüp Tanrı’yı hayatımızın ilk yerine
koyar ve O’na bağımlı yaşarsak. Peki, nasıl? Yanıt önümüzdeki günlerde
verilecektir.

6 Mart
6 März
Ben onlarda yaşam olsun, hem de BOL YAŞAM olsun diye geldim!
Yuhanna 10: 10
Ich bin gekommen, damit sie Leben haben, und es in Überfluss haben!
Johannes 10, 10
das Leben: yaşam
die Fülle: bol
İsa Mesih, ‘Ben onlarda yaşam olsun’ dediğinde bunu anlıyoruz da, bol yaşam
dediğinde, ne demek istiyor?
Dünyada yaşarken, sadece belirli bir süre yaşayan makineler değiliz. Bizim
kalbimiz, aklımız, vicdanımız, kişiliğimiz, duygularımız vardır. İsteklerimiz,
beklentilerimiz vardır. Bizi sevindiren, mutlu eden, aynı zamanda bize acı veren,
ezen, korkutan ve üzen durumlar vardır. Yaşarken, tüm kişiliğimiz,
duygularımız, yapımız, olaylar, durumlar bizi etkilerler.
İsa Mesih bol, dolu ya da çok yaşamdan söz ederken, mutlu, barış, esenlik içinde
yaşanan bir yaşamdan söz ediyor. Yani yaşamın zevkini tadarak, yaşamın
anlamını bilerek, yaşamanın tadını çıkararak yaşamaktan söz ediyor.
Böyle bir yaşamı istiyoruz ama, peki sen bu yaşamı yaşıyor musun? Başka
değişle, mutlu musun? Esenliğin, barışın var mıdır? Dolu yaşamın başka bir
göstergesi de, amaçlı, hedefli ve anlamlı bir yaşamdır. Yani yaşamının bir hedefi,
anlamı ve amacı vardır; geleceğe güvenlik içerisinde bakmaktır. Var mı sende
bunlar?

7 Mart
7 März
Ben insanlarda yaşam olsun, hem de bol yaşam olsun diye geldim.
Yuhanna 10: 10
Ich bin gekommen, damit sie Leben haben, und es in Überfluss haben!
Johannes 10, 10
kommen: gelmek
ich bin gekommen: geldim
und, sogar: hem de
Esenlik, barış ve huzur dolu bir yaşamı herkes ister, ama insan böyle bir yaşamı
nerede bulacağını bilmiyor. Ya da yanlış yerlerde arıyor. Oysa İsa Mesih açık bir
şekilde, “Ben size bol yaşamı vermek istiyorum” diyor. İsa Mesih bol, dolu ya da
çok yaşamdan söz ederken, mutlu, barış, esenlik içinde yaşanan bir yaşamdan söz
ediyor. Yani yaşamın zevkini tadarak, yaşamın anlamını bilerek, yaşamanın
tadına vararak yaşamaktan söz ediyor. Bu bol yaşam İsa’nın bize vermekte
olduğu yaşamdır. Bu bol yaşam, hem Tanrı’yla, hem de başkalarıyla bizim
aramızda beraberlik ve birlik içinde kendini gösteren yaşamdır. Her yerden önce
bu yaşamın uygulanması, yaşama geçirilmesi aile içinde başlamalıdır. Ama biz
günahı en çok evimizde işliyoruz. Alınganlıklar, kavgalar, öfkelenmeler,
bencillikler, kıskançlıklar, sevgisizlikler evde görülen bozukluklardan
bazılarıdır. Bizimle başkaları arasına ve bizimle Tanrı arasına giren her şey,
Tanrı’yla olan beraberliğimizi bozar. Böylece tanrısal, bol yaşamdan yoksun
kalıyoruz. Tanrısal yaşamla dolmayan bir yürek, bereketli, huzurlu bir yürek
olamaz.

8 Mart
8 März
Adem’le Havva Rab Tanrı’nın sesini duydular. O’ndan kaçıp ağaçların arasına
gizlendiler.
Yaratılış 3: 8 b
Adam und Eva hörten die Stimme Gottes, des Herrn. Sie liefen vor ihm weg und
versteckten sich zwischen den Bäumen.
1. Mose 3, 8 b
weglaufen, fliehen: kaçmak
sich verstecken: gizlenmek
İlk günah, Adem ile Havva’nın Aden bahçesinde Tanrı’dan kaçıp saklanmalarına
neden oldu. Önce Tanrı ile ve birbirleriyle dürüst ve açık olan bu kişiler, günah
işler işlemez Tanrı’dan saklanmaya başladılar. Tanrı’dan saklanmaya
başladıkları için, hemen birbirlerinden de saklanmaya başladılar. İkinci olarak
birbirlerinin ayıplarını gördüler. Üçüncü olarak korktular, Tanrı’dan korktular,
Tanrı’dan kaçıp saklandılar. Dördüncü olarak da birbirlerini suçladılar. İşte
günahın yaptığı budur. Dün aynıydı, bugün de aynıdır ve yarın da aynı olacaktır.
Adem’in yüreğinde, Havva’nın bilmesini istemediği bir sürü düşünceler ve
tepkiler belirdi. Aynı şeyler Havva’nın yüreğinde de ortaya çıkmaya başladı.
Biliyor musunuz, Tanrı’dan saklanacak bir şeyimiz olduğu zaman onu
birbirimizden de saklarız. Yüreğimizde, yaşamımızda bir günah olduğu zaman,
bunu gizleriz; suçu da ona buna atmaya kalkarız. Oysa Tanrı’nın ışığında yaşayan
birinin alnı ak, yüzü açıktır. Tanrı bizleri Kendisiyle ışıkta yaşamaya çağırıyor.

9 Mart
9 März
Mesih’e saygı nedeniyle birbirinize bağımlı olun.
Efesoslular 5: 21
Ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus.
Epheser 5, 21
die Ehrfurcht, die Wertschätzung: saygı
die Ehrfurcht vor Christus: Mesih’e saygı
sich unterordnen: bağımlı olmak
Tanrı, aile birliğini oluşturdu ve aile ocağında güvenin, dürüstlüğün, sadakatin,
bağlılığın oluşmasını amaçladı. Öyle ki, aile ocağında huzur, esenlik, mutluluk,
barış, sevgi ve özgüven olsun. Ama bizler genellikle gerçek yüzümüzü
göstermeyiz, çeşitli maskeler takarız. Bizim gerçekten ne olduğumuzu, neler
düşündüğümüzü kimsenin bilmesini istemeyiz. Gerçek yüzümüzü süsleyip,
güzel bir şekle koyup gösteririz. Bizimle sıkı bir ilişki ve dostluk içinde bulunan
kimseler bile bizim gerçek iç yüzümüzü, ne olduğumuzu bilmezler.
Güçlüklerimizi, sorunlarımızı, başarısızlıklarımızı ya da Tanrı’nın bizi sık sık
affetmesi gerektiğini bilmezler. Dürüstlüğün, açıklığın ve berraklığın yokluğu
her zaman günahın sonucudur. Bu da bizi daima korku içerisinde tutarak
huzursuz eder; yüzümüze çeşitli maskeler takmak gereğini hissederiz ve
durmadan da gerçek yüzümüzü değil, taktığımız maskeleri gösteririz. Sürekli
maskelerle yaşamak ne acıklı, değil mi! Sadece bu değil, aile içinde birbirimize
saygımız da kalmaz, birbirimize bağımlı da olmayız. Oysa Rab’bin Sözü,
“Mesih’e saygı nedeniyle birbirinize bağımlı olun!” der.

10 Mart
10 März
Mesih’e saygı nedeniyle birbirinize bağımlı olun.
Efesoslular 5: 21
Ordnet euch einander unter in der Ehrfurcht vor Christus.
Epheser 5, 21
warum?: neden?
der Grund: neden
wegen der Ehrfurcht: saygı nedeniyle
Tanrı Sözü, “birbirinize bağımlı olun” diyor. Bağımlı olmak ilginç bir deyimdir.
Aslında tam anlamıyla itaat etmek diye betimlenemez. Pavlus, Tanrı çocuğunun,
inanlılar topluluğunda çavuş ya da komutan olduğunu düşünen birinden emirler
alan bir er olduğunu söylemiyor. İnanlılar topluluğu içinde birinin öbürüne
buyruk vermesi söz konusu olmuyor burada. Birbirinize bağımlı olun derken,
Mesih’e bağımlı olmak söz konusu oluyor. Bizim kurtuluşumuzun kaptanı Mesih
İsa’dır.
Sen ve ben de bir komutanın buyruğu altındayız. Bu komutan İsa Mesih’tir.
Ancak aramızdaki ilişki askeri bir ilişki değil, bir sevgi ve güven üzerine kurulan
bir ilişkidir. Rab, “Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirin” (Yu.14:15)
demişti. Burada bir seçenek var: Rab, “beni seviyorsanız buyruklarımı yerine
getirin; eğer beni sevmiyorsanız, buyruklarımı da unutun” diyor.
Pavlus, Mesih’e saygı nedeniyle birbirimize boyun eğmemiz gerektiğini
söylerken, aslında Tanrı’ya olan saygımızdan ve sevgimizden dolayı birbirimizle
alçakgönüllü bir şekilde yaşamamız gerektiğini belirtmek istedi.

11 Mart
11 März
Ey kadınlar, Rab’be bağımlı olur gibi, kocalarınıza bağımlı olun.
Efesoslular 5: 22
Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter als dem Herrn.
Epheser 5, 22
die Frau: kadın
so wie / wie wenn es ... wäre: olur gibi
Bir aile bağı içerisinde Tanrı Sözü kadına ve erkeğe yüklediği sorumluluklar
vardır. “Çünkü” diyor, “Mesih nasıl kilise topluluğunun başı ise, erkek de kadının
başıdır. Mesih bedenin kurtarıcısıdır. Kilise topluluğu Mesih’e bağımlı olduğu
gibi, kadınlar da kocalarına her konuda bağımlı olsunlar” (Ef.5:22-24).
“Bağımlı olma!” ya da “boyun eğme” dediği zaman, acaba ne demek isteniyor?
Bayanlarla ilgili olarak bu “boyun eğme” sözcüğü geçmişte yanlış algılandığı ve
yanlış yorumlandığı için kötü yolda kullanıldı. Burada, “Ey kadın, kocana itaat
et, ona boyun eğ!” şeklinde bir buyruk verilmiyor. Boyun eğmek daha duygulu
bir ilişkiyi dile getirir. Sevgiyle dolu bir sözdür. Mesih’i nasıl seviyorsak ve O’nu
sevdiğimizden dolayı O’na nasıl boyun eğiyorsak kadın da kocasına o sevgi
bağlantısı içinde boyun eğmelidir. Yani sevgiden dolayı bir boyun eğme söz
konusudur. Pavlus evlilik bağları içinde çiftlerin birbirlerine karşı nasıl
davranmaları gerektiğini yazıyor. Burada, “kendi kocalarınıza” demesine dikkat
edin. Teslimiyetin temeli çok kişisel, sevgi dolu bir ilişkidir.

12 Mart
12 März
Mesih kilisenin (İnanlılar topluluğunun) başı olduğu gibi, erkek de kadının
başıdır.
Efesoslular 5: 23
Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der
Gemeinde ist.
Epheser 5, 23
die Gemeinde: kilise, inanlılar topluluğu
der Kopf, das Haupt: baş
“Mesih, inanlılar topluluğunun başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır!” Hangi
açıdan? Bu bir sevgi ilişkisidir ve düzen açısından kocanın baş olması gerektir.
Bu bölümde, düzen bakımından bir başın olduğu dört değişik alan olduğunu
göreceksiniz. Kadınların kocalarına tabi olmaları gerekir. Kocaların Mesih’e tabi
olmaları gerekir. Çocukların anne-babalarına tabi olmaları gerektir. Kölelerin
efendilerine tabi olmaları gerekir. (O dönemlerde bir kölelik sistemi vardı, ama
bugün bunun yerine, işçilerin, iş verenlerine tabi olmaları gerekir, diyebiliriz).
Bu, sizi seven birine karşı tatlı ve gönüllü bir bağımlılıktır. Bu tür bir ilişki olması
gerektir. Eğer içinde sevgi yoksa, tabi olma düşüncesinin hiçbir değeri yoktur.
Yıllardan beri evlilikteki sorunları gözlemekte ve danışmanlık yapmaktayım.
Evliliklerde hatanın çoğu zaman erkeklerde olduğunu söyleyebilirim. Çünkü
evlilik yaşamında sevgi ışığının yanmasını sürdüren erkektir. Ezgiler kitabında
geline, “Ah, ne güzelsin, aşkım!” diyen güveydir. O da, “Sevgilim benim ve ben
onunum” diye karşılık verir. Erkek sevgisini dile getirir, kadın da karşılık verir.

13 Mart
13 März
Mesih bedenin kurtarıcısıdır.
Efesoslular 5: 23
Christus ist der Heiland des Leibes.
Epheser 5, 23
der Christus, der Messias: Mesih
Evlilik konusuna ilişkin birisinin çıkıp benim bu konuda çok idealist ve romantik
olduğumu söyleyebilir. Ama Aden Bahçesi’nde Tanrı onları bu şekilde
yaratmıştı. Tanrı, işe romantik bir çiftle başlamıştı. Büyük bir olasılıkla Tanrı,
Adem’e o kadını, Adem birisine ihtiyacı olduğunun bilincine varana dek
vermemişti. Kadın bir yardımcı olarak verilmişti. Bu sözcüğün burada kullanılış
biçimi, adamın yanında bir yardımcı, eş olduğuydu. Erkek ve kadın, Aden
bahçesinde mutluluk içerisinde yaşayacaklardı. Tanrı onları birleştirmiş ve
onlara, Ademler Havvalar değil, Adem ve Havva adını vermişti.
Pavlus bu mektubunda Kutsal Ruh’tan aldığı esinle bize imanlı aile içinde nasıl
yaşanılması gerektiği konusunda örnekler veriyor. İmanlı bir aile her zaman
Mesih’i yansıtmalıdır. Tabii ki Mesih’in kendi kilisesi ile olan bağlantısı, karı ile
koca arasındaki bağlantıdan farklıdır. “Mesih bedenin kurtarıcısı olarak inanlılar
topluluğunun başıdır.” Koca, karısının kurtarıcısı değildir. Ama boyun eğme
alanında kadının kocasına ve Rab İsa Mesih’e tabi olması gerekmektedir.

14 Mart
14 März
Ey kocalar, Mesih’in kilise topluluğunu sevdiği ve kendisini onun yararına
verdiği gibi, siz de karılarınızı sevin.
Efesoslular 5: 25
Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und
sich selbst für sie hingegeben hat.
Epheser 5, 25
für sie / zu ihren Gunsten: onun yararına
(Ehe-)Mann: koca
Biliyor musunuz? Karısını sevmeyen bir adamın karısından boyun eğmesini
beklemesi Tanrı tarafından asla onaylanmıyor. Hatta Tanrı diyor ki, bir adam
karısını Mesih’in imanlıları sevdiği gibi sevmezse ondan itaati, boyun eğmeği de
bekleyemez. Burada en yüksek aşamada bulunan sevgiden söz ediliyor.
Günümüzde gençlerimiz cinsellik konusunda bol bilgi ediniyorlar. Aynı
zamanda evlilik konusunda da bir sürü kitap vardır, ama yazılan kitapların çoğu
saçma sapan kitaplardır. Mesih imanlısı evlilik içinde gerçek sevginin ne
olduğunu Tanrı Sözü aracılığıyla öğrenebilir. Bu sevgi bir örnek olarak Mesih
tarafından kendi bağlılarına gösterilmiştir. En yüksek düzeyde gösterilebilen bir
sevgidir bu. Aynı sevgiyi evlilik içinde görmek ister Rab. Buna benzer sevgi
yeryüzünde başka bir yerde bulunmaz.
Mesih’in sevgisi, her şeye rağmen seven bir sevgidir. Öylesine büyük bir sevgi
ki, bizi mutsuzluk, pislik içinde görünce bize yaşam sağlamak için kendisini feda
etti. Rab, bizim de kendisini örnek almamızı istiyor.

15 Mart
15 März
Mesih’in amacı kilise topluluğunu suyla -bu Kutsal Söz demektir- yıkayıp
arıtmak, kutsal kılmaktır.
Efesoslular 5: 26
Christus will die Gemeinde reinigen durch das Wasserbad im Wort und sie
heiligen.
Epheser 5, 26
die Absicht, das Ziel: amaç
(etwas) reinigen: arıtmak
İsa Mesih, inanlılar topluluğunu sevdi. O kadar çok sevdi ki, kendini onlar uğruna
feda etti. Bu geçmişte olan bir olaydır. Geçmişte yapılan bir işle yetinmiyor,
sürekli olarak kiliseyi Tanrı Sözü’nün suyuyla temizleyerek onu kutsal
kılmaktadır. Zaten Rab’bin kendisini feda etmesi bu son amaç içindi: kiliseyi
kutsal kılmak, kendisi için lekesiz, buruşuksuz bir gelin olarak hazırlamaktır.
Bu ayetin tam anlamı kilisenin yıkanması, temizlenmesi, pas pas edilmesi
değildir. Her imanlı ayrı ayrı Rab İsa Mesih tarafından temizleniyor. Çünkü o diri
Söz’dür. Her imanlı gelecekte yer alacak olan o muazzam olay için Rab
tarafından hazırlanıyor.
Kilise Mesih’e nişanlıdır ve bu nişanlılık döneminde onu Tanrı, Sözü’yle
yıkayarak temizliyor. İleride belirli bir günde Kilise lekesiz, buruşuksuz,
muhteşem şekilde süslenmiş bir gelin olarak Rab’be sunulacaktır.
Kilise sözcüğünü kullandığımız zaman herhangi bir binadan ya da
organizasyondan söz etmiyoruz. Gerçekten İsa Mesih’e iman eden insanların
oluşturduğu bir bedenden söz ediyoruz.

16 Mart
16 März
Mesih’in amacı kilise topluluğunu suyla -bu Kutsal Söz demektir- yıkayıp
arıtmak, kutsal kılmaktır. Öyle ki, kilise topluluğunu parlak, kutsal ve suçsuz
durumda kendi katına eriştirsin. Ne kiri, ne buruşuğu, ne de sıradan hiçbir
bozukluğu olmaksızın eriştirsin.
Efesoslular 5: 26--27
Um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, so dass er die
Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder
etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei.
Epheser 5, 26--27
heilig: kutsal
İsa Mesih gelecekte imanlıları tümden kutsal kılıp arıtacak, kendi katına parlak
bir şekilde eriştirecektir. Kilise Mesih’e en güzel bir şekilde süslenmiş bir gelin
gibi varacaktır. Vahiy kitabında Kilisenin bu resmini çok güzel bir şekilde
görebiliriz.
Biliyor musunuz? Her kadın evlendiği gün çok güzeldir. 60 yaşına merdiven
dayadım ve birçok evlilik törenlerinde bulundum ve hayatımda hiç çirkin bir
gelin görmedim. O kadınları nikahtan önce ve sonra gördüm ve hepsinin güzel
olduklarını dürüstlükle söyleyemem. Ama evlendikleri gün hepsi çok güzeldiler.
Mesih’in gelini olacak İnanlılar topluluğu da özel bir ruhsal güzellik içinde
kocasına (yani Mesih’e) varacaktır; ama onun güzelliği hiç solmayacak.
Güzel bir kız ile nişanlanan genç bir delikanlı nişanlısının büyük bir sıkıntıdan,
acılardan geçmesini asla istemez. Böyle bir düşünceyi aklımızın ucundan bile
geçirmeyiz. Kilisenin durumunda ise Mesih’in gelininden bu bekleniyor. Gelin
Mesih’e sunulmadan önce sıkıntılardan geçecektir. Bu sıkıntılar onu daha da
olgunlaştırıp güzelleştirecektir.

17 Mart
17 März
Erkekler de karılarını tıpkı bunun gibi -kendi bedenleri gibi- sevmekle
yükümlüdürler. Karısını seven kendisini sever.
Efesoslular 5: 28
So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber.
Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst.
Epheser 5, 28
verantwortlich: yükümlü
Elçi Pavlus, karı koca, Mesih ve kilise ilişkisini birbirleriyle bağlantılı olarak
kullanıyor. “Erkekler de karılarını kendi bedenleri gibi sevmekle yükümlüdürler.
Karısını seven kendisini sever. Çünkü hiçbir vakit, hiç kimse öz bedenine kin
beslemez. Tam tersine, onu besler ve korur; tıpkı Mesih’in kilise topluluğunu
beslediği ve koruduğu gibi. Çünkü bizler O’nun bedeninin parçalarıyız. ‘Bu
nedenle, insan babayı ve anneyi bırakıp karısına bağlanacak, İkisi bir tek beden
olacak.’ Bu giz çok derindir. Ama ben Mesih’e ve kilise topluluğuna ilişkin söz
ediyorum” (Efes 5:28-32).
Kocanın karısını sevmesi gerekir; çünkü evlilik yoluyla kadın kocasının
bedeninin bir parçası haline geliyor. İki ayrı kişi, ama tek beden oluyorlar. Kilise
Mesih’in bedenidir ve Mesih o bedenin başıdır. Bunu temel alarak koca kadının
başıdır. Bir adamın kendi bedenine eziyet etmesi normal değildir; bu nedenle
kocanın karısını sevmesi gerektir, çünkü karısı onun kendi bedenidir.
Mesih, kilisenin zayıflığını bilerek onu besler ve kayırır. Kocaların da aynı şeyi
yapmaları gerektir.

18 Mart
18 März
Bu nedenle, insan babayı ve anneyi bırakıp karısına bağlanacak, ikisi bir tek
beden olacak.
Efesoslular 5: 31
Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau
anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein.
Epheser 5, 31
sich binden an: bağlanmak
der Körper, der Leib: beden
İncil’den Efesoslular 5:31, Yaratılış 2:24’ten aktarmadır. Pavlus burada Aden
Bahçesi’nde Adem’le Havva arasında var olan ilişkiden söz etmektedir. İlk çift,
Mesih’le kilisenin güveyle gelin olarak birleşmesinin bir tiplemesidir. Havva,
Adem’e bir yardımcı, eş olarak yaratılmıştı. Kadın onun yan tarafından alınmıştı.
İkisi bir araya gelene dek Adem tamam değildi. Tanrı onu biçimlendirdi ve Tanrı
kadını Adem’e getirdiğinde onun yaratılmış en güzel şey olduğunu
düşünüyorum. Şakacı biri, kadının erkekten daha güzel olduğunu, çünkü
Tanrı’nın Adem’i yaparken pratik yaptığını ama kadını yaparken deneyim sahibi
olduğunu söylemişti. Kadın adam için bir yardımcıydı. Onun eksiklerini
tamamlıyordu. Onun için yaratılmıştı ve ikisi bir olmuşlardı.
Bir düşünür şöyle yazdı: “Eğer Tanrı sizden bir parça olmuşsa, sizi sefil edecek
hiç bir durum olamaz; eğer Tanrı sizin bir parçanız değilse, en tatmin olduğunuzu
sandığınız anda bile sefil olacaksınız. Dostum, ölümlü dünyanın şu ya da bu
parçasına sahip olmak mutlaka gerekli değil, ama Tanrı’ya sahip olmak mutlaka
şart.”

19 Mart
19 März
Bu nedenle, insan babayı ve anneyi bırakıp karısına bağlanacak, ikisi bir tek
beden olacak.
Efesoslular 5: 31
Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau
anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein.
Epheser 5, 31
ein einziger: bir tek
aus diesem Grund, deswegen: bu nedenle
Kutsal Kitap evliliğe ilişkin şöyle der: Erkek anne babasını bırakıp eşine
bağlanacaktır. Kadın da erkeğine bağımlı olacaktır. Kutsal Ruh evli çiftin her
ikisini de alçakgönüllülük içinde birbirine hizmet etmeye teşvik eder. Erkekten
istenen, karısını, İsa’nın İmanlılar Topluluğu’nu sevdiği gibi sevmesidir. Bu,
sırası gelirse en büyük fedakârlığı yapmayı gerektiren bir sevgidir. Gerçek aşk,
sevgi o halde nedir? Ömrü zevk içinde tüketmek değil; karşılıklı saygıdır. Kutsal
Ruh’un etki alanından ayrılmayan bir yaşamda evlilik arzuların tatmin
edilmesinden ziyade, birlikte Tanrı’ya onur veren Tanrısal bir bağdır.
Şunu da anlamalıyız ki, erkeğin ve kadının anne babalarını bırakıp birbirlerine
bağlanmaları, hiçbir zaman anne babaya karşı bir saygısızlık değildir ya da onları
bir kenara atmak değildir. Tanrı’nın verdiği 5. buyruk şöyle der: “Anne babana
saygı göster!” (Çıkış 20:12). Evlilik ile bir araya gelen, bir olan eşlerin
birbirlerine bağlanmaları gerektiği vurgulanmaktadır Tanrı Sözü’nde. Anne
babanın yeri ayrı, karı kocanın yeriyse ayrıdır. Bunları bilmek ve uygulamak, aile
ilişkilerini sağlıklı kılar.

20 Mart
20 März
Erkekler... karılarını kendi bedenleri gibi sevmekle yükümlüdürler.
Efesoslular 5: 28
So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber.
Epheser 5, 28
der Mann: erkek
die (Ehe-)Frau: karı
Birçok evlilikte kadın erkeğin mal varlığı olarak sayılır. Gerçekten, özellikle
ülkemizin doğusunda kadın - affedersiniz - büyükbaş hayvan yerinde sayılır.
Tanrı’nın gözünde bu yaklaşım çok kötüdür. Bir düşünür Tanrı’ya sahip
olmaktan söz etti, ama aslında hiç kimse Tanrı’ya sahip olamaz. Tanrı bizi İsa
Mesih’in kanı pahasına satın alır ve biz ona ait oluruz. Evlilikte kadın erkeğe ait
bir mal değildir, ama imanlı bir evlilikte çift birbirine aittir ve her ikisi de Rab’be
aittirler.
Bizim güzel bir sözümüz vardır, “Balık baştan kokar” deriz. Genelde politika için
ya da devletin resmi koridorları için bu deyim kullanılır, ama evlilik içinde de bu
aynı ilke geçerlidir. Evin reisi ailesini Tanrı’nın belirlediği kurallara göre idare
edemiyorsa tüm aile bozulacaktır. Çocuklar anne babayı, özellikle de babayı
örnek alırlar. Eğer baba örnek değilse, o ailede sağlıklı bir yapının olmayacağı
kesindir. Çözüm, aile içinde Tanrı’ya ilk yeri vermektir.

21 Mart
21 März
Ancak her biriniz karınızı kendiniz gibi sevin. Kadın da kocasına saygıyla
davransın.
Efesoslular 5: 33
Jedenfalls auch ihr - jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst; die Frau
aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe!
Epheser 5, 33
jeder / jede / jedes: her
jeder / jede / jedes von euch: her biriniz
die Ehrfurcht, die Achtung: saygı
“Her biriniz karınızı kendiniz gibi sevin. Kadın da kocasına saygıyla davransın”
sözü aslında evliliğin pratik yönünü ortaya koymaktadır. Bu muhteşem evlilik
bağları, günah yüzünden korkunç derecede çirkinleşti, ne yazık ki! Ama yine de
evliliğin sağlam ve mutlu bir temel üzerine oturması sana bağlıdır. Sen istersen
İsa Mesih’te ve O’nun aracılığıyla evlilik bağları en güzel boyutlara erişebilir.
Pavlus okuyucularını geri yeryüzüne, aile içindeki güncel hayata getirir. “Her
biriniz karısını kendisi gibi sevsin” diyor. İşte burada boyun eğilmesi gereken
kocanın karakter özelliği belirtilir. Bir kişi karısının kendisine bağımlı olmasını
ve bağımlı kalmasını istiyorsa, ne yapmalıdır? Yanıt açık ve nettir: Karısını
kendisi gibi sevmelidir. Tanrı’nın Sözü böyle diyor. Erkek karısını kendi canı
gibi sevecek, kadın da kocasına saygıyla davranacak. Aile hayatında, geleceğin
sırrı saklıdır. Geleceğin sırrı Mesih ve O’nun Kilisesidir. Bu sır evlilik içinde
korunmaktadır, ama yine de herkesçe görülebilir.

22 Mart
22 März
Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışığın yerine karanlığı sevdiler. Çünkü
yaptıkları işler kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve işleri açığa
çıkmasın diye ışığa gelmez.
Yuhanna 3: 19--20
Das Licht kam in die Welt, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das
Licht, denn ihre Werke waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und
kommt nicht ans Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden.
Johannes 3, 19--20
die Finsternis: karanlık
Kusursuz yaratılan insan, kendi isteğiyle Tanrı’ya karşı gelerek günah işledi.
Işıktan karanlığa geçti. İnsanı çöp tenekesine atmayan Tanrı, inayeti aracılığıyla
dünyaya Işık olarak geldi ve insana yeniden ışığa gelme olanağı sağladı. Ne yazık
ki, insan yine ışığın yerine karanlığı seçti ve seçmektedir. Bugün insanoğlu
karanlıkta maskelerle dolaşmaktadır. Yani bizler günahımızdan ötürü çeşitli
maskeler takarız. Örneğin, bazen yapmacık bir hareketin, bir şakanın arkasına
saklanırız. Başkalarının yaklaşıp da bizi gerçekte olduğumuz gibi görmelerini
istemediğimiz için gerçekçi ve dürüst olmaktan korkarız. Böylece karanlığın
işleri olan hilecilik, yapmacılık ve aldatmacılık oyununu sürdürürüz. Birbirimize
karşı gerçekçi ve dürüst olamıyoruz. Dürüst ve gerçekçi olmayan birisiyle de
gerçek bir beraberlik kurulamaz elbette. Böylece hem toplulukta, hem de aile
içinde birlik ve candan beraberlik olanaksız olur. İşte Tanrı’nın sözünü ettiği de
budur: “Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışığın yerine karanlığı sevdiler. Çünkü
yaptıkları işler kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve işleri açığa
çıkmasın diye ışığa gelmez!”

23 Mart
23 März
Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez.
1 Korintoslular 13: 4
Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig; sie neidet nicht; die Liebe tut nicht
groß, sie bläht sich nicht auf.
1. Korinther 13, 4
geduldig: sabırlı
gütig: şefkatli
Aile içindeki önemli hatalardan biri, eşlerin arasındaki sevgisizliktir. Belki birisi,
“Canım, bizim evimizde böyle bir sorun yoktur, aile içinde bizler birbirimizi
severiz” diyebilir. Ama dur ve düşün! Eşine, eşin seni seviyor mu diye sorulsa,
acaba ne yanıt verirdi? Eşim beni gerçekten seviyor, diyebilir misin? Sevgi,
sadece duygulara dayanan bir etki ya da bir arzu, istek değildir. İncil bize sevgiyi
şöyle tanımlar: “Sevgi sabreder, yani katlanış gösterir, iyilikle davranır, sevgi
kıskançlık tanımaz. Sevgi gururlanmaz, böbürlenmez, utandırıcı işe girişmez,
kişisel çıkarını gözetmez, içerlemez, kötülük beslemez.”
Tanrı Sözü’nün söylediği bu sözleri lütfen yeniden okuyunuz ve şimdi bana
yüreğinizin ne durumda olduğunu söyleyiniz! Sevginiz gerçekten olgun ve daima
veren bir sevgi midir? Her zaman karşınızdakinin iyiliği, mutluluğu, esenliği ve
güvenliği için mi çalıştınız? Her zaman sabırlı, hoşgörülü mü davranıyorsunuz?
Eğer kendinizi İncil’deki bu bölümle karşılaştırıp ölçerseniz, o zaman ne kadar da
az bir sevgiye sahip olduğunuzu göreceksiniz. Bu hepimiz için geçerli.

24 Mart
24 März
Sevgi sabreder, iyilikle davranır, kıskançlık tanımaz. Sevgi büyüklenmez,
böbürlenmez, utandırıcı bir şey yapmaz, kendi çıkarını gözetmez, içerlemez,
kötülüğün hesabını tutmaz.
1 Korintoslular 13: 4--5
Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig; sie neidet nicht; die Liebe tut nicht
groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht
das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu.
1. Korinther 13, 4--5
der Neid: kıskançlık
Ben kesin olarak şunu söyleyebilirim ki, bizler, aile içinde sevgi ölçülerine
uymuyoruz; öyle değil mi? Çoğu zaman sevgisizce davranıyoruz. Birbirimize
sabretmiyoruz, hoşgörüyle davranmıyor, hemen kızıp bağırıyoruz. Karşılık
vermede ve tepki göstermede ise oldukça sertiz. Ayrıca aile içerisindeki
kıskançlığa ne diyelim! Kıskançlık gerçekten aileleri için için kemiren bir kurt
gibi mahvetmektedir. Nice aile bu kıskançlık illetinden dolayı yıkılmıştır ve
yıkılmak üzeredir. Bir an önce bu kıskançlık illetinden kurtulmalısınız değerli
dostum! Yoksa kıskançlık sizi yiyip bitirecektir.
Aynı zamanda anne baba bile kendi çocuklarına karşı kıskanç olabilir. Kardeşler
arasındaki acı, üzücü kıskançlık da çok yıkıcıdır! “Sevgi, utandırıcı girişimde
bulunmaz!” Yani sevgi, hürmet ve saygı göstermede özen gösterir. Saygı ve
incelik küçük konularda gösterilen sevgidir. Oysa biz bu küçük konularda bile
tökezliyoruz. “Sevgi sabreder, iyilik eder, kıskanmaz; büyüklenmez,
böbürlenmez, kendi çıkarını gözetmez, içerlemez, kötülük etmez” diyor Tanrı
Sözü.

25 Mart
25 März
Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir... Sevgi övünmez, böbürlenmez... Sevgi kendi
çıkarını aramaz.
1 Korintoslular 13: 4--5
Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig; ... die Liebe tut nicht groß, sie bläht
sich nicht auf, ... sie sucht nicht das Ihre.
1. Korinther 13, 4--5
sich aufblähen: böbürlenmek
sich rühmen, sich loben: övünmek
Kendimizi övmekten hoşlanırız; burnumuz genelde hep Kaf dağındadır. Bunu
belki de öyle açıktan açığa söylemeyiz; ama gerçekte yüreğimizde yatan budur.
Bazen kendimizi kurnaz, akıllı, gözü açık olarak niteleriz; bazen kendimizi saf,
iyiliksever, merhametli, bilgeli sayarız. Bazen de en iyi bilen, en iyi anlayan, en
iyi yapan benim, diye bilgiçlik taslarız. Kendi çıkarımızı daima ön plana alırız.
Kendi yolumuzda ve düşüncelerimizde direniriz. Bilgelik taslar, aile içinde
herkesin başına patron kesiliriz. Bu yetkinlik ve patronluk, bizi başkalarını hor
görüp onları aşağılamaya kadar sürükler. Bizim takındığımız üstünlük tavrı,
onlara yukarıdan bakmamıza neden olur. Yüreğimizde bir kimseyi aşağı
gördüğümüz zaman, kusuru, suçu her zaman aşağı gördüğümüz o kimsede ararız.
Ya da bir olay, bir tartışma olduğu zaman, karşımızdakini, bizim saflığımızı,
iyiliğimizi, merhametimizi kötüye kullanıyor diye suçlarız. Tabii ki, gerçekte biz
bunların hiçbiri değiliz. Gerçek yüzümüzü, yüreğimizi görmek istemiyoruz.
Sevgi sabırlıdır, şefkatlidir. Sevgi övünmez, kendi çıkarını aramaz. Kendini bu
ilkelerle ölç!

26 Mart
26 März
Sevgi kendi çıkarını gözetmez, içerlemez, kötülüğün hesabını tutmaz.
1 Korintoslular 13: 4--5
Die Liebe ... sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses
nicht zu.
1. Korinther 13, 4--5
seinen eigenen Vorteil suchen: kendi çıkarını gözetmek
Tanrı Sözü ne diyor? “Sevgi kendi çıkarını aramaz.” Ama biz günde kaç kez
başkasının çıkarını bir kenara itip kendi çıkarlarımızı aradık, onları ön plana
aldık? Bunu kendinize bir sorun, oturup samimice bunu düşünün!
“Sevgi öfkelenmez.” Oysa başka birine öfkelenmek ne kadar kolaydır, değil mi?
Biz genellikle başkasının yaptığı ya da yarıda bıraktığı bir şey için yüreğimizde
hemen sevgisiz düşüncelere, eleştirilere yer veririz. Ama yeri geldi mi, kendimizi
dindar gösterip, bizden iyisi yoktur, deriz. Üstelik sevgisiz eleştirilerimiz
hakkında bir şey düşünmeye gerek bile duymayız. Oysa bunlar Tanrı’nın
sevgisine ters düşen şeylerdir ve Tanrı bizim bu sevgisizliklerimizden
kurtulmamızı istiyor.
Dostum, kendisi Sevgi olan Tanrı, yeryüzüne geldi ki, bizim sevgisiz
yüreklerimizde otursun ve yüreğimize sevgiyi koysun. Sen de bu sevgiye sahip
olabilirsin, eğer Tanrı’nın Mesih aracılığıyla yüreğinde oturmasına izin verirsen.

27 Mart
27 März
Işıkta olduğunu söyleyip de kardeşine karşı kin besleyen kişi şu ana dek
karanlıktadır.
1 Yuhanna 2: 9
Wer sagt, dass er im Licht ist und hasst seinen Bruder, der ist bis jetzt in der
Finsternis.
1. Johannes 2, 9
der Hass: kin
hassen: kin beslemek
das Licht: ışık
Sevginin tersi nedir diye sorsam, herhalde herkes hemen, sevgisizliktir,
diyecektir. Doğru, sevginin tersi sevgisizlik, sabırsızlık, kıskançlık, gurur,
çıkarcılık, öfke, kin, nefret ve bunlara benzer tutumlardır. Tüm bunlar günahtır.
Tanrı Sözü bize şöyle yazar: “Işıkta olduğunu söyleyen, ama kardeşinden nefret
eden kimse şimdiye kadar karanlıktadır.”
Nice gerginliklere, nice öfkelere, çatışmalara, nice ağız kavgalarına neden olduk!
Öyle değil mi? Bu yüzden de hem Tanrı’yla, hem de insanlarla birlik, beraberlik
olanaksız hale gelmiştir. Üstelik insanlar arasında bir sürü tatsız, acı olaylar olur;
kalpler kırılır, yüreklerde bazen tamiri çok çok zor olan yıkımlar olur. Ama neden
böyle olsun? Tanrı bizim her zaman ışıkta yürümemizi istiyor ve bunu isteyene
de gereken desteği, yardımı sağlıyor.
Senin yüreğin ne durumdadır? İnsan yüreği ya ışıktadır ya da karanlıkta. Eğer
senin yüreğin karanlıktaysa, yüreğinde kinin, nefretin, sevgisizliğin olması da
doğaldır. Ama Rab seni bundan özgür etmek istiyor. İsa aracılığıyla yüreğine
Işığını koymak istiyor. Yapman gereken tek şey, O’nu kabul etmektir.

28 Mart
28 März
Tanrı ışıktır... Kendisi ışıkta olduğu gibi, biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle
paydaşlığımız olur.
1 Yuhanna 1: 5, 7
Gott ist Licht... Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir
Gemeinschaft miteinander.
1. Johannes 1, 5 und 7
die Gemeinschaft: paydaşlık
Kendimize şu soruyu soralım: Acaba topluluk içinde, iş yerinde, özellikle de aile
içinde gerçekten sevgiyi, sağlıklı bir uyumu, dürüstlüğü, açıklığı, mertliği ve
doğruluğu istiyor muyum? Bu alanda elimden gelen çabayı gösteriyor muyum?
Bence asıl sorulması ve yanıtlanması gereken soru budur. Bu konuda yüreğime
bakmak ve yüreğimi sorguya çekmek zorundayım. İçinde bulunduğum durumda
mı yaşamayı sürdüreceğim, yoksa iş yerimde, topluluğumda ve evimde yeni bir
yaşama, yani Tanrı’nın İsa Mesih’te vereceği yeni bir yaşama gerçekten muhtaç
mıyım? Ve bu yaşamı almak istiyor muyum? Eğer istekli değilsem, o zaman
gereken adımı atmayacağım ve önlemi de almayacağım demektir. Atmamız
gereken ilk adım, günahı günah olarak ve kendimizi de bir günahkar olarak
görmemiz ve bilmemizdir. Başkalarının günahını değil, kendi günahımı günah
olarak bilmemdir. İkinci adımsa, tövbe ederek Tanrı’ya dönmek, sonra da
Tanrı’dan ve insanlardan af dilememdir.

29 Mart
29 März
Günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı
bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.
1 Yuhanna 1: 9
Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die
Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit.
1. Johannes 1, 9
rein werden: arınmak
reinigen: arındırmak
İsa Mesih çarmıhta bizim yerimize, bizim için öldü. O’nun akıttığı kan sayesinde
Tanrı, Kendisine gelen günahlıyı bağışlamaya hazırdır. İsa’nın çarmıhta akıttığı
kana sığındığımız zaman, İsa’nın o eşsiz, derin sevgisi, dayanıklığı ve sabrı bizim
yüreğimize akar. Bu değerli kan, bizi bizdeki sevgisizlikten, kötü düşüncelerden,
bencillikten, kıskançlıktan, sabırsızlıktan, kısacası her tür günahtan temizler.
Tanrı’nın Kutsal Ruh’u bizi İsa’nın kendi sevgisiyle doldurur. İsa Mesih’i
yaşamımıza aldığımız zaman O’nun sevgisi bizim yaşamımızı değiştirir. İsa
Mesih, “Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat,
huzur veririm” dedi.
İsa Mesih’in bu çağrısında bana ve sana büyük bir sorumluluk düşmektedir.
İsa’nın davetine “evet” deyip O’na gitmek. Sen ve ben bunu yaptığımızda, bu kez
İsa Mesih devreye girer. Yani O kendi üzerine düşeni yapar: bağışlar, yüreğimize
huzur, barış ve dinginlik koyar.

30 Mart
30 März
Mesih İsa’daki düşünce sizde olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, ...
yüceliğinden soyunarak, kul özünü aldı.
Filipililer 2: 5--7
Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt
Gottes war ... Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an.
Philipper 2, 5--7
der Knecht: kul
İsa Mesih Tanrı’nın Sözü, Tanrı’nın Ruhu’dur, Tanrı’nın özündendir! Ama İsa
Mesih bize olan büyük sevgisinden dolayı, bizim için kendi haklarından,
yüceliğinden vazgeçti. Bunun gibi Rab’bi örnek alarak bizler de haklarımızdan
vazgeçmeyi öğrenmeliyiz.
Evimizdeki insanların bazen bizi incittikleri, kırdıkları, gururlarından,
bencilliklerinden kaynaklanan bir davranışla, bir sözle bizi yaraladıkları,
hakkımızı yedikleri olur. Ne yaparız o zaman? Tepkimiz, çağırıp bağırmak mı?
Öç almak için plan kurmak mı? Küsüp bize haksızlık etmiş olana sırt çevirmek
mi? Genelde evet. Ama böyle davranmamalıyız! Tanrı bize, ‘Davanı bana bırak,
hakkını aramak bana düşer. Benim adaletime güvenerek sen haklarından vazgeç’
diyor. Gönderdiğim İsa Mesih’i örnek al, çünkü O, sevgisinden dolayı bütün
haklarından vazgeçti. Aynı zamanda şunu da unutmamak gerekir ki, sabretmek,
olayları Rab’be bırakmak ve affetmek büyük bir erdemdir. Tanrı bizim bu yoldan
gitmemizi istiyor.

31 Mart
31 März
Her zaman alçakgönüllü, yumuşak huylu ve sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle,
hoşgörüyle davranın.
Efesoslular 4: 2
(Wandelt) mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe
ertragend!
Epheser 4, 2
demütig: alçakgönüllü
sanftmütig: yumuşak huylu
geduldig: sabırlı
Çocuklarımızı eğitmek, düzene sokmak, terbiye etmek zorundayız. Ancak
bunları hiçbir zaman bencil, çıkarcı bir nedenden dolayı değil de, tam tersine,
çocuğumuza olan sevgimizden, onun iyiliğini istediğimizden dolayı yapmalıyız.
Rab’bi yüreğimize alıp O’nu yüreğimizin efendisi ettiğimiz zaman O’nun sevgisi
bizim yüreklerimizi doldurur. O’nun sevgisi bizim aracılığımızla aile içindeki
fertlere de akar ve aramızda güzel bir uyum, birlik ve beraberlik sağlar. Çoğu kez
uyumlu, bereketli, huzurlu bir aile yaşamı bizim ne kadar alçakgönüllü
oluşumuza bağlıdır. Alçakgönüllülük ise, sertliğin, kabalığın, kinin, nefretin tam
tersidir. Tanrı Sözü bize şöyle der: “Her zaman alçakgönüllü, yumuşak huylu ve
sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın.”

1 Nisan
1 April
Birbirinizi kardeşçe sevin. Şefkatli ve alçakgönüllü olun.
1 Petrus 3: 8 b
Seid voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig.
1. Petrus 3, 8 b
der Bruder, die Schwester: kardeş
brüderlich, schwesterlich: kardeşçe
Sert, kaba insan her zaman, ‘hata ve kusur senindir’ der. Yani suçu, hatayı daima
başkasında arar. Herhangi bir sorunda, suçlu her zaman başkasıdır. Alçakgönüllü
olansa, olaylara yansız ve mantıklı yaklaşır ve aslında hatanın tamamı ya da
büyük bir kısmının kendisinde olduğunu görür. Böyle yaklaşan biri de elbette
suçu, hatayı başkasında değil, kendisinde arar.
Aile içerisinde herhangi bir olay karşısında, özür dilerim, hata benimdir denildiği
duyulunca, emin olun ki, ortam bambaşka olacaktır. Şunu da unutmamak gerekir
ki, ‘hata benimdir, ama sen de suçlusun. Bu nedenle sen de tövbe etmelisin’ diye
bir kural olamaz. Eğer hata benimse, tövbe edecek olan, af dileyecek olan da
benim. İşin içine bir “ama” koydun mu, bu, kaçamak bir yol aradığının işaretidir.
Aslında ciddi değilsin demektir. Rab’bin Sözü bize kesinlikle şöyle der: “Her
zaman şefkatli ve alçakgönüllü olun.”

2 Nisan
2 April
Kendilerinde barış yokken onlar barış barış diye halkın yarasını üstten iyi ettiler.
Yeremya 6: 14
Und sie heilen den Bruch der Tochter meines Volkes oberflächlich und sagen:
Friede, Friede! - und da ist doch kein Friede.
Jeremia 6, 14
der Friede: barış
Uluslar ve insanlar arasında bir uyum, huzur, güven ve barış olduğunu bir
düşünün! Herkesle kardeşçesine, barış ortamında yaşasaydık ne kadar harika
olurdu, değil mi? Aslında gönlümüz bunu istiyor; yani huzura, güvene,
kardeşliğe, barışa bir özlem duyuyor ve bu erdemleri arıyoruz. Özgüvene
hasretiz; esenliğe, mutluluğa susamışız ve bunları arzuluyoruz. Ne yazık ki, her
zaman hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çünkü insanlar arasında ne barış var, ne uyum,
ne güven, ne de huzur! Tam tersine, insanlar arasında bir çekişme, sen ben
kavgası, kin, nefret, sevgisizlik en yüksek düzeye çıkmıştır. Birbirimizle dostça,
kardeşçe yaşayacağımıza birbirimizi yiyoruz, birbirimizi ısırıyoruz. Her tarafta
savaş, kavga, çatışma sesleri geliyor. Kin, nefret baş alıp gidiyor. Barış barış diye
haykıran insan, yine barışı kendisi bozuyor. Neden istediğimiz ve özlediğimiz bu
barışa kavuşamıyoruz?
Yanıtı Tanrı Sözü veriyor. İnsanın kendisinde, yüreğinde barış yoktur, ama barış
barış diye haykırmaktadır; ancak getirebildikleri yüzeysel bir barıştır; üstünkörü
bir barıştır. Asıl barış insanın yüreğinde başlamalıdır.

3 Nisan
3 April
Kendilerinde barış (selamet) yokken barış rüyaları görürler.
Hezekiel 13: 16
Sie schauen Gesichte des Friedens bei sich selbst, obwohl kein Friede da ist.
Hesekiel 13, 16
der Traum, das Gesicht: rüya
İki kişi arasında, aile içerisinde, toplumda ve uluslar arasında barış her birimizin
yüreğinde olan arzudur. Peki ama, barış gerçekten sağlanabilir mi? Savaşan
uluslar, insanlar arasında yapılan barış anlaşmaları, sadece ciddi birileri kendi
aralarındaki farklılıkları ve ellerindeki silahları bir tarafa bırakmaya hazır
oldukları zaman imzalanabilir. İnsanlar, aileler birbirlerini oldukları gibi kabul
ederlerse, birbirlerine değer verirlerse barış olabilir. Ama bunlar bir türlü
başarılamıyor. Neden diye de soruyoruz! Çünkü barış sözde değil, yürekte
olmalıdır. İstediği kadar insan barış barış diye haykırsın, barış ödülleri alsın, yine
de barışı oluşturamaz ya da ancak yüzeysel bir barış sağlayabilir ki, bugün
dünyamızda gördüğümüz de sadece yüzeysel bir barıştır. Gerçek barışı olamayan
gerçek barışı da getiremez. Tanrı’nın Sözü’nün de belirttiği gibi, barışı olmayan
barış naraları atabilir, rüyaları görebilir. Bu da, aç tavuğun rüyasında gördüğü
darıya benziyor. Barış yürekte başlamalı ve ilk barış Tanrı’yla yapılmalı. İnsan
kendi yüreğinde o barışa kavuştuğu zaman da barışı yaşayabilir.

4 Nisan
4 April
Barış, Mesih’in çarmıhta akan kanı aracılığıyla sağlandı.
Koloseliler 1: 20 b
Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes.
Kolosser 1, 20 b
das Kreuz: çarmıh
das Blut: kan
Tarihte bir kez tam ve gerçek anlamda büyük barış antlaşması yapılmıştır. Bu
antlaşma, dünya savaşlarının bitiminde olduğu gibi bir tren vagonunda ya da
herhangi bir otelde, bir sarayda yapılmadı. Dünyada yapılmış bu en büyük barış
antlaşması, kendisine karşı suç işlenmiş Tanrı ile, Tanrı’ya karşı düşman olmayı
seçmiş olan insan soyu arasında, Golgota denilen tepe üzerinde imzalanmıştır.
Bu barış antlaşmasıyla ilgili olarak İncil şöyle der: “Tanrı O’nun aracılığıyla her
şeyi kendisiyle barıştırdı. Barış Mesih’in çarmıhta akan kanı aracılığıyla
sağlandı” (Kol.1:10--22).
Sonsuzlukta kararlaştırılıp sonsuzluğa dek sürecek olan bu barış antlaşması,
Tanrı’nın özünden gelen İsa Mesih’in kanıyla sağlanmış ve imzalanmıştır,
değerli okuyucularımız. Tanrı, Mesih İsa aracılığıyla bizleri kendisiyle barıştırdı.
Buna sen de dahilsin, eğer Tanrı’nın İsa’da sunduğu bu barışa evet dersen.

5 Nisan
5 April
DİRİLİŞ BAYRAMI / OSTERN
Tanrı’yla barışın.
2 Korintoslular 5: 20
Lasst euch versöhnen mit Gott!
2. Korinther 5, 20
der Friede: barış
sich versöhnen: barışmak
Gott: Tanrı
Tanrı’yla barışmak, barıştırılmak da ne demektir? Bir ülkede devletin koyduğu
yasaya karşı gelen suçlu olur. Bu işlenen suçun cezasını da suçlu çekmelidir.
Tanrı’ya karşı da insan suç işledi. O’nun yasalarını ayaklar altında çiğnedi. Yani
insan günah işledi. Günah işleyen de günahının cezasını çekmelidir. Günahın
karşılığı ise sonsuz ölümdür! der Tanrı Sözü. Sonsuz ölüm, sonsuza dek
cehennem demektir. Ama seven Tanrı insanın cehenneme gitmesini istemediği
için bir çıkış yolu hazırladı. Buna göre, Tanrı adaletini ve kutsallığını yitirmeden,
ödün vermeden hem işlenen suçun cezasını vermeli, hem de kurtuluş
sağlamalıydı. Ve böyle de oldu. Tanrı, kendi Özünden İsa Mesih’i dünyaya
yolladı. Ezeli olan İsa Mesih çarmıha çakılarak dünyanın günahlarını bedeninde
taşıdı. Ve böylece Tanrı’nın önünde durma, cennete girme yolu açıldı. İsa
Mesih’e iman eden kimsenin günahları bağışlanır ve Tanrı önünde suçsuz biri
olarak durur. İşte bu aşamaya gelen birisi Tanrı’yla barışmış olur. Bu ise sadece
Tanrı’nın insanlara sunduğu kayra aracılığıyladır. İşte bu barış yolu herkese
sunulmuştur.

6 Nisan
6 Aril
DİRİLİŞ BAYRAMI / OSTERMONTAG
Tanrı Mesih aracığıyla bizi kendisiyle barıştırdı.
2 Korintoslular 5: 18
Gott hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt.
2. Korinther 5, 18
er selbst: kendi
mit sich: kendisiyle
İncil’de, Tanrı Mesih’in çarmıhta akıttığı kan aracılığıyla bizleri kendisiyle
barıştırdı, diye yazılıdır. Aynı zamanda çarmıhın, Kurtarıcı İsa’yı reddedenlerin
Tanrı’dan sonsuzluğa dek ayrıldıkları bir yer olduğu da yazılmaktadır. İsa’nın
çarmıhı, “Tanrı’nın Son Barış Planı” olarak önümüzde durmaktadır.
Evet, İsa Mesih’in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla sonsuza dek geçerli olan
barış sağlandı! Kutsal Kitap, Tanrı’nın insanla değil, ama insanın Tanrıy’la
barıştığından söz eder. Tanrı’ya şükrolsun ki, O’nun bize karşı olan tutumu
bütünüyle sevgi nedeniyledir. Kendisi Sevginin Kaynağı olan ve bizi karşılıksız
olarak seven Tanrı, bizi kendisiyle barıştırmak için gereken her şeyi kendisi
gerçekleştirmiştir. Yüreğinde o barışı bulan insana aynı zamanda sonsuz yaşam
güvenliği de verilmektedir.

7 Nisan
7 April
Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O’na
iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.
Yuhanna 3: 16
Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit
jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Johannes 3, 16
verloren gehen: mahvolmak
Tanrı’nın insana olan derin sevgisi şu sözlerle dile getirilir Kutsal Kitap’ta:
“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O’na
iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yu.3:
16).
Tanrı nasıl sevdi? Bizim anlayamayacağımız kadar çok! Yani O’nun sevgisinin
yüceliğini, derinliğini, eşsizliğini insan hiç bir zaman tam olarak kavrayamaz. Bu
öylesine derin bir sevgidir ki, Tanrı kendi öz varlığını günahlı insan yararına
vermekten çekinmedi. Başka sözle, Tanrı seni o kadar çok sevdi ki, öz varlığı
olan İsa Mesih’i senin uğruna feda etti. Bundan daha iyi bir haber olabilir mi?
Evet, Tanrı’nın İsa’yı yeryüzüne göndermesindeki tek amacı, günahlı insanlarla
sonsuza dek kalıcı bir barış imzalamak ve bu barışı yaşama geçirmekti. İman
eden bu barışı yüreğine alır, yüreğinde barış olan o göksel esenliği hayatında
yaşar ve bu barış ve esenliği başkalarına da sunabilir. Sevildiğini bilen, sevmesini
de bilir. İşte Tanrı bizi böylesine yüce bir sevgiyle sevdi. Buna sen de dahilsin.

8 Nisan
8 April
Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun, sevgiyle birbirinize
katlanın.
Efesoslular 4: 2
(Wandelt) mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe
ertragend!
Epheser 4, 2
in allem, in jeder Hinsicht: her bakımdan
ertragen, erdulden: katlanmak
einander ertragen: birbirine katlanmak
Acaba Tanrı bizlere nasıl davranmaktadır? Bizlere yaklaşımı nasıldır?
Biliyorsunuz ki, Tanrı kutsal ve sonsuzdur. O’nda kusur yoktur. Bu kutsal,
kusursuz Tanrı bizlere karşı gerçekten de sonsuz sevgiyle, sonsuz sabırla
davranıyor. Peki, biz insanlara karşı nasıl davranıyoruz? Dostum, karşımızdaki
insanın değişmesini istiyorsak, onlara karşı sabırla olmalıyız; sabırla dua etmeli
ve sevmeyi sürdürmeliyiz. Karşımızdaki insanı değiştirme işi Tanrı’nın işi
olacak. Tanrı bu işi görünce, aramızda yeniden huzur, birlik, affetme, bereket
olacak.
Günahlı oluşumuz, bizim her insanla ortak olan tek yönümüzdür. Hepimiz aynı
geminin yolcusuyuz, yani günahlıyız. Bu nedenle alçakgönüllülükle Tanrı’nın
önünde durmamız gerekir. Günahlarımız bağışlandığı zaman, affedilmenin
verdiği o derin sevinci, iç huzuru yeniden tatmaya başlarız. Rab, “Her bakımdan
alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun, sevgiyle birbirinize katlanın” diye
buyurmaktadır. Tanrı’nın bu buyruğuna uymak önce bizim hayatımızı
zenginleştirir, bereketler, sonra da bizim aracılığımızla başkalarını.

9 Nisan
9 April
Kardeşlerim, sizlerin iyilikle dolu, her tür bilgiyle kuşanmış, birbirinize öğüt
verecek güçte olduğunuza kesin inancım vardır.
Romalılar 15: 14
Meine Brüder, ich bin überzeugt, dass ihr mit Güte und aller Erkenntnis erfüllt
seid, fähig, einander zu ermahnen.
Römer 15, 14
der Rat, die Ermahnung: öğüt
raten, ermahnen: öğüt vermek
einander ermahnen: birbirine öğüt vermek
Aile içerisinde, harika olan nedir, biliyor musunuz? Birbirimizi dinlemek,
cesaretlendirmek, yeri geldiğinde birbirimize öğüt vermek, bunlar üzerinde
düşünmektir. Ama ne yazık ki, aile fertlerinin birbirlerini dinlemesi, birbirlerine
akıl danışması ve birbirlerinin öğütlerini dinlemesi, hiç de kolay değildir. Bırakın
birbirimizi dinlemek, cesaretlendirmek, çoğu zaman birbirimizi suçlar,
birbirimizi yıkmaya, küçük düşürmeye çalışıyoruz. Suçu her zaman karşı tarafta
görüyoruz. Oysa Tanrı Sözü bize açık ve kesin bir şekilde birbirimize öğüt
vermemizi söylüyor. Başkasına öğüt vermek bize düştüğü zaman, anlayışlı,
alçakgönüllü, ince düşünceli ve merhametli olmamız gerektiğini hiçbir zaman
unutmayalım. Evet, eşimize, dostumuza ve başka insanlara yol gösterebilmek
için alçakgönüllü, anlayışlı ve sevecen olmamız gerekir. Hem de öğüt vermeden
önce kendi hayatımızın düzenli olmasına dikkat etmeliyiz. İsa Mesih şöyle
buyurdu: “Kardeşinin gözünden küçük bir çöpü çıkarmak isteyen sen, önce kendi
gözünde olan merteği çıkar. Ancak o zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak
için iyi görürsün.”

10 Nisan
10 April
Şimdi ben, Rab ve Öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadığıma göre, sizler
de birbirinizin ayaklarını yıkamakla yükümlüsünüz.
Yuhanna 13: 14
Wie nun ich, der ich Herr und Lehrer bin, eure Füße gewaschen habe, so seid
auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen.
Johannes 13, 14
waschen: yıkamak
der Fuß: ayak
schuldig, verpflichtet: yükümlü
İsa Mesih çok bilgeli ve ünlü bir öğretmendi. Günün birinde öğrencileriyle
beraber yemeğe oturacaktı. Yemekten önce ayak yıkamak o dönemlerde özellikle orta doğuda - bir gelenekti. Oysa ayak yıkayan bir hizmetçi yoktu o
anda. Hiçbir söz söylemeden İsa, öğrencilerinin ayaklarını yıkamaya başladı. On
iki kişinin ayaklarını yıkadıktan sonra sofraya oturdu. Utanan öğrencilerine,
“Ben, Rab ve Öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım, sizler de
birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız” dedi.
Evlerimizde her birimiz ötekilerine seve seve hizmet ediyor mu? Yoksa hep
başkalarından hizmet bekleyenlerin arasında mıyız? Bulaşık yıkamak her zaman
annenin ya da kızların mı işidir? Çöpleri boşaltmak hep kızın mı ödevidir? Hayır!
Hizmet etmek aslında onurlu bir iştir. Hizmet etmeyi hep başkalarına
bırakmayalım; bizler hizmet etmeyi öğrenmeliyiz.

11 Nisan
11 April
Tanrı’nın sevgisi, bizlere verilen Kutsal Ruh aracılığıyla yüreklerimize
dökülmüştür.
Romalılar 5: 5
Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns
gegeben ist.
Römer 5, 5
das Herz: yürek
gießen, ausgießen: dökmek
durch, mittels: aracılığıyla
İnsan hem aile içerisinde, hem de insanlar arasında nasıl barış, uyum ve huzur
içerisinde yaşayabilir? Mesih İsa’dan gelen ve kendisine iman edenlerin
yüreklerine gelen Kutsal Ruh aracılığıyla. Yani, İsa Mesih’e iman eden bir insan
Kutsal Ruh’a sahip olur. Tanrı Ruhu olan Kutsal Ruh, o kimsenin yüreğinde
konut kurar. Kutsal Ruh’un ilk ürünü sevgidir. Kutsal Ruh’un insan yüreğinde
oluşturduğu sevgi sayesinde candan yardım etmeye, alçakgönüllü olmaya,
kırılmaya gönüllü ve istekli oluruz. Gerçekten de Tanrı’nın önderliğinde istekli
ve alçakgönüllü olup birbirimizi isteklendirdiğimiz ve birbirimize destek
olduğumuz zaman başkalarına örnek olacağız. Böylece hem başkalarına iyi bir
tanıklık olacak, hem de Tanrı’nın bereketi bu yolla onlara da erişecektir.
Aslında gururumuz, inatçılığımız, kendimizi beğenmişliğimiz yaşamamızda
Tanrı Ruhu’nun işlemesini engeller.
Kutsal Ruh, itiraf edilmemiş günah nedeniyle üzülür. Kutsal Ruh’a sahip olan
imanlının yapması gereken, Ruh’un kendisini denetlemesine, onu
yönlendirmesine izin vermesidir.

12 Nisan
12 April
Başkalarını yargılamayın ki, Tanrı da sizi yargılamasın. Çünkü hangi yargıyla
yargılarsanız onunla yargılanacaksınız. Hangi ölçüyle ölçerseniz aynı ölçüyle
ölçüleceksiniz.
Matta 7:1-2
Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet! Denn mit welchem Gericht ihr
richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr meßt, wird euch
zugemessen werden.
Matthäus 7, 1--2
Bugün okuduğumuz ayetlerde, “yargılamayın” derken bunun anlamı oldukça
geniştir. “Karar vermek, iki şey arasında ayırım yapmak, birisini yargılamak,
birisinden öç almak, birisini lanetlemek” gibi anlamlara gelmektedir. Bu ayetler,
Tanrı çocuğunun yargı değerlerini kullanıp bir durum ya da bir kişinin
davranışları konusunda karar vermesini yasaklamıyor. Yasakladığı şey,
karşıdakinin niyet ve düşüncesinin ne olduğunu bilmeden, onları yargılamaktır.
Bizler genelde karşımızdaki insanın neden öyle ya da böyle davrandığını
bilmiyoruz. Biz sadece dışa yansıyan bazı hareketleri, sözleri ve tavırları
görebiliyoruz. Tanrı bizim kötülüğe karşı durmamızı, kötü davranışları
yargılamamızı yasaklamıyor. Ancak bizler diğer insanları, kardeşlerimizi
yargılamakta acele edersek, sert ve haksız bir şekilde yargılayıcı bir duruma
düşeriz. Böyle bir kişi, başkalarını yargıladığı için kendisi yargılanmış duruma
düşüyor. İşte Rabbimiz bu ayetlerde bu düşünceyi dile getirmektedir.

13 Nisan
13 April
“Yargılamayın ki yargılanmayasınız. Çünkü hangi yargıyla yargılarsanız onunla
yargılanacaksınız. Hangi ölçüyle ölçerseniz aynı ölçü sizlere de uygulanacaktır.
Matta 7: 1--2
Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet! Denn mit welchem Gericht ihr
richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr meßt, wird euch
zugemessen werden.
Matthäus 7, 1--2
Bazen kendimizi başkalarıyla karşılaştırırız. Özellikle sevmediğimiz birine
olumsuz bakar, ‘canım, benim günahım onunki kadar da fena değil; hem o daha
günahını açıklayıp tövbe etmedi!’ diye söyleniriz. Oysa biz her zaman önce kendi
yüreğimize, kendi günahımıza bakmalıyız. Eğer günahın ciddiyetini, yıkıcılığını
anlarsak, artık kendi günahımızı bir başkasının günahıyla karşılaştırmayacağız.
Gerçekten kendi günahımızın çirkinliğini görüp de bundan tövbe ettiğimiz
zaman, kardeşimize, insanlara sevgisizce yaklaşmayacağız. İşaret parmağımızla
birisini gösterdiğimiz zaman, üç parmağımızın bizi gösterdiğini unutmayalım!
Bazen yüksek sesle haykırarak bir günahı eleştiren kişi, aslında aynı günahı kendi
yaşamında gizlice sürdürüyor.
Ne dedi Kutsal Kitap? “Başkasını yargılamayın ki, siz de yargılanmayasınız.
Başkasını nasıl yargılarsanız, siz de aynı şekilde yargılanacaksınız. Hangi
ölçüyle ölçerseniz, aynı ölçü sizlere de uygulanacaktır.”

14 Nisan
14 April
İnsanların size nasıl davranmalarını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın.
Matta 7: 12
Wie ihr wollt, dass die Menschen euch behandeln, so behandelt auch ihr sie.
Matthäus 7, 12
sich verhalten, handeln: davranmak
so: öyle
Biz daima başkalarının bize yaptıklarından, bizi kırdıklarından,
yaraladıklarından, bize haksızlık ettiklerinden, bizi saymadıklarından, bizim
hakkımızı yediklerinden şikayet ederiz, değil mi? Başımıza ne geldiyse, hep onun
ya da bunun yüzünden geldi diye düşünürüz. Nedense, hep haksızlığa uğrayan
biziz, hep bizim hakkımızı yiyorlar! Ama bizim de başkalarına ne kadar acı,
ıstırap verdiğimizi, haksızlık ettiğimizi, kardeşlerimizi yaraladığımızı,
kırdığımızı, incittiğimizi aklımıza bile getirmeyiz kolay kolay. İnsanların bize
saygı göstermelerini, bizleri sevmelerini, bizleri dinlemelerini, bize karşı sabırlı,
hoşgörülü, anlayışlı olmalarını bekleriz. Ya biz! İster aile içerisinde, ister
kardeşlerimiz arasında, ister insanlar arasında olsun, onlara karşı gereken sevgiyi,
saygıyı, hoşgörüyü gösteriyor muyuz? Tanrı Sözü bize şöyle der: “İnsanların size
nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın” (Matta 7: 12). Peki
bizler böyle davranıyor muyuz? Eğer davranmıyorsak, o zaman başkalarından ne
hakla saygı ve sevgi bekleyebiliriz? Öyle yağma yok, dostum. Ne ekersen, onu
biçersin!

15 Nisan
15 April
İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın.
Matta 7: 12
Wie ihr wollt, dass die Menschen euch behandeln, so behandelt auch ihr sie.
Matthäus 7, 12
wollen: istemek
Ben aile içerisinde, insanlar arasında, günlük yaşamımda ne istiyorum, neleri
bekliyorum? Eşim, aile fertlerim, kardeşler, insanlar, komşularım bana ve
dediklerime saygı göstersinler. Benimle alay etmesinler. Bana karşı sabırlı,
hoşgörülü olsunlar. Beni teşvik etsinler, işimi övsünler. Hakkımda kötü değil, iyi
konuşsunlar, ihtiyacım olduğu zaman beni desteklesinler, bana yardım etsinler
vb. Bunları bekliyor ve istiyorsam, bunların doğru ve iyi olduğuna da inanıyorum
demektir. Öyleyse bana yapılmasını istediklerimi ben de eşime, aile fertlerime,
kardeşlerime, komşularıma ve insanlara göstermeliyim. Bu aynı zamanda iman
ilkesidir.
Tanrı da bize zaten şöyle diyor: “İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız,
siz de onlara öyle davranın.”

16 Nisan
16 April
Neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de, kendi gözündeki merteği
görmezlikten gelirsin?
Matta 7: 3
Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber
in deinem Auge nimmst du nicht wahr?
Matthäus 7, 3
Aslında burada “çöp” diyor, ama bizim bildiğimiz çöpten söz etmiyor. Küçücük
bir toz parçasını dile getiriyor. Bir mertek nedir, biliyor musunuz? Mertek,
yapılarda kullanılan dört köşe ya da yuvarlak, kalınca bir sırıktır. Çöp, kıymık
elle tutulamayacak kadar küçücük bir şeydir. Şimdi koskocaman bir sırık ile
ufacık bir kıymık parçası karşılaştırılıyor. Kendi gözümde koskocaman bir sırık
ağacı varken, bunu görmemek, ama karşımdakinin gözündeki ufacık bir çöpü
görmek aslında ne kadar kör olduğumuzun bir göstergesidir. Ne yazık ki, bizler
yargılama konusunda genelde böyleyiz. Kocaman bir mertek kadar büyük olan
kendi hatamızı göremiyoruz, ama kardeşimizin en küçük hatasını hemen fark
ediyoruz. Bu mertek aslında eleştiri ve önyargı merteğidir. Önyargılarımız
gerçekleri görebilmemize engel oluyor. Gözümüzde bir mertek varken
kardeşimizin gözündeki toz parçacığını nasıl görebiliriz? Kendi hatalarımız o
kadar büyük oluyor ki, bu hatamızdan dolayı kardeşimizin en küçük hatasını
doğru dürüst yargılayamıyoruz. Bu aslında bizi utandırmalıdır.

17 Nisan
17 April
Neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de, kendi gözündeki merteği
görmezlikten gelirsin?
Matta 7: 3
Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber
in deinem Auge nimmst du nicht wahr?
Matthäus 7, 3
der Splitter, der Abfall, kleiner Halm: çöp
der Balken: mertek
Kardeşimin ya da arkadaşımın gözüne bir şey kaçtı! Tanrı Sözü’nün çöp dediği
çok küçük bir kıymık olmasına karşın, insanın gözüne kaçtığı zaman, çok büyük
acı verir. Ancak o küçücük çöp çıktığı zaman acı diner. Gözüne çöp kaçan bir
kimseye elbette ki yardım etmeliyiz. Bu karşılıklı olan dayanışmadır. Bu açıdan
baktığımız zaman, Matta 7:3--5’te sözü edilen çöp ve mertek hakkındaki ders,
karşımızdakinin gözünde olanı görmek değil, kendi gözümüzde olanı görmektir.
Kendi gözümüzdeki merteği görmeden karşımızdaki kimseye yardım edemeyiz.
Oysa kendi gözümüzdeki merteği gördüğümüz zaman ancak birbirimize yardım
edebiliriz. Matta 7’de suçlama, yargılama kesin olarak yasaklanıyor. Suçlama ve
yargılama yüreğimizden sökülüp atıldığı zaman ayet şöyle devam eder: “İşte o
zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için görürsün.”

18 Nisan
18 April
Kardeşlerim, iyilikle dolu, her bilgiyle donanmış olduğunuzdan eminim. Ayrıca
birbirinize öğüt verecek durumdasınız.
Romalılar 15: 14
Meine Brüder, ich bin überzeugt, dass ihr mit Güte und aller Erkenntnis erfüllt
seid, fähig, einander zu ermahnen.
Römer 15, 14
erfüllt, geschmückt: donanmış
besonders, außerdem: ayrıca
Tanrı Sözü’nde başkaları için son derece anlayışlı ve onlara sevgi göstermemiz
isteniyor. O kişinin gözünde duran ve görüşünü engelleyen çöpü çıkarabilmemiz
için elimizden geleni yapmalıyız. İncil’in İbraniler mektubu kesiminde şöyle
yazar: “Birbirinizi her gün yüreklendirin. Öyle ki, hiçbirinizin yüreği
nasırlaşmasın! ... Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete
getirebileceğimizi düşünelim... Günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha
çok yüreklendirelim” (İbr.3:13; 10:24--25). Yuhanna 13:14’de de şunlar
yazılıdır: “Şimdi ben, Rab ve Öğretmen iken ayaklarınızı yıkadığıma göre sizler
de birbirlerinizin ayaklarını yıkamalısınız.” Mesih İsa’dan gelen ve bizim
yüreklerimize dökülen sevgi ancak kardeşlerimize bu şekilde yardım etmemizi
gönüllü ve istekli kılacaktır. Tanrı’nın önderliğinde istekli oluşumuz ve
alçakgönüllülük ile birbirimizi isteklendirmemiz ve birbirimize destek olmamız
başkalarına örnek olacaktır. Onlara iyi bir tanıklık olacaktır bu; hem de Tanrı’nın
bereketini yaşayacak ve bu bereket bu yolla bizden onlara uzanacaktır.

19 Nisan
19 April
Kendi gözünde mertek dururken kardeşine nasıl, ‘Bırak gözünden çöpü
çıkarayım’ dersin? Ey ikiyüzlü! Önce kendi gözünden merteği çıkar, o vakit
kardeşinin gözünden çöpü çıkarmak için açık-seçik görürsün.
Matta 7:4-5
Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen: ‘Erlaube, ich will den Splitter aus
deinem Auge ziehen’; und siehe, der Balken ist in deinem Auge? Heuchler, zieh
zuerst den Balken aus deinem Auge! Und dann wirst du klar sehen, um den
Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen.
Matthäus 7, 4--5
Başkalarını sert bir şekilde eleştirme olayına gerçekten dikkat etmeliyiz. Bir
yanda İsa Mesih, diğer insanları aceleyle ve sert bir şekilde eleştirmeyin, derken,
öbür yandan da, insanları hayatlarında verdikleri meyvelerden tanıyacaksınız,
diyor. Bunu yapabilmek için değer yargılarımızı kullanmamız gerekecektir. Yani
söz konusu, kişisel olarak ürün verip vermediği konusunda yargılamış olacağız.
Ünlü bir Mesih imanlısı şöyle dedi: “Ben bir yargıç değilim, ama meyve
müfettişiyim”. Bir Mesih imanlısının hayatında meyve verip vermediği
konusunda değer yargılarımızı kullanabiliriz.
Şimdi tüm bunları söylerken, her şeyi sineye çekeceğiz demek değildir bu.
Elbette yanlış olduğundan emin olduğumuz konularda ödün vermeksizin karşı
durmamız gerekir. Yanlışa, yanlış öğretiye, günaha asla taviz vermememiz
gerekir. Hatta günah konusunda sert bile olmalıyız. Yani günahtan nefret
etmeliyiz ve bunu da açıkça göstermeliyiz. Ama kardeşlerimizi yargılama
konusunda asla acele etmemeli ve sert olmamalıyız.

20 Nisan
20 April
Kendi gözünde mertek varken kardeşine nasıl, ‘izin ver, gözündeki çöpü
çıkarayım’ dersin?
Matta 7: 4
Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen: ‘Erlaube, ich will den Splitter aus
deinem Auge ziehen’, während der Balken in deinem Auge ist?
Matthäus 7, 4
die Erlaubnis, der Urlaub: izin
erlauben: izin vermek
İsa Mesih, bize kendi gözümüzde kocaman bir mertek, yani kocaman bir sırık
varken başkasının gözünde olan küçücük bir çöpü çıkarmanın olanaksız
olduğunu çok açık bir şekilde belirtiyor. Böyle bir durumda, başkasının
gözündeki çöpü çıkarmamıza imkan ve ihtimal yoktur. Çünkü doğru dürüst
görmemiz zaten olanaklı değildir. Bu halimizle çöpü çıkarmaya yeltenmek
sadece aldatmaca ve ikiyüzlülük olur. Böylece başkasının gözündeki kıymık ya
da çöpe ilişkin İsa’nın ne demek isteğini öğreniyoruz. Bu çöp, bir başkasının bize
karşı takındığı bir durum olabilir. Mertek aynı zamanda, diğer bir kimsenin
gözündeki çöpe karşılık bizim gösterdiğimiz sevgisiz tutumdur. Diğer bir kişide
de hata vardır kesinlikle. Ama o hataya karşı bizim gösterdiğimiz tepki yine
hatadır. Onda olan çöp bizde kin yaratmış ve bizi buz kalıplarına dönüştürmüştür.
Bizde eleştiriciliği, acılığı ve kötü düşünceyi oluşturmuştur. Bunların tümü
sevgisizliğin çeşitli şekilleridir.

21 Nisan
21 April
Kendi gözünde mertek varken kardeşine nasıl, ‘izin ver, gözündeki çöpü
çıkarayım’ dersin?
Matta 7: 4
Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen: ‘Erlaube, ich will den Splitter aus
deinem Auge ziehen’, während der Balken in deinem Auge ist?
Matthäus 7, 4
herausholen, herausziehen: çıkarmak
Mertek kocaman bir sırıktır. Ama buradaki anlamıyla mertek, bir kimsenin
gözündeki çöpe karşılık bizim gösterdiğimiz sevgisiz tutumdur. Karşıdaki elbette
kusursuz değil, ama bizim o hataya karşı gösterdiğimiz tepki yanlıştır.
Karşımızdaki kimsenin olumsuz tutumu bizde sevgisiz bir tutumu, kini,
eleştiriciliği, acılığı ve kötü düşünceyi oluşturmuştur. Bunların tümü
sevgisizliğin çeşitli boyutlarıdır. İşte İsa Mesih, bu hatanın bazen bilinçsiz olarak
işlenen o ufak hatalardan çok daha kötü olduğunu söylemektedir.
Dostum, bir başkasını işaret parmağımızla gösterip de bu senin suçundur
dediğimiz zaman, elimizdeki üç ayrı parmak da kendimize yönelir. Sanki bir
başkasını tek parmağımızla suçlarken, üç parmağımız birden bize ‘sen üç kat
daha suçlusun’ diyor. Tanrı bizlere merhamet etsin! Çünkü nice kereler böylesine
suç işledik. Kaç kere ikiyüzlülüğümüzle bir başkasındaki hatayı düzeltmeye
giriştik! Bunları görmeli ve Rab’bin yardımıyla bir an önce bu ön yargılardan
kurtulmanın çaresini aramalıyız.

22 Nisan
22 April
Kendi gözünde mertek varken kardeşine nasıl, ‘izin ver, gözündeki çöpü
çıkarayım’ dersin?
Matta 7: 4
Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen: ‘Erlaube, ich will den Splitter aus
deinem Auge ziehen’, während der Balken in deinem Auge ist?
Matthäus 7, 4
das Auge: göz
Hangi tutum ve davranışlarımız gözümüzde mertek ya da çöp olur? Bizdeki
tepkinin mertek ya da çöp olması için olayların büyük ve şiddetli olmasına gerek
yoktur. Kin gütmenin başlangıcı bir mertektir. Kötü bir düşüncenin aklımızda
uyanışı bir mertektir. Sevgisiz eleştirinin ilk belirtisi de mertektir. Mertek ortaya
çıkınca görüşümüzü bozar ve kardeşlerimizi oldukları gibi kabul etmemizi
engeller. Yani Tanrı’nın onlara verdiği değeri göremeyiz; Tanrı’nın onları da bizi
sevdiği oranda sevdiğini göremeyiz. Bu mertek yüreğimizdeyken, kardeşimizle
konuştuğumuzda onu kışkırtırız bize karşı. Çünkü insanlar arasındaki ilişkilerin
yasası şöyledir: “Ölçtüğünüz ölçüyle size ölçülecektir” (Matta 7:2).
Kendi gözümüzde mertek varken kardeşimize, ‘izin ver, gözündeki çöpü
çıkarayım’ dememiz, bir trajedidir. Bir an önce bundan kurtulmalıyız!

23 April
23 April
Ey iki yüzlü! Önce kendi gözünden merteği çıkar.
Matta 7: 5
Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge!
Matthäus 7, 5
der Heuchler: iki yüzlü
Mertek, kocaman bir sırık, bir kalastır. Tanrı Sözü, bu sırığın bir an önce
gözünüzden çıkması gerekir diyor. Yani, zorunlu olarak ilk yapmamız gereken
şey, kendi gözümüzdeki merteği çıkarmak olmalıdır. Bir kişiye karşı içimizde
taşımış olduğumuz sevgisizliğin bir günah olduğunu bilmemiz şarttır. O merteği,
bizim günahlarımız için canını veren İsa Mesih’e götürmemiz, İsa’yı orada
görmemiz ve o günahımızın İsa’ya ne kadar pahalıya mal olduğunu bilmemiz
gerekir. İsa’nın ayakları dibinde boyun eğmemiz, tövbe etmemiz ve O’nun
günahımızı yıkamasını istemeliyiz. Bunu yaptıktan sonra da İsa’nın bizi
pakladığına güvenmeliyiz. Eğer bunu samimiyetle yaparsak, o kimseye karşı da
yüreğimizde bir sevgi oluşacaktır.
Bunları yaptıktan sonra da belki tövbeye yakışan bir tutum ile o kimseye
gitmemiz, yüreğimizde oluşan günahı ona açıklamamız gerekir. Aynı zamanda o
günahı Rab’bin nasıl bağışladığını açıklayıp o kimsenin de bizi bağışlamasını
rica etmemiz gerekecektir.

24 Nisan
24 April
Ey iki yüzlü! Önce kendi gözünden merteği çıkar.
Matta 7: 5
Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge!
Matthäus 7, 5
zuerst: önce
Genellikle bizler şöyle düşünüyoruz kendimize ilişkin: Canım, benim günahım
hiç de onunki kadar fena değil; hem bak, o daha günahını açıklamadı ve tövbe
etmedi bile! Ama bizler Rab’bin önüne gittiğimiz zaman günahlarımızın ne
demek olduğunu öğreniyoruz. Kendi günahımızın ne demek olduğunu orada
gördüğümüzden, artık kendi günahımızı bir başkasının günahıyla
karşılaştıramayız. Tövbenin bu basamaklarını çıkarken, başkasının gözündeki
çöpü çıkarmak için daha iyi görürüz. Çünkü kendi gözümüzdeki mertek
çıkmıştır. Mertek yok olunca Tanrı, hem o kişiyi hem de bizi o ana kadar tecrübe
etmediğimiz bir ışığa getirecektir. Tanrı, o kişinin durumunu ona ve bize ışıkta
açıkça gösterecektir. O zaman belki biz daha önce emin olmadığımız çöpün
gerçekte var olmadığını göreceğiz ve aslında bunun sevgisizliğin oluşturduğu bir
kuruntu olduğunu anlayacağız. Bunu anladığımızda ve tövbe ettiğimizde, emin
olun ki, o harika esenliği, huzuru, barışı ve bereketi yaşayacağız.

25 Nisan
25 April
Kutsal olanı köpeklere atmayın, ne de incilerinizi domuzların önüne serin. Yoksa
onları ayakları altında çiğnedikten sonra geri dönüp sizi parçalarlar!
Matta 7:6
Gebt nicht das Heilige den Hunden; werft auch nicht eure Perlen vor die
Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich
umwenden und euch zerreißen!
Matthäus 7, 6
der Hund: köpek
Bugünkü ayetimiz oldukça zor ve sert bir ayettir. Bu ayetlerin ne demek
istediğini kısa olarak sizlere aktarmaya çalışacağım.
Tanrı Sözü, burada domuz ve köpeklerden söz ederken, kesin olarak
hayvanlardan söz etmiyor. Musa peygamberin yasasında domuz ve köpek murdar
hayvanlar arasında yer alır. Burada da köpek ve domuz ile belirtilmek istenen
kötülük, pislik eden insanlar söz konusudur. O zaman ne yapmalıyız? İsa bize bir
yandan, diğerlerini yargılamayın diyor, ama diğer yandan da bir açıdan
yargılayın, diyor. Yani doğru, iyi, başka değişle kutsal olanı köpeklere
atmayacağız ve incilerimizi domuzların önüne sermeyeceğiz. Burada değer
yargılarımızı kullanmalıyız. Bir yargı vermeliyiz. Bir karara varmalıyız. Hangi
konuda, doğruluk, dürüstlük, sevgi ve kutsallık konusunda. Eğer insanlar bu
erdemlerle alay ediyorsa, bu göksel ilkeleri hiçe indirmeye çalışıyorlarsa, bizim
bunlara katılmamız ya da bunlarla tartışmamız gerekmiyor, diyor. Neden? Çünkü
söyleyeceğiniz herhangi bir şeye zaten aldırmayacaklar. O zamanda herhangi bir
tartışmaya girmeye hiç gerek yoktur.

26 Nisan
26 April
Dileyin, size verilecektir. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır.
Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır.
Matta 7:7-8
Bittet, und es wird euch gegeben werden; sucht, und ihr werdet finden; klopft an,
und es wird euch geöffnet werden! Denn jeder Bittende empfängt, und der
Suchende findet, und dem Anklopfenden wird aufgetan werden.
Matthäus 7, 7--8
Bu dünyanın insanlarıyla nasıl ilişki kurmalıyız, onlar ile nasıl bir bağlantımız
olmalı? Birçok insanı en çok rahatsız eden sorunlardan biridir bu. Her gün çeşitli
türden insanlarla karşılaşırız. Bazıları yapı, kişilik açısından pek ileriye
gidememiştir. Bazen centilmen kişilerle, efendi adamlarla, bazen de üçkağıtçılar,
dolandırıcılarla yan yana geliyoruz. Hatta bazen gerçek imanlılarla bazen de
sahte imanlılarla yüz yüze geliyoruz. Bazıları bizim dostluğumuza ve
yardımımıza ihtiyaç duyarlar. Bizim de onlara ihtiyacımız olur. Onları bağrımıza
basmak isteriz. Diğerleri ise hiç işe yaramaz, kopuk takımına ait, bize zarar
vermek isteyen kişilerdir. Bu gibi insanlardan uzak durmamız bizim
yararımızdır. Çünkü onlardan uzak durmazsak, eninde sonunda bize zarar
verecekler. Bu insanlar arasında nasıl ayırım yapacağız? Kimin yararlı kimin
zararlı olduğunu nasıl bileceğiz? Dilemek, aramak ve kapıyı çalmak işte bu
sorunla da ilgilidir. Biliyorum, bu ayetler başka durumlarda da bize ışık
tutmaktadırlar, ama burada özellikle bu durum için de önerilmiştir.

27 Nisan
27 April
Çünkü biz Tanrı’nın düşmanlarıyken Oğlu’nun ölümü sayesinde O’nunla
barıştıksa, barışmış olarak Oğlu’nun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha
kesindir.
Romalılar 5: 10
Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod
seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben
gerettet werden.
Römer 5, 10
der Feind: düşman
İncil’de şöyle yazar: “Çünkü biz Tanrı’nın düşmanlarıyken, Oğlu’nun ölümü
sayesinde O’nunla barıştık” (Rom.5:10). Çarmıh üzerinde sağlanan barış, bugün
sizin için geçerlidir. İsa Mesih, Tanrı’yla sizin aranızda var olan günah
uçurumuna köprü kurmuş, sizin Tanrı’ya gidebilmeniz için gerekli olan yolu
hazırlamıştır. Böylece O’na iman eden bir kimse Tanrı’yla barışır, esenlik ve
sonsuz yaşama kavuşur. Evet, çarmıhta BARIŞ vardır. Ama bu barış için büyük
bir bedel ödendi. Bir şair bu noktayı şu dizelerle açıklar:
“Bu karanlık günah dünyasında barış mı arıyorsun? Öyleyse Mesih’in kanına
yaklaş. Sen de yaşam, huzur bulursun!”
Barış için ödenen ÜCRET, İsa’nın çarmıh üzerinde akıttığı kandır. İsa, çarmıh
üzerinde akıttığı kan aracılığıyla bu barışı gerçekleştirmiştir. İsa Mesih sizin için
bu uğurda daha fazlasını yapamazdı. O her şeyi sonuçladı, bu uğurda kendi canını
verdi. Öyleyse dostum, niçin günahlarına bağış bulmak ve Tanrı çocuğu olmak
için İsa Mesih’e gelmiyorsun?

28 Nisan
28 April
Canlılara yaşam veren kandır.
Levililer 17: 11
Die Seele des Fleisches ist im Blut.
3. Mose 17, 11
die Seele, das Leben: can
Leben geben: yaşam vermek
“Etin kanı candadır!” ya da “Canlılara yaşam veren kandır!” sözü, kanın yaşam
olduğunu, yaşam sağladığını gösterir, açıklar. Kanın akıtılması, yaşamın ortadan
kalkması, yani ölmesi demektir. Tanrı İsa’nın ölümü aracılığıyla size sonsuz
yaşam sağladım ki, bu da benim sizlere olan sevgimi gösteriyor! diyor. İsa
öldüğü zaman ellerinden, ayaklarından ve böğründen o kutsal kanını akıttı. Evet,
İsa bizim için, bizim yerimize öldü. “Canlara yaşam veren kandır” sözü, kefaret,
yeniden barışma anlamına gelmektedir aynı zamanda. Günahlı insanın Tanrı’yla
barışabilmesi, günahının bağışlanabilmesi için gerekli olan şey, yalnız İsa’nın
kanıdır. İsa’nın kutsal kanını bırakıp da bu barış için dinsel işlere, kurallara,
iyiliklere güveniyorsak, büyük bir yanılgı içinde oluruz. Çünkü canımızın
Tanrı’yla barışabilmesi için Tanrı’nın aradığı tek koşul, bizim dindarlığımız ve
iyiliklerimiz değil, İsa Mesih’in çarmıh üzerinde kurtulmalık olarak akıttığı
kutsal kandır.
Değerli okuyucumuz, İsa Mesih yeryüzüne sizin için gelmiş, sizin günahlarınızı
üzerine alarak çarmıhta o günahların bedelini ödemiştir.

29 Nisan
29 April
Herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.
Romalılar 3: 23
Jeder hat gesündigt und erlangt nicht die Herrlichkeit Gottes.
Römer 3, 23
sündigen: günah işlemek
die Herrlichkeit: yücelik
Tanrı Sözü, insan soyunun zavallı ve üzücü görünümünün nedenini İncil’deki şu
sözlerle açıklar: “Herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı”
(Rom.3:23). Evet, hepimiz günah işledik. Hiçbirimiz bu sıralamanın dışında
değiliz. İnsan olarak hepimiz aynı geminin içindeyiz ki, bu bizi ölüme götüren
gemidir. Çünkü Tanrı Sözü de, ‘Günahın karşılığı ölümdür’ der; yani sonsuzda
dek Tanrı’dan ayrı, cehenneme atılmadır. Böyle olunca, insan için hiç bir umut
yoktur eğer Tanrı’nın kendisi kurtuluş, barış yolunu açmasaydı. Ama şükrolsun
ki, seven Tanrı kurtuluş yolunu da kendisi açtı. İncil buna yanıt olarak şöyle der:
“Çünkü atalardan kalma boş yaşayışınızdan, yozlaşan gümüşle ya da altınla
kurtulmadığınızı biliyorsunuz. Tersine, suçsuz ve lekesiz kuzuyu andıran
Mesih’in değerli kanıyla kurtuldunuz” (1 Petrus 1:18--19).
Bir kişi nasıl kurtuluş bulabilir? Mesih İsa’nın değerli kanıyla. Sen de dostum bu
kurtuluşa, sonsuz yaşam güvenliğine davetlisin!

30 Nisan
30 April
Günahlarımızı açıkça söylersek güvenilir olan ve hakça davranandır; öyle ki,
günahlarımızı bağışlar ve bizi her suçtan arıtır.
1 Yuhanna 1: 9
Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die
Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit.
1. Johannes 1, 9
reinigen: arıtmak
Dostlar, gelin gerçekleri kabul edelim. Bizler, her birimiz birer günahlıyız. Bunu
duymak pek hoşumuza gitmez. Ama ne yazık ki, gerçek budur. Sen günahlısın ve
ben günahlıyım. Her birimizin günahlarımızdan temizlenmeye, bağışlanmaya
ihtiyacı vardır. Tanrı’nın kabul ettiği senin günahlarını yıkayabilecek tek yol,
bizim uğrumuzda kurban olmuş Tanrı Kuzusu İsa Mesih’in kutsal kanıdır. Bunun
dışında kurtuluş, bağışlanma ve huzur arama, çünkü yoktur. İncil bize yetkili bir
şekilde şu duyuruda bulunmaktadır: “O’nun Oğlu (ki Oğul sözü burada ruhsal
anlamdadır) İsa Mesih’in kanı, bizi her günahtan temizler.” Tanrımız’a şükürler
olsun! Bundan daha güzel, daha iyi bir haber var mı? Gel, bugün İsa Mesih’i
kişisel Kurtarıcın olarak yaşamına çağır. O zaman O’nun çarmıh üzerinde akıttığı
kan, senin de bütün günahlarının bağışlanması için fidye olacak ve seni bütün
günahlarından temizleyecektir. O zaman sen de her Mesih imanlısı gibi,
“Günahlarım bağışlandı, sonsuz yaşamım var ve bugün Tanrı’yla barış
içindeyim!” diyebilirsin. Ben bunu diyebiliyorum; sen de diyebilirsin, İsa’ya
iman edersen.

1 MAYIS
1 Mai
(Avrupa ülkelerinin çoğunda tatildir)
Böylece Tanrı’nın kendisi aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih’in
adına elçilik ediyoruz. “Tanrı’yla barışın!” diyerek Mesih’in adına yalvarıyoruz.
2 Korintoslular 5: 20
So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns
ermahnt; wir bitten für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott!
2. Korinther 5, 20
bitten, flehen: yalvarmak
İncil’in verdiği büyük haber, günahlı insanın bugün Tanrı’yla barışabileceğidir.
Bugün, şimdi olduğun yerde Tanrı’yla barışabilirsin, değerli okuyucu. Kim
olursan ol, ne kadar günahkar olursan ol, şimdiye kadar yaptığın bütün
kötülüklere rağmen, bugün Tanrı’yla barışabilirsin. Yapman gereken tek şey, şu
anda Tanrı’ya yaklaşıp tüm günahlarını O’na açıklaman, günahlarından tövbe
edip İsa Mesih’ten bağış dilemendir. O zaman Tanrı senin de tüm günahlarını
Mesih sayesinde bağışlayacak ve sana da sonsuz yaşam güvenliğini verecektir.
Bir zamanlar Tanrı’dan kopuk, uzak, günah içinde sürüklenen insanlar, bugün
O’nunla barış ve uyum içinde yaşıyorlar. Bir zamanlar Tanrı’ya düşman olan
insanlar, şimdi ve sonsuza dek Tanrı’nın dostu olarak yaşıyorlar ve dostu olarak
da kalacaklardır. Buna sen de sahip olabilirsin bugün.
Bakın, Tanrı Sözü bu konuda nasıl teşvik veriyor: “Tanrı adına yalvarıyoruz.
Tanrı’yla barışın!” (2 Kor.5:20). Bu harika davete duyarsız kalmayın. Bu çağrı,
Tanrı’nın sana direkt olarak sunduğu bir çağrıdır.

2 Mayıs
2 Mai
Ya RAB... duam senin önünde yükselen buhur gibi, el açışım akşam sunusu gibi
olsun.
Mezmur 141: 2
Lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet, das Erheben meiner Hände als
Speisopfer am Abend.
Psalm 141, 2
das Opfer: sunu
Bazen türlü nedenlerden dolayı yatakta yorganı başımıza çekip orada öylece
kalmak isteriz. Yorgan ağır gelir ve canımız hiç yataktan çıkmak istemez. Çünkü
birkaç gündür çocuğumuzla, eşimizle ya da iş yerindeki bazı kimselerle yapmış
olduğumuz tartışmalardan dolayı keyfimiz kaçmıştır. Belki de seni kıran kişiler
vardır çevrende. Belki de parasal ya da sağlık durumun iyiye gideceğine daha da
kötüye gitmektedir. Durumlar için dua edersin, ama günlerdir Tanrı’nın sanki
dualarını işitmediğini, seninle hiç ilgilenmediğini düşünürsün. Cesaretin kırılmış
bir halde kendi kendine şöyle bir soru sorarsın: ihtiyacım olduğu dönemlerde
Tanrı nerede? Neden dualarımı işitmiyor, neden içinde bulunduğum zorluklarda
bana elini uzatmıyor?
Biliyor musun, bu sadece senin sorunun değil, tarih boyunca insanlar, hatta
peygamberler bile bu türden sorular yöneltmişlerdir kendilerine ve Tanrı’ya.
Örneğin, Yeremya peygamber. O, Kutsal Kitap’ta “Ağıtlar” kesimini bu
duygularla kaleme almıştır.

3 Mayıs
3 Mai
O kent ki, insan doluydu, nasıl da tek başına kaldı şimdi!
Ağıtlar 1: 1
Wehe, wie sitzt so einsam da die einst volkreiche Stadt!
Klagelieder 1, 1
die Stadt: kent, şehir
Yeremya peygamberin yaşadığı dönem, korkunç acılar ve sıkıntılarla dolu bir
dönemdir. Ağıtlar Kitabı’nın ilk bölümüne, özellikle ilk on bir ayetine
baktığımızda, Tanrı’nın yönetimi altında, insanlarla dolu, cıvıl cıvıl olan
Yeruşalim kentinin tek başına kaldığını, tapınağın yağma edilip yıkıldığını,
halkın esir düştüğünü ve bunun sonucu olarak halkın perişan bir duruma geldiğini
okumaktayız. Ağlayan peygamber olarak da bilinen Yeremya, halkının çektiği
sıkıntılar nedeniyle acı acı ağlar, ağıtlar yakar.
Acaba bizler böylesine acılı ve sıkıntılı günlerimizde nasıl düşünürüz? Kendimizi
nasıl hissederiz? Ya da Tanrı’nın bizi sevmediğini, bizi cezalandırdığını
düşündüğümüzde ne yaparız? Böyle bir duygu içerisindeyken nasıl bir tutum
takınmamız gerekir?

4 Mayıs
4 Mai
Gözlerim tükenmekte ağlamaktan, içim kanıyor. Halkımın yıkımından yüreğim
sızlıyor.
Ağıtlar 2: 11
In Tränen vergehen meine Augen, mein Inneres glüht, mein Herz schmilzt in mir
wegen des Zusammenbruchs der Tochter meines Volkes.
Klagelieder 2, 11
vergehen: tükenmek
Bir besteci şöyle dedi: Kendimi üzgün, bitmiş hissettiğimde, sağa sola saldırıp
insanlara bağırmıyorum. Ya da içim içimi yiyerek bedenime acı çektirmiyorum.
Alıyorum elime kağıdı kalemi, içimde fokur fokur kaynayan duyguları kağıda
döküp, sonra da beste yapıyorum. Öfkem, can sıkıntım, çektiğim acılar büyük bir
esere dönüşüyor.
İşte Yeremya peygamberin yaptığı tam budur. Ağıtlar 2:11’de şöyle haykırıyor
peygamber: “Gözlerim tükenmekte ağlamaktan. İçim kanıyor; halkımın
yıkımından yüreğim sızlıyor.” Ve üçüncü bölümün on yedi ve on sekizinci
ayetlerinde ise şöyle devam ediyor: “Esenlik yüzü görmedi canım. Mutluluğu
unuttum.... dermanım tükendi. Rab’den umudum kesildi.” Koskoca Tanrı
adamının durumunu görebiliyor musunuz? Büyük bir çöküntü içinde acı acı
ağlıyordu Yeremya.

5 Mayıs
5 Mai
Ağlıyorum bunlara, gözlerimden yaşlar boşanıyor.
Ağıtlar 1: 16
Darüber muß ich weinen, mein Auge, mein Auge zerfließt von Wasser.
Klagelieder 1, 16
weinen: ağlamak
Çocukken, bir keresinde ağlıyordum. Bunu gören dayım bana şöyle dedi:
“Ağlama! Kocaman adamsın. Bebekler ağlar.” Büyüdüğüm zaman anladım ki
dayım bu konuda haklı değildi. Sadece çocuklar değil, büyükler de gözyaşı
döker. Gözyaşı evrenseldir! Yani sıkıntı, acı, sorun ve hastalıklar ve bunların
sonucu olarak akan gözyaşı sadece çocuğun değil, gencin de, yaşlının da
yaşamının kopmaz bir parçasıdır!
Bir peygamber olan Yeremya da ağladı, gözyaşı döktü; ama onun bu ağlayışı
kendisi için değil halkı içindi. Bizler sevdiklerimiz için gözyaşı döküyor muyuz?
Kendi derdimizle ilgilenmekten çevremize olan duyarlılığı yitiriyoruz.
Sevdiğimiz insanlar sırtlarını Rab Tanrı’ya çevirmiş, kendi kafalarındaki
doğrulara göre yaşarlarken aslında ağlamamız gerektiğini söyler Kutsal Söz!

6 Mayıs
6 Mai
Oluk oluk yaş akıyor gözlerimden, çünkü uymuyorlar yasana.
Mezmur 119: 136
Wasserbäche fließen herab aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht hält.
Psalm 119, 136
das Gesetz: yasa
Mezmur yazarı 119. Mezmurda gözlerimden bol bol yaşlar akıyor. Neden?
Çünkü Rab, senin yasanı tutmuyorlar insanlar, diyor. Mezmur yazarı haksızlığa
uğradığı için mi oluk oluk gözyaşı dökmektedir? Kesinlikle hayır! İnsanlar
Tanrı’nın yasasına, yani O’nun yaşam sözlerine uymadıkları, Rab Tanrı’ya
sırtlarını dönmüş oldukları için, yaşayış biçimleriyle Tanrı’yı üzdükleri için
gözyaşı dökmektedir peygamber!
Bu dünyada bu yaşam devam ettiği sürece gözyaşı döküp acı çektiğimiz
dönemler olacaktır. Ama durum ve şartlar ne olursa olsun yüzümüzü bizleri
teselli edebilecek Rab Tanrı’ya çevirmek zorundayız eğer teselli edilmek
istersek. Gözyaşlarımızı teselli edebilecek tek kişidir O! İsa Mesih şöyle der
Matta beşinci bölümde: “Ne mutlu yaslı olanlara! Çünkü onlar teselli
edilecekler“ (4). Yeremya bunu çok iyi biliyordu ileriye baktığında. Bu nedenle
üçüncü bölümün yirmi birinci ayetinde şöyle diyor; “Ama şunu anımsadıkça
umutlanıyorum. Rab’bin inayetlerindendir ki telef olmadık!”

7 Mayıs
7 Mai
Şunu anımsadıkça umutlanıyorum. Rab’bin inayetlerindendir ki telef olmadık,
çünkü merhametleri bitmez.
Ağıtlar 3: 21--22
Dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, darauf will ich hoffen: Ja, die
Gnadenerweise des HERRN sind nicht zu Ende, ja, sein Erbarmen hört nicht auf.
Klagelieder 3, 21--22
hoffen: umutlanmak
Peygamberin yüreğindeki umudu tazeleyen neydi acaba? Ağıtlar 3:21--22’de
peygambere umut veren üç önemli noktaya değiniyor. İlki Rab Tanrı’nın
inayetidir. Ayet 22’de, “Rab’bin inayetindendir ki yok olmadık, çünkü
merhametleri bitmez” diyor. Rab’bin inayetidir bizim yok olmamızı engelleyen.
Telef olmuyoruz, çünkü bu Tanrı’nın inayeti ve merhameti sayesindedir.
Bununla şunu diyordu Yeremya: “Evet, Tanrı’nın yargısı Yeruşalim üzerindedir,
çünkü günaha tepkisiz kalamazdı. Ama O’nun harika, değişmeyen inayeti,
merhameti ve sevgisi nedeniyle bizden vazgeçmedi, bizimle işini bitirmedi.”
Tanrı’nın eli hala üzerimizdedir!
Yaşamın zorlukları karşısında yakınabilirsin. Örneğin, sağlık, parasal durum, iş
ortamındaki sorunlar devam ediyor olabilir. Ama tüm bu olumsuz gelişmelere
rağmen hiç değişmeyen bir gerçek beni her zaman teselli etmiş ve umudumu
tazelemiştir: Tanrı’nın benim üzerimde olan inayeti ve beni seviyor olması.

8.5.
Rab iyidir, inayeti ebedidir.
Mezmur 100: 5
Denn gut ist der HERR, Seine Gnade ist ewig.
Psalm 100, 5
die Gnade, die Güte: inayet
Rab’bin iyiliği, bizi sürekli olarak beslemesi, koruması, bereketlemesidir. Her
şeye rağmen, bize gereken havayı, suyu, yiyeceği sağlamaktadır. Başımızı
sokabileceğimiz bir yuvamızın, çocuklarımızın olması, bir işimizin, bir
arabamızın, bir evimizin olması hep Rab’bin iyiliklerinin kanıtıdır.
İnayet, hak etmediğimiz halde, bize sunulan eşsiz bir armağandır. Tanrı, bunca
işlediğimiz günahlara rağmen, bizi çöp tenekesine atmadı. O’nun yasalarına karşı
geldik, ama Rab, bizi yok etmedi, cehenneme atmadı. O’nun inayeti, bize bir
kurtuluş sağladı. Bu kurtuluş yolu, İsa Mesih’in bizim suçlarımızın,
günahlarımızın cezasını kendi üzerine almasıyla kanıtlandı. Şimdi Tanrı’nın
inayeti sayesinde kurtuluş yolu açılmıştır. Tanrı’nın Mesih aracılığıyla sunduğu
inayete sarılan, sonsuz yaşama sahip oluyor. İşte bu Davut’un da vurguladığı
gibi, Rab’bin iyiliği ve inayetidir üzerimize dökülen.
İşte hiç bozulmayan, değişmeyen bu gerçek, tüm olumsuz gelişmelere karşın
Yeremya’ya umut veriyordu. Bana da umut veriyor ve sana da vermek istiyor.

9.5.
Şunu anımsadıkça umutlanıyorum. Rabbin inayetlerindendir ki telef olmadık,
çünkü merhametleri bitmez.
Ağıtlar 3: 21--22
Dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, darauf will ich hoffen: Ja, die
Gnadenerweise des HERRN sind nicht zu Ende, ja, sein Erbarmen hört nicht auf.
Klagelieder 3, 21--22
aufhören: bitmek
Yeremya peygambere o zor, korkunç günlerde umut veren üç şeyden söz
etmiştim birkaç gün önce. İlki, Rabbin sonsuz inayetidir. İkincisi Rab Tanrı’nın
merhametidir. “Rabbin merhametleri asla bitmez, son bulmaz” ve Ağıtlar 3:23’te
ise, onlar her sabah tazelenir, diyor. Her sabah tazelenen inayet, sevgi ve
merhamet ne harikadır. Bu bana da büyük bir umut ve teselli olmaktadır.
Merhamet sözcüğünün tam karşılığı “acıma, yumuşak kalpli, sevecenlik“
demektir. Tıpkı bir annenin yavrusuna duyduğu yakınlık, sevecenlik gibi.
Dünyanın hiçbir yerinde, hiç kimsede o şefkati, merhameti bulamazsın. Ama Rab
İsa Mesih’e yöneldiğinde, O hiç değişmeyen, tükenmeyen merhametiyle seni
kucaklayacak ve teselli edecektir! O’nun merhameti o kadar boldur ki hiç
tükenmez, sonu gelmez! Bana yettiği oranda sana da yetecektir!

10.5.
Herkes adil bir yönetim için Süleyman’ın Tanrı’dan gelen bilgeliğine sahip
olduğunu anladı.
1.Krallar 3: 28
Und ganz Israel ... sah, dass die Weisheit Gottes in ihm (Salomo) war, rechtes
Gericht zu halten.
1. Könige 3, 28
die Weisheit: bilgelik
Aynı evde iki kadın yaşar. Her ikisinin de çocuğu var. Birisi yanlışlıkla kendi
çocuğunun üzerine yatıp onu öldürür. Sabah kalktığında çocuğunun öldüğünü
anlayan kadın öbür kadının çocuğuna sahip çıkarak şöyle der: “Gece yatarken
kalkıp çocuğumu almış, koynuna yatırmış, kendi ölü çocuğunu da benim
koynuma koymuş.” Öteki anne, “Hayır! Yaşayan çocuk benim, ölü olan senin”
demiş (3:21--22). Sonunda kral Süleyman devreye girer ve çok ilginç bir yöntem
kullanır. Bir kılıç getirmelerini ve sağ olan çocuğu ikiye bölüp aralarında
paylaştırılmasını emreder. Bu durum karşısında çocuğun asıl annesinin yüreği
sızlar ve hemen atılıp kral Süleyman’a, “Aman efendim, sakın çocuğu
öldürmeyin! Ona verin!” der. Asıl annesi olmayan, bebeğin ölümüne razı. Tabii
ki bu durum karşısında, hikmetli Süleyman çocuğun asıl annesinin kim olduğunu
anlar ve bebeği asıl anneye verir.
Dostum, annenin çocuğuna olan sevgisi Tanrı’nın merhametinin nasıl olduğunu
az da olsa bizlere açıklar! Tanrı bizlere acır, merhamet eder! Kılımıza dahi zarar
gelmesini istemez!

11.5.
RAB’bin inayetlerindendir ki, telef olmadık, çünkü merhameti bitmez. Onlar
her sabah tazelenir. Sadakatin büyüktür.
Ağıtlar 3:22--23
Ja, die Gnadenerweise des HERRN sind nicht zu Ende, ja, sein Erbarmen hört
nicht auf, es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue.
Klagelieder 3, 22--23
der Morgen: sabah
Sürekli tazelenen inayet ve merhamet! Dün ne kadar kötü geçmiş olsa da
gözlerini açtığın her yeni gün, seni seven ve merhametiyle kucaklayan Tanrı’ya
yakınlaşmak için bir fırsattır. Yaşadığın her gün aslında sana sunulan bir fırsattır.
Her sabah tazelenen Tanrı’nın bu merhameti Yeremya’ya acılar içindeyken bile
umut verebiliyor ve teselli edebiliyordu.
Yeremya’ya en acılı günlerinde umut veren üçüncü nokta, Rabbin sadakatidir.
Sadakat demek, güvenilir, şaşmaz, sallanmaz, sabit demektir. Tanrı’nın
sadakatini bakın Kutsal Kitap nasıl betimler:
“Rab, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı!” (Çıkış
34:6).
“O güvenilir Tanrı’dır. Kendisini sevenlerin, buyruklarına uyanların bininci
kuşağına kadar antlaşmasına bağlı kalır” (Tesniye 7:9).

12.5.
O güvenilir Tanrı’dır. Kendisini sevenlerin, buyruklarına uyanların bininci
kuşağına kadar antlaşmasına bağlı kalır.
Yasanın Tekrarı 7:9
... der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf tausend Generationen denen
bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten,
5. Mose 7, 9
das Geschlecht, die Generation: kuşak
Merhamet eden, inayetini sunan doğru, adil ve güvenilir Tanrı! Hayatımızda yer
alan bazı olaylara baktığımız zaman bunların neden başımıza geldiğini bir türlü
anlayamayız. Ama Tanrı’nın doğru ve adil olduğunu, asla hata yapmadığını
bilirsek, bu bize büyük bir teselli kaynağı olur. Çünkü Rab’bin izni olmadan asla
bir şey olmaz. Ben bunu düşündüğümde teselli buluyorum. Belki başıma
gelenleri açıklayamam, ama biliyorum ki, inandığım Tanrım adildir. Böylesine
sevecen, merhameti bol ve sadık olan Tanrı’nın karşısında ne yapmalıyız? Bunun
yanıtını 117. Mezmur veriyor: Rab’be övgüler sunun! (2).
Dostum, “Biz sadık kalmasak da O sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı
davranmaz” (2.Tim 2:13). Bu ne büyük bir inayet! Bu gerçek karşısında O’na
daha çok sarılmak gerekiyor! Bir taraftan günaha karşı tepkisiz kalmayarak
yargısını gösterir, ama öbür taraftan da bol bol bağışlar.

13.5.
Günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı
bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.
1 Yuhanna 1: 9
Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die
Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit.
1. Johannes 1, 9
vergeben: bağışlamak, affetmek
Günaha hiç düştün mü? Ben her gün düşüyorum bu bozuk dünyada. Bir
kimsenin yüreğini kırdın mı? Öfke duyduğun anda ağzından kötü sözler çıktı mı?
Birisinin hakkında dedi kodu ettin mi? Kin besledin mi? Böyle durumlarda,
Yuhanna’nın şu sözlerini anımsa: “Günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil
olan Tanrı günahlarımızı bağışlayacaktır!” Tanrı’nın önünde diz çök ve günahını
açıkça söyleyerek özür dile. Eşinden, çocuğundan, kardeşinden özür dile. Rab
Tanrı bağışlama konusunda sadıktır! Aynı zamanda Tanrı’nın hiç değişmeyen ve
her sabah tazelenen inayetini, sevgisini, merhameti ve sadakatini anımsa; O’na
hamt et.
Yeremya peygamber de şöyle dedi: “Rab kendisini bekleyenlere, O’nu arayan
canlar için iyidir. Rab’bin kurtarışını sessizce beklemek iyidir” (Ağıtlar
3:25--26).
Rab’be bakmak O’nu beklemek iyidir! İçinde bulunduğum sıkıntıları yararlığa
çevireceğine güvenim vardır! Gözyaşlarımı sevince dönüştürebileceğine
güvenim vardır!

14.5.
Tanrı’nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her
durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.
Romalılar 8: 28
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken,
denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind.
Römer 8, 28
der Vorsatz, die Absicht: amaç
Kutsal Kitap, şu kesin bilgiyi bize vermektedir: “Tanrı’nın kendisini sevenlerle,
amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu
biliriz” (28). Ne diyor? Her durumda! Bu ne demektir? İyi ve kötü, kolay ve zor
durumlarda, mutlu ve mutsuzluklarda, zenginlik ve fakirlikte, sağlıklı ve
hastalıklı, sakin ve fırtınalı durumlarda, yaşam ve ölüm durumlarında!
İçinde bulunduğumuz sıkıntı ve sorunların nedenlerini anlamasak da yararımız
içindir! Çünkü yaşamımız tesadüf, şans ya da kadere değil, hiç yanlış yapmayan,
sevecen, merhametli ve sadık olan Rabbimiz’in denetimi altındadır.
Şu üç ilkeyi unutmayalım:
1. Rabbin inayeti hiç bir zaman son bulmaz, tükenmez!
2. Tanrı’nın merhameti asla son bulmaz!
3. O’nun sadakati da büyüktür. Şaşmaz ve asla sallanmaz!

15.5.
Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir.
Süleyman’ın Özdeyişleri 22: 6
Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß.
Sprüche 22, 6
erziehen: yetiştirmek
Bir anne babanın çocuklarına bırakacağı en büyük servet, onları iyi eğitmesidir.
Peki ama nasıl? Çocuk yetiştirmede iki önemli faktör vardır. Birincisi sevgi,
ikincisi de disiplindir. Çoğu zaman çocuklarımıza yanlış sevgi vererek, onları
evin yöneticisi haline getiririz. Artık çocuğun dediği olur o ailede. Bu da asla
sağlıklı bir eğitim değildir. Her anne babanın en başta gelen görevi, çocuklarını
gelecek yaşama hazırlamaktır. Bu nedenle sevgi kadar disiplin de önemlidir
çocuğun yaşamı, karakterinin gelişmesi ve geleceği için. Tabii çocuğu disiplin
ederken, bunu öfkeyle, kaba güçle kesinlikle yapmamak gerekir. Özellikle kesin
olarak çocukların kişiliklerine saygı gösterilmelidir. Çocuğun yüzüne hiçbir
zaman tokat atılmamalı. Çünkü bu çocuğun kişiliğini rencide eder. Eğer illa da
bir tokat vurmak gerekirse, poposuna vurun. Ama bunu yapmadan önce, ona
hatasını gösterin, anlatın. Ne yaparsanız yapın, bunu her zaman sevgi
kapsamında yapmanız gerekir. Disiplin sevginin bir gereğidir ve çocuğun
gelişmesinde, karakterinde çok olumlu etkileri vardır.

16.5.
Çocuğunu terbiye etmekten geri kalma.
Süleyman’ın Özdeyişleri 23: 13
Entziehe dem Knaben die Züchtigung nicht!
Sprüche 23, 13
erziehen, züchtigen: terbiye etmek
Çocuklarınızla her zaman bilinçli olarak hareket edin. O benim çocuğumdur,
ben onu tanıyorum, diye düşünmeyin, çocuğunuzu tanımaya çalışın. Doğru ve
adil olun; bunu çocuklarınız görsün. Çocuklarınızın birer çocuk olduklarını, her
durumda sizleri örnek aldıklarını unutmayın. Onlara ufak tefek sorumluluklar
verebilirsiniz. Onlarla dertlerinizi, sevinçlerinizi paylaşmayı da aklınızdan
çıkarmayın. Böylece çocuk o ailenin birer üyesi olduğunu, kendisine de
sorumluluklar düştüğü bilinciyle büyür. Çocuğunuzla beden teması çok
önemlidir. Bu sadece erkek çocukları için geçerli değil, kız çocukları için de
geçerlidir. Bazen çocuklarınızın başını okşamak, elini tutmak, bir öpücük
kondurmak, bağrınıza basmak çocuğun varlığında harika işler yapar, ona güven
duygusunu aşılar, sizlere karşı olan saygısı ve sevgisi de gelişir. Daha da
önemlisi, böyle büyüyen çocuklar yaşamda neşeli ve daha başarılı olurlar.

17.5.
Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir; yaşlandığında o yoldan ayrılmaz.
Süleyman’ın Özdeyişleri 22: 6
Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß; er wird nicht davon weichen, auch
wenn er älter wird.
Sprüche 22, 6
älter werden: yaşlanmak
Çocuklarınızın özgüvenlerini kazanması çok önemlidir. Nedir özgüven? Mutlu
ve gelecek yaşam için başarılı, sağlıklı bir aile babası olabilmesi için gelişen
sağlıklı bir kişiliktir. Bu nasıl kazanılır? Ailede kabul edildiğini, sevildiğini,
disiplinli sorumluluk bilinciyle yetiştiği zaman özgüven gelişir. Özgüveni olan
insan bir şeye girişmekten, sorumluluktan kaçmayan bir tutum sergiler; özgüveni
gelişmeyen insan bunun tam tersidir. Özgüveni olan insan, kendisini de kabul
eden, kendisiyle barışık olan insandır. Konuştuğum birçok insanda bunun hep
eksikliğini görüyorum. Herkesi kabul ederler, herkesi affederler, ama kendilerini
bir türlü kabul etmezler, affetmezler. Başkalarını değerli görürler, ama
kendilerini değil. Bu nedenle de bir türlü o esenliği, barışı yakalayamazlar
hayatlarında. Görüyorsunuz çocuk yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu.
Çocuklarınıza verdikleriniz onlarla tüm yaşam boyu gitmektedirler; ya olumlu ya
da olumsuz.

18 Mayıs
18 Mai
Henüz umut varken, çocuğunu eğit, onun yıkımına neden olma.
Süleyman’ın Özdeyişleri 19: 18
Züchtige deinen Sohn, solange noch Hoffnung da ist; aber Lass dich nicht dazu
hinreißen, ihn zu töten!
Sprüche 19, 18
die Hoffnung: umut
Biz Anadolu insanı, özellikle anneler ne yaparlar genelde, biliyor musunuz? Bunu size
söyleyeyim: Çocuklarına karşı korumacıdırlar. Ne demek istiyorum? Çocuklarının
hiçbir zorluğa gelmesini istemezler. Baba çocuğundan bir şey ister, ama anne onun
yerine hemen o işi yapar. Tabii ana yüreği böyledir, ama bu yaklaşım çocuğun
geleceği için iyi değil. Her işini annesi ya da babası yapan bir çocuk, sorumluluk
üstlenmeyi bilmez, bunu öğrenmez. İkincisi, o insan kendi sorunlarının üstesinden
gelmeyi öğrenmez. Üç, bir sorun ya da zorluk karşısında ne yapacağını bilmez bir
duruma düşer, ben bunu yapamam, edemem yapısına sahip olur. Böyle yetişince de,
her zaman kendisini yetersiz, beceriksiz ve güvensiz hisseder, kendi başına hiçbir
zaman karar veremez. Yaptığı hiçbir şeyde emin olamaz. Her zaman başkalarının
onay vermesini bekler. Bu da tabii ki hiçbir zaman sağlıklı değildir.

9.5.
Kendi haline bırakılan çocuk annesini utandırır.
Süleyman’ın Özdeyişleri 29:15
Ein sich selbst überlassener Junge macht seiner Mutter Schande.
Sprüche 29, 15
(über-)lassen: bırakmak
Bakın sevgili anne babalar, çocuğunuzun özgüveninin gelişebilmesi ve ileride
sağlıklı ilişkiler kurabilmesi için ta o küçük yaşlarda onlara sorumluluklar
yüklenmeli, risklere atılmalı, kendi sorunlarını çözmesini, kendi işlerini
halledebilmesini öğrenmelidir. Elbette anne babalar olarak da çocuğunuza destek
olacaksınız. Ama bırakın onlar yapsınlar, onların işlerini siz üstlenmeyin. Onların
o yaşlardan başlayarak hayata atılmalarına yardım edin. Çocuk bazı şeyleri sizin
istediğiniz gibi yapamayacaktır. Zaten her şeyi kusursuz, sizin istediğiniz gibi
yapmasını da asla beklemeyin. Bu konuda da onları asla eleştirmeyin,
cesaretlerini asla kırmayın. Çocuğunuz bazı şeyleri yaptıkça, kendisine özgüveni
artar ve bu onu daha azimli kılar. Çocuklarınıza sorumluluk vermiyorsanız,
unutmayın ki, bu yolla çocuklarınızın kendilerine olan güvenleri de yavaş yavaş
yok olup gider.

20.5.
Çocuklar RAB’bin verdiği bir armağandır.
Mezmur 127: 3
Siehe, ein Erbe vom HERRN sind Söhne.
Psalm 127, 3
das Geschenk: armağan, hediye
Hiç unutmam, iki yıl önce Türkiye’deyken bir demirci ustasına pencere
yaptırıyordum. Yanında 10--12 yaşlarında bir oğlu vardı. O yaşlarda babasına
yardım ediyordu. Elinden bir demir düşürdü. Babası bana dönüp, ‘Ali amcası
kusura bakma, benim bu oğlum biraz sakardır. Benim iş arkadaşımın bir oğlu var,
cin gibi, ama benim oğlan beceriksizin teki’ dedi. Çocuk yüzüme bile bakamadı,
yere baktı. Çocuğun o anki halini görmeliydiniz! Dayanamadım, ‘hayır’ dedim
adama. ‘Bu çocuğun yeri burası değil, ama o size bu yaşında bile büyük bir
yardımda bulunuyor. O hiç de sakar değil, tam tersine o bu yaşında bile evinin
geçimine katkıda bulunuyor. Bravo bu çocuğa. Bunu bir baba olarak görmen
gerek!’ O zaman çocuk dönüp bana baktı. O halini de görmeniz gerekirdi.
Yüreğim cız etti.
Sürekli eleştirilen çocuklar kendilerinin aptal olduklarını düşünürler. Oysa onlar
kesinlikle aptal değiller. Ama ne yazık ki, anne baba yanlış yaklaşımla
çocuklarını bu yöne doğru itmekteler.

21.5.
Henüz umut varken çocuğunu eğit, onun yıkımına neden olma.
Süleyman’ın Özdeyişleri 19: 18
Züchtige deinen Sohn, solange noch Hoffnung da ist; aber Lass dich nicht dazu
hinreißen, ihn zu töten!
Sprüche 19, 18
noch: henüz
Değerli anne babalar, çocuklarınızı asla beceriksizlikle, aptallıkla, tembellikle
suçlamaya kalkmayın. İkinci önemli nokta da, onları hiçbir zaman başkalarıyla
karşılaştırmayın, kıyaslamayın. Bu sadece çocuklar için geçerli değil, aile
ilişkilerinde de çok önemlidir. Sakın ola kocanızı ya da karınızı başka insanlarla
kıyaslamayın. Bu gerçekten de çok yıkıcı bir şeydir! Başkalarıyla karşılaştırılan
insan kendisini değersiz, yetersiz, işe yaramaz görür. Onun yaşama sevincini,
hayata tutulmasını mahveder. Çünkü hiç farkında olmadan, çocuklarınızı ya da
eşinizi başkalarıyla kıyasladığınız zaman, şu mesajı veriyorsunuz onlara: Senin
gibi tembel, aptal, yaramaz, değersiz bir çocuğum ya da eşim var, aslında ben
senin gibi değil, şu adamın, şu ailenin çocuğu ya da eşi gibi birini isterdim. Bu
yaklaşım çocuğunuzun, eşinizin yüreğinde çok derin bir yara oluşturduğunu
bilmenizi istiyorum. Farkında olmadan yapılan bu türden yaklaşım hem
çocuklarınızda hem de eşinizde büyük bir yıkım oluşturduğunu sizlere
göstermeye çalıştım.

22.5.
Nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil,
bilgeler gibi yaşayın.
Efesoslular 5: 15
Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise!
Epheser 5, 15
aufpassen, Acht geben: dikkat etmek
Aile içerisinde yapılan çok büyük hatalardan bir tanesi, anne babanın tutarsız
davranışları ve yalan atmalarıdır. Daha doğrusu çocuklarını yaramazlıklara karşı
korkutmak için yalan atmak. Söyledikleri sözleri kendi yaşamlarında
uygulamamaları tutarsızlıktır. Anne dürüstlükten, doğruluktan söz eder, baba da
mertlikten, yiğitlikten, cömertlikten, sözünün eri olmaktan, eve bağlılıktan söz
eder, ama onların bu söyledikleri sadece sözde kalır. Anne yalan atar, dedikodu
eder, baba kaba güce başvurur. Bir tek gün eşine bir hediye alıp vermez, bağırır
çağırır, her zaman kendisini haklı göstermeye çalışır, ama yine bir kez bile özür
dilemez. Şimdi sizleri örnek alan çocuklarınız ne düşünür sizin hakkınızda? Size
söyleyeyim: Benim annem babam yalancının tekidir. Onlar da sizin gittiğiniz
yoldan gitmeye devam edeceklerdir. Bundan emin olabilirsiniz.

23.5.
Ağzından yalan çıkmasın.
Süleyman’ın Özdeyişleri 4: 24
Keine Lüge komme aus deinem Mund.
Sprüche 4, 24
die Lüge: yalan
Birçok ailede yapılan yanlışların arasında kişiler kendilerini evde başka, dışarıda
başka göstermeleridir. Buna ikiyüzlülük diyoruz, değil mi? Bunu çocuklar çok iyi
görürler, analiz ederler. Başta bunun nedenini anlayamazlar, ama daha sonra
onlar da başlarlar aynı yolu izlemeye. Bu ne demektir? Artık olur olmaz yerlerde
yalan atmak, doğruyu konuşmamak, çeşitli maskeler takmak!
Sık sık yeğenlerimden şunu duydum: Çocuk yaramazlık ediyor, sonra da onlara
dönüp, bakın dayı kızar, dayı döver. Onlara hep şunu dedim: canım, çocuğun
yaptığını onaylamıyorsan ya da yanlış görüyorsan, yalan söyleme. Ben gidip
onları dövmeyeceğim, beni kızdırmıyorlar da. O zaman niye yalan diyorsun? Ya
da çocukları iğneyle, doktorla, öcüyle, böcüyle neden korkutuyorsunuz? Bu
yalan değil mi? Farkında olmadan çocuğunuza yalan konuşmayı neden
öğretiyorsunuz? Kesinlikle bu tür yaklaşımlardan, sözlerden uzak durmanız
gerekir. Gerçekçi olun, sözünüzün arkasında durun ve her zaman doğruyu
konuşun.

24.5.
Sağa sola sapma, ayağını kötülükten uzak tut.
Süleyman’ın Özdeyişleri 4:27
Bieg nicht ab zur Rechten noch zur Linken, Lass weichen deinen Fuß vom
Bösen!
Sprüche 4, 27
abbiegen, abweichen: sapmak
İnsanın gelişmesinde dört önemli faktör rol oynar. Birisi genetiktir, soya çekim.
İkincisi aile ortamı, üçüncüsü çevre ve son olarak da eğitimdir. Soya çekme
yoluyla bazı insanlar sakin, pasiftirler. Bazılar içe kapanıktırlar. Bazıları daha
aktiftirler. Bazı insanlar pratik işlerde çok becerikliler, bazıları teoride.
Basitleştirirsek, bazı kişi el işlerini çok iyi becerir, bazıları okuma, hesaplama
işini. Bunlara dikkat etmek gerekir çocuk eğitiminde. İkincisinde, aile ortamında
sevgi ve güven içinde büyüyen çocuğun yapısı sağlıklı gelişir. Yetiştiği çevre de
onun kişiliğinde büyük rol oynar. Son olarak da eğitim ile insanın yapısı, kişiliği
gelişir. Hatta insanın kişiliğinin yüzde 50’den fazlası eğitim ile kazanıldığını
söyleyen uzmanlar vardır. Genelde anne babalar, çocuklarının pısırık, pasif
olmalarını istemezler, tam tersine tuttuğunu koparan birisi olmasını ister. Bu istek
güzel olabilir, ama yanlış bir beklentidir. Saydığım bu dört temel üzerinde
düşünerek ve hareket ederek çocuğunuzun yetişmesine dikkat etmelisiniz.

25.5.
Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, yoksa cesaretleri kırılır.
Koloseliler 3: 21
Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden!
Kolosser 3, 21
der Mut: cesaret
Çocuk yetiştirmede yapılan yanlış tutumlardan bir tanesi de şudur: Anne ya da
baba, olmak istedikleri ama yapamadıklarını çocuklarına yaptırmaya çalışırlar.
Sonra da ben okuyamadım, ben bunu yapamadım, bari çocuğum yapsın, derler.
Oysa bunun ile kendi bilinçaltlarında olmak istediklerini kendi çocuklarına
empoze etmeye çalıştıklarının farkında değiller. Kızım ya da oğlum, şu mesleği
seç, şu meslek iyidir, şu meslek harikadır diye diretirler. Güzel de, ama
çocuğunuzun o yönde yeteneği var mı? Yani, çocuğunuzun kişiliği, yapısı,
yeteneği buna uygun mu? Çocuğunuz gerçekten onu istiyor mu?
Konuştuğum birçok genç bana, “Ali amca, babamı seviyorum, ama ben onun gibi
olmak istemiyorum!” dedi. “Benim ilgi alanım bambaşka. Ben kitap okumaktan
hoşlanmıyorum, top oynamayı, bahçe işlerinde çalışmayı, boya, resim işlerinden
hoşlanıyorum.” Bu çocuk haklı değil mi? Çocuğunuzun yeteneklerini keşfedin,
ona seçme özgürlüğünü de vermeyi unutmayın.

26.5.
Kötülerin gönencini gördükçe küstahları kıskanıyordum.
Mezmur 73: 3
Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen
sah.
Psalm 73, 3
beneiden: kıskanmak
das Wohlergehen: gönenç
Bugün çok sayıda insan çevresinde, dünyada gördüğü adaletsizlikleri,
kötülükleri, savaşları, açlığı görüyor ve sorular soruyor. “Tanrı niçin bir şeyler
yapmıyor? Niçin insanların işlerine müdahale etmiyor? Niçin dünyada var olan
bunca adaletsizliği, kötülüğü, haksızlığı ve zulmü sona erdirmiyor?” Eski
Antlaşma’da Habakkuk peygamber kendi halkı arasında kötülükler ve günahlar
karşısında Tanrı’nın hiçbir şey yapmadığını düşünür ve bundan son derece
rahatsızdır. “Niçin bir şeyler yapmıyorsun?” diye sorar Tanrı’ya. Ama daha sonra
Habakkuk sorularına yanıt bulur.
Habakkuk kitabının ana konusu ‘iman’dır. Habakkuk’a ‘iman peygamberi’ adı da
verilir. Habakkuk 2:4’teki şu büyük söz verilir: “Doğru kişi imanla
yaşayacaktır!” Bu ayet Yeni Antlaşma’da üç kez - Romalılar 1:17’de;
Galatyalılar 3:11’de; ve İbraniler 10:38’de - alıntı olarak kullanılmaktadır.

27.5.
Peygamber Habakkuk’un gördüğü yük.
Habakkuk 1: 1
Der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat.
Habakuk 1, 1
die Last: yük
der Prophet: peygamber
Bugünlerde hakkında yazacağım Habakkuk peygamberin adı anlam olarak
‘kucaklama’ demektir. Martin Luther bu adla ilgili olarak şu açıklamayı yapar:
“Habakkuk sözcüğü aynı zamanda ‘kucak açan kişiyi ya da başka birini
kucaklayan, kolları arasına alan kişiyi’ simgeler. Habakkuk kendi halkına kucak
açan birisidir. Ağlayan bir bebeği annesi nasıl kollarında tutarsa, Habakkuk da
onları, sıkıntının hemen geçeceğini umut ederek, öyle kollarına alır, teselli eder,
avutur.”
1. Ayette geçen “Yük” sözcüğü ‘ağırlık’ demektir. Mecaz anlamda ise, yürekteki
ağırlık, kaygı, endişe, kişiyi üzen, onu yıpratan, ona sorun yaratan etkenlerdir.
Bazı yorumculara göre burada geçen yük, ‘yargı’ demektir. Aslında bu
Habakkuk’un sorusu değil, tersine Rab’bin yanıtıdır. Rab’bin verdiği yanıt,
Habakkuk kitabındaki peygamberliğin özünü oluşturur. Rab’bin yanıtı,
Habakkuk ve diğer peygamberlerin “yük” dedikleri yargıdır, diyorlar.

28.5.
Ya Rab, ne zamana dek seni yardıma çağıracağım? Beni duymuyor musun?
Zorbalık var diye haykırıyorum sana, ama kurtarmıyorsun.
Habakkuk 1: 2
Wie lange, HERR, rufe ich schon um Hilfe? Hörst du mich nicht? Wie lange
schreie ich zu dir: Gewalttat! - doch du rettest nicht?
Habakuk 1, 2
die Gewalttat: zorbalık
Burada iki sözcük çok anlamlıdır: Yardıma çağırmak ve haykırmak; başka
deyişle imdada çağırmak ve feryat etmek! Yardıma çağırmak, kurtarın, yetişin,
büyük bir yıkım başladı, gelin demektir. Alarm zilleri çalınıyor demektir.
Üzerine büyük bir yük düşerse, imdat, yetişin ve beni bundan kurtarın diye
haykırırsınız. Bir ev yanmaya başlarsa, imdat düdüğüne basılır. Yangın
söndürme arabaları imdat düdükleriyle olay yerine yetişmeye çalışırlar. Yolda
alarm düdüğü korkunç, acil, tehlikeli bir olayın var olduğunu bildirir. Ne korkunç
olur, eğer imdat diye haykırdığında yardıma gelen yoksa. Ama gerçekte nice
insanımız yalnızım, korkuyorum, diye haykırmakta, ama yardıma gelen yok!
Habakkuk Peygamber de, “Ya Rab” diyor, “ne zamana dek seni yardıma
çağıracağım? Beni duymuyor musun? Zorbalık var diye haykırıyorum sana, ama
kurtarmıyorsun. Bunca kötülüğü bana neden gösteriyorsun, nasıl hoş görürsün
bunca haksızlığı?”

29.5.
Ya Rab, ne zamana dek seni yardıma çağıracağım? Beni duymuyor musun?
Zorbalık var diye haykırıyorum sana, ama kurtarmıyorsun.
Habakkuk 1: 2
Wie lange, HERR, rufe ich schon um Hilfe? Hörst du mich nicht? Wie lange
schreie ich zu dir: Gewalttat! - doch du rettest nicht?
Habakuk 1, 2
schreien: haykırmak
Bu ayette geçen iki önemli söz, imdada çağırmak ve haykırmaktır, eski sözle,
feryat etmektir. Haykırmak ya da feryat etmek, büyük bir sıkıntıda, acıda,
elemde, kaybetmede haykırmak, bağırmak, bağırarak ağlamak demektir. Buna
aynı zamanda feryadı figan diyoruz.
Birisi ağrılar içerisinde kıvranırken feryat eder, haykırır. Biri umudunu yitirir,
sevdiklerini kaybeder ve feryat eder. Biri yalnızlıktan feryadı figan eder. Biri
dayak yer ve o kırıklık içerisinde feryat eder. Birisinin yuvası dağılır ya da
dağılmak üzeredir, haykırır, feryat eder. Bir insanın yüreği yük ve acıdan
yanarsa, kıvranırsa, o kimse feryat eder. Çünkü feryat, yüreğin en acıklı, en ağır,
en hüzünlü durumundayken haykırışıdır. Yüreğe bir bıçak saplanırcasına bir olay
karşısında kişi feryadı figan eder. Habakkuk peygamber de yüreğindeki yükle
Rab’be haykırır, feryat eder. Ancak peygamberi haykırmaya iten etken, etrafında
gördüğü kötülük ve zorbalıktı.

30 Mayıs
30 Mai
Ya Rab, ne zamana dek seni yardıma çağıracağım? Beni duymuyor musun?
Zorbalık var diye haykırıyorum sana, ama kurtarmıyorsun.
Habakkuk 1: 2
Wie lange, HERR, rufe ich schon um Hilfe? Hörst du mich nicht? Wie lange
schreie ich zu dir: Gewalttat! - doch du rettest nicht?
Habakuk 1, 2
um Hilfe rufen, zu Hilfe rufen: yardıma çağırmak
Habakkuk peygamberin yükü ağırdı ve Rab’bi imdada çağırıyor, O’na feryat
ediyor. “Ya Rab, ne vakte kadar imdada çağıracağım da sen işitmeyeceksin?
Feryat ediyorum da kurtarmıyorsun!” diyor.
Habakkuk Tanrı’ya seslenerek, dualarını duymadığı ve yanıt vermediği için
yakınıyor. Halkı arasında gördüğü haksızlıklardan sonra çaresizce Tanrı’ya
yalvarıyor. Ama tüm bu yalvarışlara karşın sanki Tanrı hiçbir şey duymuyor,
görmüyor, bir şey yapmıyor ve söylemiyor. Habakkuk peygamberin içinde
bulunduğu durum buydu. Bizler de kaç kez kendimizi bu durumda hissettik, değil
mi? Hayatımızda bir sorun var, yüreğimizde ise bir yük. Ne yaparsak yapalım, bu
yükten, hüzünden kurtulamıyoruz bir türlü. Rab’be yakarıyoruz, ama sanki
duamız tavandan yukarıya çıkmıyor. Bu kez yüreğimizden feryat, yakarı daha da
hüzünlü çıkmaya başlıyor. İşte peygamberin başlangıçtaki durumu da buydu.

31 Mayıs
31 Mai
Bunca kötülüğü bana neden gösteriyorsun, nasıl hoş görürsün bunca haksızlığı?
Habakkuk 1: 3
Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust soviel Ungerechtigkeit zu?
Habakuk 1, 3
die Ungerechtigkeit: haksızlık
Burada Habakkuk’un şu büyük sorusunu görüyoruz: Tanrı kendi halkı olan bu
insanlar arasında görülen kötülüklere, fesatlığa, soygunculuğa, haksızlığa,
zorbalığa ve kavgaya niçin izin veriyordu? Ne olacak bu insanların hali? Rab
neden hainlik edenlere bakıyordu? Kötülerin iyileri sömürmesine, onları
ezmesine, haklarını çiğnemesine neden sessiz kalıyordu? Habakkuk bunları bir
türlü anlayamıyordu!
Habakkuk’un günlerinde insanlar akla gelmedik şeyler yaparak günah içerisinde
yüzüyorlar, ama tüm bunların karşısında Tanrı görünüşte hiçbir şey yapmıyordu.
Peygamber, Tanrı’ya, ‘Bunca kötülüğü bana neden gösteriyorsun? Nasıl hoş
görürsün bunca haksızlığı? Nereye baksam şiddet ve zorbalık var’ diye
haykırıyor.
Sen de dünyada gördüğün haksızlıklar, zorbalıklar, belki de kendi yaşamında
olan haksızlıklar, zorbalıklar, adaletsizlikler karşısında aynı duyguları yaşamıyor
musun?

1 Haziran
1 Juni
Bunca kötülüğü bana neden gösteriyorsun, nasıl hoş görürsün bunca haksızlığı?
Nereye baksam şiddet ve zorbalık var. Kavgaların, çekişmelerin sonu gelmiyor.
Habakkuk 1: 3
Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust soviel Ungerechtigkeit zu?
Wohin ich schaue, sind Verwüstung und Gewalttat vor mir. Streit und Zank
enden nicht.
Habakuk 1, 3
die Gewalt, die Strenge, die Heftigkeit: şiddet
Bugün de insanlar ve birçok Mesih imanlısı bile şu soruları kendi kendilerine
soruyorlar: “Eğer Tanrı seven bir Tanrı’ysa, insanları seviyorsa, o zaman
yeryüzündeki bu kadar kötülüğe, haksızlığa, adaletsizliğe neden izin veriyor?
Tanrı bu kadar kötülükleri niye sona erdirmiyor? Kötülük yapanları niye
cezalandırmıyor? Depremler binlerce insanımızı yok etti, dünyanın bir çok
yerinde on binlerce çocuk açlıktan, yokluktan ölüyor. Onların ne suçları vardır?
Bu belanın, bu hastalığın benim üzerime gelmesine neden Tanrı izin verdi? O
kocayı ya da eşi Rab bana neden verdi? Bütün bu haksızlıklar ve yolsuzluklar
karşısında Tanrı niçin elini kımıldatmıyor?”
Sorular, sorular, neden ve niçinler bitmez tükenmez. Ama gerçekten Tanrı tüm
bunlara seyirci mi kalıyor? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.

2.6.
(Avrupa ülkelerinin çoğunda dini bayramdır)
Benim ayaklarım neredeyse tökezlemiş, adımların az kalsın kaymıştı.
Mezmur 73: 2
Ich aber - fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine
Schritte.
Psalm 73, 2
wanken, rutschen: kaymak
der Schritt: adım
Mezmur yazarının da büyük bir sorunu vardı. “Benim ayaklarım neredeyse
tökezlemiş, adımlarım az kalsın kaymıştı. Çünkü kötülerin refahını gördükçe,
gururluları kıskanıyordum”, diyor. Mezmurcu, etrafına baktığında huzur, esenlik,
zenginlik ve refah içerisinde yaşayanların kötüler olduğunu görmüştü. Bu da
onun Tanrı’ya olan imanını büyük ölçüde zedelemişti. Niye Tanrı kötülere karşı
bir şeyler yapmıyordu?
Habakkuk peygamber çok yumuşak kalpli biriydi ve insanlar arasında yaşanan
haksızlık ve yasasızlıkların artmasından ve cezasız kalmasından nefret ederdi.
Suçsuz kimselerin suçlanmasından, cezalandırılıp ortadan kaldırılmasından
büyük nefret duyardı. Bu nedenle Tanrı’ya seslenerek şöyle soruyordu: “Ya Rab,
niye müdahale edip şu kötülüğü kaldıracak bir şeyler yapmıyorsun?”
Acaba, bu senin yüreğinden de gelen bir feryat mı? O zaman takvim yapraklarını
okumaya devam et.

3.6.
Bakın öbür uluslara, gördüklerinize büsbütün şaşacaksınız. Sizin gününüzde
öyle işler yapacağım ki, anlatsalar inanmayacaksınız.
Habakkuk 1: 5
Seht euch um unter den Nationen und schaut zu und stutzt, ja, staunt! Denn ich
wirke ein Werk in euren Tagen - ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt würde.
Habakuk 1, 5
sich wundern, staunen, stutzen: şaşmak
Burada sözü edilen uluslar, dünyadaki tüm uluslardır. Tanrı burada Habakkuk’u,
Kendisinin insanlar arasında neler yapmakta olduğunu görmesi için çevresine ve
tüm dünya uluslarına bakmaya çağırıyordu. Dünyada günden güne büyük ve
çalkantılı gelişmeler yaşanıyordu. Ülkenin kuzey doğusundaki güçlü büyük Asur
İmparatorluğu sona ermiş, imparatorluğun başkenti olan Ninive kenti düşman
orduları tarafından yerle bir edilmişti. Fırat Nehri yatakları üzerinde ise
Karkamış’ta Mısır ordularını yenilgiye uğratan yeni bir krallık ortaya çıkıyordu.
Nebukadnetsar’ın önderliğindeki Babil, o dönemde yeni bir güç olarak kendini
gösteriyordu. Böyle bir dönemde Tanrı Habakkuk’a seslenerek, “Uluslar
arasındaki gelişmelere şöyle bir bak, ne göreceksin” diyordu. “Benim hiçbir şey
yapmadığımı mı sanıyorsun? Uzakta oturmuş, bu küçücük dünyayı
seyretmiyorum. İlgileniyorum, hem de en küçük ayrıntılarına varırcasına.”

4.6.
Bakın öbür uluslara, gördüklerinize büsbütün şaşacaksınız. Sizin gününüzde
öyle işler yapacağım ki, anlatsalar inanmayacaksınız.
Habakkuk 1: 5
Seht euch um unter den Nationen und schaut zu und stutzt, ja, staunt! Denn ich
wirke ein Werk in euren Tagen - ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt würde.
Habakuk 1, 5
das Land, die Nation: ulus
Tanrı dünyayla ilgilenirken, bunların etkisi veya nüfuzu altında kalmaz. Tanrı
evrende her şeye egemen bir şekilde kendi yüce anlayışı – bilgeliği içerisinde
hareket etmektedir. Günah konusunda da duyarsız ve umursamaz değildir, bu
konuda da bir şeyler yapmaktadır! “Ey uluslar arasında olan sizler, bakın ve
görün ve şaşırıp kalın! Çünkü sizin günlerinizde ben bir iş yapmaktayım ki, size
anlatılsa da inanmazsınız.”
Tanrı, “Ben yapmakta olduğum şeyleri söylesem bile siz bana inanmayacaksınız”
diyor. “Bırakın hiçbir şey yapmadığımı, o kadar çok şeyler yapıyorum ki,
şaşarsınız!” Evet, ileride göreceğimiz gibi, Habakkuk Tanrı’nın neler yapmakta
olduğunu anlamaya başlayınca O’na yalvaracak ve O’ndan yapacağı şeyleri
geciktirmesini, diğer bir deyişle bu şeyleri yavaş yavaş yapmasını isteyecektir.
Dostum, şunu iyice bilmeliyiz ki, her şey Tanrı’nın denetimindedir. Rab kendi
bilgeliğiyle iş görmektedir. O hiçbir günaha ödün vermez. Zamanı gelince Rab
gerekeni yapacaktır.

5.6.
Başkalarına ait toprakları ele geçirmek için dünyanın dört yanına yürüyen o
acımasız ve saldırgan ulusu, Kildaniler’i güçlendireceğim.
Habakkuk 1: 6
Denn siehe, ich lasse die Chaldäer erstehen, die grimmige und ungestüme
Nation, die die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnplätze in Besitz zu nehmen,
die ihr nicht gehören.
Habakuk 1, 6
in Besitz nehmen, ergreifen: ele geçirmek
Tanrı Habakkuk’a şöyle diyordu: “Etrafına şöyle bir bak. Orada, Fırat nehrinin
yataklarında dünyanın ilk büyük gücü olacak olan bir ulus doğuyor.” Dünyanın
en büyük ulusları sıralamasında Babil her zaman ilk sırada geliyordu.
“Başkalarına ait toprakları ele geçirmek için...” Tanrı burada Habakkuk’a
Babilliler’in gelip Yahuda krallığının topraklarını ellerinden alacağını
söylüyordu. Bunu duymakla Habakkuk büyük bir şok geçirmişti.
“O acımasız ve saldırgan ulusu...” sözü burada Babil imparatorluğunu çok iyi
tanımlamaktadır. Babilliler tüm dünyayı ele geçirmek için yola çıkmış acımasız,
nefret dolu ve saldırgan bir milletti. Bunlar Kudüs kentini üç kere ele geçirmişler,
üçüncü defa ele geçirdiklerinde tüm kenti yerle bir etmişler, yakıp yıkmışlardı.
Babilliler kendi kendilerini kanun olarak görüyorlardı. Kendilerini üstün ırk,
egemen ırk olarak kabul ediyorlar ve diğer ulusların hiç birini kendilerine eşit
görmüyorlardı.

6 Haziran
6 Juni
Yağmalamak için geliyor hepsi. Orduları çöl rüzgarı gibi ilerliyor ve kum gibi
tutsak topluyorlar.
Habakkuk 1: 9
Jeder kommt zur Gewalttat. Ihre Heere streben vorwärts wie Wüstenwind, und
Gefangene raffen sie zusammen wie Sand.
Habakuk 1, 9
rauben, plündern: yağmalamak
Babil kralı Nebukadnetsar ordularını üç kez Kudüs üzerine göndermişti. Üçüncü
saldırışta kenti ele geçirerek yakmış, tapınağı yerle bir etmiş ve savaştan sağ
kurtulanları esir alarak Babil’e sürgüne götürmüştü. Babilliler’in tek bir amacı
vardı. Mümkün olduğu kadar çok ülkeyi ele geçirmek ve o ülke insanlarının önde
gelenlerinden çoğunu esir almaktı. Babilliler Kudüs’ü ele geçirecekler ve birçok
Yahudi’yi Babil’e sürgün götüreceklerdi. İsrail’in güney krallığı olan
Yahuda’nın başına aynen bunların geldiğini görüyoruz. Babilliler kendi
güçlerine ve tapındıkları putların gücüne güveniyorlardı ve kendilerinden çok
emindiler. Kendilerinden önceki Asurlular gibi onlar da ilerledikleri her yerde
acımasız ve saldırgandılar. Habakkuk onlara ilişkin şöyle diyor:
“Küçümsüyorlar kralları, yöneticilerle alay ediyorlar. Dudak büküyorlar bütün
surlu kentlere, önlerine toprak yığıp onları ele geçiriyorlar.” Ama Rab onları da
zamanı gelince günahlarından dolayı yargılayacaktır. Rab’bin günaha karşı
tutumu bugün de değişmemiştir.

7.6.
Rüzgar gibi geçip gidiyorlar. Bu suçlu adamların ilahları kendi güçleridir.
Habakkuk 1: 11
Dann fährt sie daher wie der Wind und zieht weiter und verheert: die Götter
dieser Männer sind ihre eigene Kraft.
Habakuk 1, 11
der Wind: rüzgar
Tanrı bu ayetlerde Habakkuk’a şöyle diyordu: “Sen halkımın işlediği günahlar
karşısında hiçbir şey yapmadığımı sanıyorsun; ama ben Fırat Irmağı yataklarında
bir ulus hazırlamaktayım. Eğer halkım günahlı yollarından dönüp tövbe etmezse,
o zaman Babilliler’i üzerlerine salıvereceğim.” Evet, Tanrı burada ne dediyse
aynısı oldu. Tarihin sayfalarına baktığımızda Babil ordularının Yeruşalim’i
korkunç bir şekilde yerle bir ettiğini görürüz. Yahuda’da yaşayanları esir alıp
Babil’e götürürken içlerinden bazılarına korkunç şekilde işkenceler yaptıklarını
yine tarih sayfalarında okumaktayız.
Tanrı kendi halkını cezalandırmak için Babilliler’den yararlanacağını söylediği
zaman Habakkuk peygamberin aklında başka bir soru belirdi. Bundan önce de bir
sorusu olmuştu, ama asıl soruyu şimdi soruyordu.
Ya RAB, kutsal Tanrım, öncesizlikten beri var olan sen değil misin? Biz
ölmeyeceğiz. Ya RAB, bizi yargılamak için Kildaniler’i mi seçtin? Ey
sığınağımız, onlara mı verdin cezalandırma yetkisini? (Habakkuk 1:12)

8.6.
Ya RAB, kutsal Tanrım, öncesizlikten beri var olan sen değil misin? Biz
ölmeyeceğiz.
Habakkuk 1: 12
Bist du nicht von alters her, o HERR, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden
nicht sterben.
Habakuk 1, 12
vorher: önce
Ewigkeit, vor aller Zeit: öncesizlik
Habakkuk’un sorusu şuydu: Madem Babilliler Yahuda krallığında yaşayan
Yahudiler’den daha kötüydüler, neden Tanrı daha az kötülük yapmış bir halkı
cezalandırmak için daha fazla kötülük yapan bir milleti seçiyordu? Oysa Tanrı
için bu yeni bir yöntem değildi. Yeşaya 10:5’te Asurlular ‘Tanrı öfkesinin
değneği’ olarak adlandırılırlar. Diğer bir deyişle Tanrı, İsrail’in Kuzey Krallığını
terbiye etmek amacıyla Asurlular’ı kamçı olarak kullanmıştı. Tanrı Asurlular’ı
kullandıktan sonra, Asurlular’ı da kendi işledikleri günah nedeniyle
cezalandırmıştır.
Aynı ilkenin burada da tekrar ettiğini görmekteyiz. Tanrı İsrailliler’i terbiye
etmek için kötü bir millet olan Babilliler’den yararlanacak; İsrail’in terbiyesi için
gereken ceza tamamlandıktan sonra da Tanrı, bu kez Babilliler’i yaptıkları
kötülükler için yargılayacaktı. Ve Tanrı aynen bunları yaptı. O insanlarla,
yeryüzünün uluslarıyla bir bir yakından ilgilenmeye devam etmektedir.

9.6.
Ya RAB, kutsal Tanrım, öncesizlikten beri var olan sen değil misin? Biz
ölmeyeceğiz.
Habakkuk 1: 12
Bist du nicht von alters her, o HERR, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden
nicht sterben.
Habakuk 1, 12
sterben: ölmek
bist du nicht?: (sen) değil misin?
Habakkuk peygamberin aklındaki soru hâlâ yerinde duruyordu: “Tanrı kendi
amaçlarını gerçekleştirmek için nasıl olur da günahkâr bir ulusu kullanabilirdi?”
Bakın, Habakkuk Tanrı’ya burada ilginç bir şekilde sesleniyor: “Ya Rab, Tanrım,
Kutsal Olanım, sen ezelden beri değil misin?” Tanrı sonsuzluktan çıkıp gelmiştir
ve sonsuzdur, ebedidir, dostum. Başlangıcı ve sonu yoktur O’nun. “Ya Rab
Tanrım; Kutsal Olanım!” Habakkuk burada şunu demek istiyordu: “Sen kutsal
olan bir Tanrı’sın. Babilliler gibi bir ulusu nasıl kullanabilirsin? Fırat ırmağının
her iki yakasında büyük bir ulusun ortaya çıktığına ilişkin haberleri biz de
duyduk. Ama onları bize karşı kullanabileceğin aklımın ucundan geçmezdi.”
Habakkuk peygamber büyük bir cesaretle kutsal Rabbi’ne soru üzerine sorular
yöneltti. Rab’le konuşurken asla saygısını yitirmedi. Rab de Habakkuk’un
sorularına yanıt verdi.

10.6.
Ya RAB, kutsal Tanrım, öncesizlikten beri var olan sen değil misin? Biz
ölmeyeceğiz.
Habakkuk 1: 12
Bist du nicht von alters her, o HERR, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden
nicht sterben.
Habakuk 1, 12
von alters her, schon immer: öncesizlikten beri
heilig: kutsal
Burada Habakkuk önce Tanrı’nın öncesizlikten beri var olduğunu söylüyor.
Yani, ‘Tanrı öncesiz ve sonsuzdur’ diyor ve bununla da peygamber burada temel
bir ilkeyi belirtiyor. Bir an için ortada olan sorunu unutuyor, Tanrı’ya ilişkin
emin olduğu bilginin ne olduğunu kendi kendine soruyor. “Sen ezelden değil
misin?” Elbette Tanrı öncesiz ve sonsuz Tanrı’dır, sonu olmayan Tanrı’dır,
öncesizlikten sonsuzluğa dek var olandır! İnsanların taptıkları ilahlara benzemez;
gururlu Kildani ordusunun ilahı gibi değildir; O, ezelden ebede kadar Tanrı’dır.
Öncesiz ve sonsuz Tanrı. Bizler tarihte geçmiş sorunlarla ezilmekteyken ya da
gelecekte dünyamızda neler olabileceğini merak ederken, tapındığımız Tanrı’nın
tarihin değişken akıntısının dışında olduğunu aklımızdan çıkarmamak kadar
teselli ve güven verici bir şey yoktur. Tarih meydana gelmeden önce Tanrı var
idi; tarihi O yarattı. O’nun tahtı dünyadan yukarıda ve zamanın dışındadır. O
sonsuzlukta hüküm sürüyor, öncesiz ve sonsuz Tanrı olarak.

11.6.
Ya RAB, kutsal Tanrım, öncesizlikten beri var olan sen değil misin? Biz
ölmeyeceğiz.
Habakkuk 1: 12
Bist du nicht von alters her, o HERR, mein Gott, mein Heiliger?
Habakuk 1, 12
da, vorhanden: var
da sein: var olmak
Bu ayet ile aynı zamanda, Tanrı’nın kendi kendine var olduğunu anlıyoruz.
Habakkuk, “Sen ezelden değil misin, ya Rab?” derken, burada yüce Yahve adını
kullanmaktadır. “Sen ezelden değil misin? ey Yahve!” O ad bizlere Tanrı’nın
kendi kendine var olduğunu belirtir, sonsuz olan Tanrı, “Ben Ben’im” dedi
Musa’ya. “İsrail oğullarına de ki, ‘Beni size Ben Ben’im diyen gönderdi’” (Çıkış
3:14).
“Ben Ben’im” demek, “Ben mutlak Olanım, kendi kendime var olan!” demektir.
Bu, Tanrı’nın ezelden beri var olduğunu ve her zaman var olacağını dile getiren
bir sözcüktür
135. Mezmurda şöyle yazar: “Ya Rab, adın sonsuza dek sürecek, bütün kuşaklar
seni anacaklar!” (Mez.135:13). Bu ayette geçen Rab sözcüğü yine BEN BEN’im
anlamındadır. Bu isim Kutsal Kitap’ta bize Tanrı’nın var oluşundan söz eder.
Evet, Tanrımız kendi özünde kendi kendine var olandır. Bu bana büyük bir umut
ve tesellidir. Çünkü her zaman var olan Rab, bana sonsuz yaşam verdiği zaman,
bu da her zaman, sonsuza dek sürecek bir yaşamdır.

12.6.
Ya RAB, kutsal Tanrım... Ey kayamız (sığınağımız).
Habakkuk 1: 12
O HERR, mein Gott, mein Heiliger ... mein Fels (meine Zuflucht).
Habakuk 1, 12
der Fels: kaya
die Zuflucht: sığınak
Burada peygamber Tanrı’nın başka bir niteliğini, kutsallığını belirtiyor.
Habakkuk, sadece Tanrı’nın sonsuz varlığı, O’nun kendi kendine var olması ve
her şeyle, her insandan bağımsız olmasından değil, aynı zamanda O’nun Kutsal
olan, büsbütün ve kesin olarak doğru ve kutsal, yiyip bitiren ateş olduğundan
emindir. “Tanrı ışıktır ve O’nda hiç karanlık yoktur” (1 Yuhanna 1:5). Kutsal
olan bir Tanrı, doğru olmayanı yapar mı? sorusunu kendimize sormamız gerekir.
Yanıt ise hayırdır, birçok şeyi anlamazsak bile.
Habakkuk peygamberin emin olduğu başka bir şey de, Tanrı’nın gücünün her
şeye yeter olmasıdır. Tanrı’ya verilen Kaya adı, O’nun kudreti ve gücü her şeye
yeter olduğunu belirtmektedir. Tüm dünyayı yoktan var eden Tanrı!... “Işık
olsun!” diyerek ışığı yaratanın gücü her şeye yeter. O’nun sınırsız gücü vardır. O
‘Kaya’dır. İşte bu Kaya üzerine imanı kurmak gerekir.

13.6.
Ya RAB, kutsal Tanrım... Biz ölmeyeceğiz.
Habakkuk 1: 12
... O HERR, mein Gott, mein Heiliger. Wir werden nicht sterben.
Habakuk 1, 12
wir: biz
ihr: siz
sie: onlar
Habakkuk peygamberin Tanrı’yla ilgili belirttiği başka bir ilke vardır ki, bu
birçok yönden peygamberin karşı karşıya bulunduğu sorun için önemlidir.
Belirttiği kural şudur: Tanrı sadıktır, verdiği vaatte durandır. Tanrı İbrahim
peygamberle Habakkuk peygamberin burada konu ettiği antlaşmayı yapmıştı.
Tanrı bu antlaşmayı İshak ve Yakup ile yeniledikten sonra, aradan yüzlerce yıl
geçince onu Davut’la yeniledi.
İsrail’e, Tanrı’ya ‘Tanrım, kutsalım’ demek yetkisini veren bu antlaşma idi.
Habakkuk Tanrı’nın ‘ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım
olacaklardır’ dediğini hatırlıyor. Onlar Tanrı’nın sonsuz öz niteliklerine
inandıkları halde, böyle bir Tanrı’nın gökte, uzaklarda bulunup, ihtiyaçlarından
ilgisiz olabileceği düşüncesi onlara üzüntü verebilirdi. Fakat Tanrı ile onlar
arasında sıkı bir bağlantının var olması, kendi sadık antlaşmasına bağlı kalan
Tanrı olduğunu bilmeleriydi. Tanrı söz vermişti ve ondan hiç bir zaman
dönmeyecekti.

14.6.
Ya RAB, kutsal Tanrım... Biz ölmeyeceğiz.
Habakkuk 1: 12
... O HERR, mein Gott, mein Heiliger. Wir werden nicht sterben.
Habakuk 1, 12
sterben: ölmek
Habakkuk antlaşmayı düşündüğünde ‘Tanrım, kutsalım’ diyebildi; ve buna ‘biz
ölmeyeceğiz‘ sözünü de ekledi.
Kildani ordusu ne yaparsa yapsın, İbrani halkını hiç bir zaman yok edemezdi.
Rab Kildaniler’i kullanacaktı, ama Kildaniler’in yok etme, ortadan kaldırma
yetkisi yoktu. Bu yetki ancak Rab’be aittir.
Habakkuk, “Biz ölmeyeceğiz” dediğinde haklıydı. Tanrı İbrahim’e, İshak’a ve
Yakup’a verdiği vaatlerde bunu açıkça belirtmişti. Bu doğrultuda Tanrı yine
Musa, Yeşu ve Davut’a benzer vaatlerde bulunmuştu. Yine Habakkuk’tan önce
ortaya çıkmış peygamberler aracılığıyla bu vaadini yinelemişti. Tanrı, kendi
çocuklarının, halkının yok olup gitmesine izin vermeyecekti. İşte Habakkuk bu
gerçeği bildiğinden, büyük bir güvenle, “Biz ölmeyeceğiz” diyordu.
Bugün, İsa Mesih’e iman ederek Tanrı çocuğu olan bir kimse büyük bir güvenle,
“Benim için (sonsuz) ölüm ve yargılanma yoktur!” diyebilmektedir!

15.6.
Ey Tanrım, kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerin. Haksızlığı hoş
göremezsin. Öyleyse nasıl hoş görürsün bu hain adamları? Doğrular kötülere
yem olurken neden susuyorsun?
Habakkuk 1: 13
Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können, und Verderben
vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du dann den Räubern zu,
schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er?
Habakuk 1, 13
der Verräter, verräterisch: hain
Peygamber Tanrı’nın kutsal olduğunu ve vaatlerinde durduğunu biliyor, ama
yine de kafasında anlayamadığı sorular vardır: “Ey Tanrım, kötüye bakamayacak
kadar saftır gözlerin. Haksızlığı hoş göremezsin. Öyleyse nasıl hoş görürsün bu
hain adamları? Doğrular kötülere yem olurken neden susuyorsun?” Tüm bunların
Tanrı’nın kutsallığıyla, karakteriyle nasıl bağdaşabilir, diye sormaktan kendisini
alamıyor; tıpkı bizler gibi, değil mi? Etrafımızda gördüğümüz kötülükler,
haksızlıklar karşısında, bazen şöyle düşünmüyor muyuz? Tanrı neden
suskundur? Bu kadar haksızlıklar olurken, bana şu kötülük, bu zulüm yapılırken,
kutsal ve sevgi olan Tanrı neden bir şeyler yapmıyor? Neden fakirin, ezilenin,
haksızlığa uğrayanın hakkını almıyor, suçlunun, zalimin, kötülük işleyenin
cezasını vermiyor?
Bizler bu dünyada kalıcı değiliz ve kısa bir ömrümüz vardır. Asıl önemli olan
sonsuzluktur. Hiç kaygınız olmasın ki, kötülere gereken ceza verilecektir. Rab,
“Günahın er geç seni bulacaktır” diyor. Rab’be güvenelim ve kendimizi O’nun
adaletine bırakalım.

16.6.
Ey Tanrım, kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerin. Haksızlığı hoş
göremezsin. Öyleyse nasıl hoş görürsün bu hain adamları? Doğrular kötülere
yem olurken neden susuyorsun?
Habakkuk 1: 13
Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können, und Verderben
vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du dann den Räubern zu,
schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er?
Habakuk 1, 13
zum Fraß werden: yem olmak
Değerli okuyucumuz, bu yaşamda bazı şeylerden emin olmasam da, bir şeyden
eminim ki, Tanrı hiç bir kötülüğe bakmaz. Tanrı günahtan tiksinir, iğrenir. O’nun
paklığı yüzünden dünyadaki tüm kötülük Tanrı’ya büsbütün tiksindiricidir. O,
kötülüğü görmekten gözleri temiz olandır. Tanrı ile kötülük sonsuz karşıttır.
Zalim ya da adaletsiz ne varsa Tanrı’nın karakterinden büsbütün uzaktır, ayrıdır.
Tanrı’da adaletsizliğin bulunması söz konusu değildir. O yalnız kimseyi günahla
denemediği gibi, aynı zamanda kendisi de kötülükle denenmez (Yakup 1: 13).
‘Tanrı ışıktır ve O’nda hiç karanlık yoktur (Yu.1: 5).
Bu dünyadaki kötülükler, haksızlıklar karşısında şunu diyebilirim ki, Tanrı
sabrediyor. Ama şunu bilin ki, Tanrı’nın yargısı bir gün gelecektir kötülük ve
kötülük işleyenlerin üzerine.

17.6.
Ey Tanrım, kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerin. Haksızlığı hoş
göremezsin. Öyleyse nasıl hoş görürsün bu hain adamları? Doğrular kötülere
yem olurken neden susuyorsun?
Habakkuk 1: 13
Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können, und Verderben
vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du dann den Räubern zu,
schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er?
Habakuk 1, 13
schweigen: susmak
Habakkuk peygamberin halkı kötü olabilirdi, ama Kildaniler onlardan çok daha
kötü idi. Öyleyse Tanrı bu kötü ulusun kendi halkını yok etmeye kalkmasına nasıl
izin verebilirdi?
Biz de bazen şöyle diyoruz: Ben kusursuz biri değilim, ama diğer kişi benden çok
daha günahkardır. Öyleyse Tanrı neden bu sorunun benim başıma gelmesine izin
veriyor?
Habakkuk peygamber de burada parmağını uzatarak Babilliler’i işaret ediyordu.
“Onlar kötü adamlar, bizlerse iyi adamlarız” diyordu. Diğer bir deyişle Habakkuk
şunu diyordu: “Ya Rab, kötü olanlar bizler değiliz. Onlar var ya, kötü olanlar
onlardır. Yargılaman ve cezalandırman gereken birileri varsa, bu onlardan
başkası değildir.” Kendi halkı arasındaki kötülükler konusunda neden hiçbir şey
yapmıyor diye Tanrı’ya yaklaşan ve şikayette bulunan kişi kendisiydi.
Habakkuk, Tanrı’ya şikayetlerini iletirken Yahudi halkının şeriata aldırmadığını,
doğruluğun ve adaletin ortadan kalktığını ve ortalığı zorbaların ele geçirdiğini,
ama Tanrı’nın hiçbir şey yapmadığını söylemişti. Şimdi o söylediklerini
unutuyor muydu?

18.6.
Ey Tanrım, kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerin. Haksızlığı hoş
göremezsin. Öyleyse nasıl hoş görürsün bu hain adamları? Doğrular kötülere
yem olurken neden susuyorsun?
Habakkuk 1: 13
Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können, und Verderben
vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du dann den Räubern zu,
schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er?
Habakuk 1, 13
rein: saf
Kutsal bir Tanrı kötülüğe ve sapıklığa bakamaz. Bir kimsenin günahları
bağışlanmadan cennete gidememesinin nedeni budur. Bu nedenle her birimizin
günahının bağışlanması gerekmektedir. Günahlı bir şekilde ne kutsal olan
Tanrı’nın önünde durabiliriz, ne de yargıdan kurtulabiliriz. Günahlarımıza
kesinlikle bağış bulmalıyız daha bu dünyadayken. İşte burada Tanrı’nın sevgisi,
kayrası kendisini gösteriyor. Tanrı’nın kendisi bizim günahlarımızı üstlendi ve
bizlere kurtarıcı Mesih İsa’yı yolladı. Bugün her birimiz Kurtarıcı İsa’nın
kanındaki günahları temizleyen güce muhtacız. Yeni bir doğaya, yeni bir yapıya
ihtiyacımız vardır. İnsan günahını ortadan kaldıracak, ölen ve ölümden dirilen İsa
Mesih’in kanıdır! Tanrı kötülüğe ve sapıklığa asla bakamaz ve bakmayacaktır!
Bu nedenle cennete gitmeyi arzuluyorsan, önce İsa Mesih’e git ve günahlarını
temizlet. Tanrı sizi sevdiği için bağışlamak, günahlarınızı silip ortadan kaldırmak
istiyor.

19.6.
İnsanları denizdeki balıklara, yöneticiden yoksun sürüngenlere çevirdin.
Habakkuk 1: 14
Machst du doch die Menschen wie die Fische des Meeres, wie die Kriechtiere,
die keinen Herrscher haben.
Habakuk 1, 14
der Fisch: balık
das Kriechtier: sürüngen
“İnsanları denizdeki balıklara, yöneticiden yoksun sürüngenlere çevirdin.
Kildaniler onları oltayla, ağla, serpme ağla tutar gibi tutuyor ve sevinç çığlıkları
atıyorlar. Kurban kesiyorlar ağlarına bu yüzden. Kendilerine lezzetli ve bol
yiyecek sağlayan ağları için buhur yakıyorlar” (Hab.1:14--16).
Bu ayetler Babilliler’in düşmanlarına davranırken yaptıkları kötülüklere işaret
etmektedir. Babilliler düşmanlarına denizin balıklarına ya da toprağın içinde
hiçbir savunması olmayan sürüngenlere davranır gibi davranırdı.
“Olta, ağ ve serpme ağı” gibi sözler, Babil orduları ve Babil ordularının
düşmanlarını ele geçirirken kullandıkları silahlardır.
Tanrı “balık tutmak” kavramını Kutsal Kitap’ta “insanları tutmak” kapsamında
sembolik anlamlarda da kullanmıştır. Ama Rab bunu insanları yakalayıp yok
etmek için değil, tersine onları yakalayarak kurtarmak ve onlara sonsuz yaşamı
vermek için yaptığını söylemiştir (Matta 4:19).

20.6.
Ağlarını durmadan boşaltmaya, ulusları acımasızca öldürmeye devam edecekler
mi?
Habakkuk 1: 17
Soll er darum sein Netz ausleeren, und zwar ständig, um Nationen ohne Mitleid
hinzumorden?
Habakuk 1, 17
das Netz: ağ
ausleeren: boşaltmak
Habakkuk Tanrı’ya şunu soruyordu: “Onların ilerlemesine, ellerine geçirdikleri
insanları katletmelerine izin verecek misin?” Tanrı bu soruya “Hayır” diyerek şu
karşılığı verdi: “Ben önce Yahuda’yı, günahlarının cezası olarak ve de terbiye
olsun diye Babil’e sürgüne göndereceğim. Babil ile olan hesabımı ise o zaman
göreceğim.”
Tanrı aynen böyle yaptı. Bugün Babil yüzyıllardan bu yana toprak altında
yatmaktadır. Bu görüntü, Tanrı’nın kötülüğü cezasız bırakmadığını gösteren
basit, ama yerinde bir tanıklıktır.
“Tanrı niçin kötülüğe izin veriyor?” diye soranlar çok. Dostum, Tanrı aslında
kötülüğe sabrediyor; çünkü hiç kimsenin yok olup gitmesini istemiyor. İnsanların
sonsuza dek kaybolup gitmelerini istemediği içindir ki O, kendisine iman ederek
kurtulabileceğimiz bir Kurtarıcı belirlemiştir. Biz yok olup gitmeyelim diye,
Tanrı’nın öz varlığından çıkıp gelen İsa Mesih bizim günahlarımızı kendi üzerine
alarak haç ölümüne gitmiştir. Bu olay İsa Mesih’in yeryüzüne ilk gelişinde
olmuştur.

21.6.
Bunca kötülüğü bana neden gösteriyorsun, nasıl hoş görürsün bunca haksızlığı?
Habakkuk 1: 3
Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust soviel Ungerechtigkeit zu?
Habakuk 1, 3
über etwas hinwegsehen, tolerant sein: hoş görmek
soviel: bunca
“Tanrı kötüleri niçin cezalandırmıyor?” sorusu günümüzde de sorulagelen
sorulardandır. Tanrı bu soruyu İsa’nın İkinci Gelişinde yanıtlayacaktır. Çünkü O,
günahı o zaman yargılayacaktır. Bu her iki sorunun da yanıtını görebilmek için
olayı doğru görüş açısından değerlendirmeliyiz. İsa’ya yeryüzüne ilk gelişinde
dikenlerden yapılma bir taç taktılar, O’nu çarmıha çivilediler. İsa Mesih’in
yeryüzüne ilk gelişinin amacı da buydu. İnsanların günahlarını kendi üzerine
alsın ve bu günahlara yaraşan cezayı kendisi çeksin. O gerçekten de çarmıh
üzerinde bizim günahlarımız için öldü. Bugün O’na iman edenlerin günahları
bağışlanıyor. Bugün Tanrı sabırla bekliyor ki, bir günahlı insan daha kurtulsun.
Ama bir gün Mesih ikinci kez gelecektir. O ikinci kere geldiğinde yücelik tacını
takmış olacak ve yeryüzünü yönetecek olan asayı elinde bulunduracaktır.
“Tanrı bu sıkıntıyı çekmeme niçin izin veriyor?” türünden sorulara kişisel bazda
nasıl cevaplar verileceğini ben bilmiyorum; ama Tanrı’nın vereceği bir cevabın
var olduğunu çok iyi biliyorum.

22.6.
Nöbet yerinde, gözcü kulesinde durayım, bakayım RAB bana ne diyecek,
yakınmalarıma ne yanıt verecek göreyim.
Habakkuk 2: 1
Auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und will
spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für eine Antwort ich auf
meine Klage erhalte.
Habakuk 2, 1
klagen, sich beschweren: yakınmak
Birinci bölümde Habakkuk peygamberin sorduğu sorularla aklının ne kadar
karışık olduğunu gördük. Şimdiyse peygamber sorduğu sorulara Tanrı’nın bir
yanıtı olduğunu öğrenmiştir. Tanrı önce Habakkuk’un ilk sorusunu yanıtlamış,
ama Habakkuk bu yanıt üzerine Tanrı’ya daha zor bir soru sormuştu. Ama
Tanrı’nın bu soruya da vereceği bir yanıtı vardı.
Peygamber, yapılacak tek şeyin Tanrı’yı beklemek olduğunu anladı. Dua edip
şaşkınlıklarımızı Tanrı’ya anlatıp yükümüzü Rab’be verdikten, O’na yükledikten
sonra, biraz daha ileriye gidip Tanrı’yı da beklemeliyiz. Sorunumuzu Rab’be
vermeliyiz. Bu nasıl uygulanır? İlkin kendimizi sorundan ayırmalıyız.
Peygamberin ‘nöbet yeri, gözcü kulesinden’ söz etmesi, düşmanın gelişini
görmek için, askeri gözleyicilerin kullandığı ve yüksek bir yerde kurulan bir
kulenin tablosunu çizerek, bu yorumu düşünceye getiriyor. Nöbetçi, ovanın ve
insan kalabalıklarının çok üstünde olup biten her şeyi görebileceği uygun bir
gözleme yerinde duruyor ve bekliyor.

23.6.
Nöbet yerinde, gözcü kulesinde durayım, bakayım RAB bana ne diyecek,
yakınmalarıma ne yanıt verecek göreyim.
Habakkuk 2: 1
Auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und will
spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für eine Antwort ich auf
meine Klage erhalte.
Habakuk 2, 1
die Klage, die Beschwerde: yakınma
Burada, Mesih imanlısı yaşamı ile ilgili psikolojideki prensiplerin en
önemlerinden birisi vardır. Ya da başka bir deyimle, ruhsal savaşta nasıl
savaşmayı bilmek prensibi. Bir sorunu Tanrı’ya götürdükten sonra, artık o sorun
hakkında uğraşmaktan vazgeçmeliyiz. Soruna sırtımızı dönüp tüm ilgimizi
Tanrı’ya çevirmeliyiz. Ama yoldan çıktığımız nokta tam burası değil mi?
Şaşırtıcı bir sorunumuz var ve ilkeler belirterek, o ilkeleri soruna uygulamakla
peygamber yöntemini kullandık. Ama hâlâ tatmin olmuyor, ne yapacağımızı tam
olarak bilmiyoruz. Yaşamımızı ne yolda kullanacağımız sorun olabilir ya da karşı
karşıya geldiğimiz, güç bir karar gerektiren bir durum da olabilir. Kutsal Ruh’un
yol göstermesini aradığımız halde bir çözüm bulamadıysak, durumu duayla
Tanrı’ya sunmaktan başka yapılacak şeyimiz yoktur.
Tanrı Sözü, “Tüm kaygılarınızı Rab’be verin, çünkü O sizi düşünür” diyor (1.
Petrus 5: 7).

24.6.
Tüm kaygınızı O’na bırakın, çünkü O sizi düşünür.
1 Petrus 5: 7
Werft alle eure Sorge auf ihn! Denn er ist besorgt für euch.
1. Petrus 5, 7
denken: düşünmek
die Sorge: kaygı, endişe
Bizler sorunlar, kaygılar içerisindeyken ne yapıyoruz, biliyor musunuz? Diz
çöküp bizi tedirgin eden şeyi Tanrı’ya bildirir, kendi başımıza da bu zorluğu
çözmediğimizi ve onu anlayamadığımızı söyler, O’nun bu sorunu çözüp kendi
yolunu bize açıklamasını isteriz. Sonra ayağa kalkar kalkmaz sorun üzerinde yine
kaygılanmaya başlarız. İşte bunu yapıyorsanız, o zaman dua etmeye gerek
yoktur. Sorununuzu Tanrı’ya götürürseniz, onu orada, Tanrı’nın önünde
bırakınız. Sorunu kara kara düşünmeye artık hakkınız yoktur.
Habakkuk peygamberin şaşkınlığı içinde söyledikleri şu anlamdadır: “Bu
tedirginlik, bu feryat, bu ağlayış vadisinden çıkacağım artık; nöbet kulesine
gideceğim; en yükseklere tırmanacağım; Tanrı’ya ve yalnız Tanrı’ya
bakacağım!”
Habakkuk burada nöbet yerine gidip nöbet tutacağını, bekçilik yapacağını
söylüyordu. Eski Antlaşma’nın peygamberlik kitaplarından bazılarında
peygamberler nöbet bekleyen bekçilere benzetilir (Hez.3:17).

25.6.
Nöbet yerinde, gözcü kulesinde durayım,bakayım RAB bana ne diyecek,
yakınmalarıma ne yanıt verecek göreyim.
Habakkuk 2: 1
Auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und will
spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für eine Antwort ich auf
meine Klage erhalte.
Habakuk 2, 1
die Antwort: yanıt
Habakkuk peygamber, “Nöbet yerine gideyim, bekleyeyim... bakayım benim
yakınmalarıma ne yanıt verecek” diyordu. “Ben bekçilik yapmak için kuleye
çıkacağım ve sabırla bekleyeceğim, çünkü Tanrı’nın cevap vereceğini biliyorum.
O’nun ne söyleyeceğini bilmiyorum; ama bir cevabı olduğunu ve bu cevabı
zamanı gelince söyleyeceğini çok iyi biliyorum.”
Habakkuk çok sorular sorduğu için Tanrı’nın kendisini azarlamasını ya da
susturmasını beklemiyordu. Habakkuk Tanrı’nın yöntemlerini ve yollarını daha
iyi anlayabilmesi için Tanrı’nın kendisine cevap vereceğine inanıyordu. Bu
inançla ve beklentiyle nöbet yerine gitti ve Tanrı’yı beklemeye başladı.
Ama bundan daha da ileriye gidip yanıt aramalıyız. Çoğu zaman başarısız oluruz,
çünkü Tanrı’ya dua ederiz ama dua ettiğimizi hemen unuturuz. Tanrı’ya dua
edersek, Tanrı’nın yanıtını da beklemeliyiz. Bunu yapıyor muyuz? Nöbet
kulesindeki Habakkuk gibi O’nu bekliyor muyuz?

26.6.
Sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır.
Mezmur 119: 105
Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad.
Psalm 119, 105
die Leuchte, die Fackel: çıra
Tanrı bizlere nasıl yanıt verir? Kendi Sözü aracılığıyla. Elbette Tanrı bazı yolları
da kullanabilir. Ama O’nun yanıtı Kendi Sözlerinden gelir. Tanrı, Sözü
aracılığıyla insanlara konuşmaktadır gerçeğinden yola çıkarsak, Tanrı Sözü’nü
okuduğumuz zaman, Tanrı’nın yanıt vermesi de kaçınılmazdır. Bazen dua
ediyoruz ve “ya Rab, bana konuş” deriz. Böyle dua etmen gereksizdir. Tanrı
konuşmuştur. O’nun Sözü Kutsal Kitap’tır. Ama bana konuşmuyor diyenleri
duydum! Hemen şunu sormalıyız: Ne zamandan beri? Neden konuşmuyor? Tanrı
Sözü’nü okuyor ve bu Sözler üzerinde düşünüyor musun?
Habakkuk peygamber, “Benimle ne söyleşecek diye... bekleyeceğim!” diyor.
Beklemek demek, tüm dikkatimi, yani gözümü, kulağımı, düşüncelerimi O’na
dikeceğim. O’nun söyleyeceklerini görmek ve duymak istiyorum, demektir.
Tanrı Sözü’ne geldiğimizde de bu ilkeyi izlemeliyiz. Tanrı Sözü’nü dikkatle,
derinden, ciddi ve sabırla okumak, araştırmak, üzerinden düşünmek gerekir.
Bunun yanında da, bu Sözlerin bana söylemek istediği nedir, diye kendimize
sormalıyız.

27.6.
(Ya Rab) gözlerimi aç, yasandaki harikaları göreyim.
Mezmur 119: 18
Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz.
Psalm 119, 18
das Wunder: harika
öffnen: açmak
Habakkuk peygamber gibi, Tanrı’nın yanıtı için nöbet tutup bekle! Nöbet
kulesindeki bir nöbetçi gibi gayret ve direnme ile gözetlememiz gereklidir.
Tanrı’nın, Kendi Sözü’ne göre her zaman sadık olduğuna ve O’nun vaatlerinin
hiç boşa çıkmayacağına inanmalıyız. Böylece kendimi ve sorunumu Tanrı’ya
bıraktıktan sonra, Tanrı’nın kesinlikle yanıt vereceğini bilerek, gayretle O’na
bakıp beklemeye çaba göstermeliyiz. Bunu yapmazsak, Tanrı’ya saygısızlık
göstermiş oluruz.
Tanrı bazen içinde bulunduğumuz koşulları ve yaşamımızın günden güne geçen
olaylarını kendi bilgelik ve takdirine göre düzeltmekle, dualarımıza yanıt
verebilir. Tanrı o iş için bir kapı açmadan, bizi bir iş yapmaya çağırmaz. Belki
bunu ancak uzun bir süre sonra yapar, ama eğer Tanrı bizim özel bir ödev
yapmamızı isterse, diğer kapıları kapatıp o ödevle ilgili kapıyı açacaktır. Tanrı
çoğu kez engellerin ortaya çıkmasına izin verir, ama öne doğru uzanan yol belli
kalmaktadır. Tanrı’nın isteği kesindir. Sorun şudur ki, bu yanıtlar için bekler
durumda olmalıyız ve yanıt geldiği zaman da onları tanımaya hazır bulunmalıyız.

28.6.
Babam sensin... Tanrım, kurtuluşumun kayası.
Mezmur 89: 26
Mein Vater bist du, ... mein Gott und der Fels meines Heils!
Psalm 89, 26
die Rettung, die Erlösung, das Heil: kurtuluş
der Fels: kaya
Tanrı benim Babam’dır. Başımdaki her bir saç Tanrı tarafından bilinmektedir.
Tanrı benim iyiliğim ve yararım için benden daha çok ilgi duymaktadır. Tanrı
kendi büyük ve Kutsal adı uğruna benim ilgilendiğimden daha çok
ilgilenmektedir. Tüm bu gerçeklere inanırsam, O’na dua ettikten sonra, O’ndan
bir yanıt beklememek, elbette Tanrı’ya saygısızlık olur. Bu, ciddi bir iman
eksikliğini belirtir. Dua ettikten sonra tutum ve davranışımız gibi hiçbir şey
imanımızın durumunu göstermez. İman adamları sadece dua etmekle yetinmez,
aynı zamanda dualarına yanıt da beklerler. Bazen paniğe kapıldığımızda Tanrı’ya
dua ederiz, ama panik sona erince, ettiğimiz duayı da tümden unutuveririz.
İmanımızın sınavı, yanıt bekleyip beklemediğimizdir. Habakkuk Peygamber
nöbet yerinde durup kulenin üzerinde bekledi. Tanrı’nın yaptıklarını
anlayamadığı halde, sorunu Tanrı’ya bırakıp yanıt bekledi. Ne kadar uzun süre
bekledi, bilmiyoruz, ama o bekledi! Bizler de dostum, beklemeliyiz!

29.6.
Şöyle yanıtladı RAB: “Göreceklerini taş levhalara oyarak yaz. Öyle ki, herkes
bir çırpıda okusun.”
Habakkuk 2: 2
Und der HERR erwiderte mir und sprach: Schreib das Gesicht auf, und zwar
deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann.
Habakuk 2, 2
antworten: yanıtlamak
Bu ders son derece değerlidir. Eğer biz Habakkuk peygamberin metodunu
benimser ve onun gibi davranırsak Tanrı kendi vaatlerini her zaman tutacaktır.
Bu ruhsal alanda kesin bir kuraldır. Tanrı’nın söyledikleri şöyle özetlenebilir:
“Tamam, Habakkuk, senin duanı işittim, şaşkınlığını anladım. Yanıtım şudur:
İsrail’i cezalandırmak için yükselteceğim Kildaniler de sırayla büsbütün yenilip
yok edileceklerdir!”
Kildaniler’in üstünlüğü kısa süreli olacaktı. Onları özel bir amaç için yükselten
Tanrı’ydı. Ama kendileri için ün aldılar ve güçleriyle böbürlendiler. O zaman
Tanrı araya girdi, Kildaniler’i yok eden Medler’le Farslar’ı yükseltti.
Rab burada Habakkuk’a şöyle diyordu: “Gördüklerini yaz. Yaz ki, 21. yüzyılda
yaşayan insanlar imanla yaşadıkları günlerde karşılaşacakları sorulara benden
yanıt alabilsinler.”

30.6.
Şöyle yanıtladı RAB: “Göreceklerini taş levhalara oyarak yaz. Öyle ki, herkes bir
çırpıda okusun.”
Habakkuk 2: 2
Und der HERR erwiderte mir und sprach: Schreib das Gesicht auf, und zwar
deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann.
Habakuk 2, 2
der Stein: taş
Tanrı elimizde bir haritamız olsun istiyor. Çünkü nereye gittiğimizi bilmemiz
gerekmektedir. Yolla ilgili bütün ayrıntıları önceden okumamız gerekiyor. Yola,
ancak bunları okuduktan sonra çıkabilir, koşabiliriz. Yani bunu okuyan kimse
başkalarına da duyurmak için koşmalıdır. Çünkü bizler Tanrı Sözü’nün
habercileri olmaya çağrıldık.
Bugün inanlı topluluklarında yeterli hazırlık yapmaksızın Tanrı Sözü’nü
öğretmeye veya vaaz etmeye çalışan birçok insan bulunmaktadır. Koşmaya
başlamadan önce okumayı öğrenin. Bol bol okuyun ve neye niçin inandığınızı
rahatlıkla anlatabilecek duruma gelin. Gidip başkalarına inancınızla ilgili
tanıklıkta bulunmazdan önce, içinizde var olan umutla ilgili gerekli gerekçeleri
verebilecek yeterlikte bulunmalısınız.

1 Temmuz
1 Juli
Bu olayların zamanı gelmedi henüz. Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir.
Gecikiyormuş gibi görünse de bekle olacakları, kesinlikle olacak, gecikmeyecek.
Habakkuk 2: 3
Denn das Gesicht gilt erst für die festgesetzte Zeit, und es strebt auf das Ende hin
und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, warte darauf; denn kommen wird es, es
wird nicht ausbleiben.
Habakuk 2, 3
noch nicht: henüz
Kuleye beklemeye çıkan peygambere Tanrı yanıtını veriyor (2. ayet). Burada
ayırt edilmesi gereken üç nokta bulunuyor: Birincisi, Rab’bin, İsrail’in kötü
uygulamalarına getirdiği ahlaki yargı (2:5--13, 15--19). İkincisi, “Suların
denizleri kaplaması gibi yeryüzünün Rab yüceliğinin bilgisiyle dopdolu
olacağına” ilişkin Tanrı’nın amacı (2:14). Rab’bin yücelik içerisinde geri
geleceğini belirten bu açıklama ilkin Yeşaya 11:9--12’deki paralel ayetlerde,
ikinci olarak da, üçüncü ayetin alıntı olarak kullanıldığı İbraniler 10:37--38’de
gösterilmiştir. Habakkuk 2:3’te geçen “Gecikiyormuş gibi görünse de bekle
olacakları, kesinlikle olacak, gecikmeyecek” sözü, İbraniler mektubundaki ayete,
“Mesih’in İkinci Gelişi” işaret edilerek, “Gelen pek yakında gelecek ve
gecikmeyecektir” olarak aktarılmıştır. Üçüncü olarak da şunu söyleyebiliriz:
“Doğru kişi imanla yaşayacaktır” (2:4). Bu, Habakkuk kitabında geçen en önemli
ayettir. Bu ayet Yeni Antlaşmada üç kez kullanılmıştır (Rom.1:17; Gal.3:11--14;
İbr.10:38).

2.7.
Doğru kişi bana olan imanla yaşayacaktır.
Habakkuk 2: 4
Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben.
Habakuk 2, 4
der Glaube: iman
aus Glauben: imanla
Küçük Habakkuk kitabının en önemli ayeti 2:4’tür. Bu ayet, gerçekten de, alıntı
olarak kullanıldığı Yeni Antlaşma’nın üç büyük öğreti mektuplarına büyük bir
önem kazandırır. Bu ayetler şunlardır: Romalılar 1:17 (Yahudi ve diğer uluslar
ilişkisinde); Galatyalılar 3:11--14 (Uluslar ilişkisinde); ve İbraniler 10:38
(Yahudi ulusu ilişkisinde) kullanılmıştır.
“Doğru kişi imanla yaşayacaktır.” Bu ayet bize insanlığa açılan iki yolu
göstermektedir. Dikkat ederseniz ayette, dünyamızda var olan iki ayrı grup
insandan söz edilmektedir: 1. Kayıp olan insan, 2. İmanla yaşayan insan. Diğer
bir deyişle bunlara ‘kayıp’ ve ‘kurtulmuş’; Tanrı’ya güvenen ve inanmayan da
diyebiliriz. ‘Kutsal’ ve ‘günahlı’ terimleri de bu kesin ayrımı açıkça
göstermektedir.
Daha önce Habakkuk, Tanrı’dan mesaj almak amacıyla gözetleme kulesine
çıkmış, nöbet beklemeye başlamıştı. Bu mesaj Tanrı’nın bireylerle ve uluslarla
olan ilişkisini açıklayacak olan büyük bir mesaj olacaktı. Böylece burada,
dördüncü ayette, Tanrı’nın belirlemiş olduğu büyük bir kuralla karşılaşıyoruz.

3.7.
İnsana doğru gözüken yol vardır, ama sonu ölüm yollarıdır.
Süleyman’ın Özdeyişleri 14: 12
Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber zuletzt sind es Wege
des Todes.
Sprüche 14, 12
aussehen, erscheinen: gözükmek
İnsanlığın büyük bir kesimi bu gruba girmektedir. Bu insanların canı
‘kabarmıştır’ ya da ‘yükseğe kaldırılmıştır’. Bu insanlar gurura kabarmışlardır.
Bunlar gururla dolaşıp gittikleri yerlerde papatya toplarken, yavaş yavaş akan bir
dere gibi ilerlemeye devam edecekler ve sonuçta kendi sonlarını belirleyecek
olan yıkım denizine kavuşacaklardır. Bu insanların sonu bu olacak. Kutsal
Yazılar kaybolmuş insanların geleceğiyle ilgili olarak çok az açıklamalarda
bulunur. Bu açıklamalardan birisini İncil’de İsa Mesih’in kendisi, zengin adam
ile yoksul Lazarus’un öyküsünde yapmıştır (Luka 16). Lazarus öldüğü zaman
cennete götürülmüştü, zengin adam ise öldüğünde ölüler diyarına götürülmüştü.
Sizler de aynı şekilde yaşamaya, yani günahlarınızda yaşamaya devam ederseniz,
sizin sonunuz da aynen böyle olacaktır, yani cennet değil, ölüler diyarı ve sonsuz
yargı!

4.7.
Doğru kişi bana olan imanla yaşayacaktır.
Habakkuk 2: 4
Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben.
Habakuk 2, 4
leben: yaşamak
richtig, gerecht, wahr: doğru
‘Doğru kişi imanıyla yaşayacaktır’ sözü insan soyunun ikinci grubunda olanları
betimlemektedir. Bu grupta olan insanlar yaşam denen nehirde Tanrı’ya ve tüm
bilgilerin doluluğuna doğru akmaktadırlar.
Habakkuk ileriye, geleceğe baktığı zaman “Tanrım, niçin?” sorusunu sormuştu.
Bizler şimdiki bulunduğumuz açıdan geriye baktığımızda Habakkuk’un
sorusunun yanıtını görebiliyoruz. İşlemiş oldukları günahlar yüzünden terbiye
edilip akıllansınlar diye Tanrı, kendi halkını sürgüne göndermiştir. Tanrı’nın
bundan daha büyük amacını şimdi apaçık görmekteyiz: Vakit dolunca Tanrı
yeryüzüne Kurtarıcı olan Mesih İsa’yı gönderecekti.
Habakkuk imanlı bir adamdı. “Kuleme çıkıp Tanrı’dan gelecek haberi
bekleyeceğim. Ben cevap verecek olan Tanrı’ya güveniyorum,” demişti.
Göreceğiniz gibi, “İman olmadan Tanrı’yı hoşnut etmek mümkün değildir.
Tanrı’ya yaklaşan kişi O’nun var olduğuna ve kendisini arayanlara ödül verici
olduğuna iman etmelidir” (İbr.11.6).

5.7.
Bu nedenle, iman sonucu doğrulukla donatılmış olarak, Rabbimiz İsa Mesih
aracılığıyla Tanrı’nın önünde barış içindeyiz.
Romalılar 5: 1
Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit
Gott durch unseren Herrn Jesus Christus.
Römer 5, 1
daher, aus diesem Grund: bu nedenle
Tanrı bugün sizi kendisine gelmeye çağırıyor. O’na gelmenin ya da O’na
gitmenin tek yolu iman etmektir. İman eden bir kimse yine iman yoluyla yaşama
sahip olur, imanla yürür, iman yoluyla sonsuzluğa adımını atar. Bu onun kendi
başarısı, hüneri değildir. İnsan kendi çabası, sevapları ve dindarlığıyla bu şeylere
asla sahip olamaz. Bu yüceliklere sahip olmanın yolu, bu yücelikleri karşılıksız
olarak armağan eden Kişi’ye iman etmektir.
İman nedir? İman, kurtuluşumuzun anahtarıdır. İman, Tanrı’yla ilişkiye
girmenin anahtarıdır. Tanrı kendi gerçeğini, İyi Haberini bildirir; biz de O’nun bu
gerçeğine iman ediyor ve O’nunla paydaşlığa, ilişkiye giriyoruz. İman etmede bu
gerçekleşiyor. Tabii imanda tövbe etme ve İsa’ya evet demek en önemli noktadır.
İman, bizim kurtuluşumuzda önemli rol oynar. Yani doğrulukla donatılma iman
aracılığıyladır.

6.7.
Bu nedenle, iman sonucu doğrulukla donatılmış olarak, Rabbimiz İsa Mesih
aracılığıyla Tanrı’nın önünde barış içindeyiz.
Romalılar 5: 1
Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit
Gott durch unseren Herrn Jesus Christus.
Römer 5, 1
das Ergebnis: sonuç
İman yoluyla doğru sayılırız. İman, insanın doğru sayılabilmesi için insandan
beklenen tek eylemdir. Günahlı aklanmayı, doğrulukla donatılmayı Kurtarıcıya
olan kesin bir imanla hak kazanıyor. Kişi kendisinin suçlu, günahlı olduğunu ve
bu suçlarından dolayı sonsuz mahvı hak ettiğini açıklıyor; ama aynı zamanda
onun bütün suçlarını çarmıhta ödemiş olan Rab İsa’yı kabul ediyor, O’na iman
ediyor.
İsa’ya iman et, kurtulacaksın! diyebiliriz. Bu anahtardır ve anahtar her zaman
anahtar olarak kalır. İman, sadece anahtar değil, sadece Tanrı’yla beraberlik
değil, aynı zamanda iman cennete dek beraberliğe taşır. Biz imandan imana
kurtuluyoruz. Yani bizim iman yaşamımız çalışır durumda kalıyor, İsa’yla olan
beraberliğimiz İsa’da kalıyor iman aracılığıyla. O’nu görmüyoruz, ama O’na
iman ediyoruz ve iman ile O’na tutunuyoruz, bağlanıyoruz.

7.7.
Servet aldatıcıdır. Küstahlar kalıcı değildir; açgözlüdürler ölüler diyarı gibi ve
ölüm gibi hiç doymazlar. Ülkeleri ele geçirip halkları tutsak alırlar.
Habakkuk 2: 5
Der Reichtum ist trügerisch. Der anmaßende Mann bleibt nicht, sie sind
habgierig wie das Totenreich und wie der Tod frisst er sich nie satt! Und er rafft
an sich alle Nationen und nimmt alle Völker gefangen.
Habakuk 2, 5
trügerisch: aldatıcı
Burada Babilliler’den söz edilmektedir. Babilliler çevrelerindeki uluslara
saldırmadan, ülkelerini ele geçirmeden rahat etmezdi. Ganimet üstüne ganimet
toplar, birçok insanı yerinden yurdundan koparır, esir götürürdü. Babil dünya
tarihindeki ilk süper güç olmuştur. Bunların amacı tüm yeryüzüne egemen olmak
ve yönetmekti. Dünyanın diğer güçlü ve büyük uluslarının da gayreti bu yönde
olmuştur.
Habakkuk bu halkın sarhoşluğundan, içkiye düşkünlüğünden söz eder (2:15). Bu
aynı konuyla peygamberlerin yazılarında, özellikle de Amos, Yoel, Nahum ve
Habakkuk kitaplarında birçok kez karşılaşırız. Nahum, Asur İmparatorluğunun
sarhoşluk nedeniyle yıkıldığını söyler. Amos, Tanrı’nın İsrail’in kuzey krallığını
sarhoşlukları nedeniyle sürgüne gönderdiğini söyler. Habakkuk da
peygamberliğinde, Tanrı’nın Babil’i sarhoşluğu nedeniyle yıkacağını
söylemektedir. Diğer bir deyişle sarhoşluk, kendi yıkımını da beraberinde
getirmektedir.

8.7.
Komşularına içki içirip sarhoş eden, içkiye zehir bile katan sizlerin vay başına.
Habakkuk 2: 15
Weh euch, die ihr anderen zu trinken gebt, und sogar berauschendes Gift
beimischt!
Habakuk 2, 15
trinken: içmek
zu trinken geben: içirmek
Babilliler sarhoşluklarıyla ünlüydüler. Örneğin bu konuda Daniel kitabının 5.
bölümüne bakabilir, orada Babil kralı Belşezar’ın verdiği büyük ziyafeti
okuyabilirsiniz. Babil’in yıkılışı o gece olmuştu. Niçin? Çünkü hepsi sarhoştu!
Sarhoş olup zevk alemleri yaşadıkları bir geceydi. Sağlam duvarlarla çevirili
kentlerinin içerisinde tamamen güvenlikte olduklarını zannediyorlardı.
Roma’nın yıkılışı da sarhoşlukları nedeniyle olmuştur. Evet, sarhoşluk ve zevk
alemleri birçok ulusun yıkılışına neden olduğu gibi Roma’nın da yıkılmasına
neden olmuştur.
Sarhoşluk kendi ulusumuzun da yıkımına neden olabilir. Bugün nereye bakarsak
bakalım, örneğin, iş dünyasından spor dünyasına, politikacıdan müzik dünyasına
kadar hemen hemen herkesin büyük, gösterişli kutlamalara, kokteyllere
katıldıklarını ve büyük çapta içki tükettiklerini görüyoruz. Neymiş? İş
bağlantılarını, görüşmelerini en iyi bu yolla yapıyorlarmış. Milyonlarca vatandaşı
sarhoş olan bir ulus uzun süre ayakta kalabilir mi?

9.7.
Çıplak bedenlerini seyretmek için komşularına içki içirip sarhoş eden, içkiye
zehir bile katan sizlerin vay haline!
Habakkuk 2: 15
Weh euch, die ihr anderen zu trinken gebt, und sogar berauschendes Gift
beimischt und sie auch trunken macht, um euch ihre Blöße anzuschauen!
Habakuk 2, 15
nackt: çıplak
Bu küçük Habakkuk kitabında Tanrı, sarhoşluğun insanı kibre, gurura
götürdüğünü ve her şeyi yutmak isteyen cehenneme, “ölüler diyarına”
dönüştürdüğünü söylemektedir.
Burada trajik olan şey, alkolün insanı büyük ahlâksızlıklara sürükleyen bir şey
olduğudur. Alkol ve alkol bağımlılığı insanın tüm ahlâk değerlerini yıkmasına
yol açar. İnsana, başka türlü belki de asla işlemeyeceği bir sürü günahlar işletir.
Sarhoşluk her çeşit kötülüğü ve ahlâksızlığı da beraberinde getirir. Boşanmalara,
evlerin dağılıp yıkılmasına, insanın günahlı bir yaşam yaşamasına yol açar.
Dostum, yüzyıllar önce Habakkuk bunu burada açıkça söyledi. Tanrı şöyle dedi:
“Babil’i işte bu günahlar nedeniyle yıkacağım!”
Sarhoşluk aslında nedir? Bir kimsenin alkolün denetimi altında olmasıdır. Böyle
biri kendisini kontrol edemez. Oysa Mesih imanlısı her zaman Tanrı’nın
Ruhu’nun yönetiminde olmalıdır. Düşünceleri, duyguları, hareketleri Sevgi
Ruhu tarafından yönetilmelidir.

10.7.
İnsanın biçim verdiği oyma ya da dökme putun ne yararı var ki aldatmaktan
başka? Putu yapan, yaptığına güvenir, ama yaptığı ne ki, dilsiz puttan başka.
Habakkuk 2: 18
Was nützt ein Götterbild und dass sein Bildner es geschnitzt hat? Was nützt ein
gegossenes Bild und ein Lügenlehrer und dass der Bildner seines Gebildes darauf
vertraut, während er doch stumme Götzen anfertigt?
Habakuk 2, 18
betrügen, täuschen: aldatmak
Eski Antlaşma’nın Hakimler kitabında yönetimle ilgili büyük bir kural yer alır.
Bu aynı kuraldan Yeşaya’nın kitabında da açıkça söz edilir. Arkadan gelen
peygamberlerin hepsi, burada belirtilen kuralı kendi ortamlarına uyarlayıp
basitçe uygularlar. Bu kural şudur: Bir ulusun çökmesinde üç aşama vardır.
Birincisi inançtan sapıklığa düşmek, ikincisi ahlaksal bozukluklar; üçüncüsü de
siyasi anarşidir. İnsanlık tarihinde kaybolmuş ulusların hepsinin başından bu üç
şey kesinlikle geçmiştir. Çünkü her keresinde bu şeyler yaşanmıştır. En temel
sorun siyasi anarşi değildir. Yine en temel sorun ahlaksal bozukluklar
olmamıştır. Her ne kadar bunlar kötü ve berbat şeyler olsalar da, yine de en temel
sorun, inançta sapıklığa düşmek, gerçek Tanrı’dan uzaklaşıp sahte ilahların
peşinden yürümek, onlara tapınmaktır. Bunun sonucunda da inançta sapıklık ve
siyasi anarşi gelir. Bunlardan kurtulmanın yolu, diri, gerçek Tanrı’ya dönmektir.

11.7.
Oysa RAB kutsal tapınağındadır. Sussun bütün dünya O’nun önünde.
Habakkuk 2: 20
Der HERR aber ist in seinem heiligen Palast. Schweige vor ihm, ganze Erde!
Habakuk 2, 20
der Tempel: tapınak
aber: oysa
Bu gelişmenin, Rab İsa’nın yeryüzüne ikinci kez geldiği zaman gerçekleşeceğini
düşünüyorum. O buraya, tapınağına geldiği zaman tüm yeryüzü O’nun önünde
sesini kesecek, susacaktır. O zaman geldiğinde her türlü gürültü, şamata, bağırış,
kavga, her türlü gösteri, protesto ve her türlü karışıklık ortadan kalkacaktır. Öte
yandan bu sözlerin bugün için geçerli olabileceği de doğrudur. Bugün dünyada
bu denli çok sorunla karşı karşıya olmamızın nedeni, her ne kadar Rab gökteyse
de, kendi tapınağındaysa da, insanın Rab’bin önünde boyun eğmeye ve O’na
tapınmaya istekli olmayışıdır. Çenemizi kapayıp sadece bir hafta sessiz
kalabilseydik ne güzel bir şey olacaktı! Keşke herkes bir hafta süreyle ağzını
kapayıp hiç sesini çıkarmadan Rab’bin önünde bekleyebilseydi!
Günümüzde her şey ters gitmektedir! Çünkü insan Tanrı ile doğru bir ruhsal
ilişki içerisinde değildir. Bugün bizim sorunumuz, insanın Tanrı’yla doğru bir
ruhsal ilişki içerisinde olmayışıdır. Dostum, sadece tek bir alternatif, tek bir çıkış
yolu vardır. Söyleyelim: “Doğru kişi imanla yaşayacaktır!”

12.7.
Peygamber Habakkuk’un Duası - Şigyonot makamında.
Habakkuk 3: 1
Gebet des Propheten Habakuk nach Schigjonot.
Habakuk 3, 1
der Prophet: peygamber
das Gebet: dua
Habakkuk kitabı büyük bir karamsarlıkla - Habakkuk’un Tanrı’ya yönelttiği
soruyla - başlamıştı. Şimdiyse büyük bir sevinç ve yücelik duygusuyla son
bulacak. Habakkuk’un bu son bölümünde Tanrı’ya yükseltilen övgüleri ve
burada açıklanan imandan daha büyük bir imanı başka bir yerde
bulamayacaksınız.
Bu üçüncü bölümü yine üç önemli kesime ayırabiliriz. İlk iki ayette peygamberin
duasını görüyoruz. 3--17 ayetler arasında Tanrı’nın tasarısını görmekteyiz. 18. ve
19. ayetlerde ise peygamberin durumunu görmekteyiz.
“Şigyonot” sözcüğü müzikle ilişkili bir sözcüktür. Bazıları bunun parçanın
çalınmasında müzisyene yardımcı olan bir tür müzik notası olduğunu düşünür.
Bazıları da bunun bir tür müzik aleti olabileceğini söyler. Bu aynı sözcüğü Kutsal
Kitap’ta Mezmurlarda, ama bu kez tekil halde görürüz. Her iki durumda da
bunun müzikle ilişkili olduğunu biliyoruz. Habakkuk’un duası şiirsel bir dua, bir
tür tapınma ilahisidir.

13.7.
Ya RAB, ününü duydum ve yaptıklarının karşısında ürperdim.
Habakkuk 3: 1
HERR, ich habe deine Botschaft vernommen und mich hat geschaudert vor
deinen Taten.
Habakuk 3, 1
schaudern, erzittern: ürpermek
Habakkuk’un yaşamında çok büyük bir değişiklik oldu! Nöbet yerinde yaşadığı o
büyük tecrübe ve Tanrı’dan alacağı yanıt için O’nun önünde sabırla beklemesi
sonucunda gerçek imanı keşfetti, daha önce göremediği şeyleri görmeye başladı.
Bu nedenle bu son bölüme ‘Habakkuk’un ilahisi’ diyebiliriz. Bu bölümün son
ayetindeki dipnotta, “Müzik başı için, telli sazlar eşliğinde söylenecek”
sözünden, bunun telli bir müzik aleti eşliğinde söylenmesi gerektiğini anlıyoruz.
Peygamber, ‘Ya RAB, ününü duydum ve yaptıklarının karşısında ürperdim.
Günümüzde de aynı şeyleri yap, ya RAB, şimdi herkes bilsin neler yapabildiğini.
Öfkeliyken merhametini anımsa! (Hab.3:2).

14.7.
Ya RAB, ününü duydum ve yaptıklarının karşısında ürperdim. Günümüzde de
aynı şeyleri yap, ya RAB, şimdi herkes bilsin neler yapabildiğini. Öfkeliyken
merhametini anımsa!
Habakkuk 3: 2
HERR, ich habe deine Botschaft vernommen und mich hat geschaudert vor
deinen Taten. Tue das Gleiche in unseren Tagen, o HERR, jetzt soll jeder
erkennen, was du zu tun vermagst. Im Zorn gedenke des Erbarmens!
Habakuk 3, 2
sich erinnern, gedenken: anımsamak
Habakkuk’un ilahisi harika bir dua ve ilahidir. Habakkuk burada, “Ya Rab,
senin haberini işittim” diyor. Diğer bir deyişle Tanrı Habakkuk’a yanıt verip
şöyle demişti: “Dinle bak Habakkuk. Ben senin bekleme kulesinde kalıp
gözetlemeye devam etmeni ve imanla yürümeni istiyorum. Bana güvenmeni
istiyorum. Sen bu halkın günahlarına karşı benim hiçbir şey yapmadığımı
sanıyorsun, ama yanılıyorsun. Ben bir şeyler yapıyorum. Bu doğrultuda,
Kuzeydeki İsrail krallığına Asurlular’ı gönderdiğim gibi, şimdi de Kildaniler’i ve
Babilliler’i onların üzerine göndermeye hazırlıyorum.”
Tanrı Asurlular için “Öfkemin değneği” demişti. Ama Tanrı İsrail’in terbiyesi
için Babilliler’i kullanacak, bu tamamlandıktan sonra da, kötülükleri ve
günahları nedeniyle Babilliler’i adaletle yargılayacaktı. Tanrı’nın Babil’i
yargılayacağı, 2. bölümdeki kınamayla dile getirilmiştir. Tanrı yavaş yavaş
hareket edecek ve Babil’i kötülüklerinden dolayı yargılayacaktı. Tanrı günaha
ödün vermez ve göz yumamaz. Günah eninde sonunda gereken karşılığını
alacaktır.

15.7.
Ya RAB, ününü duydum ve yaptıklarının karşısında ürperdim. Günümüzde de
aynı şeyleri yap, ya RAB, şimdi herkes bilsin neler yapabildiğini. Öfkeliyken
merhametini anımsa!
Habakkuk 3: 2
HERR, ich habe deine Botschaft vernommen und mich hat geschaudert vor
deinen Taten. Tue das Gleiche in unseren Tagen, o HERR, jetzt soll jeder
erkennen, was du zu tun vermagst. Im Zorn gedenke des Erbarmens!
Habakuk 3, 2
gleich: aynı
Burada en önemli şey, Habakkuk’un tutumunda yüz seksen derece dönüş yapmış
olmasıdır. Şöyle diyor: “Senin haberini işittim” ya da, “Senin konuşmanı işittim
ve korktum.” Acaba neydi onu korkutan? Biliyorsunuz, önceleri Tanrı’nın hiçbir
şey yapmadığını düşünüyordu. Tanrı’nın günaha hiçbir zaman göz yummadığını
görüyor, günaha karşı O’nun öfkesinin alevlendiğini fark ediyor ve şimdi
Rab’bin yapacaklarından korkuyor.
Habakkuk’un söylediklerine dikkat edin: “Ya Rab, yılların ortasında kendi işini
canlandır; yılların ortasında onu bildir; öfkeliyken merhameti anımsa!”
Şöyle diyordu Habakkuk: “Ya Rab, ben senin çalışmakta olduğunu
bilmiyordum. Senin hiçbir şey yapmadığını sanıyordum. Ama şimdi yargı için
bir şeyler yaptığını görüyorum. Yargı ve ceza için hareket ederken, Kildaniler’e
bile merhametli olmayı hatırla ve halkına merhametli ol.”

16.7.
Öfkeliyken merhametini anımsa!
Habakkuk 3: 2
Im Zorn gedenke des Erbarmens!
Habakuk 3, 2
der Zorn: öfke
zornig: öfkeli
im Zorn / wenn du zornig bist: öfkeliyken
Habakkuk peygamber daha önce, sadece Tanrı’dan uzaklaşmış olan kendi halkı
üzerine değil, Kildaniler’in üzerine de gökten ateş yağmasını istemişti. Şimdi ise,
“Ya Rab, sakın merhametini unutma!” diyordu. Evet, Tanrı merhametli ve lütuf
doludur. O hiç kimsenin yok olup gitmesini istemez. Bugün gerçekten de her
ulusun, her insanın Tanrı’nın merhametine ihtiyacı vardır.
Habakkuk’un düşüncelerinde çok köklü değişiklikler oldu. En başta, “Ya Rab,
sen hiçbir şey yapmıyorsun?” diye sesleniyordu. “Niye bir şeyler yapmıyorsun?
Niçin onların yaptıklarını yanına bırakıyorsun? İşledikleri günahlara niye göz
yumuyorsun?” diyordu. Şimdi ise Tanrı Habakkuk’a kendisinin yapmakta
olduğu şeyleri görmesine izin vermişti. Bunu gören Habakkuk, “Merhamet!
Merhamet!” diye Tanrı’ya yalvarmaya başlamıştı. Eğer bizler Tanrı’nın
yargılamak amacıyla ne kadar ciddi hareket ettiğini görecek olsaydık, eminim
hepimiz yüce Tanrı’nın önünde secde kılar, O’ndan merhamet dilenirdik.

17.7.
Tanrı Teman’dan, kutsal Tanrı Paran Dağı’ndan geldi. Sela.
Habakkuk 3: 3
Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Sela.
Habakuk 3, 3
der Berg, das Gebirge: dağ
“Sela” sözcüğü Mezmurlarda da geçen çok ilginç bir sözcüktür. Bu sözcüğün
burada geçmesi, üçüncü bölümdeki bu sözlerin bir mezmur olduğunu
göstermektedir. ‘Sela’ sözcüğünün ne anlama geldiği konusunda birbirinden
farklı görüşler vardır. Bazıları bunun müzikte bir tür ‘dur işareti’ - nefes almak
için verilen ara - olduğunu söylerler. Yine bazıları bu sözcüğün geçtiği yerde,
müziğin daha güçlü hissedilebilmesini sağlayan davulların çalınmaya
başlanması gerektiğini belirten bir işaret olduğunu düşünürler. Bence bu ‘sela’
sözcüğü, bir tür “Dur, bak ve dinle!” demektir. Tanrı bu sözcük aracılığıyla,
“Şimdi otur ve dikkat et. Bu sözü iyice dinle!” diyordu. Mezmur müzik eşliğiyle
okunurken bu noktaya gelindiğinde, mezmuru okuyan kişi sesini iyice yükseğe
çıkarır, davullar da bu arada sesli ve gürültülü olarak çalınmaya başlardı. “Sela”
sözcüğü açıkçası insanların dikkatlerini çekmek için kullanılırdı.
“Kutsal Tanrı Paran Dağı’ndan geldi” diyor. Nasıl olabilir bu? Rab İsa, görkemle
bu yeryüzüne geri geleceğini söyledi. O zaman günah için değil, yargı için
gelecek.

18.7.
Tanrı Teman’dan, kutsal Tanrı Paran Dağı’ndan geldi. Sela. Görkemi kapladı
gökleri, O’na sunulan övgüler dünyayı doldurdu.
Habakkuk 3: 3
Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Sela. Seine
Hoheit bedeckt die Himmel, und sein Ruhm erfüllt die Erde.
Habakuk 3, 3
die Herrlichkeit, die Hoheit: görkem
Teman, İsrail’in güneyinde, Edom bölgesinde; Paran ise Sina Yarımadası’na
yakın bir yerdedir. Birçokları bunun İsrailoğulları’nın Mısır ülkesinden çıktıkları
zamana işaret ettiğini düşünmektedirler. Ne var ki, İbrahim’in Mısır’a gitmesi o
zamandan çok daha önceydi.
Burada Tanrı’nın yüceliğinin çok güzel bir görüntüsüyle karşılaşıyoruz:
“Rab’bin görkemi gökleri kapladı, O’na sunulan övgüler dünyayı doldurdu.”
Burada söylenen bu sözler henüz tam anlamıyla gerçekleşmiş değildir. Ama
İbrahim peygamber açısından söyleyecek olursak, onun yüreği Tanrı’ya yönelik
hamtlarla doluydu. Ve Mısır’dan çıktıkları zaman İsrailoğulları’nın yüreği de, en
azından başlangıçta hamt ve övgü duygularıyla doluydu. Tabii, daha sonra çölde
yürüdükleri zaman süresince şikayet ede ede yürekleri hamt yerine imansızlıkla
ve şüpheyle doldu.

19.7.
Güneş gibi parıldıyor, elleri ışık saçıyor. Gücünün gizi ellerinde.
Habakkuk 3: 4
Da entsteht ein Glanz, dem Licht der Sonne gleich, Strahlen ihm zur Seite, und
in ihnen verbirgt sich seine Macht.
Habakuk 3, 4
strahlen, glänzen: parıldamak
verstreuen, verbreiten: saçmak
“Güneş gibi parıldıyor, elleri ışık saçıyor.” Güneş çıktığı zaman onun ışınları
bize kadar ulaşıyor, değil mi? Burada Rab’bin gelişiyle ilgili bize verilen görüntü
budur. Sanırım Rab İsa İnanlılar topluluğunu yeryüzünden almak için geri
geldiği zaman, ilk gelişinde Beytlehem’de olmayan bir yücelik orada var
olacaktır. Yine, yeryüzüne egemenliğini kurmak için geldiği zaman bu aynı
yücelik ortaya çıkacaktır.
“Gücünün gizi ellerinde!” Diğer bir deyişle Tanrı’nın yüceliği O’nu öylesine
kaplayacak ki, O’nu göremeyeceksiniz. Tanrı’nın yüceliğini, yine Tanrı’nın
kendi yüceliği gizleyecekti. Bu tanrısal bir gizdir. İmanlıların bunu kabul edip
saygıyla karşılamaları gerekir.
İsrail’i koruyup Mısır’dan çöle yönlendiren Tanrı’nın yücelik bulutu, O’nun
Huzuru’nun gözle görünen simgesiydi. Güneş gibi ışınlarını göğe ve yere yayar.

20.7.
Yayını büsbütün sıyırdın, kılıfını oklarla doldurdun; yeryüzünü ırmaklarla
yardın. Sela.
Habakkuk 3: 9
Bloß, enthüllt ist dein Bogen; deine Eide sind die Pfeile, gemäß deinem Wort.
Sela. Durch Ströme zerteilst du das Land.
Habakuk 3, 9
fließend: akar
fließendes Wasser, Strom: akarsu
Tanrı kendi antlaşmasını, vaatlerini insanların yararı için veriyordu. Buradaki
‘sela’ sözcüğü, daha önce de dediğimiz gibi, davulcuya “davulunu şimdi daha
hızlı vurmaya başla!” diyen bir tür işaret sözcüğüdür. Bu davul sesi dinleyenleri
uyandıracak, böylece onların Tanrı’nın söylediklerini iyice dinlemelerini
sağlayacaktı. Dur, dinle!
“Yeryüzünü ırmaklarla yardın.” Şöyle bir durup Tanrı’nın yeryüzünü ırmaklarla
nasıl yardığını hiç düşündüğünüz oldu mu? Irmaklar ve nehirler yeryüzünü
baştan aşağı kesen büyük dilimler gibidirler. Burada karşımıza oldukça figüratif,
ama gerçekçi bir resim çıkmaktadır!
Tanrı bu dünyayı akan sular aracılığıyla hoş ve verimli kılmıştır. İnsanlar ise
yeryüzünü akıttığı suçsuz kanla kirletti. Tanrı bu yüzden toprağı çöle dönüştürür,
diyor. İnsan Tanrı’nın verdiği bereketi gönenemiyor. Yeryüzünde oluşan
depremler, seller, tayfunlar birçok yerlerde insanı yıkıma uğratmıştır. Tüm
gelişen tekniğe rağmen insan doğaya egemen olamıyor. Tanrı’dan uzaklaştıkça
bereketler tehdide, yıkıma dönüşebilir.

21.7.
Sarsıldı dağlar seni görünce, seller her yanı süpürüp geçti. Engin denizler
gürledi, dalgalar yükseldi.
Habakkuk 3: 10
Bei deinem Anblick erbeben die Berge, Gewitterregen zieht heran, die Tiefe
läßt ihre Stimme erschallen zur Höhe erhob sie ihre Hände.
Habakuk 3, 10
donnern: gürlemek
Doğal hareketlerde acayip güç vardır. Havayı tartmaya çalıştınız mı? Gene de
fırtına koskocaman bir ağacı kökten sökebilir. Bir yudum su insanı oldukça
serinletir. Yine de engin sular her şeyi alt üst eder, yanında tonlarca çamuru
sürükler. Bilmeliyiz ki her tür gücün kaynağı Tanrı’nın elindedir.
Bu ayetler, Tanrı’nın Musa peygamber aracılığıyla İbraniler’i nasıl kurtardığını
çok güzel resimlemektedir. İbrahim’in soyu olan İbraniler’i, Mısır’da tutsak
bulundukları zaman kurtardı. Ülkeden çıktıktan sonra önlerinde geçilmez deniz,
arkalarından gelen Mısır ordusu vardı. Deniz onlara ölüm yeri olacaktı. Ne var ki
Tanrı’nın gücü suları yarıp ortadan bir yol açtı. Böylece halk ıslanmadan denizin
öteki yanına, özgürlüğe geçti. Simge yoluyla sanki bu halk ölüm aracılığıyla
özgürlüğe, yaşama geçti. Sonra halk taşan Ürdün nehrinin kenarında beklerken
geçsinler diye Tanrı suları yardı.
Kurtarmak yolu ölümle ilgili. İsa Mesih’in ölümüyle kurtuluş sağlandı. Tanrı
kurtulan kişiyi İsa Mesih’le birlikte çarmıha gerilmiş, ölmüş ve dirilmiş olarak
saymaktadır.

22.7.
Sesini duyunca yüreğim hopladı, seğirdi dudaklarım, kemiklerim eridi sanki,
çözüldü dizlerimin bağı.
Habakkuk 3: 16
Ich vernahm es, da erbebte mein Leib, bei dem Schall erzitterten meine Lippen,
Fäulnis drang in meine Knochen, und unter mir bebte mein Schritt.
Habakuk 3, 16
erzittern, zucken: seğirmek
schmelzen: erimek
Bu kitapta ve üçüncü bölümün sonunda Habakkuk peygamber bize kendi kişisel
deneyimini anlatmaktadır. Kitabın başında Habakkuk, kendi kişisel bir deneyimi
ile başlamıştı. Şimdi ise bütün bunlara göstereceği fiziksel tepkileri söylüyordu.
Bazı kriz olaylarla ya da yaşamınızda çok acil bir olayla karşılaştığınızda hiç
bedeninizin titrediği olmuş mudur? Ama Habakkuk’un bedeni titremişti. Bakın
şöyle diyor: “Sesini duyunca yüreğim hopladı, seğirdi dudaklarım.” Sizin de
korkudan nefesinizin, sesinizin kesildiği oldu mu? Eminim çoğumuzun başından
böyle tecrübeler geçmiştir.
Habakkuk böyle bir tecrübe yaşadıktan sonra, “kemiklerim eridi” demişti. Yani
kendi başına ayakta duramıyordu. Birisinin desteğine ihtiyacı vardı. “Ama bize
saldıran halkın felakete uğrayacağı günü sabırla bekleyeceğim” diyordu. Evet,
Habakkuk Tanrı’nın yargılamak ve cezalandırmak için hareket etmekte
olduğunu ve önlerindeki zamanın sıkıntılı ve güç bir zaman olacağını biliyordu.

23.7.
Ben yine RAB sayesinde sevineceğim, kurtuluşumun Tanrısı sayesinde
sevinçten coşacağım.
Habakkuk 3: 18
Ich aber, ich will mich in dem HERRN freuen, will jubeln über den Gott meines
Heils.
Habakuk 3, 18
sich freuen: sevinmek
jubeln: coşmak
Tanrı’nın bizim gücümüz, bizim sevinç kaynağımız olduğunu sizin de
anlamanızı istiyorum, değerli okuyucumuz. Tanrı içinde yaşadığımız bu
günlerde bizlere dünyasal refah, mal mülk, zenginlik vaat etmemiştir. Rab bize
göksel barış, esenlik, huzur, sevinç ve cennet vaat etmiştir.
Tanrımız belirgin bir şekilde hareket etmekte, yavaş yavaş tasarılarını
gerçekleştirmektedir. Sorunlarınıza bir çözüm istiyorsanız, bu çözümü burada
size Habakkuk göstermektedir. Bu çözüm basitçe şudur: Tanrı’nın kendisi.
Bu kitabın başında Habakkuk Tanrı’ya yaklaşıp şöyle demişti: “Niye bu şeyleri
yapıyorsun? Çevremdeki kötülüklere niçin izin veriyorsun? Niye bütün bu
kötülükleri ortadan kaldırmıyorsun?” Sonra ne oldu? Tanrı onu alıp gözetleme
kulesine götürdü ve yapmakta olduğu şeyleri ona gösterdi. Ve şimdi Habakkuk
şöyle diyordu: “Tanrı’yla iman aracılığıyla yürüyeceğim!” Dostum, bugün de
Tanrı’yla sadece iman aracılığıyla yürünebilir.

24.7.
Egemen RAB gücümdür benim. Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir.
Aşırtır beni yükseklerden.
Habakkuk 3: 19
Der HERR, der Herr, ist meine Kraft. Den Hirschen gleich macht er meine
Füße, und über meine Höhen lässt er mich einherschreiten.
Habakuk 3, 19
der Hirsch: geyik
hoch, die Höhe: yüksek
Peygamber, benim gücüm Tanrı’dır diyor. Kardeşim, sorunlarınıza çözüm
bugün Tanrı’nın kendisidir. Sizin kim olduğunuzu ve ne tür sorunlarınızın
bulunduğunu bilmiyorum; ama bildiğim bir şey var; tüm sorunlarınızın çözümü
Tanrı’dadır. O’na inanıp güvenebilirsiniz. O’nun sizin yaşamanıza yönelik bir
amacı var ve O bu amacını gerçekleştirmek istemektedir. İsa Mesih’e
güvenebilirsiniz! O güvenilirdir! O’na güvendiğiniz zaman, O’nun sizin
yaşamınızda neler yapmaya başladığını göreceksiniz. O sizi kendi benzerliğine
dönüştürmek, Mesih’e benzer kılmak istemektedir! O’nun amacı budur.
Haberci Pavlus şöyle yazıyor: “Tanrı’nın, kendisini sevenlerle, amacına göre
çağırılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz” (Rom.
8:28--29).

25.7.
Yersel insana benzerliği nasıl kuşandıksa, göksel olana benzerliği de
kuşanacağız.
1 Korintoslular 15: 49
Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild
des Himmlischen tragen.
1. Korinther 15, 49
irdisch: yersel
himmlisch: göksel
sich umbinden, umhängen, umgürten: kuşanmak
Tanrı’nın senin için iyi bir amacı var. Kim olursan ol, fark etmez. Başka birinin
hayatta sizinkinden daha büyük bir amacı olduğunu söylemek tamamen yanlıştır.
Yeryüzünde yaşamış ya da yaşayacak olan diğerleri Tanrı’nın planında ve
amacında ne kadar değerli ve önemli iseler, siz de o kadar değerli ve önemlisiniz.
O sizi İsa Mesih’e benzer kılmak istemektedir.
1. Korintoslular 15:47– 49’da şu sözleri okuyoruz: “İlk insan yerdendir,
yerseldir. İkinci insan göktendir. Yersel insan nasılsa, yersel olanlar da öyledir.
Göksel olan nasılsa, göksel olanlar da öyledir. Yersel insana benzerliği nasıl
kuşandıksa, göksel olana benzerliği de kuşanacağız.”
Bizler burada şimdi gerçekten topraktan alınmış olan bedenlerdeyiz. Tanrı bizi
insan olarak yarattı. Ama O’nun bizim için amaçladığı son sadece bu kadar
değildir. Bizler topraktanız, yerseliz; ama O bizim göksel olmamızı istemektedir.
O’nun bizim için olan amacı budur!

26.7.
Ben doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim senin, uyanınca suretini görmeye
doyacağım.
Mezmur 17: 15
Ich aber, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt
werden, wenn ich erwache, mit deinem Bild.
Psalm 17, 15
aufwachen: uyanmak
satt werden, gesättigt werden: doymak
Ünlü heykeltıraş Mikelanjelo’nun yaşadığı günlerde yaşadığınızı farz edelim.
Bir gün onu atölyesinde ziyaret ediyorsunuz ve köşede bir yerde iri, kaba ve
nemli bir yerden geldiği için kirli gözüken bir taş parçası görüyorsunuz. Sert bir
mermer parçası. Ele gelmez gibi gözüken, sevimsiz, soğuk bir taş. Aradan altı ay
geçtikten sonra üstadın atölyesine bir kez daha gidiyorsunuz, ama bu kez
bambaşka bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Mikelanjelo Davut peygamberin o
muhteşem heykelini veya baş melek Mikail’in heykelini yapmış!
Mikelanjelo’nun o kaba mermer parçasıyla bir şey amaçlamış olması gibi, Tanrı
da bugün sizin ve benim için bir şeyler amaçlamıştır. Bizler yerseliz, topraktanız;
ama Kutsal Ruh’un bizim için göksel bir amacı vardır. Kutsal Ruh’un amacı, bizi
Mesih’in benzerliğine dönüştürmektir. Bunu yaparken Rab disiplin kullanır,
“Çünkü Rab sevdiklerini terbiye eder” (İbr.12:6).
Bugün bizler de Mezmur yazarı gibi cesaretle, “Ben ise doğrulukla senin yüzünü
göreceğim; Uyandığım zaman didarına doyacağım” diyebiliriz (Mez.17:15).

27.7.
Ben yine RAB sayesinde sevineceğim, kurtuluşumun Tanrısı sayesinde
sevinçten coşacağım.
Habakkuk 3: 18
Ich aber, ich will in dem HERRN frohlocken, will jubeln über den Gott meines
Heils.
Habakuk 3, 18
aber, wieder: yine
um des Herrn willen, dank des Herrn: Rab sayesinde
Dostum, tüm sorunlarının çözümü Tanrı’dır. Her çeşit sorununuzu çözecek,
sorularınıza cevap verecek olan O’dur. Her nerede ve kim olursan ol, Tanrı’yla
ve O’nun sağladığı kurtuluşla sevinebilirsin. Başlangıçta karamsar biri olan
Habakkuk peygamber gibi sen de, “Beni kurtaran, kurtuluşumun Tanrısı
sayesinde sevinçten coşacağım!” diyebilirsin. Evet, bu kitap karamsarlık ve
umutsuzluk sözleriyle açılmıştı; ama şimdi zafer ve yücelik sözleriyle kapanıyor.
Başlangıçta bir soru işaretiyle başlamıştı; ama şimdi büyük bir zaferi
vurgularcasına büyük bir ünlem işaretiyle son buluyor. Evet, bu güzel sözlerle
Habakkuk kitabı son buluyor. Sizler ve ben, bugün Tanrı’nın bu yüce sözlerinden
cesaret alalım! İman ile Rab’be gelelim ve iman ile yaşayalım!
Habakkuk’un bir ilkesi vardı ve ilkesini burada açıklıyor: sevincini durumlara
bağlamadı, onu kurtaran Rab’be bağladı. Durum ne olursa olsun, peygamber
sevincini Rab’de buldu.

28.7.
RAB’be şükredin, çünkü O iyidir.
Mezmur 106: 1
Halleluja! Preist den HERRN, denn er ist gut!
Psalm 106, 1
danken, preisen: şükretmek
Selma’yla ne zaman konuşsam, hep şikayet eder ve yaşama hep olumsuz bakar.
Eşinden, çocuklarından, komşularından, ağrıyan gözlerinden, iş arkadaşlarından
hep şikayet eder. İnsan onu dinlediği zaman her keresinde içi kararıyor. Bir gün
kendisine, “Yahu kızım, neyin eksik! Neden yaşama ayrı gözlerle bakmıyorsun”
dedim. “Bir evin var, işin var, eşin var, çocukların var, yiyeceğin var, daha ne
istiyorsun! Tüm bunlara sahip olamayan insanları hiç düşündün mü? Sonra hep
şikayet etmekle ne eline geçti şimdiye kadar, neyi kazandın?” Birden yüzüme
baktı, biraz düşündü, sonra da “Ali amca, haklısın! Nasıl bunca yıl bunları
göremedim” dedi.
Dostum, her zaman ve her durumda hamt etmeyi öğrenmeliyiz. Tabii ki sıkıntılar
olacaktır. Her birimizin başına sıkıntılar geliyor. Sıkıntılar yaşamın birer
parçasıdır. Bu nedenle bu konuda şaşmamak ve şaşırmamak gerekir. Yaşama
olumlu açıdan bakmak, elimizde olanlarla şükretmeyi öğrenmek tansiyon
yükselmesini, mide ağrılarını önler; kısacası bize büyük bereketler getirir.
Öyleyse neden böyle davranmıyorsunuz?

29.7.
RAB’be övgüler sun, ey gönlüm! O’nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün
varlığım! RAB’be övgüler sun, ey canım! İyiliklerinin hiçbirini unutma!
Mezmur 103:1--2
Preise den HERRN, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen!
Preise den HERRN, meine Seele, und vergiß nicht alle seine Wohltaten!
Psalm 103, 1--2
das Lob: övgü
103. Mezmur’da Davut peygamber ilk önce kendini, kendi benliğini uyarıyor,
ondan sonra tüm insanları. Çünkü bizim canımız her zaman Rab’bi övmeye hazır
değil. Çok çabuk canımız sıkılır, çok çabuk moralimiz bozulur. O zaman da ne
oluyor, biliyor musunuz? Rab’bin bunca yaptığı iyilikleri unutuyoruz.
Peygamber neden Rab’be hamt etmeyi “unutma” diyor? Çünkü bizler hamt
etmeyi çok çabuk unutan varlıklarız. Bir sıkıntı, bir dert, bir sorun bizi hemen
rahatsız ediyor ve birden her şeyi karanlık görmeye başlıyoruz. Geçmişte
Rab’bin yaptığı onca iyilikleri ne yazık ki, hatırlamıyoruz. Bu nedenle Davut
peygamber bizleri de uyarıp teşvik ediyor. Dostum, kendi canımızı, kendi
varlığımızı uyaralım her zaman. O canımız, gönlümüz, içimizde olan o iç
varlığımız değil, Rab’bin Ruhu bizi yönlendirsin ve yönetsin. Çoğu zaman
canımız bizi yönetiyor. Bu nedenle de inişli çıkışlı bir yaşam sürüyoruz. Bir gün
öyle, ertesi gün böyle. Tam tersine kendi benliğimizi idare etmeyi, zapt etmeyi
öğrenelim. Ve Rab’bi övmeyi unutmayalım.

30.7.
Çölün saka kuşuna benziyorum; viranelerin baykuşu gibi oldum. Gözüme uyku
girmiyor ve dam üstünde yalnız kalan serçe gibiyim.
Mezmur 102: 6--7
Ich gleiche der Eule der Wüste, ich bin wie das Käuzchen in den Ruinen. Ich
wache und bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach.
Psalm 102, 7--8
die Wüste: çöl
Serçeler genellikle gruplar halinde bir arada olurlar. Tek bir serçe, ufacık bir kuş
terk edilmiş, virane bir yerde bulunuyor. Davut da kendini virane bir yerde
bulunan kuş gibi görüyor, çaresiz ve yapayalnız!
Viranelerin baykuşundan söz ediyor. Baykuşun bakışlarını hiç seyrettiniz mi?
Baykuşun bakışlar o kadar üzücüdür ki, insanın yüreğine dokunur. Davut, ben bu
durumdayım. O derece üzgün ve acınılacak bir şekildeyim, diyor. Aynı
Mezmur’un 12.ayetinde tüm bu olumsuzluklara rağmen kocaman bir AMA sözü
var. Kutsal Kitap’ın birçok yerinde nerede sıkıntılardan, dertlerden, elemlerden,
acılardan söz ediliyorsa, arkasından mutlaka bir AMA sözü geliyor. “AMA sen
ya Rab, ebediyen tahtında oturursun!” Sen her şeyin üzerinde kralsın. Tüm
yönetim senin elindedir. Her şey senin egemenliğin altındadır. Bu nedenle
diyebiliriz ki, Davut bir yanıt olarak bulduğu yardımı 103. Mezmur’da dile
getirmiştir: “Ey canım Rab’be övgüler sun, iyiliklerinin hiç birini unutma!”

31.7.
Geyik akar suları özlediği gibi, canım da seni öyle özler ey Tanrı!
Mezmur 42: 1
Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir,
o Gott!
Psalm 42, 2
der Hirsch: geyik
Davut peygamber, “Canım Tanrı’ya, yaşayan Tanrı’ya susadı; ne vakit
geleceğim ve Tanrı’nın önünde görüneceğim?... Nasıl toplulukla birlikte yürür,
Tanrı’nın evine kadar onlara öncülük ederdim, sevinç ve şükran sesleri arasında,
bayram eden bir kalabalıkla birlikte!” (Mezmur 42:1--4).
Davut o sevinçli günlerini anımsıyor, ama burada sıkıntı içerisinde şöyle diyor:
“Ey canım, neden çökmüşsün ve neden içimde inliyorsun? Tanrı’ya umut bağla,
çünkü yüzünün kurtarışı için yine O’na hamt ederim...Bütün gün hasımlarım,
“Nerede senin Tanrın?” dedikçe, kemiklerimi ezer gibi bana hakaret ederler. Ey
canım, neden çökmüşsün? Ve neden içimde inliyorsun? Tanrı’ya umut bağla,
çünkü O’na yine övgüler sunacağım; O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır”
(42:5,10--11).
İşte burada yine RAB’den yanıt geliyor. Ne güzel! Umut kesilmiyor hiçbir
zaman. Son bulmayan bir umudumuz var. Her sıkıntının sonucunda, her karanlık
tünelin sonunda bir aydınlık bizi bekliyor. O da Rabbimiz’in kendisidir!

1 Ağustos
1 August
RAB’be övgüler sun, ey gönlüm!
Mezmur 104: 1
Preise den HERRN, meine Seele!
Psalm 104, 1
loben, preisen: övmek, övgüler sunmak
Davut peygamber şükretmeyi öğrenen ve yaşamında uygulayan biridir.
Örneğin, 104, 105, 106, 107. Mezmurların ilk ayetlerinde bakın ne diyor: Ey
canım, Rab’be övgüler sun! Ya RAB Tanrım, ne ulusun! Görkem ve yücelik
kuşanmışsın (104:1). RAB’be şükredin, O’na yakarın, halklara duyurun
yaptıklarını! (Mez.105:1). Övgüler sunun, RAB’be! RAB’be şükredin, çünkü O
iyidir, inayeti sonsuzdur (Mez.106:1). RAB’be şükredin, çünkü O iyidir, inayeti
sonsuzdur (Mez.107:1).
Davut tüm bunları yaşadı ve kendi tecrübelerinden bunları yazdı. Elbette en
büyük acıyı çeken, acılara, elemlere katlanan İsa Mesih’tir. O’na, acıları tatmış
elemler adamı deniyor Yeşaya 53.bölümde. O denli acı çeken, hakarete uğrayan
tek kişi İsa Mesih’tir. İsa Mesih’i izleyen, O’nun ardından giden bizler de birçok
acılardan, denenmelerden geçmekteyiz. Ancak bunlara şaşırmayalım, bu
yaşamda bunlar normaldir. Zaten Kutsal Kitap, bu denenmeler olacak, bu
acılardan geçeceksiniz, tecrübe sahibi olacaksınız diyor. Ancak bu şekilde
olgunlaşıyor, gelişiyoruz.

2.8.
Ey canım, RAB’bi yücelt... bütün iyiliklerini unutma.
Mezmur 103: 1--2
Preise den HERRN, meine Seele, ... und vergiß nicht alle seine Wohltaten!
Psalm 103, 1--2
vergessen: unutmak
Davut peygamber, sadece Rab’bin iyiliklerini anımsamıyor. O aynı zamanda
bakın ne diyor: “Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren,
canını ölüm çukurundan kurtaran, sana inayet ve merhamet tacını giydiren,
yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O’dur, bu nedenle gençliğin kartalınki gibi
tazelenir. RAB bütün düşkünlere hak ve adalet sağlar” (Mez.103:3--6).
Doğru mu tüm bunlar? Bunları yaşıyor muyuz? Evet, Rab tüm suçlarımızı
gerçekten bağışlıyor; hatta o derece büyük harikalar yapıyor ki, insanı
değiştiriyor; yepyeni bir insan, yepyeni bir yaratık oluyoruz; Tanrı’nın çocuğu
oluyoruz; o derece suçlarımızı bağışlıyor. “Doğu batıdan ne kadar uzaksa, o
kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı” (Mezmur 103:12).
Doğu ve batı birbirinden ne kadar uzaktır? Onlar hiçbir zaman bir araya gelemez.
Güneş doğuyor, batıyor, yine doğuyor, batıyor, ama aynı yerde olmuyor. Doğu
ve batı birbirinden sonsuza dek uzaktır. Bizim günahlarımızı, isyanlarımızı da
Rab aynı şekilde bizden uzaklaştırmıştır ve asla anmıyor. İşte Tanrımız bu
şekilde bizi bağışlıyor.

3.8.
Bütün fesatlarını bağışlayan, hastalıklarını iyi eden!
Mezmur 103: 3
Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten.
Psalm 103, 3
die Krankheit: hastalık
krank: hasta
Tanrı bizi sonsuz bir bağışla bağışladı. Tanrı Sözü’nde günahlarımızı bir daha
anmamak üzere bağışladı, hatta denizin en derin diplerine attı, diyor. Burada
“bütün hastalıklarını iyi eden” diyor. Bu doğru mu? Gerçekten tüm
hastalıklarımızdan iyileşiyor muyuz? Normal şartlarda gençken bir tarafımız
ağrımaz, kolay kolay da hasta olmayız. Ama yaş 40’lara girdi mi, yavaş yavaş
saçlarımız dökülmeye başlar, o eski güç azalıverir. 50’lerde tansiyon belirtileri
başlar, bel, diz ağrıları kendisini gösterir. Birçok insan genç yaşlarda kanser olur,
kalp hastası olur. Münir adında değerli bir dostumun 42 yaşında iken gözünde
kanser çıktı. Münir 51 yaşında kanserin kara ciğere sıçramasıyla bu dünyadan
göç etti. Her bir insan, sen de öyle, çeşitli hastalıklar çekmektedir. Bu
dünyadayız ve hastalanıyoruz. Her zaman iyileşmiyoruz, her zaman bu
hastalıklarımıza bir çare bulunmuyor. Her zaman Rab fiziksel hastalıklarımıza
şifa vermiyor. Acaba bir yanlışlık mı var burada? Hayır, ama yanlış anlama
vardır. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.

4.8.
Güvenilir ve adil olan Tanrı.... günahlarımızı bağışlar ve bizi her suçtan arıtır.
1 Yuhanna 1: 9
... ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von
jeder Ungerechtigkeit.
1. Johannes 1, 9
treu: güvenilir
gerecht: adil
reinigen: arıtmak
Tanrımız ilk başta suçlarımızın bağışlanmasıyla işe başlıyor. Ondan sonra Rab
bize ruhsal şifa veriyor. Tüm hastalıklarımızdan bizi iyileştiriyor; bu iyileşme
fiziksel değil, ruhsal şifadır. İsa Mesih’in sayesinde bizler mükemmel, harika bir
şekilde yeniden doğmuş bir bebek gibi oluyoruz. Bizi ölüm çukurundan
çıkarıyor. O’na iman eden, ölse bile yaşayacaktır; hem de sonsuza dek! İnayet ve
merhamet tacı veriyor bize ve sonsuza dek bizleri iyilikleriyle doyuruyor; hiçbir
zaman bir eksiğimiz olmuyor. Maddi ya da fiziksel yönden eksikliklerimiz
olabilir, ama ruhsal yönde hiçbir eksiğimiz yok. Tam tersine İsa Mesih’e iman
eden, O’na bağlı olan her şeye sahiptir. Çünkü İsa’da her şey mevcuttur, hiçbir
eksiklik yok.
Şunu size kesinlikle söyleyebilirim ki, yeni doğuşun varsa, İsa Mesih’e iman
ediyorsan, her şeye sahipsin. Rab’bimiz nasıl mükemmelse, sen de ruhsal alanda
o mükemmelliğe ulaştın Mesih sayesinde; O’nun doğruluğu sana sayılmaktadır.
İşte buna sarıl, buna dayan ve güven. Sonra da Rab’be şükürler et. O’nun
sunduğu bu harika inayeti, iyilikleri unutma!

5.8.
Herkes günah işledi... günahın karşılığı ölümdür.
Romalılar 3:23; 6:23
Alle haben gesündigt ... der Lohn der Sünde ist der Tod.
Römer 3, 23; 6, 23
die Sünde: günah
sündigen: günah işlemek
Neden hasta oluyoruz? Neden yaşlanıyoruz ve neden sonunda ölüyoruz?
Nedeni kesin ve açık bir şekilde belirtiliyor Tanrı Sözü’nde: Günahlıyız!
İstediğin kadar bunun tersini iddia et, eğer hastalanıyor, yaşlanıyor ve sonunda
da ölüyorsan, bu senin de günahlı olduğunun kesin bir kanıtıdır. Ölüm sadece bu
bedenimizi yitirmekle kalmıyor, günahımız bizi sonsuz ölüme, sonsuz yargıya da
götürüyor. İşte kardeşim, İsa Mesih’in dünyamıza gelmesi bizi bu sonsuz
ölümden kurtarmaktır. O’na iman edince O bizi sonsuz ölümden alıp sonsuz
yaşama götürüyor. Bu bedenimiz ölümlü bedendir. Ne yaparsak yapalım bu
bedenimizin yıpranmasını, eskimesini, ölüme doğru gitmesini engelleyemeyiz.
Bu ölümlü bedenden bir gün tamamen kurtulacağız. Ne zaman? Bu dünyadan
göçtükten sonra. Ya da biz bu bedenden ayrılmadan önce İsa Mesih tekrar
gelirse. Bu İyi ve Kurtuluş haberidir. Buna sarıl, buna güven ve Rab’be hamt et!

6.8.
Canını ölüm çukurundan kurtaran, sana inayet ve merhamet tacını giydiren.
Mezmur 103:4
Der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen.
Psalm 103, 4
retten, erlösen: kurtarmak
die Grube: çukur
Bir gün hepimiz öleceğiz. Hatta genç yaşta ölenler bile vardır. En taze
günlerinde, en aktif oldukları günlerinde, bereketli bir iş yaptıkları günlerde,
hatta Rab’be hizmetlerinin en verimli dönemlerinde Rab bu kişileri çağırıyor,
buradan, toplumdan ayırıyor. Bu dünyada yaşadığımız sürece hep sorunlarımız
olacaktır. Yani, o kadar çok eksikliklerimiz var, çektiğimiz yoksulluklar var,
sıkıntılarımız var; her zaman her gün o bolluk, bereket içinde yaşamıyoruz.
Gençliğimiz kartal gibi taze mi kalıyor? Teyzeler, amcalar, ne oldu o gençlik
günlerimize!
Burada bir hata, bir yanlışlık mı var? Hayır, çünkü Rab hata yapmaz, birçok şeyi
anlamazsak bile. Buna rağmen Rab’be hamt olsun, şükrolsun diyoruz, çünkü
değişik bir gözlüğe sahibiz. Rab’bin verdiği bakışla buradaki ruhsal bereketi
görüyoruz. Bu dünyada geçici bir süre kalacağız, fiziksel olarak her gün biraz
daha yıpranıyoruz, eskiyoruz, ama Rab bize eskimeyen, çürümeyen, ölmeyen bir
beden verecektir ve biz bu bedenle sonsuza dirilecek, Rab ile birlikte cennette
sonsuza dek kalacağız.

7.8.
Gençler bile yorulup zayıf düşer, yiğitler tökezleyip düşerler. RAB’be umut
bağlayanlarsa taze güce kavuşur, kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama
zayıf düşmez, yürür ama yorulmazlar.
Yeşaya 40:30--31
Jünglinge ermüden und ermatten, und junge Männer straucheln und stürzen.
Aber die auf den HERRN hoffen, gewinnen neue Kraft: sie heben die Schwingen
empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht.
Jesaja 40, 30--31
der Adler: kartal
Gençler ve yiğitler yıkılıyorlar, ama Rab’bi bekleyenler, O’na güvenenler güç
alıyorlar. Kartallar gibi seğirtirler ve yorulmuyorlar. Hiçbir zaman yorulmuyoruz
ve nice yaşlı kardeşlerle tanışıyorum ki, bu güç onlarda görünüyor. Çünkü
yürekleri taze ve her gün yeniden tazeleniyor. Nice hasta kişileri gördüm,
yatağından kalkamıyorlar, ama yüzünden nur akıyor. O derece sevinç ve güç var,
içten gelen, Rab’bin verdiği bir güç.
Kardeşim, bu gücü tanıyor musun? Sende de bu güç var mı? Bu gücü yaşıyor
musun? Genç ya da yaşlı ol, bu güç, bu sevinç sende de olmalı; bu ruhsal
bereketler senin de hayatında gerçekleşmeli. O zaman sen de Rab’bi övmeye,
Rab’bi yüceltmeye bir neden bulacaksın ve diyeceksin ki, aa ben tüm yaşamım
boyunca bu yeryüzüyle uğraşarak bir şeyler kazanmaya çalışmıştım, ama
gördüm ki, sonsuz bir değer Rab’de! Bunları sen de yaşayabilirsin ve bunlar
senin için de hazır.

8.8.
Öyle sanıyorum ki, içinde bulunduğumuz şu dönemin sıkıntıları bize
açıklanacak olan yücelikle karşılaştırılamaz bile.
Romalılar 8:18
Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen
gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll.
Römer 8, 18
die Herrlichkeit: yücelik
Bu dünyada bu bedende acılar, hastalıklar, sıkıntılar çekmekteyiz. Bunu da
kabul etmeliyiz. Zorluklara katlanmayı öğrenmeliyiz. Her çeşit sorunlarla
karşılaşıyoruz. Aile sorunları var, evlilik sorunları var, çocuklar büyüdükçe
sorunlar çoğalıyor; sağlık sorunları var. Maddi manevi sorunlar var. Sorunlar
bitmiyor. Ama Rab bunların içinde bizlere güç vermek, bizleri taşımak istiyor.
Rab İsa, “Bu dünyada sıkıntınız olacaktır, ama korkmayın, ben dünyayı
yendim!” dedi. Rab bize bir zafer verdi ve bunu yaşamamızı istiyor.
Evet, dünyada sıkıntılarımız olacak. Yarın için kaygılanmayın, diyor Rab; her
günün derdi o güne yeter. Demek ki, her gün bir dert, her gün bir sıkıntı vardır.
Dünyada birçok insan haksızlık ve adaletsizlik yüzünden acı ve sıkıntı
çekmektedir. Biliyor musunuz, hak ve adalet de Mesih’te var. Bu dünyada
bulamazsın, ama Mesih’te var. Huzur ve esenlik senin için Mesih’te hazırdır
kardeşim. Rab sizlere de ruhsal bereket, ruhsal şifa vermek istiyor.

9.8.
Öyle sanıyorum ki, içinde bulunduğumuz şu dönemin sıkıntıları bize
açıklanacak olan yücelikle karşılaştırılamaz bile.
Romalılar 8:18
Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen
gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll.
Römer 8, 18
offenbaren: açıklamak
Bugün yaşadığımız acılar, sıkıntılar bize açıklanacak yücelikle
karşılaştırılamaz, diyor Tanrı Sözü. Gelecekte, sonsuzluktaki hayatımızla
bugünkü kısa dönem içerisinde çektiğimiz acılar kıyaslanmaya bile değmez. Bu
ne demektir? Bu yeni bir bakış açısına sahip olmak demektir. Sonsuzluktan bu
dünyadaki sıkıntılarımıza baktığımızda, yani Tanrı’nın bakış açısından
baktığımızda bir hiç gibi kalıyor bu dünyadaki hastalıklar, sıkıntılar, elemler ve
acılar. Ama bu acıların içinde olduğumuz zaman, elbette dağlar gibi bizi
korkutuyor, ürkütüyor. Oysa Rab’bin bakış açısından bu dünyadaki durumumuza
bakmayı öğrenmeliyiz. Bu dünyada yaşadığımız iyi ve kötü durumları
sonsuzluktan bakmaya çalışarak değerlendirelim.
Şunu da belirtmem gerekir ki, buradaki rahata da sarılıp kalmayalım, çünkü
bazen bize o kadar hoş geliyor ki bu rahatlık, bir türlü bunu bırakamıyoruz.
Buraya alışmak, buraya sarılmak istiyoruz. Ama bırakmasını bilmeliyiz.
Ayaklarımız yeryüzünde, ama yüreğimiz göklerde, Rab’de olmalı. Bu bakış
açısına sahip olmalıyız.

10.8.
Tanrı’nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her
durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.
Romalılar 8:28
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken,
denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind.
Römer 8, 28
rufen, berufen: çağırmak
“Her durumun yararlı yönde işlediğini biliriz” diyor bugünkü ayetimiz. Burada
kesin bir bilgi, bir güvence vardır. Neden biliriz? “Çünkü Tanrı önceden bildiği
kişileri, Oğlu’nun benzerliğinde olsunlar diye önceden kararlaştırdı. Öyle ki,
Oğul birçok öbür kardeşin arasında ilkdoğan olsun (Rom. 8:29).
Hedef, amaç, bizim Oğul’a, yani İsa Mesih’e benzer olmamız. Bu nedenle her
şey o yönde gelişmemiz için yararlı. Bu nedenle kabul edebiliriz, çünkü biliyoruz
ki Rab bizi seviyor. Kesinlikle yanlış bir şeye Rab izin vermeyecek ve vermez.
Biz de Rab’bi seviyoruz. Sevgi bağlantısı var burada. Güveniyoruz, tanıyoruz
O’nu. Kesinlikle bir kötülük gelmez Rab’den.
Elçi Pavlus şöyle der: “Mesih’in sevgisinden bizleri kim ayırabilir? Acı mı,
üzüntü mü, baskı mı, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? Kitapta yazılı
olduğu gibi: ‘Gün boyunca Sen’in için öldürülüyoruz, boğazlanacak koyun gibi
görüyorlar bizi.’ Ama bizleri sevenin aracılığıyla bütün bunlarda kesin yengi
bizimdir” (Rom.8:35--37).

11.8.
Bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz.
Romalılar 8: 37
Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt
hat.
Römer 8, 37
der Sieger, der Überwinder: galip
En sıkıntılı, zor anlarda bile galiplerden üstünüz. Çünkü sırf bu dünyadaki, şu
andaki durumlara bakmıyoruz, bizim başka bir bakış açımız var, ilerisini
görüyoruz. Bu nedenle galiplerden üstünüz. Bundan üstün bir yengi yoktur.
Onun için kardeşim sıkıntılar, sorunlar içinde umudunu yitirme, sevincini
yitirme, Rab’be bak. O neler çekti. Bir ilahimizde dediğimiz gibi, “Git o koyu
bahçeye, denenmeye düşen can, O’ndan öğren!” İsa Mesih bize dayanmayı,
katlanmayı gösterdi ve O’ndan öğrenmekteyiz.
Öğrenmek nasıl başlıyor, biliyor musunuz? Kabul etmekle başlıyor. “Evet Rab,
kabul ediyorum” demekle başlıyor. O zaman öğreniyoruz. Ve bu yaşamda
olduğumuz sürece öğreneceğiz.
Efesoslular’da, “her zaman, her yerde, her şey için şükredin!” diyor. Filipililer
4:4’te ‘her şey için sevinin, her zaman sevinin, çünkü Rab sizi koruyacaktır. Her
anlayışı, kavrayışı aşan bir esenlikle sizi koruyacaktır’ diyor.

12.8.
Bedenimde diken gibi batan bir dert verildi bana... Beni bıraksın diye üç kez
buna ilişkin Rab’den dilekte bulundum. O bana, ‘kayram sana yeter’ dedi, çünkü
gücüm zayıflık ortamında yetkinlik bulur.
2 Korintoslular 12:7--9
... wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben ... Um dessentwillen habe ich
dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir
gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur
Vollendung.
2. Korinther 12, 7--9
der Dorn: diken
Elçi Pavlus’un bedeninde büyük bir derdi, sıkıntısı, acısı vardı. Bedende olan
derdinin ne olduğunu bilmiyoruz. O diken neydi, bilmiyoruz. Kimileri bu
dikenin sahte öğrenciler, sahte elçiler olduğunu söylerler. Bu ona bir dikendi.
Onu çok üzüyordu. Olabilir. Ama başka yorumcular, bedeninde bir sağlık sorunu
vardı, diyor. Bu bana da bir teşvik oluyor; ya da bedende rahatsız olan kardeşlere
bir teşviktir bu.
Pavlus’un bedenindeki rahatsızlık öylesine büyüktü ki, durumu çok zordu.
Gözlerinde bir sorun mu vardı? (Gal.4:13--15). Bu da mümkün. Önemli olan
güçsüzlükteki güçtür! Zayıflıktaki Rab’bin verdiği kuvvet. Bunu her birimiz
yaşayabiliriz. Derdiniz, sıkıntınız ve rahatsızlığınız ne olursa olsun, korkma! Ne
zaman zayıfsak güçlüyüz Rab’bin sayesinde.
Pavlus’a Rab ne dedi: “Kayram sana yeterlidir!” Kayradan başka bir şeye
ihtiyacımız yok. Biz büyük işler görmek, yaşamak istiyoruz. Ama Rab, “Kayram
sana yeter” diyor. Çünkü kayra içinde her şeye sahibiz.

13.8.
Sıkıntıya dayanmış olanları mutlu sayarız. Eyup’un nasıl dayandığını
duydunuz. Rab’bin en sonunda onun için neler yaptığını bilirsiniz.
Yakup 5: 11
Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs
habt ihr gehört, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll
innigen Mitgefühls und barmherzig ist.
Jakobus 5, 11
glücklich: mutlu
Eyup peygamber neler çekti neler! Ama yüreği ve imanı sağlam kaldı.
Çektiğimiz acıları, sıkıntıları anlayamıyoruz, ama bir gün anlayacağız. Bir gün o
sonsuz esenliğe kavuşacağız. Bir gün ne acı kalacak, ne sıkıntı, ne hastalık, ne
gözyaşı ne de ölüm. Sonsuza dek Rab’bin yanında huzur ve esenlik olacak. O
gün birçok şeyleri anlayacağız.
Halı örneğini düşünelim. Alttan bakıldığında hep ipler, sarkıntılar gözükür, ama
üsten bakınca, çok değerli, pahalı, düzgün bir halı. İşte şimdi o halıya alttan
bakıyoruz, o karışık ipleri görüyoruz. Rab, bunlar nedir, diye soruyoruz. Neden
bunları çekiyorum ben? Neden bu kadar sıkıntı, neden bu kadar haksızlık? Ama
bir gün o halının üstünden bakacağız ve diyeceğiz, Rab, sana sonsuza dek
övgüler olsun, şimdi anlıyorum.
Kardeşim, her şeyi Tanrı’nın eline teslim et. Her şeyi Rab’bin ellerinde bırak ve
her şeyi Rab’bin ellerinden kabul et. O zaman mutlu ve huzurlu olursun. Ve
Rab’be içten ve yürekten övgüler sunarsın.

14.8.
Başlangıçtan beri var olan yaşam sözü. İşittiğimiz, gözlerimizle gördüğümüz,
baktığımız, ellerimizle dokunduğumuz yaşam sözüne ilişkin yazıyoruz.
1.Yuhanna 1:1
Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen,
was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens.
1.Johannes 1,1
betasten, berühren: dokunmak
Tanrı Sözü olan İncil, “Yazılmış olan önemli, bilinçli, bereketli, görkemli ve en
güzel Kitap”tır. İsa Mesih’in yaşamını, öğretişini dört ayrı yazar ayrı yönlerden
Tanrı’nın esiniyle kaleme aldılar. Bu dört yazar, Matta, Markos, Luka ve
Yuhanna’dır. Bazen şöyle diyorlar: Efendim, neden 4 ayrı yazar var. Bu dört
İncil mi? Hayır, Tek İncil vardır, ama bir gerçeğin dört tanık tarafından ortaya
konmasıdır. İncil’in Matta kesimi İsa’yı kral olarak, Markos, mükemmel bir
hizmetçi olarak, Luka merhametli ve sevecen İnsanoğlu olarak tanıtır; Yuhanna
ise, İsa Mesih’i tüm görkemiyle Tanrı’yla aynı özyapıya sahip olan Kutsal Tanrı
Oğlu olarak tanıtır. Yuhanna aynı zamanda İncil’de 1., 2., 3. Yuhanna
mektuplarının ve Vahiy kitabının da yazarıdır.
Önümüzdeki günlerde 1 Yuhanna mektubunun 1.bölümüne bakacağız. Bu
Mektup bize Tanrı’nın üç önemli tanımını vermektedir. Tanrı yaşamdır, ışıktır ve
sevgidir. 1 Yuhanna şu sözlerle başlar: “Başlangıçtan beri var olan yaşam sözü!
Ne demektir bu? Açıklaması önümüzdeki günlerde.

15.8.
Başlangıçtan beri var olan yaşam sözü. İşittiğimiz, gözlerimizle gördüğümüz,
baktığımız, ellerimizle dokunduğumuz yaşam sözüne ilişkin yazıyoruz!
1 Yuhanna 1:1
Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen,
was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens.
1.Johannes 1,1
hören: işitmek, duymak
“Başlangıçtan beri var olan yaşam sözü!” Yuhanna hangi başlangıçtan söz
ediyor? Kutsal Kitap’ın ilk ayeti şöyledir: “Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri
yarattı!” Bu, tarihi verilemeyen bir başlangıçtır. Tanrı’nın gökleri ve yeri ne
zaman yarattığını bilmiyoruz.
Bir zamanlar bilim adamları yeryüzünün yaşının 300 bin ile 700 bin yıl arasında
olduğunu tahmin ediyordu. Sonra 2,5 milyon yıl denildi, şimdiyse dünyanın yaşı
milyonlarla ifade edilmektedir. Unutmayalım ki, inandığımız Tanrı, ezeli ve
sonsuzdur.
Bu evreni Tanrı mı yarattı, yoksa o bir tesadüf eseri midir? Evrenin kendiliğinden
oluşuverdiğini düşünmek saçmadır. Yaşamın bir patlama sonucu tesadüfen
ortaya çıktığını söylemek, bir matbaada patlama sonucu bir sözlüğün
kendiliğinden ortaya çıktığını söylemek kadar akılsızcadır.
Yaşadığımız bu evrenin gerisinde akıllı bir güç vardır. Başlangıcın tarihini
bilmiyoruz. Birkaç yüz bin ya da milyar, fark etmez, istediğiniz gibi kabul
edebilirsiniz. Çünkü burada sonsuzluğun Tanrısı ile ilgileniyoruz.

16.8.
Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve söz Tanrı’ydı!
Yuhanna 1:1
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.
Johannes 1,1
das Wort: söz, kelime
İncil’de Yuhanna kesiminin ilk ayeti şöyledir: “Başlangıçta söz vardı. Söz
Tanrı’yla birlikteydi ve söz Tanrı’ydı! Başlangıçta O Tanrı’yla birlikteydi”.
Ardından yaratma işine gelir: “Her şey O’nun aracılığıyla var oldu; var olan
hiçbir şey O’nsuz olmadı”.
Milyar ya da trilyonlarca yıl geriye, yaratılışın da gerisine git, orada yine Tanrı ve
O’nun Sözü olan İsa Mesih vardır. Yuhanna’nın ne yazdığına dikkat edin:
“Başlangıçta Söz vardı“ (var değil). Başka deyişle bu, başlangıcı olmayan bir
başlangıçtır; çünkü O’nun başlangıcı yoktur. “Başlangıçta Söz vardı” ayetinin
anlamı şudur: Geçmişe doğru istediğiniz kadar yolculuk edin ve istediğiniz bir
yerde durun ve orada da sonsuzluktan çıkıp gelen Mesih sizi karşılar. Bu akıllara
durgunluk veren ve Yuhanna 1:14’e gelene dek bunun yüceliğini anlamakta aciz
kalırız: “Söz beden oldu - insan oldu - aramızda yaşadı!” Bu da bizi, İsa’nın
doğduğu yer olan Beytlehem’e geri götürür ve oradan başlayarak kavramaya
başlarız.

17.8.
Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve söz Tanrı’ydı!
Yuhanna 1:1
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.
Johannes 1,1
(zusammen) mit: ile (birlikte)
Bugünkü ayette Başlangıçta Söz’ün var olduğu, Söz’ün Tanrı’yla birlikte ve
Söz’ün Tanrı olduğu söyleniyor. 14.ayette
“Söz beden oldu, kayra ve gerçekle dolu olarak aramızda yaşadı”, 18.ayette,
“Hiçbir vakit, hiç kimse Tanrı’yı görmedi. Anca Baba’nın bağrında olan biricik
Oğul O’nu bildirdi” diyor. Tüm bunlar bize şu gerçeği göstermektedir: Tanrı’yı
göremezsiniz, çünkü O Ruh’tur. Biz O’nu görüp tanıyabilelim diye O insan
bedenine bürünmek zorunda kalmıştır. Bizler O’nun yanına gidemez, O’nu
göremezdik. Bu nedenle O bizim yanımıza gelmiştir, Tanrı’yı bize açıklamıştır.
Başka değişle, Sonsuz, ezeli olan Tanrı, bizlere yeniden o sonsuz kurtuluşu
vermek için, yeryüzüne bir insan olarak geliyor. Bu bizim aklımızın alamayacağı
kadar büyük bir inayettir. Bu, aynı zamanda Tanrı’nın biz insanlara olan
sevgisinin yüceliğini gösterir. Ben buna evet dediğimden beri yüreğimde o
sonsuz esenliği, kurtuluş güvencesini yaşamakta, ve Rabbe bunun için hamt
etmekteyim.

18.8.
Başlangıçtan bu yana var olan yaşam sözü!
1 Yuhanna 1: 1
Was von Anfang an war, ... (das) Wort des Lebens.
1.Johannes 1,1
der Anfang: başlangıç
“Başlangıçtan bu yana var olan yaşam sözü” aslında İsa Mesih’in Beytlehem’de
doğuşuna gönderme yapmaktadır. İsa Mesih yaklaşık otuz yaşındayken,
Yuhanna ve kardeşi Yakup O’nunla Yeruşalim kentinde tanıştılar. Daha sonra
İsa onlara yaklaşıp kendisini izlemelerini istediğinde, bu iki kardeş babalarıyla
birlikte ağlarını onarıyorlardı. Çünkü meslekleri balıkçılıktı. Onlar da hemen
babalarını bırakıp İsa’yı izlediler. Şimdiyse Yuhanna O’ndan söz ederek İsa’nın
tüm kişiliğinin gerçeğini ortaya seriyor.
Yuhanna, “İşittiğimiz, gözlerimizle gördüğümüz, baktığımız, ellerimizle
dokunduğumuz yaşam sözüne ilişkin yazıyoruz” diyor. Buna göre Yuhanna
burada kulak ve göz yolunu kullanarak, işittik, gördük, baktık, ellerimizle de
dokunduk, diyor. Yuhanna elbette, İsa’nın beden almasından ve yeryüzünde
bulunduğu sürede O’nunla olan birlikteliğinden söz etmektedir. Yuhanna, Rab
İsa’yı gerçekten duyduğunu, O’nun sesini işittiğini ve O’nu dinleyince Tanrı’yı
dinlemiş olduğunu söylüyor.

19.8.
İşittiğimiz, gözlerimizle gördüğümüz, baktığımız, ellerimizle dokunduğumuz
yaşam sözüne ilişkin yazıyoruz!
1 Yuhanna 1:1
was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und
unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens.
1.Johannes 1,1
anschauen: bakmak
İsa’yı seyrettik, O’na baktık, diyor. Burada kullanılan sözcük dilimize tiyatro
olarak geçmiştir. Tiyatro sadece oturup baktığınız bir yer değil, dikkatle
izlediğiniz bir yerdir. Yuhanna üç yıl boyunca İsa’yı izlediklerini, O’nu
seyrettiklerini, O’na baktıklarını söylüyor. Sonra Yuhanna, “Tıpkı Musa’nın
çölde yılanı yukarı kaldırdığı gibi, insanoğlunun da yukarı kaldırılması gerekir”
(Yu.3:14) diye yazdı. İbrani halkı Musa önderliğinde çölde ilerlerlerken,
itaatsizlikleri yüzünden yılanlarca ısırıldılar. Tanrı’nın Musa peygambere
sunduğu çözüm, tunçtan bir yılan yapıp onu yukarı dikmekti ve yılanlarca ısırılan
kişiler kurtulabilmek için yukarıya kaldırılan direğin üstündeki tunçtan yılana
bakmak zorundaydılar. Yuhanna bunu İsa’ya uyarlıyor ve kurtuluş için imanla
O’na bakmamız gerektiğini belirtiyor. Bunun ardından da O’nu hayatımızla
izlemek gerekiyor. Bakmak kurtarır, hayatımızla izlemek kutsallaştırır.
Yuhanna’nın İyi Haberinde belirtildiği gibi, “Söz insan olup aramızda yaşadı.
Biz de O’nun yüceliğini, Baba’dan gelen lütuf ve gerçekle dolu olan biricik
Oğul’un yüceliği niteliğinde gördük” (Yu.1:14).

20.8.
Yaşam belirgin oldu, bizler O’nu gördük ve tanıklık ediyoruz. Size sonsuz
yaşamı müjdeliyoruz. Bu yaşam Baba ile birlikteydi ve bize belirgin oldu.
1.Yuhanna 1:2
Und das Leben ist geoffenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugen
und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns
geoffenbart worden ist.
1.Johannes 1,2
bezeugen: tanıklık etmek
“Yaşam belirgin oldu” ya da “Yaşamı açıkça göründü!” Bu, yaşamın insanların
görebileceği açık bir yere getirilmesi demektir. Yuhanna bir sonraki ayette
göreceğimiz gibi, yaşam sözü olan Rab İsa Mesih hakkında konuşmaktadır.
Yuhanna’nın sözünü ettiği ‘sonsuz yaşam’ İsa Mesih’in ta kendisidir. Eğer bir
tanım isterseniz, sonsuz yaşam bir kişidir ve bu kişi İsa Mesih’tir. Öyle basit ki,
bunu her insan anlayabilir, hem de o kadar zordur. Ya Mesih’tesin ya da değilsin.
Hepsi bu kadar! Ya Mesih’e inanırsın ya da inanmazsın. Eğer inanıyorsan,
sonsuz yaşama sahipsin, demektir. Eğer inanmıyorsan, sonsuz yaşama sahip
değilsin, demektir. Sonsuz yaşam bu olduğuna göre, senin de sonsuz bir yaşamın
var mı? Bu soruya nasıl bir yanıt vereceksin? Eğer yanıtın “bilmiyorum” ise, ya
da “hayır” ise, o zaman sonsuz yaşamın yok demektir. Oysa, İsa Mesih’e iman
eden bir kimse, kesin olarak sonsuz yaşama sahip olduğunu biliyor. Ben Ali
olarak sonsuz bir yaşama sahip olduğumdan eminim. Neden? Çünkü Rabbin
Sözü açık ve kesin olarak bunu diyor.

21.8.
Sizin de bizimle birlikte ruhsal paydaşlığınız, beraberliğiniz olsun diye,
gördüğümüzü ve işittiğimizi size de müjdeliyoruz. Bizim paydaşlığımız ise Baba
ile ve Oğlu İsa Mesih iledir.
1.Yuhanna 1:3
Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr
mit uns Gemeinschaft habt; und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und
mit seinem Sohn Jesus Christus.
1.Johannes 1,3
die Gemeinschaft: paydaşlık
“İşittiğimizi ve gördüğümüzü” sözleri üçüncü kezdir ki söyleniyor. Neden üç
kez tekrarlanıyor? Çünkü ruhsal paydaşlık çok önemlidir. Ama Tanrı’yla nasıl
beraberliğimiz olacak? Bu mümkün değil. Çünkü Tanrı kutsaldır. Öyleyse
Tanrı’yla insanı nasıl bir araya getirebilirsiniz? Amos peygamber şöyle dedi: “İki
adam anlaşmadan birlikte yürürler mi?” (Amos 3:3). Nasıl beraberliğimiz
olacak? Tanrı’yla anlaştığımızda beraberliğimiz olabilir. Tanrı’ya şükürler olsun
ki, O bu anlaşma yolunu kendisi açtı. İsa’ya Tanrı’nın Sözü, Ruhu denmektedir.
Durup dururken Tanrı neden Kendi Sözü, Ruhu olan İsa Mesih’i insan olarak
yeryüzüne göndersin! İşte nedeni bu. Bizim günahlarımızı kendi üzerine alsın,
bizi bağışlasın ve böylece Tanrı’yla o beraberliğe, paydaşlığa getirsin. Bu
nedenle Yuhanna 5. bölümde şunu kesin olarak söyleyebildi: “Tanıklık şudur:
Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu yaşam O’nun Oğlu’ndadır. Oğul’u varlığında
bulunduran yaşama sahiptir. Tanrı’nınn Oğlu’nu varlığında bulundurmayan
yaşama sahip değildir” (1 Yu.5:12).
Not:İncil’de İsa’ya ilişkin söylenen Oğul sözü ruhsal anlamdadır.

22.8.
Sizin de bizimle birlikte ruhsal paydaşlığınız, beraberliğiniz olsun diye,
gördüğümüzü ve işittiğimizi size de müjdeliyoruz.
1.Yuhanna 1:3
Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr
mit uns Gemeinschaft habt.
1.Johannes 1,3
(gute Nachricht) verkündigen: müjdelemek
Paydaşlık, paylaşacak şeyi olmak anlamına gelir. Mesih imanlılarının
beraberliği Mesih’e ait şeyleri paylaşmayı anlatır. Bunu yapmak için Rab İsa’yı
bilmemiz, O’nu kişisel kurtarıcımız olarak tanımamız, kabul etmemiz gerekir.
Günümüzde paydaşlığın anlamını ve önemini yitirmiş durumdayız. Paydaşlık
dediğimizde genelde aklımıza birlikte eğlenmek, yemek yemek ve hoş vakit
geçirmek geliyor. Ya da merhaba Ali, işler nasıl gidiyor, eşin nasıl? gibisinden
şeyleri düşünüyoruz paydaşlıkla. Birileriyle şarkı söylemek, kafayı çekmek de
paydaşlık olarak bilinir. Ne yazık ki, Mesih imanlılarının da genelde anladığı
budur. Ama bunlar paydaşlık değil. Öyleyse paydaşlıktan kastedilen nedir?
İmanlı için paydaşlık demek, bir araya gelip Mesih’e ait şeyleri paylaşmak
demektir. Birlikte Rab İsa ve O’nun Sözü ile ilgili şeyleri konuşuruz. O’nun
söylediği sözleri, ilkeleri, vaatleri paylaşırız. Birlikte Rabbe ilahiler okur, O’nu
yüceltiriz.

23.8.
Bunları size yazmamızın nedeni, sevincimizin doruğa erişmesi içindir.
1.Yuhanna 1:4
Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei.
1.Johannes 1,4
die Freude: sevinç
Elçi Yuhanna, bu mektubu yazmasının başka bir nedenine daha değiniyor:
“Sevincimiz tam olsun, doruğa ersin!” Küçük bir sevinç değil, ancak
paydaşlıktan doğan büyük bir sevince sahip olmak ne kadar güzel bir şeydir!
Kilisede Rabbin Sofrasının yapılışı bir eylemdir; vermek bir eylemdir, dua etmek
bir eylemdir. Ancak bu bölümde Yuhanna’nın burada sözünü ettiği, Pavlus’un da
şu ayette belirttiği beraberlik (ortak olma) tecrübesidir: “O’nu tanımak,
dirilişinin gücünü bilmek ve elemlerine ortak olmanın ne demek olduğunu
bilmek... istiyorum (Fil.3:10).
Etiyopyalı bir adam vardı. Tanrı’nın Ruhu Filipus adındaki öğrenciyi ona yolladı
ve Filipus ona Rabbin müjdesini açıkladı. Bu açıklamayla bu adam sevinçle
dolarak yoluna devam etti. Neden? Çünkü Mesih’i tanımıştı.
Yuhanna, beraberliğimiz olsun ve sevincimiz tam olsun diye bunları yazdığını
söylemişti ve gerçekten de eğer Tanrı ile paydaşlığımız, beraberliğimiz varsa,
sevincimiz de doğal olarak tam olur.

24.8.
Oğul’dan işittiğimiz ve size bildirdiğimiz haber şudur: Tanrı ışıktır ve O’nda
karanlığın izi yoktur.
1.Yuhanna 1:5
Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen:
dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist.
1.Johannes 1,5
die Botschaft: haber
Tanrı Işıktır sözü, Tanrı kutsal olduğunu belirtir. Ama insan kutsal değildir.
Harika kurtarıcı ile benim aramdaki bu uçurum nasıl kapatılabilir? Aradaki vadi
çok derin ve diktir. Tanrı ve insan nasıl bir araya gelebilir? Eyup peygamber bir
keresinde şöyle dedi: “Keşke aramızda bir hakem olsa da, elini ikimizin üstüne
koysa!” (Eyup 9:33). Eyup peygamberin yakındığı, kendisiyle Tanrı arasında bir
aracı olmayışıydı. Yakarışı, “Ah, keşke bir elini Tanrı’nın eline, diğerini benim
elime koyarak ellerimizi birleştirecek birisi olsaydı. Eğer bunu yapabilseydi, o
zaman bir aracım olurdu.” İncil, bu tek aracının İsa Mesih olduğunu söyler (1.
Tim.2:5). Yani artık şükrolsun ki, bir aracımız vardır. Bu aracıyı yine Yuhanna
şöyle betimler: “Çocuklarım bunları sizlere yazmamın nedeni günah
işlememeniz içindir. Ama biri günah işlerse, Baba ile birlikte bir savunucumuz
vardır. (Bu savunucu) Doğru kişi İsa Mesih’tir bu. O, günahlarımızın
giderilmesini sağlayan bağışlamalıktır; yalnız bizim günahlarımız için değil, tüm
dünyanın günahları için”(1 Yu.2:1--2).

25.8.
Oğul’dan işittiğimiz ve size bildirdiğimiz haber şudur: Tanrı ışıktır ve O’nda
karanlığın izi yoktur.
1.Yuhanna 1:5
Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen:
dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist.
1.Johannes 1,5
das Licht: ışık
Yuhanna bize Tanrı’nın ışık, sevgi ve yaşam olduğunu söyler. “Tanrı Işıktır!”
Işık derken ne anlıyoruz? Günümüzün modern bilimi bile ışığı tam olarak
açıklayabilmiş değildir. Işık enerji mi yoksa madde mi? Işık nedir? Odanızın
ışığını açtığınızda köşeye gizlenmiş karanlık aydınlanır. Köşeye gidip de
karanlığı yok eden şey nedir? Ya da karanlığı yok etmiş midir? Işık söndürülünce
karanlık yine o köşeye geri dönmez mi? Öyleyse ışık nedir?
Yuhanna Tanrı’nın ışık olduğunu söylerken, Tanrı’nın kişiliğinin
özelliklerinden, öz niteliklerinden bir kısmını açıklamış oluyor. Bu Tanrı’nın öz
niteliklerinin tümünü kapsamazsa da, O’nun hakkında çok şey anlatır. Işık,
görkemden, parlaklıktan, güzellikten ve Tanrı’nın harikalarından söz eder.
Güneş harika bir alev topu gibi doğarken, onu hiç izlediniz mi? Güneşin
doğuşunu ya da batışını gördüğümde her zaman hayran kalmışımdır. Tanrı’nın
yarattığı doğayı, güneşi, yıldızları izlemek, görmek ne harika bir şeydir! Tanrı
ışıktır. Bu da Tanrı’nın güzelliğini, yüceliğini gösterir.

26.8.
Tanrı ışıktır!
1 Yuhanna 1: 5
Gott ist Licht.
1.Johannes 1,5
Gott: Tanrı
Şu soruyu tekrar sorayım: Tanrı Işıktır, dediğimizde ne anlıyoruz? Işık ve
özellikleri nelerdir? Işığın bir özelliği kendisini belli etmesidir. Işık görülebilir,
hem de kendisini yayar. Karanlığı aydınlatır. Işık olduğunda ellerimi görebilirim
ve kirlendiyse yıkayabilirim. Işık olmasaydı yeryüzünü göremezdik, hiçbir şey
göremezdik. Işık kusurları ve kirliliği ortaya çıkarır, aynı zamanda ışık
güzellikleri de açığa çıkarır.
Işık ayrıca Tanrı’nın bembeyaz paklığından ve lekesiz kutsallığından söz eder.
Tanrı gölge bırakmadan ilerler, çünkü kendisi ışıktır, paktır. Aslında güneş ışığı
dünyanın varlığının en önemli parçasıdır. Yalnızca aydınlatmaz, temizler de.
Hanımların çoğu elbiselerinin kokularını gidermek için onları güneşte bırakırlar.
Güneş harika bir temizleyicidir. Işık sözüyle de Tanrı’nın paklığı, kutsallığı
anlatır.

27.8.
Tanrı ışıktır ve O’nda karanlığın izi yoktur.
1 Yuhanna 1: 5 b
... dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist.
1.Johannes 1,5 b
die Finsternis: karanlık
Işık insana rehberlik eder, yolu gösterir. Ufuktaki ışık insana cesaret verir.
Devam edecek gücü sağlar. Tanrı ışıktır. Dostum, karanlık sadece ışığı yok
saymak değildir. Basitçe ışığın karşıtı da değildir. Karanlık ışığa düşmandır.
Tanrı’nın ışığı ve kutsallığı dünyanın karanlık ve karmaşası ile tam bir çatışma
halindedir.
Bizler insan olarak bu dünyada günahla dolu küçük bir yaratığız. Gerçek şudur
ki, bizler günahlı ve bu nedenle de tamamen bozuğuz. Kurtuluş için Tanrı’nın
sevgisi, merhameti ve kayrası olmasaydı, cehenneme atılmaktan başka bir işe
yaramazdık. Ama Tanrı bizi çöplüğe, bunun sonunda da cehenneme atmadı,
cehennemi hakketmişken. O bize gönderdiği kurtarıcı aracılığıyla yeniden
sonsuz yaşamı sağladı. Bu yaşamda bana rehberlik etmesi için Kutsal Ruhu’nu
ve kendi Sözü olan Kutsal Kitap’ı verdi. Bugün Mesih’e iman eden her insanın
yüreğinde olan Tanrı’nın Kutsal Ruh’u ve elindeki Kutsal Kitap ona rehberlik
eder, yol gösterir.

28.8.
Tanrı ışıktır ve O’nda karanlığın izi yoktur.
1 Yuhanna 1: 5 b
... dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist.
1.Johannes 1,5 b
es ist kein(e): yok
Işığın önemli bir özelliği, ulaştığı yeri ısıtmasıdır. Işık, enerji taşır. Dünyamız
için bu enerjinin kaynağı güneştir. Güneş saniyede 4 milyon ton dolayında atom
yitir ve bu maddeye eş değerde olan enerjiyi uzaya fırlatır. Güneşten yayılan
ışınlar dünyamıza ulaşır, bizi ısıtır ve dünyamızda yaşamayı olanaklı kılar. Eğer
dünyamız güneşten biraz uzak ya da yakın olsaydı burada yaşamak mümkün
olmazdı. Örneğin Merkür gezegeni güneşe en yakın gezegendir. Onun güneşe
bakan yüzü 400 dereceyi geçer, güneşe bakmayan tarafı karanlık ve eksi 170
derece dolayında soğuktur. Merkür’ün bir yüzü fokur fokur kaynarken, diğer
tarafı aşırı oranda soğuktur. Buna benzerlikte, ruhsal alanda bizler yüzümüzü
Tanrı’ya çevirebiliriz. Yüreklerimiz aşırı oranda buzlaşmış, ruhumuz enerji
yokluğundan yıpranmış olabilir. Ama yüzümüzü Tanrı’nın ışığına
çevirdiğimizde, O’na yaklaştığımızda, O’ndan gelen o ışınlar, o sıcaklık bizi
yeniden ısıtır. Tanrı ışığının, sıcaklığının yüreğimize girmesine izin
verdiğimizde, o buzlar yüreğimizden eriyip gider. Böylece O’nun gücüyle güç
buluruz.

29.8.
O’nunla ruhsal paydaşlıktayız derken vaktimizi karanlıkta geçiriyorsak, yalan
söylüyoruz ve gerçeği uygulamıyoruz demektir.
1.Yuhanna 1:6
Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln in der
Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit.
1.Johannes 1,6
lügen: yalan söylemek
“O’nunla ruhsal paydaşlıktayız” ya da “Eğer O’nunla beraberliğimiz vardır der,
ama vaktimizi karanlıkta geçiriyorsak yalan söylüyoruz ve gerçeği
uygulamıyoruz demektir” derken, Yuhanna, bizim yalan söylediğimizi öne
sürüyor. Birine yalancı demek hiç de hoş bir şey değildir. Yuhanna size, ben
imanlıyım, Tanrı’ya inanıyorum diyor, ama günahta yürüyorsanız, o zaman
yalan konuşuyorsunuz, diyor; çünkü Tanrı ışıktır ve kutsaldır! Çünkü ışıkla
karanlık hiçbir zaman bağdaşamaz.
Dostum, eğer Tanrı’yla yürüyeceksen, O’nunla ancak IŞIKTA yürüyebilirsin.
Eğer günahların bağışlanmamışsa, iman etmişsin ama yaşamında günah varsa,
O’nunla yürümüyorsun, demektir. Tanrı’yı kendi düzeyine indiremezsin.
“Benim Rab ile paydaşlığım var” derken günah ile de paydaşlığın olamaz. Bu
mümkün değil. Çünkü Rabbin günahla asla paydaşlığı olamaz.

30.8.
Kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle beraberliğimiz,
paydaşlığımız olur ve O’nun Oğlu İsa’nın kanı bizleri her günahtan arıtır.
1.Yuhanna 1:7
Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft
miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde.
1.Johannes 1,7
wandeln: yürümek
“Biz de ışıkta yürürsek!” demek Tanrı’nın Sözü’nün ışığında yürürsek, demektir.
Dikkat edin, burada ışığa göre yürümekten söz etmiyor, ışıkta yürümekten söz
ediyor. Bu da bizim için şu anlama geliyor: Önemli olan nasıl yürüdüğümüz
değil, nerede yürüdüğümüzdür. Tanrı’nın önüne gelip O’nun Sözü’nün günahlı
yüreklerimizin üzerinde parlamasına izin verdik mi?
Görüldüğü gibi, karanlıkta yürüyüp iyi bir durumda olduğunuzu düşünmeniz
mümkündür.
Dünyanın her tarafında insanlar ibadet yerlerine gidip dinsel ibadetlerini
yapmaktadırlar. Ancak bu insanlar Tanrı’nın Sözü’nü işitmiyorlar. Sonuçta
karanlıkta oturup ekonomi, politika, iyi yaşam ya da iyi yaptıkları bir şey ile ilgili
konulardan söz edip teşvik alırlar. Ve rahatları yerindedir. Elbette öyle olacak!
Eğer Tanrı’nın Sözü’nün ışığı altına gelselerdi, günahlı olduklarını ve Tanrı’yı
kendi düzeylerine indiremeyeceklerini anlarlardı. Yuhanna, Tanrı’yla beraberliği
olduğunu iddia edip günahta yaşayan birinin yalan dediğini, söyler.

31.8.
Oğlu İsa’nın kanı bizi her günahtan arındırır!
1 Yuhanna 1: 7 b
Das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde.
1.Johannes 1,7 b
das Blut: kan
Eğer gerçekten de bir Tanrı çocuğuysanız, asla günah içinde yaşayamazsınız. Bu
demek değil ki, günaha düşmeyeceksiniz. Bu bedendeyken, her zaman ruhsal bir
savaş halinde olacağız. Günaha ne yazık ki sürekli olarak düşüyoruz. Tabi, bir
imanlı olarak günaha düştüğümüzde, kurtuluşumuzu yitirmiyoruz. Tanrı’yla
beraberliğimizi yitiriyoruz. Ne zamana kadar? Rabbin önünde durup onu itiraf
edip af dileyene kadar. O zaman Mesih’in kanı bizi yeniden arındırır. Arındırır
sözcüğü geniş zaman olduğundan Mesih’in kanı sürekli olarak bizi günahtan
arındırmaktadır. Biz o günahtan ya da günahlardan arınana kadar bu beraberliği
tekrardan kazanamayız.
Eğer Mesih’e iman ederek Tanrı’nın ailesindeyseniz ve yaşamınızda günah varsa
Tanrı size Mesih’e inanmayan biri gibi davranmayacaktır. O size söz dinlemeyen
bir çocuk gibi davranacaktır. Yani, bazen bir babanın çocuğunu bir odaya
götürüp cezalandırdığı gibi, sizi bir kenara çekecektir.
Günaha düştüğünüz an, hemen Mesih’e gidip O’nun temizleyen kanı altına gelin.
İşte o zaman beraberlik yeniden kurulur.

1 Eylül
1 September
Günahımız yoktur dersek kendi kendimizi aldatırız ve içimizde gerçek olmaz.
1.Yuhanna 1:8
Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst, und die
Wahrheit ist nicht in uns.
1.Johannes 1,8
die Sünde: günah
Kerelerce şöyle söyleyen insanlar duydum: Evet, biraz hatalarım var, ama kalbim
temizdir. Bu gerçekten de insanın kendisini görmemesinden kaynaklanıyor.
Yuhanna’nın söylediği bu sözler, yalancı olmaktan daha da kötüdür. Eğer
yaşamınızda günahın olmadığını söylemeye başladıysanız, sizde kesinlikle
gerçek yok demektir. Bu sizde gerçeğin olmadığı anlamına da gelir. Kendinizi
aldatıyorsunuz demektir, başkasını değil.
Eğer kusursuz olduğunu düşünüyorsan, vay senin eşinin haline! Vay senin
çocuklarının, dostlarının haline! Çünkü senin gibi kendisini kusursuz sayan
biriyle yaşamak çok zordur. Ama Yuhanna bize, “Günahımız yoktur dersek
kendi kendimizi aldatırız ve içimizde gerçek olmaz” der. Dostum, bu yaşamda
mükemmelliğe, kusursuzluğa ulaşmak olanaksızdır.
İnsan, benim günahım yoktur ya da ben iyi bir insanım, hata işlemem deyince
kimi aldatıyor? Sadece kendisini kandırmış olur. Kimse Tanrı’yı aldatamaz.
Komşusunu ya da arkadaşını da değil, yalnızca kişi kendisini aldatır.

2.9.
Eğer günahlarımızı açıkça söylersek - itiraf edersek - güvenilir olan ve hakça
davranandır; öyle ki, günahlarımızı bağışlar ve bizi her suçtan arıtır.
1.Yuhanna 1:9
Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die
Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit.
1.Johannes 1,9
bekennen: açıkça söylemek, itiraf etmek
Bugünkü ayetimiz, “Eğer” ile başlıyor. “Eğer günahlarımızı açıkça söylersek!”
“Eğer Tanrı’yla beraberliğimiz vardır dersek!...” “Eğer ışıkta yürürsek...” İşte
günahlı insanla kutsal Tanrı’yı bir araya getirmenin yöntemi, günahların itiraf
edilmesi, açıkça söylenmesidir. “İtiraf” aynı şeye evet, yani Tanrı’nın
söylediğinin aynısını söylemektir. Tanrı, yaptığınızın günah olduğunu
söylüyorsa, siz de O’nun tarafına geçip, “Doğrudur Rab! Bu bir günahtır“
diyorsunuz. İtiraf edince Tanrı ne yapar? Sizi arıtır! İncil’de İsa Mesih kaybolan
bir oğuldan söz eder. Oğul her tür pistliğe girip çıkar, babasından aldığı mirası
har vurup harman savurur. Sonunda pişman olarak üstü başı kirli, pis bir şekilde
geri döner. Babası onu sevgiyle kabul eder, ona yeni elbiseler giydirir. Oğlu
ertesi gün, “Baba ben yine uzaklara gidip domuz ağıllarında çalışacağım!”
demedi.
Günahlarımızı itiraf ettiğimizde onlara sırt çevirdik, Tanrı’nın söylediğinin
aynısını söyledik, demektir. Tanrı günahtan nefret eder ve şimdi de siz nefret
ediyorsunuz demektir. İtiraf sizinle Tanrı arasındaki bağlantıyı, ilişkiyi düzeltir.

3.9.
Günah işlemedik dersek Tanrı’yı yalancı çıkarırız ve O’nun sözü bizde
barınmaz.
1.Yuhanna 1:10
Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner,
und sein Wort ist nicht in uns.
1.Johannes 1,10
sagen, meinen: demek
Neden
Rabbe
gidip
yüreğinizi
açmıyorsunuz
ve
başkasına
söyleyemeyeceklerinizi O’na anlatmıyorsunuz? Sorunlarınızı, günahlarınızı
anlatın Rabbe. Zayıflıklarınızı anlatın, itiraflarda bulunun. Tanrı’ya, kendisiyle
paydaşlık içinde olup O’nun ilkelerini kendi hayatınızda yaşamak ve başkalarına
yansıtmak istediğinizi söyleyin. Tanrı’nın kendisine geri dönen yolu da Tanrı’nın
hazırlamış olması harikadır!
Şimdiye dek söylediklerimizi özetlersek, Yuhanna bize, ancak ışıkta, yani
Tanrı’nın önünde yürüyerek O’nunla beraberliğimiz olabilir, diyor. Yapmamız
gereken ikinci nokta, günahlarımızı O’na itiraf etmektir. Işıkta yürüdükçe İsa
Mesih’in kanının bizi arıtmaya devam ettiğini biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz
ki, daha kusursuz değiliz, ne yazık ki, her zaman günaha düşeceğiz. Ancak bu
günahlılığımızı O’na itirafta bulunmamız gerektiğini de bilmeliyiz. Günbegün,
Rabbin Sözü’nden gereken besini, gıdayı alarak yaşamamız, imanda büyümemiz
gerekir. Rabbin Sözü’ne değer verdikçe, o Söz’den beslendikçe o Söz bizi
geliştirecek ve olgunlaştıracaktır.

4.9.
Beni kendi ağzının öpüşleriyle öpsün! Çünkü aşkın şaraptan daha tatlı.
Ezgiler Ezgisi 1:2
Er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als
Wein.
Hoheslied 1, 2
küssen: öpmek
İnsan Kutsal Kitap’tan bu ayetleri okuyunca, burada ne söylenmek istediğini
anlamayınca şaşırıp kalabilir. Oysa Ezgiler Ezgisi kitabı en derin sevgiyi insan
diliyle anlatmaya çalışır. Bu kitap bizlere dört önemli gerçeği göstermektedir: 1.
Tanrı tarafından verilen evlilik bağındaki sevginin yüceliğini açıklıyor. 2. Bu
kitapta Tanrı’nın halkına olan sevgisini açıklıyor. 3. Ezgiler Ezgisi Mesih’in ve
imanlılar topluluğunun bir resmini gösteriyor. Çünkü İncil’de imanlılar
topluluğuna Mesih’in gelini denmektedir (Ef.5; Vahiy 21). Tanrı’nın bize olan
sevgisinin ne denli yüce olduğunu kavramamız için insan sevgisinin en güzelini
kullanıyor. 4. Bu kitap Mesih’in paydaşlığını ve imanlıyı tanımlıyor.
Öpmek o devirlerde barışın bir simgesiydi. Süleyman’ın anlamı da Barış’tır. O
bir barış kralıydı ve Yeruşalim’i, barış kentini yönetti. Şulam kız ise barış kızıdır.
Öpüş aynı zamanda kişisel, derin yakınlığı ve bağlantıyı gösteriyor; tıpkı Rab İsa
Mesih’in kendisine ait olanlarla olduğu gibi. O’nun mesajı sana ve bana Tanrı
Sözü aracılığıyla kişisel olarak ulaşıyor.

5.9.
Beni kendi ağzının öpüşleriyle öpsün!
Ezgiler Ezgisi 1:2
Er küsse mich mit Küssen seines Mundes.
Hoheslied 1, 2
der Kuss: öpüş
Öpmekten söz edildiği zaman insanın aklına hep kötü şeyler geliyor. Neden?
Çünkü yüreğimiz, düşüncelerimiz kirlidir de ondan. Burada söylenen, “Beni
kendi ağzının öpüşleriyle öpsün” sözü, en derin ve yüce barışı bildiriyor. İnsan
yüreğine sadece ve sadece Rab o esenlik, huzur veren barışı koyabilir.
Mesih İsa aracılığıyla Tanrı’yla barışın sağlanmışsa, O sana ruhsal anlamda öpüş
törenini, evlilik ilanını sunar. Mesih ile imanlısının evlilik antlaşmasının
mührüdür bu öpüş.
Bir nikah töreninde her iki çift de “Evet” yanıtını verdiğinde, nikah memuru
“Duvağı kaldır ve geline evlilik öpüşünü ver” der. Öpmek bir tören; evlilik
antlaşmasının bir mührü gibidir.
Rab İsa bize yalnız kurtuluşu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bize özgürlük de
verir (Yu.8:36). Bu ne tür bir özgürlüktür? Bu O’na gelerek şöyle
seslenebileceğimiz bir özgürlüktür, “Bedenimi sana yaşayan kurban olarak
sunuyorum.” Bizi kurtarıcımız Mesih İsa’yla kişisel ilişkinin doruğuna getiren
kendini adama, vakfetme özgürlüğüdür.

6.9.
Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin! Ben sizleri dinlendiririm.
Matta 11: 28
Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! Und ich werde euch
Ruhe geben.
Matthäus 11, 28
müde: yorgun
Ruhe geben: dinlendirmek
Kendin için, ben bir Tanrı çocuğuyum, diyebilir misin? O’nun kayrasından
almaya korkan titrek bir can mısın? Rab senin adanmış bir yaşam yaşamanı
istiyor. Efesoslular mektubunda Rabbe ilişkin merhamette ve kayrasında zengin
diye yazar, ve O tüm yüceliğini bizlerle paylaşmak istiyor.
Bu konuda neler hissettiğini bilmiyorum, ama benim Rabbin merhametine,
kayrasına ihtiyacım vardır. O şöyle davet ediyor: “Ey bütün yorulanlar ve ağır
yük altında yıprananlar! Bana gelin. Sizleri dinlendiririm” (Matta 11:28). Bu
gerçek dinlenmedir. Bu, sadece bir günlük ya da bir haftalık, bir aylık bir
dinlenme değildir. Tüm yaşam boyu bir dinlenmedir. Bu Rabbin kurtarışıyla
tamamlanan dinlenmedir. Çünkü O şöyle sürdürüyor sözlerini:
“Boyunduruğumu takının, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu ve engin
yürekliyim. Böylece, canlarınıza dinlenme bulacaksınız. Çünkü boyunduruğum
kolaylıkla taşınır, yüküm de ağırlık vermez” (Matta 11:29--30). O’nunla aynı
boyunduruğu taşımak güzel ve bir yüce bağlılıktır. Ve senin yükünü taşıyan
kendisidir.

7.9.
Beni kendi ağzının öpüşleriyle öpsün! Çünkü sevgin şaraptan daha tatlı.
Ezgiler Ezgisi 1:2
Er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als
Wein.
Hoheslied 1, 2
der Mund: ağız
Burada Süleyman peygamber, sevginin şaraptan daha tatlı olduğunu söylüyor.
İsa’nın yaptığı ilk mucizelerden biri suyun şaraba dönüştürülmesiydi.
Süleyman’ın döneminde şarap dünyanın sunduğu en lüks nesneydi. Şarap, kuş
sütünün eksik olmadığı sofraların baş köşesinde yer alır ve yüreğe büyük sevinç
getirdiği anlamını veriyordu.
İsa Mesih zamanında da şarap bir tür hafif içecekti. Yine biliyoruz ki, o günlerde
Yahudi şeriatına göre içki içip sarhoş olmak yasaktı. Burada dikkatlerimiz içki ve
sarhoşluk gibi kavramların üzerinde yoğunlaşmamalı. Çünkü Kutsal Kitap’ta
şarap ile şu önemli noktalar betimlenmektedir: Şarap göksel bereketi simgeler.
Sonra Mesihsel kurtuluşun ve sevincin simgesidir.
Elçi Pavlus, imanlılara şöyle yazdı: “İçkiyle sarhoş olmayın; bu aşağılık bir
şeydir. Tersine Ruh’la dolun” (5:18). Kutsal Ruh’la dolu olmak, yaşamın
denetimini O’na bırakmak demektir. Kutsal Ruhun ilk ürünü ise sevgi, sevinçtir.
İşte dostum, Tanrı bizim hayatımızda o sevgiyi, sevinci oluşturmak istiyor.

8.9.
Ne güzel kokuyor sürdüğün esans; senin adın kabından dökülen esans gibidir.
Bundan ötürü seni kızlar seviyor.
Ezgiler Ezgisi 1:3
An Duft gar köstlich sind deine Salben; ausgegossenes Salböl ist dein Name.
Darum lieben dich die Mädchen.
Hoheslied 1, 3
ausgießen: dökmek
“Esans”, hoş kokulu yağdır. İsa Mesih dünyaya geldiğinde kendisine armağan
olarak mür sunuldu. Öldüğünde bedenine yine mür, yani güzel kokular sürüldü.
O’nun yaşamının başlangıcından sonuna dek hoş koku yayıldı etrafa. Sevginin
en harika hoş kokusu, İsa Mesih’in çarmıh üzerinde ölerek sunduğu ve yaydığı
kokudur. İsa’nın ağzından çıkan sözler, yaşadığı yaşam hep güzel kokuydu.
O’nun söyledikleri ve yaptıkları Tanrı’yı ve kendisine iman edenleri sevindirdi.
Bazen gökler açıldı İsa için ve oradan Tanrı, “Sevgili Oğlum budur, O’ndan
hoşnudum” diye seslendi. İnsanlar İsa için iyi tanıklıkta bulunup ağzından çıkan
ve cana can katan sözlere şaşırıyorlardı (Luka 4:22; Yu.7:46).
İnsanlardan çıkan kokular, ne kadar koku sürerlerse sürsünler, günahlı oldukları
için (ruhsal anlamda) berbat kokarlar (Vaiz 10:1). Bazen bir tek söz, bir hareket
ortalığı mahvetmeye yeter, değil mi! Ama İsa Mesih’ten her zaman o harika cana can katan - kokular yükselir.

9.9.
Al götür beni, haydi koşalım! Kral beni odasına götürsün. Seninle coşup
seviniriz, aşkını şaraptan çok överiz. Ne kadar haklılar seni sevmekte!
Ezgiler Ezgisi 1:4
Zieh mich dir nach, lass uns eilen! Der König möge mich in seine Gemächer
führen! Wir wollen jubeln und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen
mehr als Wein! Mit Recht liebt man dich.
Hoheslied 1, 4
der König: kral
Al götür beni! Burada bildirilen, Rab’bi seven ve O’nunla sıkı bağlantıda olmayı
arzulayan kişinin tanımıdır. Ancak sonunda kavradığımız nokta o yere
ulaşamayacağımızdır; oraya ulaşamıyoruz çünkü orası bizler için çok yüksek. Bu
durumda söyleyebileceğimiz söz şudur: Al götür beni!
İsa adının senin için anlamı nedir? Eğer bu muhteşem bağlantıyı hiç
yaşamamışsan, güveyi dinle ve O’na, “Al götür beni” diye seslen. Eğer Tanrı
çocuğuysan, söyle, “Al götür beni.” Bırak seni alsın götürsün senin kendi
gücünle asla ulaşamayacağın o yüksek yere.
Tanrı bize O’nun gücünden yararlanabileceğimizi bildiriyor. Tanrı kendi
gücünün bizim zayıflıklarımızı kusursuz yaptığını söylüyor. “Beni al, götür”
diye haykıran yüreğe hemen yanıt sunuyor O. Tanrı’nın Ruhu aracılığıyla
Mesih’in huzuruna getirilmekte büyük heyecan ve sevincin en yücesi var. O bize
Mesih’i gerçek kılmaktadır!
Biz Tanrı’yı aramadık; Tanrı bizi aradı. O bizi bugün de arıyor. Bize gerekli olan
sadece, Rabbe, “Rab, al beni götür” demektir.

10.9.
Al götür beni, haydi koşalım! Kral beni odasına götürsün. Seninle coşup
seviniriz, aşkını şaraptan çok överiz. Ne kadar haklılar seni sevmekte!
Ezgiler Ezgisi 1:4
Zieh mich dir nach, lass uns eilen! Der König möge mich in seine Gemächer
führen! Wir wollen jubeln und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen
mehr als Wein! Mit Recht liebt man dich.
Hoheslied 1, 4
jubeln: coşmak
“Haydi koşalım!” Bu bizim tembel olduğumuzdan dolayı itilmemiz gerektiği
değil, çaresiz, yardımsız oluşumuzdur. İsteğimiz var; ruh istekli ama beden
zayıftır. O’nunla birlikte koşmak istiyoruz, ama koşmak için gereken gücü bize
O verecek. O bizi alıp götürmeli. “Önümüzdeki koşuyu sabırla koşalım.
Gözlerimiz imanımızın önderi ve bütünleyicisi İsa’ya baksın” (İbr.12:1--2).
“Rabbe umut bağlayanlar taze güce kavuşur, kanat açıp yükselirler kartallar gibi.
Koşar ama zayıf düşmez, yürür ama yorulmazlar” (Yeşaya 40:31).
“Al götür beni, haydi koşalım!” diye haykırdığımızda, Rab yanıt veriyor. “Kral
beni odasına götürsün.” Oda O’nun huzurunun gizi, konutu, tapınaktaki en kutsal
yer gibi tıpkı. Gürültüden ve kalabalıktan uzakta olan gizli yer orası. O’nunla
birlikte olabileceğimiz, yere sağlam temelde bastığımız, bizi kolları arasına
alacağı yer. Mesih’in daveti şu: “İşte bak, kapıda durup çalıyorum. Her kim
sesimi duyup kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle
birlikte akşam yemeği yiyeceğiz” (Vahiy 3:20). Ah, O’nunla paydaşlıkta
bulunmak, ne harika!

11.9.
Ne kadar haklılar seni sevmekte!
Ezgiler Ezgisi 1:4 b
Mit Recht liebt man dich!
Hoheslied 1, 4 b
lieben: sevmek
Recht haben: haklı olmak
“Ne kadar haklılar seni sevmekte!” Haklı olanlar kimler? Rabbe ait olanlar. “Al
götür beni” diye seslenenler. Onları ayakları üzerine kaldırdı, imanlarının yazarı
ve tamamlayıcısı Rab İsa’ya bakarak yaşam koşusunu sürdürebilirler bundan
böyle.
İmanlının yaşamı bir sevgi olayıdır. Rabbi seviyoruz, çünkü önce O bizleri sevdi.
Bizi o denli sevdi ki, kendisini bizim uğrumuza haç ölümüne verdi. Ve şimdi bize
şöyle sesleniyor: “Senin sevgini istiyorum.” Bu işin püf noktasıdır! Eğer O’nu
sevmiyorsan, seviyormuş gibi kimseyi kandırmaya kalkma. Dürüst ol ve gerçeği
ortaya koy.
Mezmur yazarı şöyle seslenir: “Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, seni çok
özlüyorum, canım sana susamış; kurak, yorucu ve suyu olmayan bir diyarda,
bütün varlığımla seni arıyorum” (63:1).
Dostum, Tanrı’ya susadın mı? Rab İsa, “Susayan bana gelsin ve benden içsin”
diyor.

12.9.
Bakmayın esmer olduğuma, güneş kararttı beni.
Ezgiler Ezgisi 1:6
Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich gebräunt hat!
Hoheslied 1, 6
dunkel werden: kararmak
bräunen: karartmak
Burada sözü edilen kız, Şunem bölgesinden bir Yahudi kızıdır. Neden kara
olduğunu kendisi açıklıyor. Ailesi, Süleyman’a ait bağlarda çalışan çiftçilerdir ve
kız bağlarda çalışmalı. Güneş altında yanmış. “Güneş kararttı beni.” Esmer, ama
güzel.
İlginçtir ki, güneş ışınlarının çoğu derimizi etkilemez. Ama derimizi karartan ve
yakan güneş ışınlarında olan mor ötesi ışınıdır. Bu ışınlar bulutlu havalarda bile
bulutlar arasından sızarak bize ulaşır. Bir dostum deri kanserine yakalanmıştı;
doktor kendisini güneş ışınlarına karşı uyardı. Bulutlu havalarda bile şapkasız
dışarı çıkmamasını istedi. Güneş ışınlarından uzak kalması gerekiyordu. Mor
ötesi ışınları deriyi yakarak kansere neden olabilir.
Birçokları kutsal Tanrı’nın ışığı altına örtüsüz gelebileceklerini sanmaktadır.
Size şunu söyleyeyim ki, hiç kimse İsa Mesih’in aklanma örtüsünü üzerine
almadan Tanrı’nın kutsal huzuruna çıkamaz. O bizim koruyucu kalkanımızdır,
bir başka anlamda bu, O’nun kanatlarıyla sarılmak demektir. Sen ve ben Tanrı
huzuruna yaklaşabilmek için Mesih İsa’nın doğruluğuyla sarılmamız gerektir.

13.9.
Bakmayın esmer olduğuma, güneş kararttı beni. Çünkü kızdılar bana erkek
kardeşlerim. Bağlara bakmakla görevlendirdiler, ama kendi bağıma bakmadım.
Ezgiler Ezgisi 1: 6
Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich gebräunt hat!
Meiner Mutter Söhne zürnten mir, setzten mich als Hüterin der Weinberge ein.
Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet.
Hoheslied 1, 6
zornig sein, zürnen: kızmak
Bu ırgat kız dışarıda çalışmalıydı, çünkü kardeşleri ona kızmışlar ve bağda
çalışmayla görevlendirmişlerdi. “Ama kendi bağıma bakmadım” diyor. Bu, kızın
kendisini tanımlamasıdır. Doğal bir güzelliği var, ama kendisine bakmaya, çeki
düzen vermeye hiç zamanı yok! Bunu ihmal etti, çünkü tarlada, bağda
çalışmalıydı.
Değerli dostum, Tanrı önünde insanlık hiç de güzel değildir. Bazen küçük tatlı
çocuklar olduğumuzu, Tanrı’nın bizimle ilgilendiğini düşünme cesaretini
gösteriyoruz. Gerçekte bizler çirkiniz; güneş altında yanmışız. Olmamız gereken
çekicilikte değiliz, ama Rab bizden güzel bir gelin yapacağını söylüyor.
İşte Rabbin bizler için tasarısı bu kadar harikadır. Mesih bizi lekesiz, tertemiz
halde gelini kılmak istiyor. Tanrı Sözü’nde şöyle der: “Mesih’in amacı inanlılar
topluluğunu suyla - bu Kutsal Söz demektir - yıkayıp arıtmak, kutsal kılmaktır.
Öyle ki, inanlılar topluluğunu parlak, kutsal ve suçsuz durumda kendi katına
eriştirsin. Ne kiri, ne buruşuğu, ne de sıradan hiçbir bozukluğu olmaksızın
eriştirsin” (Efes. 5:25--27).

14.9.
Yanakların süslerle, boynun gerdanlıklarla ne güzel! Sana gümüş düğmelerle
altın süsler yapacağız.
Ezgiler Ezgisi 1:10--11
Anmutig sind deine Wangen zwischen den Schmuckkettchen, dein Hals mit der
Muschelkette. Goldene Schmuckkettchen wollen wir dir machen mit Perlen aus
Silber.
Hoheslied 1, 10--11
die Wange, die Backe: yanak
“Yanakların süslerle, boynu da gerdanlıklarla güzel!” Ne denli sevgi dolu ve ne
denli içten. Onu süslerle süsleyeceğini söylüyor. Yanaklarını süslerle görüyor,
boynunu da altın zincirlerle. Sevgide ön plana çıkan bir beden parçasına ilişkin
konuşuyor.
Bunu Ruhsal anlamda algılarsak, gelin inanlılar topluluğu, damat da Rab İsa
Mesih’tir. Kilisede herhangi bir güzellik bulacak mı? Dostum, tüm bulacağı
kayıp günahlılar. Şulam kızın doğal bir güzelliği var, kendisine bakmayı ihmal
etmiş de olsa; ama bizde bu bile yok. Mesih’in karşısına çıkarabileceğimiz hiçbir
şeyimiz yok. O’na hiçbir şey getirmiyoruz; O bizim için her şeyi hazırlıyor. Bu
Tanrı’nın sevgisinde ve kayrasında yatıyor. Rabbi bu kurtuluşu sağlamaya iten
faktör, bizim bitkin, çaresiz ve kayıp halimizdi.
Rab bizi kurtardı. Fidyemizi ödedi. Günahlarımızı ortadan kaldırıp kendi
doğruluğunu verdi. Mesih’in doğruluğuyla örtüldük, tümden O’ndayız ve
sevgililer olarak kabul edildik. Bugün de kurtuluşun tek yolu, İsa Mesih’e iman
etmekten geçer, başka da yolu yok.

15.9.
En-Gedi bağlarında bir demet kına çiçeğidir benim için sevgilim.
Ezgiler Ezgisi 1:14
Eine Blütentraube vom Hennastrauch ist mir mein Geliebter, aus den
Weinbergen von En-Gedi.
Hoheslied 1, 14
der Weinberg: bağ
Burada sözü edilen “kına çiçeği” servidir. Servinin çiçekleri kına çiçekleri
gibidir. Çiçekleri sık demetler halinde büyüyen bu çiçekler özellikle
Süleyman’ın zamanında büyük ilgi buluyordu. Kadınlar bu demetlere çok ilgi
gösterirlerdi; ellerinde taşırlar, göğüslerine korlar ve evlerine güzel kokular
saçsın diye yerleştirirlerdi. Kafur ya da servi ağacı ile damadın karşılaştırılışına
dikkat edin; ne tatlı şey: “En-Gedi bağlarında bir demet kına çiçeğidir benim için
sevgilim.”
Sevgilimiz olan Mesih burada çekici güzelliğiyle ve hoş kokusuyla
tanıtılmaktadır. O’nun kişiliğinin ne denli sevgili birisi olduğunu hiç durup
düşündün mü? O gökteki tahtını bıraktı, aramıza insan bedeni kuşanarak geldi,
tıpkı bizim şimdi denendiğimiz her noktada denendi ve günahsız kaldı. O’nda
günah yoktu. O harikaydı! O’nun kişiliğinde en ufak bir hata ve eksiklik yoktu.
Bu nedenle O, “Dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu” oldu. O, “bizim için
kendini güzel kokulu beğenilir sunu niteliğinde Tanrı’ya kurban verdi” (Efes.
5:2). Mesih’in bu harika, güzel kurtuluş kokusu halen yayılmaktadır.

16.9.
Ah, ne güzelsin, aşkım, ah, ne güzel! Gözlerin tıpkı birer güvercin!
Ezgiler Ezgisi 1:15
Siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön, deine Augen sind
Tauben.
Hoheslied 1,15
schön: güzel
“Bakmayın esmer olduğuma, güneş kararttı beni” diyen kıza damat şöyle
sesleniyor: “Ah, ne güzelsin, aşkım, ah, ne güzel!”
Biz de Daniel peygamber gibi itiraf edebiliriz: “Ya Rab, suç ettik, kötülük
işledik, senin emirlerinden ve hükümlerinden saparak asi olduk” (Daniel 9:5). Bu
iman eden herkesin tövbesidir. Senin ve benim için Tanrı önünde yakaran,
aracılık eden Baş Kahinimiz İsa Mesih’tir. Çünkü biz (iman ettiysek)
Mesih’teyiz.
“Gözlerin tıpkı birer güvercin!” diyor. Güvercinler barışın yanında iffetliliğin ve
sürekliliğin de simgesidir. Onun gözleri damada dikili ve onun güzelliği damadın
yansıyan güzelliğidir. İsa şöyle dedi: “Bedenin ışığı gözdür. Bu nedenle, gözün
sağlamsa tüm bedenin aydınlıktadır. Oysa gözün bozuksa, tüm bedenin
karanlıktadır” (Matta 6:22--23). İnanlı Mesih’e baktığı gözle eşdeğer başka bir
şeye bakıyorsa onun görüşünde güzellik yoktur. İsa bunu düzene koydu: “Babayı
ya da anayı benden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni
sevdiğinden çok seven bana layık değildir” (Matta 10:37). Dostum, bakışlarını
Rab İsa Mesih’e çevirdin mi bugün?

17.9.
Ne yakışıklısın, sevgilim, ah, ne çekici! Yeşilliktir yatağımız. Sedir ağaçlarıdır
evimizin kirişleri, tavanımızın tahtaları ardıçlar.
Ezgiler Ezgisi 1:16--17
Siehe, du bist schön, mein Geliebter, und hold, und unser Lager ist frisches Grün.
Die Balken unseres Hauses sind Zedern, unsere Dachsparren sind Wacholder.
Hoheslied 1,16--17
das Haus: ev
İman edenler için damat çok güzel. Tümden hoş. Değerli bir Tanrı adamı olan
Augustinus şöyle yazıyor: “O gökte güzel, yerde güzel; bakirenin rahminde
güzel (Kutsal Olan), ailesinin kollarında güzel, mucizelerinde güzel, yollarında
güzel...yaşamını vermesinde güzel, çarmıha çakılmasında güzel, ölmesinde ve
dirilmesinde güzel!”
“Ah, ne çekici!” Bu sözü şöyle de çevirmek mümkün: tatlı ya da hoş! Mezmur
yazarı, “Rabbe övgüler sunun; çünkü Rab iyidir. Adını ilahilerle övün, çünkü
hoştur bu” (Mezmur 135:3). Mesih çekicidir; O hoştur, tatlıdır. Birisi neden Rab
İsa Mesih’ten kaçmayı istesin! O harikadır. Aynı söz dünyadaki dostlar için de
kullanılmış. Davut sadık dostu Yonatan için şöyle seslendi: “Ey kardeşim
Yonatan, senin için acıklıyım; sen benim için çok tatlı idin” (2.Sam. 1:26).
Yonatan’dan çok daha büyüğüne ne diyeceğiz? İsa Mesih senin için çekicidir,
tatlıdır diyebilir misin? O’nunla olmak çok tatlıdır. O bize huzur, dinginlik
verebilecek kişidir. O’nda doyuma ulaştın mı?

18.9.
Yeşilliktir yatağımız. Sedir ağaçlarıdır evimizin kirişleri, tavanımızın tahtaları
ardıçlar.
Ezgiler Ezgisi 1:16--17
Unser Lager ist frisches Grün. Die Balken unseres Hauses sind Zedern, unsere
Dachsparren sind Wacholder.
Hoheslied 1,16--17
die Decke: tavan
“Yeşilliktir yatağımız.” Bu gerçekte ziyafet masası çevresindeki yaslanılabilen
sedirdir. O devirlerde özellikle düğünlerde ziyafet sediri çiçeklerle ve yeşil
dallarla süslenirdi.
Bu erkekle kızın ilk karşılaştıkları yerden, koyunların otladığı yeşil çayırdan da
söz ediyor olabilir. Bu bize Davut peygamberin 23. Mezmur’unu anımsatıyor:
“Beni taze çayırlarda yatırır” (Mezmur 23:2). Koyunlar yeşil çayırlarda yatınca,
doydular demektir. Bu Mesih’in, ‘bana gelin rahat bulun’ davetine bir yanıttır. O
yorgun ve yükleri ağır olan herkesi kendisine çağırıyor. Orada bize yeşil otlaklar
var.
Değerli dostum, sen de ağır yük altında mısın, umutsuz bir duruma mı düştün?
Belki uzaklarda esenlik arıyorsun, ama bir türlü ne yükünden, ne
umutsuzluğundan kurtulabiliyor, ne de o esenliği yakalayabiliyorsun. Öyleyse aç
kulaklarını ve dinle İsa Mesih’in söylediklerini: “Bana gel, Ben sana dinlenme
veririm!” Aç gözlerini, o yaşam suyunu göreceksin ve etrafındaki yeşilliği. İşte o
zaman sen de şunu diyebileceksin Rabbe: “Sevgilim, ne yakışıklısın, ah, ne
çekici! Yeşilliktir yatağımız.” Ne muhteşem bir resimleme bu!

19.9.
Önceden yazılan her söz bizi eğitmek için yazıldı!
Romalılar 15:4
Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben.
Römer 15, 4
belehren, erziehen: eğitmek
Acaba Kutsal Kitap, Tanrı Sözü dediğimizde ne anlıyoruz? Kısaca söylemek
gerekirse, Tanrı, bizlere söylemek istediklerini bir kitap haline getirdi ve
söylenenler Kutsal olan Tanrı Sözleri olduğu için, ona Kutsal Kitap diyoruz. Bu
Kitap’ı okuduğumuz zaman, orada öyküler, ilginç olaylar, bazen de bizim insani
aklımızla kabul edemeyeceğimiz durumlarla karşılaşırız. O zaman da aklımıza şu
soru takılıyor: “Canım bu olayın ya da durumun Kutsal Kitap’ta ne işi var!”
Bugünkü ayetimizde de bize bunu belirtiyor.
Demek ki, Kutsal Kitap’ta geçen her olay, bizi eğitmek içindir. Tanrı hiçbir olayı
örtbas etmedi. Örneğin, Tanrı çok evliliği kesinlikle onaylamaz. Ama bazı
peygamberler bunu yaptılar. Bunu Tanrı’nın onayı olarak değil, kendi
itaatsizlikleri yüzünden yaptılar. Tanrı bu olayı olduğu gibi Kutsal Sözü’ne
koydurdu. Neden mi? Bizler bundan ders alalım diye. Bu insanlar itaatsizlik
ettiklerinde, çok evlilik yaptıklarında, Tanrı buna sabretti, ama bu insanların da
bundan sonra başları bir türlü dertten, sorundan kurtulmadı.

20.9.
Aram Kralı’nın ordu komutanı Naaman, efendisinin gözünde saygın, değerli bir
adamdı. Çünkü RAB onun aracılığıyla Aramlılar’ı zafere ulaştırmıştı. Naaman
yiğit bir askerdi, ama cüzamlıydı.
2.Krallar 5:1
Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann
vor seinem Herrn und angesehen; denn durch ihn hatte der HERR Sieg für Aram
gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig.
2. Könige 5, 1
der Sieg: yengi, zafer
Bugünlerde yine Kutsal Kitap’ta geçen Naaman adında bir adamın yaşam
öyküsüne irdeleyecek ve burada bizlere verilen derslere bakacağız. Naaman
olayı 2 Krallar kitabının 5. bölümünde geçmektedir. Burada anlatılan öykü üç
kişi arasında geçiyor. Naaman, küçük köle bir kız ve peygamber Elişa.
İlk ayet bizlere Naaman hakkında kısaca bir bilgi verir. Naaman, Aram
ordusunun komutanıydı. Putperest olduğu halde hem büyük, hem saygın, hem de
yiğit bir adamdı. Daha sonraki ayetlerden de anladığımız kadarıyla dindar bir
adamdı.
İlginçtir ki, bu putperest adam bir ara Tanrı tarafından İsrail ulusunun
cezalandırılması için kullanılmıştı: “Rab onun aracılığıyla Aramlılar’ı zafere
ulaştırmıştı... ama bu adamın çok büyük bir sorunu vardı. Adam cüzamlıydı.
O dönemlerde cüzam çok korkunç bir hastalıktı. Hem fiziksel, hem sosyal ve
hem de psikolojik olarak korkunçtu.

21.9.
Naaman yiğit bir askerdi, ama cüzamlıydı.
2.Krallar 5:1
Naaman war ein Kriegsheld, aber aussätzig.
2. Könige 5, 1
der Held: yiğit
Önümüzde yiğit bir asker var, ama o dönemlerde iyileşmesi olanaksız gibi
gözüken cüzam hastalığına yakalanmıştı. O dönemlerde, özellikle Yahudi
toplumu içerisinde cüzamlı olan biri, en yakın sevdiklerinden ayrılmak
zorundaydı. 2. cüzamlı toplumdan uzaklaştırılır, toplum dışına atılırdı. 3. cüzamlı
olan biri kendisine yaklaşan birini gördüğü zaman, hemen kendisinin murdar,
pis, kirli olduğunu bağırarak söylemesi gerekirdi. 4. cüzamlı olan biri asla bir
kimseye dokunamazdı, kimsenin de kendisine dokunmasına izin verilmezdi. 5.
cüzamlı tapınma yerlerine de gidemezdi, çünkü bu yerler onlar için yasaktı.
Kısacası, cüzamlı biri her tür insan ilişkilerinden, temastan uzaktı. Bugün
psikolojik tedavilerde kucaklama, dokunma, temas etme yöntemleri kullanılıyor.
Bir çocuğun olumlu gelişmesi için anne babanın çocukla fiziksel teması çok
önemlidir. Kucaklamak, temas etmek gerçekten de önemlidir. Ama cüzamlı biri
bu tür eylemlerden tamamen uzaklaştırılır, belki de bir günde birkaç kere
‘yaklaşma, ben kirli, murdar, pis biriyim’ diye bağırmak zorunda kalıyordu.

22.9.
Naaman, cesur bir yiğitti, ama cüzamlıydı.
2 Krallar 5: 1 b
Naaman war ein Kriegsheld, aber aussätzig.
2. Könige 5, 1 b
der Aussatz: cüzam
Putperest uluslarda, özellikle eğer kişi saygın ve zenginse cüzamlılar o kadar da
toplum dışı edilmiyorlardı. Ama Tanrı’nın İbrani ulusuna cüzamlıları uzak
tutmak konusunda bir yasa vermesi ilginçtir, çünkü bu yasa yoluyla hastalığın
yayılmasını önlüyordu. Peki ama, cüzam nedir? Cüzam, doku bozukluklarıyla
tanımlanan korkunç ve bulaşıcı bir hastalıktır. Cildin üst kısmında kızarıklarla
başlar ve daha sonra vücudun tümüne yayılarak ciltten başka, kemiklere ve
onlara bağlı olan tüm eklemlere de zarar verir. Eklemlerin yıkıma uğramasıyla
vücut kendini taşıyamaz olur ve hasta kişi yürüyemez bir duruma gelir. Cüzam,
daha ileri aşamasında sinirler etkilenmiş olduğundan hasta, yanık, ezik, kesik
gibi yaraları duymaz ve böyle yaralanmalara tepki gösteremez duruma gelir.
Hasta, adeta yaşayan ölü durumundadır.
Günümüzde cüzamlılar karantinaya alınır ve toplumdan uzak tutulur. Tanrı bu
talimatları herhangi bir ulus bunun bilincine varmadan yüzyıllar önce Kitabı’na
koymuştu. Bu üzerinde düşünmeniz gereken bir şeydir.

23.9.
RAB Musa’ya şöyle dedi: “İsrail halkına de ki, cüzam hastalığı olan herkesi...
ordugahın dışına çıkarsınlar.
Sayım 5: 2
Der HERR sprach zu Mose: “Befiehl den Söhnen Israel, dass sie alle Aussätzigen
... aus dem Lager hinausschicken!”
4. Mose 5, 2
hinausschicken: çıkarmak
O dönemlerde gerçekten de cüzamlılar korkunç bir durumdaydılar. Ama bundan
daha da kötü bir yönü vardı cüzam hastalığının. Hem halkın, hem de cüzam
hastalığına yakalanan insanların inanç ve görüşlerine göre, bu hastalık Tanrı’nın
onlara verdiği bir cezaydı. Cüzamlı kişi çocuksa, çocuğun kendisi değil de, ya
annesi ya da babasının ağır bir günah işlediğini düşünüyorlardı. Tabii ki, bu
yanlış bir düşünceydi ve Kutsal Kitap’ta bunun bir yeri yoktur.
İsa Mesih’in bu dünyada yaşadığı dönemde de oldukça çok cüzamlı insanlar
vardı ve onların durumu yine çok kötü ve korkunçtu. Ama İsa Mesih onlara
merhamet edip, karşılaştığı birçok cüzamlıya dokundu, onları sağlıklarına
kavuşturdu.
Eskiden şimdiye kadar din adamları günah hastalığını cüzam hastalığına
benzetmişlerdir. Cüzam gibi, günah hastalığı da korkunçtur, küçükten başlar ve
yavaş yavaş insanın bütün varlığına yayılır; sonunda da insanı yaşayan bir ölü
haline getirir. Günah hastalığı ne demektir? Yanıt önümüzdeki günlerde.

24.9.
Günah fısıldar kötü insana, yüreğinin dibinden. Tanrı korkusu yoktur onda.
Mezmur 36: 1
Die Übertretung spricht zum Gottlosen im Innern seines Herzens. Es ist keine
Furcht Gottes vor seinen Augen.
Psalm 36, 2
die Sünde, die Übertretung: günah
Günah hastalığı nedir diye sormuştum dün. Günah hastalığı insanı komşusundan,
kardeşinden, hem de Tanrı’dan ayırır. Nasıl mı?
Davut peygamber günah hastalığını şöyle açıklar: “Kendini öyle beğenmiş ki,
suçunu görmez, ondan tiksinmez. Ağzından kötülük ve yalan akar,
akıllanmaktan, iyilik yapmaktan vazgeçmiş. Yatağında bile fesat düşünür,
olumsuz yolda direnir, reddetmez kötülüğü” (Mezmur 36: 2--4).
Elçi Pavlus, çok dindar olmakla beraber, kendi durumunu şu sözlerle açıkladı:
“Köle gibi günaha satılmışım. Ne yaptığımı anlamıyorum. Çünkü istediğimi
yapmıyorum; nefret ettiğim ne ise, onu yapıyorum” (Romalılar 7: 14--15). Tanrı
Sözü aynı zamanda “Günahın karşılığı ölümdür” der (Rom.6:23).
Hiçbir ilaç, hiçbir doktor bizi günah hastalığından kurtaramaz. Ama İsa Mesih
cüzamlıları korkunç hastalıklarından kurtarabildiği gibi, O, insanları günah
hastalığından da kurtarıyor kendisine gelindiğinde.

25.9.
Her insan günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.
Romalılar 3:23
Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes
Römer 3, 23
die Herrlichkeit: yücelik
Kutsal Kitap’ta cüzam günahı simgeler. Çünkü o dönemlerde cüzam tedavi
edilemeyen bir hastalıktı. Günah da hiçbir şekilde insansal yollarla tedavi
edilmez, iyileştirilmez. Ve biliyoruz ki, “Her insan günahlıdır!” (Rom.3:23). Her
insan günah cüzamına yakalanmıştır ve ölüme doğru gidiyor.
Peki günahın tedavisi yok mu? İnsani yöntemlerle yoktur, ama sadece Tanrı
günahı tedavi edebilir ve günahkârı kurtarabilir. Naaman’ın birçok iyi yönü vardı
ama o, bir günahkârdı. Cüzamını saklamaya çalışıyordu, ama tedavi edemiyordu.
Günümüzde de birçok insan günahını örtbas etmeye, günahının üzerine sıva
çekmeye çalışıyor. Tamamen yıkanıp tertemiz olmaları gerekir, yoksa ölüme
doğru gitmektedir. İnsanı günahtan temizleyen, kurtaran tek kişi Tanrı’nın
gönderdiği Kurtarıcı İsa Mesih’tir. İnsanın yapması gereken tek eylem, bu
Kurtarıcıya gidip teslim olmaktır.

26.9.
Bir gün (hizmetçi kız) hanımına, “Keşke efendim Samiriye’deki peygamberin
yanına gitse! Peygamber onu cüzamdan kurtarırdı” dedi.
2 Krallar 5:3
Und sie sagte zu ihrer Herrin: Ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der
in Samaria wohnt! Dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien.
2. Könige 5, 3
der Prophet: peygamber
Naaman zengin, varlıklı, saygın bir insandı. Hiç kuşku yok ki, kurtulmak için
ülkesindeki her olanağı denemiş, dünyanın en ünlü hekimlerine baş vurmuş, ama
onlar da onu iyi edememişlerdi.
Birden bu küçük, basit kız beliriyor. Aramlılar düzenledikleri akınlar sırasında
İsrail’den küçük bir kızı tutsak almışlardı. Bu kız Naaman’ın karısının hizmetine
verilmişti ve Kutsal Kitap’taki bilinmeyen, ismi verilmeyen kişilerden biridir.
Büyük bir insandı. Çünkü onun verebileceği iyi bir haberi vardı. Bu haber aslında
çok basit, sıradan bir haberdi. Ve bir gün hanımına, “Ben efendimi iyileştirecek,
kurtaracak bir yol biliyorum. Efendim keşke Samiriye’deki peygamberin yanına
gitse. Bu peygamber onu hastalığından iyileştirirdi” dedi.
Bu kız Elişa peygamberi biliyordu, ama bu ülkenin kralı, bu komutanın bundan
haberi yoktu.
Suriye kralı bunu duyunca Naaman’ı hediyelerle ve bir mektupla İsrail kralına
gönderiyor. Herhalde bu peygamberin kralın yanında olduğunu sanıyordu.

27.9.
İsrail Kralı mektubu okuyunca üstünü başını yırtıp şöyle haykırdı: “Ben Tanrı
mıyım, can alıp can vereyim? Nasıl bana bir adam gönderip onu cüzamından
kurtar der?”
2 Krallar 5: 7
Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriß er
seine Kleider und sagte: Bin ich Gott, der die Macht hat, zu töten und lebendig zu
machen, dass dieser zu mir sendet, einen Menschen von seinem Aussatz zu
befreien?
2. Könige 5, 7
zerreißen: yırtmak
Aram kralının, komutanının cüzamdan iyileştirilmesini isteyen mektubu İsrail
kralını çok rahatsız etmişti. Mektupta şunlar yazılıydı: “Bu mektupla birlikte
sana kulum Naaman’ı gönderiyorum. Onu cüzamdan kurtarmanı dilerim.” İsrail
kralı “Ben Tanrı mıyım, can alıp can vereyim?” diye bağırmıştı. Mesaj yanlış
kişiye yollanmıştı. İsrail kralı mesajı okumuştu ama mesajın kurtuluşu getirecek
olan Elişa’ya gitmesi gerekti.
İnsan günahlıdır. Genelde bunun bilincindedir ve bundan da kurtulmak istiyor.
Ama şimdiye kadar da kurtulamadı. Neden? Çünkü doğru yere gitmedi. Bu kadar
dinin, tarikatın ortaya çıkmasının nedeni de budur. İnsan günah cüzamına
yakalandığını biliyor. Ve bundan kurtulmak için de iyilik ediyor, dinsel kurallara
uyuyor, sadaka veriyor ki, belki Rab merhamet eder de onun günahlarını
bağışlar.
Bu bize yine, kim olursa olsun, kimsenin kimseyi günah hastalığından
kurtaramayacağını gösteriyor. Tek kurtuluş yolu, büyük doktor olan Tanrı’nın
kendisidir. İnsan diri Tanrı’ya gittiğinde kurtuluş bulur.

28.9.
İsrail Kralı’nın üstünü başını yırttığını duyan Tanrı adamı Elişa ona şu haberi
gönderdi: “Neden üstünü başını yırttın? Adam bana gelsin, İsrail’de bir
peygamber olduğunu anlasın!”
2.Krallar 5:8
Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel
seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zu dem König und ließ ihm sagen:
“Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen! Und er
soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist.”
2. Könige 5, 8
erkennen, verstehen: anlamak
Elişa, “Naaman’ı bana yolla” dedi. Böylece Naaman atları ve savaş arabalarıyla
birlikte gidip Elişa’nın evinin kapısı önünde durdu. Elişa ona şu haberi gönderdi:
“Git, Şeria Irmağı’nda yedi kez yıkan. Tenin eski halini alacak, tertemiz
olacaksın” (2.Krallar 5:9--10).
Naaman, kuzeydeki büyük bir krallıktan geliyordu. Hatta o sırada onun ulusu
İsrail’den daha güçlüydü. Aram, İsrail üzerinde zaten bazı zaferler kazanmıştı ve
Naaman önünde kırmızı halılar açılmasını bekliyordu. Bunun yerine ne olmuştu?
Elişa ona gidip Şeria Irmağı’nda yedi kez yıkanmasını söylemişti! Bu durum
tabii ki Naaman’ın gururunu incitmişti.
Elişa aslında bu adamı kaba bir şekilde karşılamıştı. Hatta onu karşılamamıştı
bile; onu karşılamak için kapıya bile gitmemişti. Elişa’nın Aram ordularının bu
büyük komutanı karşısında yerlere eğilip izzet ikram edeceğini düşünürdünüz.
Bunun yerine Elişa, Naaman’a hizmetkârını yollayıp yedi kez Şeria Irmağı’nda
yıkanmasını söylüyor.

29.9.
Naaman atları ve savaş arabalarıyla birlikte gidip Elişa’nın evinin kapısı önünde
durdu. Elişa ona şu haberi gönderdi: “Git, Şeria Irmağı’nda yedi kez yıkan. Tenin
eski halini alacak, tertemiz olacaksın”.
2.Krallar 5:9--10
Da kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinem Wagen und hielt am
Eingang zu Elisas Haus. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm
sagen: “Geh hin und bade dich siebenmal im Jordan! So wird dir dein Fleisch
wiederhergestellt werden und rein sein.”
2. Könige 5, 9--10
rein: arı, temiz
Neden iyileşmek için ırmakta, suda yıkansın? Neden 7 kere?
Fiziksel açıdan baktığımızda zaten suyun temizleme özelliği vardır. Burada da
Suyun Tanrı Sözü’nü simgelediğini düşünüyorum (Efes. 5:25--26).
Bugün Tanrı Sözü’nün arıtma, doğrulukla donatma, kurtuluş verme özelliği
vardır (2 Tim.3:16; 1 Petros 1:23). Yakup 1:18’de bu Söz aracılığıyla
doğduğumuz söylenir. Yuhanna 7:38--39’da suyun Kutsal Ruh’u da
simgelediğini söyleyebiliriz.
7 rakamı tamlığın simgesidir. Tanrı bizi İsa’ya imanla kurtarır. Bunu tam yapar.
Biz iman edince Tanrı bizi İsa’nın bedenine vaftiz eder. Asıl vaftizin anlamı
zaten budur. İsa’nın bedenine gömülmek, dalmak. Bu ne zaman gerçekleşir?
İman eder etmez.
Tanrı hiçbir zaman yarım bir iş yapmaz. O kurtardığı zaman tam kurtarır ve
bizden de tam olarak kendimizi O’na vermemizi ister.
Elişa da Naaman’ın Şeria ırmağında 7 kere yıkanmasını ister. Acaba Naaman
Elişa’nın öğüdünü dinleyecek mi?

30.9.
Gelgelelim Naaman oradan öfkeyle ayrıldı. “Sandım ki dışarı çıkıp yanıma
gelecek, Tanrısı RAB’bin adını anarak elini cüzamlı yerlerimin üstüne tutacak ve
beni cüzamdan kurtaracak” dedi.
2.Krallar 5:11
Da wurde Naaman zornig und ging weg. Und er sagte: “Siehe, ich hatte mir
gesagt: Er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den
Namen des HERRN, seines Gottes, anrufen und wird seine Hand über die Stelle
schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien.”
2. Könige 5, 11
weggehen, sich trennen: ayrılmak
Naaman hayal kırıklığına uğramış ve kızmıştı; çünkü çok gururlu bir adamdı.
Daha önce kimse ona böyle davranmamıştı.
Rab onun sadece cüzamını değil, gururunu da iyileştirecekti. Tanrı sizi
kurtardığında, genelde hayatınızdan Kendisi için rahatsız edici olan şeyi de
çıkartır. Tanrı gururdan nefret eder.
Bizler de gururluyuz, değil mi? Peki, neden özür dilemekte o kadar zorlanıyoruz?
Affedersin suç bende demek neden o kadar zordur? Neden küsüyoruz ve hep
karşıdakinin gelip özür dilemesini bekliyoruz? Neden kırılmakta o kadar
zorlanıyoruz? Affetmekte niye zorlanıyoruz? Gerisinde gururumuz yatıyor!
Tanrı’nın sevgi olduğu hakkında epey şey duyarız ama Tanrı aynı zamanda
nefret de eder. Nefret etmeden sevemezsiniz. Yani, kötüden nefret etmeden iyiyi
sevemezsiniz. Çocuklarınızı seviyorsanız, çocuklarınızı ısırmaya çalışan bir
köpekten nefret edersiniz. O saldırgan köpeği öldürmek istersiniz. Tanrı insanı
sever ve gayet açık bir şekilde insanın yüreğindeki gururdan nefret ettiğini
bildirir.

1 Ekim
1 Oktober
RAB’bin nefret ettiği altı şey, iğrendiği yedi şey vardır: gururlu gözler, yalancı
dil, suçsuz kanı döken eller, düzenbaz yürek, kötülüğe seğirten ayaklar, yalan
soluyan yalancı tanık ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi.
Süleyman’ın Özdeyişleri 6:16--19
Sechs Dinge sind es, die dem HERRN verhaßt sind, und sieben sind seiner Seele
ein Greuel: Stolze Augen, falsche Zunge und Hände, die unschuldiges Blut
vergießen, ein Herz, das heillose Anschläge schmiedet, Füße, die eilig dem
Bösen nachlaufen, wer Lügen vorbringt als falscher Zeuge und wer freien Lauf
läßt dem Zank zwischen Brüdern.
Sprüche 6, 16--19
hassen: nefret etmek
Bugünkü ayette Tanrı’nın nefret ettiği yedi şeyi sıralar. İlki “Gururlu gözler”dir,
sonra, yalancı dil, suçsuz kanı döken eller!” Tanrı’nın nefret ettikleri listesinin
başında ne olduğunu görüyor musunuz? Gururlu gözler. Tanrı bundan nefret
ettiğini söyler. Tanrı bundan adam öldürmeden nefret ettiği kadar nefret eder.
Yakup 4:6, “Tanrı kibirlilere karşıdır, ama alçakgönüllülere lütfeder” der. Gurur
insanın mahvolma nedenidir. Gurur ailelerin yıkılmalarına nedendir. Gurur
büyük bir günahtır.
Süleyman’ın Özdeyişleri’nde şunları da okuyoruz:
“Gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da düşüş gelir” (16:18).
“Küstahlığın ardından utanç gelir, ama bilgelik alçakgönüllülerdedir” (11:2).
“Kibir insanı küçük düşürür, alçakgönüllülükse saygı kazandırır” (29:23).

2.10.
Rab, ... alçakgönüllüleri kurtarır, gururluların başını eğersin.
Mezmur 18: 27
Ja, du rettest das arme Volk und erniedrigst hochmütige Augen.
Psalm 18, 28
stolz, hochmütig: gururlu
Tanrı neden gururdan nefret eder? Gururun tanımı, “kendini fazla beğenmek”tir.
Sağlıksız bir şekilde kendini beğenmişliktir. Kişinin konumu ve başarılarından
ötürü duyduğu normal mutluluktan çok daha fazlasıdır.
Pavlus bunu şöyle dile getirmişti: “Tanrı’nın bana bağışladığı lütufla hepinize
söylüyorum, kimse kendisine gereğinden çok değer vermesin. Herkes, Tanrı’nın
kendisine verdiği iman ölçüsüne göre düşüncelerinde ölçülü olsun” (Rom.12:3).
Gurur kendine aşırı değer vermektir. Değdiğinizden daha fazlasını talep
etmektir. “Keşke bir insanı gerçek değerine göre satın alıp kendisinin sahip
olduğunu düşündüğü değere göre satabilseydim” diye bir söz vardır.
Gurur, kim olduğunuzla kim olduğunuzu sandığınız arasındaki farktır. Şeytan’ın
düşüşüne neden olan gururuydu. Bu onun günahıydı.
Gurur, Edom’un da günahıydı. Tanrı Edom hakkında şöyle demişti: “Kartal gibi
yükselsen de, yuvanı yıldızlar arasında kursan da, seni oradan indireceğim”
(Obadya 4).

3.10.
Almanya’da milli bayramdır
Ya Rab, yüreğimde gurur yok, gözüm yükseklerde değil. Büyük işlerle, kendimi
aşan harika işlerle uğraşmıyorum.
Mezmur 131: 1
HERR! Mein Herz will nicht hoch hinaus, meine Augen sind nicht hochfahrend.
Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind.
Psalm 131, 1
wunderbar: harika
İnsanın gururu Tanrı’nın planına aykırıdır ve ikisinin karşılaştığı her yerde
çatışma olur. Şunu anlamanız gerek ki, Tanrı’nın kurtuluş planı insanın gururuna
nihai yanıttır. Tanrı insanı yerine koyar. Tanrı insandan hiçbir şey almaz.
Pavlus, İsa’ya iman edince, “Benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar
saydım” (Fil.3:7) diyebilmişti. Pavlus, dinden vazgeçmişti. Pavlus o zamana dek
sahip olduğu her şeyden vazgeçmişti; bunların tümünü pislik saymış, fırlatıp
atmıştı.
Mesih ve gurur birlikte olamaz. Hem gururlu olup hem de Mesih’e Kurtarıcınız
olarak güvenemezsiniz. Eğer O’na güveniyorsanız, bütün gururunuzu bir kenara
bırakmalısınız.
Naaman’ın öyküsü, bir insanın gururundan kurtulmasının en iyi örneğidir.
Naaman kesinlikle büyük ve önemli bir adamdı. Tanrı onun karakter ve yetenek
sahibi olduğunu belirten bütün özelliklerini saymıştı. Ama o bir cüzamlıydı. Bir
günahkârdı. Tanrı onu sadece cüzamdan değil aynı zamanda, gururundan da
kurtarmak istiyordu.

4.10.
Kişi bir hiçken kendini bir şey sanıyorsa, kendini aldatmış olur.
Galatyalılar 6: 3
Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er
sich selbst.
Galater 6, 3
nichts: hiç
Naaman, Elişa’nın onun yanına geleceğini, ayağa kalkıp Tanrısı Rab’bin isminde
dua edeceğini, ellerini yaraların yerine koyup cüzamı iyileştireceğini
düşünmüştü. Biliyor musunuz değerli dostum, işte din budur.
Naaman, “Bir iyileştirme kuyruğuna girip elini yaralarımın üzerine
koydurabilseydim ve Tanrısı’nın isminde dua etseydi... üzerime birazcık yağ
sürseydi. Bu harika olurdu” diye düşünmüştü. Bu dindir ve dinin kuralları vardır,
o kadar. Tanrı birisini iyileştirdiğinde bu imanla olur. Gururunuzu bir kenara
attırır. Herhangi bir hastalıkta insana değil, Büyük Doktor olan Tanrı’ya
gitmeliyiz. Günahtan kurtulmanın yolu bir insana, bir dine girmek değil,
Tanrı’ya imanla gelmektir.
Bakın Naaman nasıl bir karşılık veriyor: “Şam’ın Avana ve Farpar ırmakları
İsrail’in bütün ırmaklarından daha iyi değil mi? Oralarda yıkanıp paklanamaz
mıydım sanki?” Sonra öfkeyle dönüp gitti (2.Krallar 5:12).

5.10.
Şam’ın Avana ve Farpar ırmakları İsrail’in bütün ırmaklarından daha iyi değil
mi? Oralarda yıkanıp paklanamaz mıydım sanki? Sonra öfkeyle dönüp gitti.
2.Krallar 5:12
Sind nicht Abana und Parpar, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser
von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte
sich um und ging im Zorn davon.
2. Könige 5, 12
rein werden: paklanmak
Şeria Irmağı, küçük bir ırmaktı, belki de çamurlu bir ırmaktı. Lübnan’daki
ırmaklardan bazıları kadar güzel değildi. Bu konuda Naaman haklıydı. “Neden
gidip Şeria’nın sularına gireyim? Neden temiz suyu olan bir ırmağa
girmeyeyim?” demişti. Eğer ırmağa girmek beni kurtaracaksa, o zaman buralara
gelmeme ne gerek vardı! Oradaki daha iyi, daha güzel gözüken ırmaklarda
yıkanabilirdi. Ama Elişa peygamber kurtulmanın tek yolu budur, diyor: Şeria
ırmağına gidip orada yedi kere yıkanacaksın! Büyük komutan gururunu kıracak
ve itaat edecek.
Bunun da bize uygun bir dersi vardır. Birçok insan Mesih’in çarmıhına
gelmekten nefret eder. Burası bir alçalma yeridir. Burası bir utanç yeridir.
İnsanlar çarmıha gelmek istemezler. Bunun yerine büyük bir şey yapmayı
isterler.
Naaman da böyle yapmak istiyordu. İşte bu Naaman’ın gururu! Şam’daki
ırmakların daha iyi olduğunu söyledi. Peygamberin ona gidip Şeria Irmağı’nda
yıkanmasını söylemekteki saygısızlığa çok kızmıştı. Ama kurtulmak için
Mesih’e gelmeniz gerekir.

6.10.
Naaman’ın görevlileri yanına varıp, “Efendim, peygamber senden daha zor bir
şey istemiş olsaydı, yapmaz mıydın?” dediler, “Oysa o sana sadece, ‘Yıkan,
temizlen’ diyor!”
2. Krallar 5:13
Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten: “Mein Vater, hätte
der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wieviel
mehr, da er nur zu dir gesagt hat: Bade, und du wirst rein sein!”
2. Könige 5, 13
der Diener, der Beauftragte: görevli
Naaman öfkeyle atına binip oradan ayrılırken, hizmetkârları daha bilgeli
davranarak ona gelip “Peygamber senden büyük bir şey yapmanı isteseydi, onu
yapardın. Öyleyse neden bunu yapmıyorsun?” dediler.
Günümüzde ne kadar çok kişi kurtuluşa sahip olmak için büyük bir şey yapmayı
isterler? Yapmanız gereken hiçbir şey yoktur; İsa Mesih her şeyi bizim için zaten
yapmıştır. Bütün yapmanız gereken onu kabul etmektir. Bizler boş ellerle ona
geliriz. Naaman’ın da bu şekilde gelmesi gerekiyordu.
İsa’ya gelmeden, O’nun önünde durmadan kurtulamazsınız. Kurtuluşun tek yolu
budur.
Rabbe, “olduğum gibi geliyorum, tek umudum Senin kanının benim için
dökülmüş olması” diyerek geliriz. Bu kan bizim için olduğu kadar bütün insanlar
için de dökülmüştür. Bütün yapmanız gereken, Mesih’in çarmıhta
gerçekleştirmiş olduğu işi kabul etmektir.

7.10.
Bunun üzerine Naaman Tanrı adamının sözü uyarınca gidip Şeria Irmağı’nda
yedi kez suya daldı. Teni eski haline döndü, bebek teni gibi tertemiz oldu.
2. Krallar 5:14
Da stieg er hinab und tauchte im Jordan siebenmal unter nach dem Wort des
Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen
Knaben, und er wurde rein.
2. Könige 5, 14
der Fluss: ırmak, nehir
Naaman, Şeria Irmağı’na gidip Elişa’nın talimatlarına göre suya yedi kez daldı.
Orada olup onu seyretmek harika olurdu. Sanıyorum sudan çıktığı her keresinde
yaralarını muayene ediyordu. Büyük bir olasılıkla içinden, “Bu çok saçma bir
şey. Temizlenmiyorum, cüzamım geçmiyor!” diye düşünüyordu. Sonra yeniden
suya dalıyordu. Ama Şeria Irmağı’na yedi kez daldı ve iyileşti.
Tüm bunlar bize neyi öğretiyor? İnsanoğlu günahlıdır. Günahın karşılığı
ölümdür. Her insan günahlıdır. İnsanı günahlarından bir din kurtaramaz,
dindarlık, iyilik, insani yöntemler kurtaramaz. Kurtuluşun yolu boş ellerle
Tanrı’nın kurtarıcı olarak yolladığı İsa Mesih’e gelmektir.
İsa Mesih’e iman etmek, bir dine girmek değil, din değiştirmek değil. Günah
cüzamından kurtulmaktır.
İnsanı kurtarabilmek için Tanrı’nın ta kendisi insan oldu. İnsan bedenine
büründü. Bu olay her yıl Doğuş Bayramı’nda kutlanmaktadır Hıristiyan
dünyasında.

8.10.
Gehazi Naaman’ın peşine düştü.
2 Krallar 5:21
So jagte Gehasi Naaman nach.
2. Könige 5, 21
hinterher: peşine
Cüzam hastalığından iyileştiği için derin bir minnettarlık duyan Naaman,
minnettarlığının bir işareti olarak getirdiği armağanları Elişa’nın almasını ister.
Ama Elişa, Tanrı’nın yapmış olduğu bu işten dolayı kesinlikle bir ücret almaz.
Bu da bize Kurtuluşun karşılıksız olduğunu gösterir. Kayra budur.
Ne var ki, Elişa’nın Gehazi adında bir uşağı vardı. Bu adam, böylesine güzel
armağanların elden gitmesini istemediği için Naaman’ın ardından koşar ve
Elişa’nın adını da kullanarak bu armağanlardan bir kısmını kendisi için alıp
saklar. Elişa bunu bilir ve Gehazi’ye şöyle der: “Naaman’ın cüzamı sonsuza dek
senin ve soyunun üzerinde kalacak.” Böylece Gehazi Elişa’nın huzurundan
cüzamlı olarak ayrılır.
Gehazi neden Naaman’dan armağanları almıştı? Açgözlülüğünden ötürü.
Naaman’ın büyük günahı gururuydu. Gehazi’nin büyük günahı açgözlülüktü.
Sevgili dostum, açgözlülük ruhun cüzam hastalığıdır. Rab bizleri bu hastalıktan
da kurtarmak istiyor.

9.10.
Yeruşalim’e doğru yoluna devam eden İsa, Samiriye ile Galile arasındaki sınır
bölgesinden geçiyordu. Bir kasabaya girdiğinde on cüzamlı adam uzakta
durarak, “İsa, Efendimiz, halimize acı!” diye seslendiler.
Luka 17: 11--13
Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und
Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm zehn aussätzige
Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen:
“Jesus, Meister, erbarme dich unser!”
Lukas 17, 11--13
das Dorf: köy, kasaba
Bir cüzam olayı da İncil’de anlatılmaktadır. Yeruşalim’e doğru yoluna devam
eden İsa, Samiriye ile Galile arasındaki sınır bölgesinden geçiyordu. Bir
kasabaya girdiğinde on cüzamlı adam uzakta durarak, “İsa, Efendimiz, halimize
acı!” diye seslendiler. İsa onları görünce, “Gidin, kâhinlere görünün” dedi.
Adamlar yolda giderken cüzamdan temizlendiler. Onlardan biri, iyileştiğini
görünce yüksek sesle Tanrı’yı yücelterek geri döndü, yüzüstü İsa’nın ayaklarına
kapanıp O’na teşekkür etti. Bu adam Samiriyeli’ydi. İsa, “İyileşenler on kişi
değil miydi?” diye sordu. “Öbür dokuzu nerede? Tanrı’yı yüceltmek için bu
yabancıdan başka geri dönen olmadı mı?” Sonra adama, “Ayağa kalk, git” dedi.
“İmanın seni kurtardı.”
Korkunç durumlarından kurtulmak için hiçbir çareleri olmayan bu cüzamlı
insanlar haklı olarak İsa Mesih’e sığındılar; çünkü büyük olasılıkla İsa Mesih’in
başka cüzamlı hastalara şifa vermiş olduğunu duymuşlardı. Onlar da İsa’nın o
şifa verme gücüne, merhametine ve kurtarıcılığına güvendiler.

10.10.
İsa (kendisinden yardım isteyen cüzamlılara), gidin kendinizi kahine gösterin,
dedi. Cüzamlılar yolda giderken paklandılar.
Luka 17: 14
Und als er sie (die zehn Aussätzigen) sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt
euch den Priestern! Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie
gereinigt.
Lukas 17, 14
der Priester: kahin
Kendisinden yardım isteyen bu cüzamlılara İsa Mesih sadece bir söz söyledi:
“Gidin, kâhinlere görünün!” Ancak bu ölümcül hastalıktan kurtulduktan sonra
kâhine görünebilirlerdi. Ne var ki İsa Mesih onlara dokunmadı, ellerini onların
üzerine koymadı. Nasıl iyileşeceklerdi? Bu emirle İsa cüzamlılarda bir umut
uyandırdı. Onların kendisine güvenmelerini, sözüne uymalarını istedi. Kurtuluş
yolu buydu.
Rab bizlere de iyiliklerini göstermek ister. Ama bazen bizim önce O’nun sözüne
göre adım atmamızı bekler. İsa Mesih’e iman etmek ve O’nun sözlerine itaat
etmek her zaman birbirine bağlıdır. Cüzamlıların İsa’nın sözüne itaat etmeleri
onların İsa’ya iman etmiş olduklarını gösterecekti.
On cüzamlı adam İsa’nın sözlerine güvenerek hareket ettiler. İyileşme yönünde
hiçbir şey hissetmemişlerdi! Bu şekilde gidip kendilerini kâhinlere
gösteremezlerdi. Yine de yola koyuldular. Onların Rabbe itaat ederek harekete
geçtiklerinde şifa bulmaları gerçekten harikadır!

11.10.
İsa, iyileşenler on kişi değil miydi? diye sordu. Öbür dokuzu nerede?
Luka 17: 17
Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die Zehn gereinigt worden? Wo sind
die Neun?
Lukas 17, 17
gesund werden: iyileşmek
İsa’nın iyileştirdiği on cüzamlıdan sadece biri iyileştiğini görünce geriye dönüp
kendisini kurtaran kurtarıcıya teşekkür etti. İyileşen diğer dokuz kişi ortalarda
yoktu. Neden sadece biri döndü? Diğer dokuz kişi nerede kaldı? Onlar iyileşmiş
olduklarını görmemiş miydiler? Kuşku yok ki, onlar da iyileştiklerini gördüler.
Ama öyle gözüküyor ki, birinin görmesi ile öbür dokuzun görmeleri arasında bir
fark vardı. Biri, İsa’nın sayesinde yeni bir hayata kavuştuğunun, böyle bir yaşamı
hakketmediği halde Tanrı’nın ona büyük merhamet gösterdiğinin, O’nu
bağışladığının farkına vardı. İsa bambaşka birisiydi; şimdi İsa’ya dönmeli, O’na
teşekkür etmeliydi. Eminim ki, geri dönerken de yüksek sesle Tanrı’yı
yüceltiyordu. Çünkü bu kurtuluşu, yeni yaşamı O’na borçluydu. Öbür dokuz
insan da cüzamlarından kurtulduklarında kesinlikle sevindiler. Ama İsa’ya
dönmediler, eski köylerine, yakınlarına koştular. Kahinlere gidip iyileştiklerini
gösterdiler. Artık herkes gibi, dünyaya dalıp gittiler. Onlardan bir iz bile kalmadı.

12.10.
İsa, iyileşenler on kişi değil miydi? diye sordu. Öbür dokuzu nerede? Bu
yabancıdan başka Tanrı’yı yüceltmek için geri gelen olmadı mı?
Luka 17:17--18
Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die Zehn gereinigt worden? Wo sind
die Neun? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu
geben, außer diesem Fremdling?
Lukas 17, 17--18
die Person: kişi
İsa Mesih, iyileşen on kişiden sadece yabancı olan bu kişiden başka Tanrı’yı
yüceltmek için geri dönen olmadı mı? diye sordu. Bu sözler bize, Tanrı’nın
çektiği derin yürek acısını gösterir. O, insanlara ne kadar iyilik gösterirse de, dua
ve yalvarışlarına ne kadar cevap verirse de, bu insanların çoğu, aldıklarıyla
yetinir, onları seven Tanrı’yı önemsemeyip unuturlar. İyi düşünmeye, Tanrı’ya
ne kadar büyük bir gönül borçları olduğunu kavramaya vakitleri yok. Ne yazık!
Teşekkür etmeyen öbür dokuz kişiye sorabilseydik belki şu yanıtları alırdık:
“Kim bilir bu şifa sürekli mi? Belki bir iki ay sonra cüzam yeniden ortaya çıkar.
Beklemem gerek.” Öbürü de “Yaşamım bu ana dek korkunçtu. Hep vazgeçtim.
Yapacağım çok şeyler var. Şimdilik teşekkür etmeye pek vaktim yok.” Ya da
“Evet, bir tek derdimden kurtuldum. Ama o kadar sorunlar kaldı ki! Çözüm
bulana dek teşekkür etmeye meyilli değilim!”
Senin Rabbe yönelen yanıtın da buna benziyor mu?

13.10.
İsa, iyileşenler on kişi değil miydi? diye sordu. Öbür dokuzu nerede? Bu
yabancıdan başka Tanrı’yı yüceltmek için geri gelen olmadı mı?
Luka 17:17--18
Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die Zehn gereinigt worden? Wo sind
die Neun? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu
geben, außer diesem Fremdling?
Lukas 17, 17--18
wo?: nerede?
Cüzam gibi korkunç bir hastalıktan iyileşmek harika bir şeydir. Ama Tanrı’yla
dostluk, Tanrı’yla kişisel yakın ilişki, daha da değerli ve önemlidir. İşte,
cüzamdan iyileşen Samiriyeli adam öbür dokuz arkadaşından farklı bir şekilde
davrandı. İyileştiğinin farkına vardıktan sonra, kâhinlere gitmek, onlardan
“temizdir” onayını alıp köyüne, akrabalarının yanına dönmek her ne kadar
gerekli ve önemli olsa da, yapılacak ilk şey değildi. Birinci şey, Tanrı’yı övmek
ve İsa Mesih’i arayıp O’na teşekkür etmekti.
Samiriyeli adam, İsa’yı bulduktan sonra, yüzüstü O’nun ayaklarına kapanıp O’na
teşekkür etti. Adam, her şeyi için İsa’ya borçlu olduğunu, artık O’na ait, O’na
bağlı olacağını gösteriyordu.

14.10.
İsa (cüzamdan kurtulan) adama, kalk, yoluna koyul, imanın seni kurtardı, dedi.
Luka 17: 19
Und er sprach zu ihm (dem Geheilten): Steh auf und geh hin! Dein Glaube hat
dich gerettet.
Lukas 17, 19
aufstehen: kalkmak
İsa’ya dönüp teşekkür eden adama İsa Mesih şöyle dedi: “Ayağa kalk, git.
İmanın seni kurtardı!” On kişi şifa bulmuştu. Ama sadece birine İsa, “İmanın
seni kurtardı” dedi. Demek ki, kurtulmak iyileşmekten daha üstün bir şeydir. Bir
hastalıktan kurtulabilirsin, ama belirli bir süre sonra yine hastalanacaksın.
Yaşlanmana, sonunda da bu dünyadan göçüp gitmene kimse engel olamaz. Oysa
iman ile kurtuluş, sonsuzluğu kapsar. Günahların bağışlanmasını ve insanın
sonsuz yaşama kavuştuğunu gösterir.
Samiriyeli adam diğerleri gibi bedenen şifa bulmuştu, ama bu adamın yüreği de
şifa buldu ve Tanrı’nın ailesine katılarak sonsuz yaşama sahip oldu. İşte asıl
harika olan buydu: canın kurtuluşu! Samiriyeli, Yahudiler için değeri olmayan
bir yabancıydı. Ama İsa ona, “Ayağa kalk, git” demekle onu çok değerli kılıp,
özelliği Tanrı’ya bağlılık olan yeni bir yaşama gönderdi.

15.10.
(İsa Mesih’in sözüne güvenerek cüzam hastalığından kurtulan adam) İsa’nın
ayaklarına kapandı. O’na teşekkür etti.
Luka 17: 16
Und er (der vom Aussatz Geheilte) fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und
dankte ihm.
Lukas 17, 16
zu Füßen fallen: ayaklara kapanmak
Biliyor musunuz, değerli dostum, şükretmekle Tanrı’yı yüceltmiş oluyoruz.
Aynı zamanda teşekkür etmekle Tanrı’nın İsa Mesih aracılığıyla bize sağlamış
olduğu nimetleri kendimize kabul etmiş oluruz. Öbür yanda, teşekkür etmezsek,
hamt etmezsek, Rabbin bizim için sunduğu iyilikleri, inayeti küçük
gördüğümüzü gösteririz. O zaman da Rabbin bize sunduğu o bereketlerden
gerektiği gibi yararlanamayız. Şükür dolu bir yaşamı yaşamamak, aslında
yenilginin, sevincin yitirilmiş olduğunu gösteren bir işarettir. Rabbin
bereketlerini unutan kişi, sadece sıkıntılarını, gerçekleşmemiş olan hayallerini,
korkularını, kaygılarını, eksiklerini düşünür ve haliyle mutsuz olur.
“RAB’be övgüler sun, ey gönlüm! O’nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün
varlığım! RAB’be övgüler sun, ey canım! İyiliklerinin hiçbirini unutma! Bütün
suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren, canını ölüm çukurundan
kurtaran, sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren, yaşam boyu seni iyiliklerle
doyuran O’dur” (Mezmur 103:1--5).

16.10.
Işığım ve kurtuluşum RAB’dir, kimden korkayım.
Mezmur 27: 1
Der HERR ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten?
Psalm 27, 1
die Rettung, das Heil: kurtuluş
Davut peygamberin yazdığı 27. Mezmur iki önemli gerçeğe parmak
basmaktadır: İlki iman, ikincisi de korkudur. İman, yaratılışımızla varlığımıza
konan göksel bir erdemdir. Korku ise, yeryüzündeki kargaşalıklardan,
sorunlardan, insanın geleceğinden emin olmamasından kaynaklanmaktadır.
İnsanın sağlıklı bir şekilde Tanrı’ya olan imanı, onun yaşamını anlamlı ve amaçlı
kılar; çünkü o yaşamı iman yönlendirmektedir. Ama insanın hayatını korku
yönetiyorsa, tabii ki o yaşamda esenlik, huzur ve barış olmaz. Böyle korkulu
anlarda insan ne yapmalı? O korkularını imanla Tanrı’ya getirmelidir. Tanrı’nın
Sözü’yle beslenmelidir. Tanrı’ya bırakılan korkular, O’nun Sözü’nden alınan
vaatler, destek kişiye yeniden güven verir. Gerçek iman yoluyla kişi
korkularından özgürlük bulur.
Dostum, İnsan yaşamına hücum eden saldırılar ancak RAB’bin gücüyle alt edilir.
Eğer Rab bir kimsenin ışığı ve kurtuluşuysa, o kimsenin korkuları da alt edilir.
Bu öylesine bir güvenliktir ki, geçmişi, şimdiyi ve tüm sonsuzluğu kapsar. RAB
ışığımdır. Her an yüreğimi aydınlatır, adımlarımı esenliğe, doğruluğa yöneltir.

17.10.
Işığım ve kurtuluşum RAB’dir.
Mezmur 27: 1
Der HERR ist mein Licht und mein Heil.
Psalm 27, 1
das Licht: ışık
RAB kurtuluşumdur dendiğinde, ne anlıyoruz? Her şeyden önce beni günahtan,
günahın yargısından, sonsuz cehennem azabından kurtaran, sonsuz yaşamı
sağlayandır. Bundan başka, güncel yaşamda beni her tür tehlikeden, kötülükten,
yıkımdan kurtaran ve koruyandır. O’nun kurtarış gücü ne sınır bilir ne de
kısıtlama! Ve RAB, yaşamımın sığınağıdır. İnsanın hayatı tehlikelerle doludur.
Gözle görülebilir, fiziksel tehlikelere karşı kendimizi savunmaya çalışırız; ama
çoğu kez bunu başaramayız. Ama RAB yaşamımın sağlam sığınağıdır. Şeytanın
saldırıları, günaha kışkırtıları bana saldırınca hemen O’na sığınır, ya RAB beni
günaha sürüklenmekten koru diye dua ederim. O, günah baskısını üzerimden
kaldırır, canıma can katar ve beni yeniden huzura kavuşturur, seven kollarıyla
bana sığınak olur.
Ben Rab’be dün güvendim, bugün güveniyorum, sonsuza dek de güvenebilirim.
RAB’be güvenen hiç kimse hayal kırıklığına uğramamıştır. Her tür saldırılara
uğrasam yine korkmam. Çünkü güvenliğim RAB’dir.

18.10.
RAB benim ışığım, kurtuluşumdur, kimden korkayım, RAB yaşamımın
kalesidir, kimden yılayım?
Mezmur 27: 1
Der HERR ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten, der
HERR ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken?
Psalm 27, 1
erschrecken, mutlos werden: yılmak
27. Mezmur’un ilk ayeti “Işığım ve kurtuluşum RAB’dir, kimden korkayım”
diyor. Burada hemen “sen” ve “ben” ilişkisini görüyoruz. Tanrı ve ben! RAB
ışıktır, RAB kurtuluştur demiyor. Tabii bu da doğrudur, ama burada “benim
ışığım, benim kurtuluşum RAB’dir”, diyor. Bu da, Rab ile kişisel bir ilişkinin
olması gerektiğini gösterir. Tanrımız ışıktır. İlkin ışık olsun diyen ve bir hiçten
ışık yaratan bu Tanrımız aynı zamanda beni, bugün ayaklarıma ışık olan kendi
Sözü’yle yönlendirir. Nitekim Mezmur yazarı da, “Senin Sözün benim
ayaklarıma ışık saçar ve yolumu aydınlatır” (Mez.119:105) dedi.
“Rab benim Kurtuluşumdur” sözü Tanrı’nın sevgisini, kayrasını dile getirir.
Çünkü bize kurtuluş sağlanabilmesi için Tanrı kendi biricik varlığı olan İsa
Mesih’i çarmıh üzerinde sundu, O’nu feda etti. Dostum, kurtuluş sadece İsa
Mesih aracılığıyla insanlara sunulmaktadır. “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok
sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri
mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yu.3:16).

19.10.
RAB benim ışığım, kurtuluşumdur, kimden korkayım, RAB yaşamımın
kalesidir, kimden yılayım?
Mezmur 27: 1
Der HERR ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten, der
HERR ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken?
Psalm 27, 1
die Rettung, das Heil: kurtuluş
Davut peygamber Tanrı’nın kendi kurtuluşu olduğunu söylemektedir. Ben de
aynı şeyi söylüyorum: Tanrı benim de kurtuluşumdur! Burada kişisel ilişki
vurgulanır. Rabbin kendisi, özü kurtuluştur. Bu nedenle O’nun sunduğu kurtuluş
sonsuzdur. Onu alan kimse de sonsuz kurtuluşa sahip olur.
“RAB yaşamımın kalesidir, kimseden yılmam”. Tanrı bize yaşam vermekle
yetinmez, aynı zamanda bize verdiği yaşamı yeryüzünde tam doluluğuyla
yaşayabilmemizi de sağlar. Bitkilere, insanlara hayat veren unsurlardan biri
ışıktır. Ruhsal açıdan da ruhsal ışık ruhsal yaşam için gereklidir. Rab senin
hayatının ışığı mı? Seni seven, sana yaşam gücünü veren O mu?
“Kimseden korkmam” diyor Davut peygamber. Martin Luther bir keresinde
şöyle dedi: “Tanrı ile olan tek bir kişi bile çoğunluktadır”. Bir imanlıya
sormuşlar: “Neden hiç kimseden korkmuyorsun?” İmanlı şöyle yanıt vermiş:
“Öğrendiğim bir şey var, Tanrı’dan korkarsan başka hiç kimseden korkmana
gerek kalmaz!”

20.10.
Hasımlarım, düşmanlarım olan kötülük yapanlar, beni yutmak için üzerime
gelirken tökezleyip düşerler.
Mezmur 27: 2
Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine
Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen.
Psalm 27, 2
verschlingen: yutmak
Belki de Davut peygamber bu noktada geriye hayatının tehlikeli günlerine bakıp
bazı olayları anımsıyordu. Çobanlık günlerinde koyunları, kuzuları kurtlardan,
aslanlardan ve ayılardan korumak için kendi hayatını tehlikeye atmıştı. Bugün
dünyanın her yerinde böyle tehlikelerle karşılaşılmıyor. Bazı yerlerde hala aynı
tehlike vardır çobanlar için, ama genelde batı dünyasında çobanlık tehlikeli
değildir. Aslanları, kurtları ya da ayıları ancak hayvanat bahçesinde demir
parmaklıklar arkasında görmeye alışmışız. Sokakta yürürken birden önümüze bir
aslan, bir ayı çıkacağını beklemeyiz! Ancak mecazi anlamında sokakları dolaşan
bazı insanlar var ki, yırtıcı hayvanlar gibi vahşi işler yapabilirler. Şeytanın
kendisi kükreyen bir aslan gibi yutacak birisini aramaktadır. “Ayık ve uyanık
olun” diyor Kutsal Söz, “Düşmanınız İblis, yutacak birini arayarak kükreyen
aslan gibi dolaşıyor” (1 Pet.5:8).
Davut peygamber, Rab’be güvenmeyi öğrenmişti. Ben de Rabbe güvenmeyi
öğrenmeye devam ediyorum. Ya sen, dostum?

21.10.
Karşıma bir ordu konak kursa, yüreğim korkmaz, karşıma savaş bile çıksa, ben
onda da emin olurum.
Mezmur 27: 3
Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht; wenn
sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll.
Psalm 27, 3
das Heer: ordu
Davut peygamber neden bir kabadayı gibi konuşuyor? Aslında öyle değil, Davut,
Rabbe güvendiği için korkmuyor ve güvenini yitirmiyor. Tanrı bizler için aynı
sağlayışı vermektedir. O’na güvenebiliriz. Karşımızda kim olursa olsun bizimle
birlikte olan en güçlü Kişi vardır. Rab benimleyse ben kimden korkarım ki! Rab
İsa ölümden dirildikten sonra kendi öğrencilerine kerelerce göründü. Onlara
konuştu, ama konuşmaya başlamadan önce genelde “Korkma” sözünü kullandı.
Sen de Rab İsa’ya iman ettiysen, senin de diri Rab’bin, diri kurtarıcın vardır.
Korku çeşitli kılıkta ve çeşitli yönlerden bize saldırmak ister, ama Rab İsa bize
“korkma” diyor. Kutsal Kitap’ta yılın her günü için bir korkma sözü vardır.
Herkes gibi benim de doğal korkularım vardır. İğneden korkarım. Uçaktan
korkarım ve yüksek bir yere çıktığım zaman korkularımı kendi başıma
yenemediğimi bildiğim için Rab’be dua ederim.
Peki dostum, senin korkularında, kaygılarında güvenebileceğin biri var mıdır?
Davut peygamberin vardı, benim vardır. Bu seven Tanrı’dır.

22.10.
RAB’den bir şey diledim, O’nu ararım: RAB’bin güzelliğini seyretmek,
tapınağında hayran olmak için, hayatımın bütün günleri RAB’bin evinde
oturmaktır.
Mezmur 27: 4
Eins habe ich vom HERRN erbeten, danach trachte ich: zu wohnen im Haus des
HERRN alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des
HERRN und nachzudenken in seinem Tempel.
Psalm 27, 4
die Schönheit: güzellik
Bu sözlerde Davut peygamberin hayatının özetini görebiliriz. “RAB’den tek
dileğim, tek arzum şu”. Sen bunu söyleyebilir misin? Hayatta en çok istediğin
şey nedir? Elçi Pavlus da Davut gibi bir talepte bulundu: “Ancak yaptığım tek
şey şu: Geridekilere aldırış etmeyerek ileridekilere uzanıyorum. Yücelik
çağrısıyla ilgili ödülün ardından dosdoğru amaca koşuyorum. Mesih İsa’da
Tanrı’nın çağrısıdır bu” (Fil.3:13-14).
Dostum, yaşamına bakmalısın! Orada ekstra şeyleri yontup esaslara dönmelisin.
Bir kalemi yontarcasına hayatının yararsız yönlerini öyle yontacaksın ki,
sonunda sivrilen ucu ile kayda değer bir şeyler yazabilesin. Hepimizin hayatı
karmaşıktır. Karmaşıklığı kesmeliyiz. Bazen hayatımız mutfakta telaşlanan
Marta’nın hayatına benzeyebilir. Kutsal Söz Marta’ya ilişkin şöyle diyor: Ne var
ki, Marta başından aşkın hizmet yüzünden sinirlendi, Rab’be kardeşini şikayet
etti. Rab, “Marta, Marta” dedi, “Bir sürü iş için kaygılanıyor, yakınıyorsun. Ama
gerekli olan tek şey vardır. Meryem de yararlı payı -kendisinden hiç alınmayacak
olan payı- seçmiş bulunuyor” (Luka 10:40-42).

23.10.
RAB’den bir şey diledim, O’nu ararım: RAB’bin güzelliğini seyretmek,
tapınağında hayran olmak için, hayatımın bütün günleri RAB’bin evinde
oturmaktır.
Mezmur 27: 4
Eins habe ich vom HERRN erbeten, danach trachte ich: zu wohnen im Haus des
HERRN alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des
HERRN und nachzudenken in seinem Tempel.
Psalm 27, 4
der Wunsch: dilek
İki kız kardeşten biri olan Marta mutfakta oraya buraya koşuyor, misafirlerin
sayısını hesaplıyor, “Acaba ne kadar pilav yapayım, yeteri kadar bulgur var mı”
diye telaşlanıyordu. Her şeyi aynı zamanda yapmak için telaşlanıyordu. Bazen
yaşamın karmakarışık olduğunu sanırız. Yirmi birinci yüzyılın illeti olarak
görürüz bu telaşı, ama Davut’un zamanında da vardı, İsa Mesih’in zamanında da.
Çoğu zaman kendi kendimizi telaşa sokarız. Zamanın kendi yapısında telaş
yoktur. Zamanı biz kendimize işkenceci yaparız. Şunu şu zamanda yapmazsam
kıyamet kopacakmış sanki. Davut yaşamın tüm ekstra olaylarını kesip atıyor ve
tek bir noktada sivriliyor: “RAB’den tek dileğim, tek arzum şu” diyor.
İnsandan insana en önemli ve tek olan şey değişir. Ama Davut için tek şey şuydu:
“RAB’bin güzelliğini seyretmek, tapınağında O’na danışmak için bütün
günlerini O’nun evinde geçirmek”.

24.10.
RAB’den bir şey diledim, O’nu ararım: RAB’bin güzelliğini seyretmek,
tapınağında hayran olmak için, hayatımın bütün günleri RAB’bin evinde
oturmaktır.
Mezmur 27: 4
Eins habe ich vom HERRN erbeten, danach trachte ich: zu wohnen im Haus des
HERRN alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des
HERRN und nachzudenken in seinem Tempel.
Psalm 27, 4
mein einziger Wunsch: tek dileğim
Davut peygamber tek isteğinin ne olduğunu yazarken uyku tulumunu alıp da
Rab’bin tapınağına yerleşeceğini söylemiyordu. O’nun isteği Rab ile sürekli
buluşmak, O’nunla konuşmak ve O’na tapınmaktı. Rab’bin sandığı, Rab’bin
insanlarla buluştuğu yerdi, çünkü bu sandık Buluşma Çadırının en kutsal
yerindeydi. Davut peygamber, düşmanlarının elinden aldığı sandığı tekrar
Yeruşalim’e getirmişti. O’nun için özel bir çadır yaptırmış ve Tapınak
kuruluncaya kadar Rab’bin sandığı orada kalmıştı. Davut her zaman Rab ile
birlikte olmak istiyordu. O’nunla ancak Buluşma Çadırında buluşabileceğine
göre hayatının amacı bu olmuştu.
Bizim de Rab’be yaklaşabileceğimiz bir yerimiz var bu gün. Bundan dolayı
sevinmeliyiz. Bizim hayatımızdaki ekstraları yontup tek bir amaçta, tek bir
noktada sivrilebilmemiz için bize yardımcı olan birisi vardır. İsa Mesih
aracılığıyla bugün Rab’bin huzuruna girebilir, O’nunla buluşabilir; RAB’bi
kişisel kurtarıcımız olarak hayatımıza davet edebiliriz.

25.10.
RAB’den tek dileğim, tek arzum şu: RAB’bin güzelliğini seyretmek!
Mezmur 27: 4
Eins habe ich vom HERRN erbeten, danach trachte ich: ... anzuschauen die
Freundlichkeit des HERRN!
Psalm 27, 4
anschauen, betrachten: seyretmek
Davut peygamberin hayatında istediği tek şey, ‘RAB’bin güzelliğini seyretmek,
tapınağında O’na danışmak, bütün günlerini Rabbin evinde geçirmekti!’ Rab’bin
evinde, kutsalların kutsalında merhamet kürsüsü vardı. Davut’un merhamete
ihtiyacı vardı. Bizim de Tanrı’nın merhametine ihtiyacımız vardır. Aynı
zamanda Tanrı’nın evinde Mesih’in kanını, O’nun çarmıhını dile getiren bir
sunak vardı. Tanrı’nın huzuruna girebilmesi için Davut kurban kesmeliydi.
Bizim ise kurbanımız İsa Mesih’tir. Sonsuza dek geçerli kurbanı, O kendi
hayatını vererek sundu. Sen ve ben bugün Tanrı’nın huzuruna ancak İsa
aracılığıyla girebiliriz; başka bir yol yoktur. Eski Antlaşma döneminde de
kurbanlar İsa Mesih’e işaret ediyordu. Ayrıcalıklı insanlarız ve ayrıcalıklı bir
dönemde, inayet döneminde yaşamaktayız.
Sen de ayrıcalıklı bir dönemde yaşıyorsun dostum. Tanrı’nın sana da yetecek
kadar bol merhameti vardır. O’nun kurtuluş veren kayrası sana da uzanmaktadır.

26.10.
Çünkü O kötü günde beni çardağında gizleyecek, çadırının emin yerinde
saklayacak, yüksek bir kaya üzerine çıkaracak beni.
Mezmur 27: 5
Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils, er wird mich
verbergen im Versteck seines Zeltes; auf einen Felsen wird er mich heben.
Psalm 27, 5
sicher, gesichert: emin
İbrani halkı Mısır’dan çıkıp çölde ilerlerken Tanrı’yla buluşabilecekleri bir çadır
kurmuşlardı. Bu ‘Buluşma Çadırı’nda gizli ve çok kutsal bir yer vardı. Buna
Kutsalların kutsalı diyor Tanrı Sözü. Bu yere baş kahinden başka hiç kimse
giremezdi ve bunu da ancak yılda bir kez yapabilirdi. Bu En Kutsal Yerde
Tanrı’nın sandığı vardı ve bu sandığın içi dışı altınla kaplanmıştı. Sandığın
kapağını oluşturan üst kısımda ise çok süslü bir yer vardı. Buna Merhamet
Kürsüsü denirdi. Yılda bir kez kesilen kurbanın kanı bu kürsü üzerine serpilirdi.
Kurban tüm İsrail halkının günahlarının örtülmesi içindi. Günümüzde ise Rab İsa
bizim için kurban olduğuna ve kanını akıttığına göre bizim de gidebileceğimiz
bir merhamet kürsüsü vardır. Eski Antlaşma döneminde yılda bir kez Tanrı
huzuruna girilirken şimdi İsa Mesih’in kanı aracılığıyla her an O’nun huzuruna
girebiliriz. İşte “çadırının emin yeri” burasıdır. Bundan daha emin bir yer
düşünemeyiz.

27.10.
Sevinçle haykırarak kurbanlar sunacağım O’nun çadırında, ezgiler sunacağım
RAB’be, ilahilerle öveceğim O’nu.
Mezmur 27: 6
Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt, ich will singen und spielen dem
HERRN.
Psalm 27, 6
der Feind: düşman
Bu harika resimi gördüğümüz ve Rab’bin bizler için tam ne yaptığını
anladığımızda içimizde şükran borcu yükselir ve Rab’be ilahiler söylemek, O’nu
yüceltmek isteriz. Davut peygamber de bunu düşünerek şöyle dua etti:
Seni çağırıyorum, ya RAB, kulak ver sesime, lütfet, yanıt ver bana! (Mezmur
27:7).
Bakın, o kutsal ve emin yerde Rab’bin merhametini buluruz. Bugün de Rab o
kutsal, emin yeri bizler için hazırladı. Bugün biz de o yere dualarımızda girip
O’nun merhametine sığınabiliriz.
Davut, ‘Ya RAB’ diyor, ‘yüzümü arayın, dedin. Yüreğim sana dedi: yüzünü
arıyorum’ (Mezmur 27:8). Dostum, Rab senden kendisini aramanı istiyor. Rab’bi
arıyor musun? Rab’bi aramak sonsuz yaşamı aramak demektir.

28.10.
Seni çağırıyorum, ya RAB, kulak ver sesime, bana acı ve bana yanıt ver!
Mezmur 27: 7
Höre, HERR, mit meiner Stimme rufe ich: sei mir gnädig und erhöre mich!
Psalm 27, 7
rufen: çağırmak
Davut peygamber başta, RAB ışığım, kurtuluşum, yaşamımın sığınağıdır,
dedikten sonra “ya RAB, kulak ver sesime, bana merhamet et’ diyor. Başta
kurtulmak için Rab’bin inayetine muhtacız. İkinci olarak insan Rab’bin onayına
muhtaçtır. Soru şu: Yaşamın Tanrı tarafından onaylanıyor mu? Nasıl birisin?
Tanrı’nın senden hoşnut olduğunu söyleyebilir misin? Üçüncü olarak insan
Tanrı’nın yönetmesini aramalıdır. Tıpkı Davut’un dilediği gibi: Ya RAB, yolunu
bana öğret! Düşmanlarımdan ötürü bana düz yolda rehber ol! (11).
Güncel yaşamda insana öğüt veren çok olur. Ama birçok insan kötü
arkadaşlıkların kurbanı oldu! Zarara, yıkıma uğradı. İnsan öğüdü genelde bu
sonuçları getirir. Elbette ara sıra iyi bir öğüt yarar sağlayabilir, ama genellikle
insan öğüdü kusurludur, pek bilgeli değil. Ama kutsal RAB’bin öğütlediği can,
yol gösterdiği insan hiçbir durumda pişman olmaz, zarar görmez. Bu nedenle,
insanın Rab’be dua etmesi, O’nun sesine kulak vermesi yaşamsal önem
taşımaktadır. Tanrı’nın çizdiği sağlıklı yolu seçmek, bu yolda bağımlılık
göstermek kesin güvenlik getirir.

29.10.
Yüzümü arayın, dedin; yüreğim sana dedi: Yüzünü arıyorum, ya RAB!
Mezmur 27: 8
Mein Herz erinnert dich: Suchet mein Angesicht! - Dein Angesicht, HERR,
suche ich.
Psalm 27, 8
die Stimme: ses
hören: duymak
Rab’bin Davut’a seslenip benim yüzümü ara, demesi harika bir davettir! Rab’bin
yüzünü aramak, aslında O’nun güzelliğini, bizler için ne kadar sevgi dolu
olduğunu, O’nun yaşam olduğunu ve bize de bu yaşamı vermek istediğini
görmek ve anlamak demektir. Böyle bir davete Davut hemen yanıt veriyor:
“Evet, yüzünü arıyorum ya RAB!” Davut, Rab’bin yüzünü dualarıyla aradı”. Rab
senden Kendisini aramanı bekliyor, ama sen O’nu aramaya koyulmadan önce O
seni aramaya koyulmuştur. O seni buldu, ama senin O’nun yüzünü aramanı ister.
Sen buna tepki gösterdin mi? Mesih ile yaşamak sevgi dolu bir evlilik gibi, sevgi
ilişkisinde yaşanmalıdır. Evlilik bağı sevgi ve özveri bağıdır. Rab ile olan
ilişkimiz sevgi bağları üzerine kurulduğuna göre, sevdiğimiz için O’nu özlemle
aramalıyız. Rab Davut’a, “Seni seviyorum” dediği zaman Davut’un yüreğinde
doğal olarak bir tepki oldu: “Ben de seni seviyorum Rab, senin yüzünü aramak
istiyorum!” Tanrı ona, benimle beraberliğin olsun diyor. Davut diyor: “Evet Rab,
ben seninle paydaşlıkta bulunmak istiyorum”. Rab seninle de bu paydaşlığı
istiyor.

30.10.
Yüzünü benden gizleme! Kulunu öfkeyle geri çevirme, bana yardımcı oldun;
bırakma, terk etme beni, ey kurtuluşumun Tanrısı!
Mezmur 27: 9
Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn! Du
bist meine Hilfe gewesen. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, Gott
meines Heils!
Psalm 27, 9
verstecken, verbergen: gizlemek
Rab’bin yüzünü gizlemesi ne demektir? Davut neden Rab’be, “Yüzünü benden
gizleme” diye yakarıyor? Kutsal ve ışık olan Tanrı, günah karşısında yüzünü
gizler. Davut burada ne dediğini iyi biliyordu. Bir kez günah işlemiş ve Rab
yüzünü ondan gizlemişti. Davut’un gühahı, Rab ile arasına ayrılık koymuştu.
Tanrı ile olan bağlantısı bozulmuş, paydaşlığı yitirmişti. Bunları tekrar yitirmek
istemiyordu. Günah işlediğinde sevincini yitirmişti, onu yine yitirmekten
korkuyordu. Davut 51. Mezmur’da şöyle haykırdı Rabbe: “Ey Tanrım, inayetine
göre bana acı, rahmetinin çokluğuna göre isyanlarımı sil. Tümüyle yıka beni
suçumdan, arıt beni günahımdan; çünkü biliyorum isyanlarımı, günahım sürekli
karşımdadır. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim, senin gözünde kötü
olanı yaptım... Beni huzurundan atma. Kutsal Ruhun’u benden alma. Geri ver
bana sağladığın kurtuluş sevincini, bana destek ol, istekli bir ruh ver!”
Bu Mezmurunda da Davut, “Bırakma, terk etme beni, ey kurtuluşumun Tanrısı!”
diye yalvarıyor. Davut günahlarından tövbe ettiği zaman yeniden kurtuluş
sevincine kavuştu.

31 Ekim
31 Oktober
Anamla babam beni terk etseler bile, RAB beni kabul eder.
Mezmur 27: 10
Sogar wenn mein Vater und meine Mutter mich verlassen, nimmt der HERR
mich auf.
Psalm 27, 10
verlassen, aufgeben: terk etmek
annehmen, aufnehmen: kabul etmek
Annemiz babamız bizi terk etmemiş olabilir, ama bazı kişiler anne baba
tarafından terk edilmiş durumdalar. Sizin anneniz ve babanız sizi terk etseler bile
Rab sizi terk etmeyecektir. Bir dostum diyor ki, ‘Ben Mesih’e iman ettiğimde
anne babama söyledim ve beni evden kovdular. Dört yıl beni görmek istemediler,
ama sonunda razı oldular. Bu zor zaman içinde Rab’bin bana ne kadar daha yakın
olduğunu, beni terk etmediğini tecrübe ettim.’
Genelde anne baba çocuğunun iyiliğini ister. Bazen bir şeyin çocuk için iyi
olmayacağını sanırlar ve yanılmış da olabilirler. Eğitimde ara sıra rastladığımız
aksamalardır bunlar. Çocuk eğitiminde sağduyumuzu kullanmalıyız. Ancak
sağduyumuzun da sağlam bir temeli olmalıdır. Bu temel Tanrı’nın kendisidir ve
bunun yuva içinde uygulanması gereklidir.

1 Kasım
1 November
Ya RAB, yolunu öğret bana, düşmanlarıma karşı, düz yolda bana öncülük et.
Mezmur 27: 11
Lehre mich, HERR, deinen Weg, und leite mich auf ebenem Pfad um meiner
Feinde willen!
Psalm 27, 11
eben, flach: düz
die Führung, das Vorausgehen: öncülük
Davut, “Düşmanlarımın önünde utanmak istemiyorum, iyi bir tanıklık istiyorum.
Bu tanıklık yoksa düşmanım benimle alay edecektir. Lütfen beni gözle ey
Rabbim ve düşmanlarımın önünde sana utanç getirebilecek bir şey yapmama izin
verme” diyor.
Beni hasımlarımın eline düşürme, çünkü yalancı tanıklar dikiliyor karşıma,
ağızları şiddet saçıyor (Mezmur 27:12).
Davut’un yaşamı çileli geçti diyebiliriz. Bu nedenle Rab’den yardım istiyor.
Çilelerine çile eklenmesini arzulamıyor. Böyle bir ortamda Davut Rab’bi
yardımına çağırmaktan başka bir şey yapmıyor.
Davut’un Mezmurlarında kaderciliğe yer yoktur. Rab’be güvenirken kime
güvendiğini iyi biliyor. Kaderci güvenini belirsiz bir şeye, kadere bağlar. Davut,
“Beni hasımlarımın eline düşürme” diye dua ederken Rab’den yardım alacağını
biliyor. Dostum, sen de bu şekilde Rab’be güvenip emin konuşabilir misin?

2.11.
Eğer yaşayanlar diyarında Rab’bin iyiliğini göreceğime inanmasaydim,
bayılırdım.
Mezmur 27: 13
Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des HERRN zu schauen im Land
der Lebendigen ...!
Psalm 27, 13
das Land: ülke
der Zweifel: kuşku
ich habe keinen Zweifel: kuşkum yok
Yaşam ülkesi ya da yaşayanlar diyarı derken Davut neyi kastediyordu?
Yaşayanları diyarı Rab’bin huzurudur, O’nun bulunduğu yerdir, diye
düşünüyorum. Çünkü Rabbimiz’in kendisi “Yaşam” olduğuna göre Yaşayanlar
diyarı da O’nun yeridir.
Eğer Rab yaşam olmasaydı, O’nun inayeti olmasaydı, benim hiç bir umudum
olmazdı. Bu yaşamda ne huzurum olurdu ne de sevincim! Ama şükrolsun ki,
Rabbim bana kendi huzurunu açtı, bana kalıcı, sonsuz bir umut verdi. Hayatımda
bu yaşama ilişkin sorunlarım, kaygılarım olsa bile, o esenliği
yaşayabilmekteyim.
RAB’bi bekle, güçlü ve yürekli ol; evet, RAB’bi bekle! (Mezmur 27:14) diyor
Davut peygamber.

3.11.
Kötülere imrenme, onlarla birlikte olmayı isteme. Çünkü yürekleri zorbalık
tasarlar, dudakları belalardan söz eder.
Süleyman’ın Özdeyişleri 24: 1--2
Sei nicht neidisch auf böse Menschen und nicht begierig, bei ihnen zu sein! Denn
ihr Herz plant Gewalttat, und Unheil reden ihre Lippen.
Sprüche 24, 1--2
planen: tasarlamak
das Unheil, die Plage: bela
Süleyman peygamber bizlere birkaç kez, “Kötülere imrenme, onlarla birlikte
olmayı isteme. Çünkü yürekleri zorbalık tasarlar” diye yazar. Çünkü önemli olan
şeylerin tekrarını görüyoruz. Örneğin dilin kullanımı, gurur ve akılsızlık
hakkında çok şey söylenmiştir. Bunlar sürekli olarak vurgulanan noktalardır,
çünkü yaşamımızda önemli yerleri vardır.
Mezmur 73, burada Süleyman’ın Özdeyişleri’ndeki ayetimizle aynı şeyi konu
alıyor. Mezmur yazarı, “Çünkü kötülerin gönencini gördükçe, küstahları
kıskanıyordum... Başkalarının derdini bilmez, onlar gibi çile çekmezler...
Göklere karşı ağızlarını açarlar, boş sözleri yeryüzünü dolaşır” (Mezmur 73:3, 5,
9) der. Mezmur yazarı bundan rahatsız oluyordu. Sanıyorum her birimiz bundan
rahatsız oluyoruz. Ben de bir zamanlar bu hisleri yaşamıştım. Okumak isteyen,
ama fakir oldukları için okuyamayan birçok genç görmüştüm; diğer yandan
hiçbir yeteneği olmayan, beceriksiz, okumaktan nefret eden zengin çocukları
gördüğümde, bu hisleri yaşamıştım. Ama Tanrı Sözü kötü olan şeylere imrenme,
diyor.

4.11.
Kötülere imrenme, onlarla birlikte olmayı isteme. Çünkü yürekleri zorbalık
tasarlar, dudakları belalardan söz eder.
Süleyman’ın Özdeyişleri 24: 1--2
Sei nicht neidisch auf böse Menschen und nicht begierig, bei ihnen zu sein! Denn
ihr Herz plant Gewalttat, und Unheil reden ihre Lippen.
Sprüche 24, 1--2
beneiden: imrenmek
sprechen von etwas: bir şeyden söz etmek
Süleyman peygamber, “Kötülere imrenme, onlarla birlikte olmayı isteme” diyor.
Neden? Bir hesap günü geliyordu da ondan. Mezmur yazarı kötülerin neden
başarılı olduğunu anlamadığını söylemişti (Mez.73:17). Tanrı onları zamanı
geldiğinde gerektiği biçimde ele alacaktır.
Dünyaya baktığımızda büyük ölçüde adaletsizlik görüyoruz ve bu konuda
hepimizin yapabileceği çok az şey vardır. Her şeyi protesto eden bir nesilde
yaşıyoruz. Dünyadaki birçok şeyi eşitlemeye çalışıyorlar. Bütün bu protestoların
herhangi bir sorunu çözdüğünü sanmıyorum, çünkü sorun insanın yüreğindedir.
Değişmesi gereken insanın yüreğidir. Bu durumu bir gün eşitleyecek olan
Tanrı’dır.
Başarılı olan, köşeyi doğru olmayan yollarla dönen bir sürü kötü insana
bakıyorum ve bir şey anlamıyorum. Tanrı’ya bunu anlamadığımı kerelerce
söyledim. Asaf’ın yaptığı gibi bunu Tanrı’ya söylemekten korkmayın. Önemli
olan, Tanrı’nın her şeyin icabına bakacağına güvenmenizdir ve Tanrı’yla o doğru
yolda yürümeye devam etmenizdir.

5.11.
Ev bilgelikle yapılır, anlayışla pekiştirilir. Bilgi sayesinde odaları her türlü
değerli, güzel eşyayla dolar.
Süleyman’ın Özdeyişleri 24: 3--4
Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, und durch Verstand wird es befestigt; und
durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbaren und
angenehmen Gütern.
Sprüche 24, 3--4
befestigen: pekiştirmek
Bilgelikle bina etmek, anlayışlı olmak hepimizin yapması gereken şeyin harika
bir resmidir. Bir adam bir ev inşa eder ve sonra evi mobilyalarla, harika
resimlerle, halılarla, güzel kişisel eşyalar ve değerli eşyalarla doldurur.
Bilgelikle, zevkle döşenmiş güzel bir ev görmek çok hoştur.
Sizler ve benim de burada, bir bilgelik, bir bilgi evi inşa etmemiz gerektir.
Kafalarımıza ve yüreklerimize her türlü harika mobilyalar, vazolar, resimler ve
güzel şeyler koymalıyız. Pavlus’un Timoteos’a öğüdü buydu: “Gerçeğin
bildirisini doğru kullanarak kendini Tanrı’ya makbul ve alnı ak bir işçi olarak
sunmaya gayret et” (2 Tim.2:15). Siz ve ben yüreklerimizi ve yaşamlarımızı
Tanrı’nın Sözü’yle doldurmalıyız. Dostum, güzel bir köşk yapmak için
çalışalım; bir çöplükle yetinmeyelim. Tabi, fiziksel bir evden, köşkten söz
etmiyorum. Tanrı’ya bağlanmaktan ve O’nunla yaşamaktan söz ediyorum. Güzel
bir köşk Tanrı’ya bağlanmak ve O’nun Sözü aracılığıyla gerçekleşir.

6.11.
Ev bilgelikle yapılır, akılla pekiştirilir. Bilgi sayesinde odaları her türlü değerli,
güzel eşyayla dolar.
Süleyman’ın Özdeyişleri 24: 3--4
Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, und durch Verstand wird es befestigt; und
durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbaren und
angenehmen Gütern.
Sprüche 24, 3--4
der Verstand: akıl
Fakir bir kente, bir mahalleye girdiğimizde, oradaki evlerin ne kadar berbat
olduğunu görürüz. Tahtadan ya da kerpiçten evler yıkık dökük bir duruma
gelmiştir. İçeride oturacak hiçbir yer, bir sandalye bile bulamazsınız. Bir köşede
ailenin üzerinde uyuduğu bir divan, üzerinde de eski püskü bir batteniye
görürsünüz. Yatak falan yok. Yemekler evin dışında yapılmış bir ocakta
pişiriliyor. Bunun çok trajik olduğunu düşünüyoruz değil mi! Böyle bir köyde ya
da mahallede yaşayan insanların fakirliğini düşünmek insanı oldukça üzüyor!
Ama bunlar hayatın gerçekleri. Peki ama bundan kendimize nasıl bir ders
çıkarabiliriz? Bakın, yaşamlarımızı zengin ve güzel bir ev, yani ruhsal bir ev
oluşturmak, onu Tanrı Sözü’nden birçok harika hazinelerle doldurmak için
uğraşmamız gerekir. Ama genelde bu pek yapılmıyor. Bunun yerine insan küçük
bir çöplükle yetiniyor. Ruhsal odaları bomboş, içeride hiçbir şey yok.
Günümüzdeki en büyük trajedi, insanların ruhsal alanda fakir, küçük bomboş
evleri vardır. “Ev bilgelikle yapılır, akılla pekiştirilir. Bilgi sayesinde odaları her
türlü değerli, güzel eşyayla dolar.”

7.11.
Sıkıntılı günde cesaretini yitirirsen, gücün kıt demektir.
Süleyman’ın Özdeyişleri 24: 10
Verlierst du am Tag der Not deinen Mut, so ist deine Kraft gering.
Sprüche 24, 10
die Not: sıkıntı
notvoll: sıkıntılı
Değerli dostum, Tanrı ruhsal karakterimizi oluşturmak için bu gerçekten stres,
gerginlik ve sınanma zamanlarını kullanır. Sahip olduğumuz ruhsal kuvveti
sıkıntı zamanımızda sergileriz.
Sınanma zamanlarında Tanrı adamlarından birçoğunun arkalarını dönüp
kaçtığını görmek bizim için büyük bir tesellidir. İlyas peygamber, Karmel
Dağı’nın tepesinde çok cesurdu ama İzebel’in kendisini öldürmek için peşinde
olduğunu öğrenince Beer-şeva’ya varana dek kaçıp çölde saklandı. Hizmetkârını
orada bıraktı, kendisi çölde yoluna devam etti, bir ardıç ağacının altına büzülüp,
“Ya Rab, ölmeme izin ver” dedi (1. Krallar 19).
Kral Davut, Kral Saul tarafından kovalanırken bir an bile huzur içinde değildi.
Davut peygamber kendisinin dağlardaki bir keklik gibi avlandığını ve o
günlerden birinde onu yakalayıp öldüreceklerini söylemişti. Cesareti çok
kırılmıştı. Ama hem Davut, hem de İlyas o sıkıntı zamanlarında Rab’bin
kendilerini güçlendireceğini ve güçlendirdiğini de öğrenmişlerdi. Bu hepimizin
öğrenmesi gereken bir ilkedir.

8.11.
Ölüm tehlikesi içinde olanları kurtar, ölmek üzere olanları esirge. “İşte bunu
bilmiyordum” desen de, insanın yüreğindekini bilen sezmez mi? Senin canını
koruyan anlamaz mı? Ödetmez mi herkese yaptığını?
Süleyman’ın Özdeyişleri 24: 11--12
Rette die, die zum Tode geschleppt werden; und die zur Schlachtung hinwanken,
o halte sie zurück! Wenn du sagst: Siehe, wir wussten nichts davon! - ist es nicht
so: der die Herzen prüft, er merkt es, und der auf deine Seele achthat, er weiß es?
Er vergilt dem Menschen nach seinem Tun.
Sprüche 24, 11--12
20 yaşlarında bir genç kendisini asmıştı birkaç yıl önce. Onun cenazesine
katıldım. Gidip özellikle ölen o gence bakmak istedim ve baktım da. Acaba onu
bu yaşamda böylesine umutsuzluğa iten neydi, diye de kendi kendime sormaktan
geri duramadım. Acaba birisi bu gence, Tanrı seni seviyor ve sana her sorunda
destek olmak, güç vermek istiyor deseydi, bu genç aynı şeyi yapar mıydı? Bu
gencin annesiyle konuştuğumda, kendisini oğlunun ölümünden sorumlu
tutuyordu. Hatta bir ara bana şöyle dedi: Ali kardeş, ülkemizde fakirdik, ama bir
aile bağımız vardı. Şimdi her şey bozuldu, ailem bozuldu, oğlum kendini
öldürdü. Neden buralara geldik ki! Bu bayan kendini bir yerde suçluyor ve
vicdan azabı çekiyordu. Bir yıl sonra bu kadın da kendisini astı! Ne acı!
Rab Tanrı, yürekleri araştırandır. Yapmamız gereken bir şeyi yapmadığımızı
bildiğimiz zamanlarda Rab’be dönüp, “Rab, beni bağışla. Başarısız oldum.
Şimdi beni kuvvetlendirmen ve bana yardım etmen için Sana geliyorum”
demekten başka bir çare yoktur. İnsanı başarısızlığından ötürü çektiği acı ve
suçluluğun altında ezilmekten kurtaracaktır.

9.11.
Çünkü doğru kişi yedi kez düşse yine kalkar, ama kötüler felakette yıkılır.
Süleyman’ın Özdeyişleri 24: 16
Denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf, aber die Gottlosen
stürzen nieder im Unglück.
Sprüche 24, 16
fallen: düşmek
aufstehen: kalkmak
“Doğru kişi yedi kez düşse yine kalkar.” Yedi sayısı Kutsal Kitap’ta genelde
bütünlüğü bildiren bir sayıdır. Kişinin sürekli olarak düştüğü anlamına gelir.
Ama doğru kişi yeniden ayağa kalkacaktır. Böyle bir adam tanıyor musunuz?
İsa’nın öğrencilerinden Petrus böyle bir adamdı. Ama “kötülerin felakette
yıkıldıkları”na dikkat edin. Bu da İsa’yı ele veren Yahuda’dır. Bu özdeyiş,
Rabbimiz’in o iki öğrencisine çok iyi bir örnektir. Petrus, sürekli düşen bir
adamdı. Suyun üzerinde yürümeye çalıştığında başarısızlığa uğradığını
söyleyebiliriz. Ben gerçekten başarısızlığa uğradığını sanmıyorum, çünkü Petrus
İsa’ya gelmek için suyun üzerinde yürümüştü; ama gözlerini İsa’dan ayırıp o
kabaran dalgalara baktığında batmaya başladı. Ama Rab’bin onu kurtardı,
herhalde tekneye İsa’yla birlikte yürüdü. Ama Petrus’un Rab İsa’nın tutuklandığı
gece başarısızlığa uğradığı kesindi. Rabbi’ni üç kez inkâr etti. Petrus, Rab’bi
tekrar ve tekrar hüsrana uğrattı. Ama her zaman ayağa kalkıp Rab’le birlikte
yoluna devam etti. Bu bize de harika bir derstir. Hiçbir zaman düştüğümüz yerde
kalmayalım, kalkalım ve Rab’le yürümeye devam edelim.

10.11.
Çünkü doğru kişi yedi kez düşse yine kalkar, ama kötüler felakette yıkılır.
Süleyman’ın Özdeyişleri 24: 16
Denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf, aber die Gottlosen
stürzen nieder im Unglück.
Sprüche 24, 16
das Unglück: felaket
stürzen, untergehen: yıkılmak
Bir gün bir adam bana, “Birçok kereler başarısızlığa uğradım ve Rab’be dönüp
O’na yeniden başarısızlığa uğradığımı ve yeniden başlamak istediğimi
söylemeye utanıyorum” dedi. Ona, “Sen utanıyor olabilirsin ama Rab utanmıyor.
Sana yeni bir başlangıç sağlamaya hazır” dedim. Sonra bana, “Sizce bir insan kaç
kez başarısızlığa uğrayıp yeniden Rab’be dönebilir?” diye sordu. Ona,
“Bilmiyorum ama ben kendim binlerde bir yerdeyim ve hâlâ Rabbe dönüyorum”
dedim. Göksel Babamız’a dönüp O’na yeniden düşüp kirlendiğimizi
söyleyebileceğimizi bilmemiz bizler için çok önemlidir. Bizleri yeniden
bağışlayacaktır; sadece bununla kalmayacak, bizleri yeniden Kendi hizmetine
koyacaktır.
İnsanın kendi doğruluğu yoktur. Çünkü insan günahlıdır. Ama Tanrı’ya dönen
bir kimse Mesih’in doğruluğuna sahip olur ve Rab’bin ailesine katılır. Böyle bir
kimse artık Rab’bin gözünde doğrudur. Doğru kişi düşse bile yine kalkar; çünkü
Rab onu kaldırır. Böyle bir Göksel Baba’ya sahip olmak harika değil mi!

11.11.
Düşmanın yıkılınca sevinme, düştüğü zaman yüreğin mutlu olmasın.
Süleyman’ın Özdeyişleri 24: 17
Wenn dein Feind fällt, freue dich nicht, und wenn er stürzt, frohlocke dein Herz
nicht.
Sprüche 24, 17
der Fall, das Hinfallen: düşüş
das Stolpern, das Taumeln: sendeleme
Hoşlanmadığınız birisinin başına kötü bir şey geldiğini duyduğunuzda, “Oh
olsun, böyle bir şey olduğuna sevindim” demiyor musunuz? Lütfen bana böyle
bir şey demediğinizi söylemeyin, çünkü insan doğası böyledir. Eğer böyle bir
şeyi söylemediyseniz bile bunu düşünmüşsünüzdür. Tanrı, “düşmanın düşüşüne
keyiflenme” der. Sorunu çözmenin yolu bu değildir.
Kardeşim, iyi karaktere sahip olan bir kimse, düşmanı bile olsa, başka birisinin
başına gelen herhangi olumsuz bir olaydan ya da yıkımdan sevinç duymaz. İnsan
olarak her birimizin Rab’bin merhametine ve inayetine ihtiyacımız vardır.
Rab’bin merhameti olmasaydı, hiçbir zaman kurtuluşa erişemezdim. Rab’bin
beni cehenneme atması gerekirdi. Ama Rab bana böyle davranmadı. Rab sana da
böyle davranmadı. Öyleyse bizler de insanlara böyle davranmayalım. Onlara
merhametle yaklaşalım. Elimizden geldiğince yardım edelim, düşmanımız olsa
bile.

12.11.
Şunlar da bilgelerin sözleridir: yargılarken taraf tutmak iyi değildir.
Süleyman’ın Özdeyişleri 24: 23
Auch diese sind von den Weisen: Die Person ansehen im Gericht ist nicht recht.
Sprüche 24, 23
parteiisch sein, eine Seite bevorzugen: yan tutmak
Burada her birimizin bu yaşamda kesinlikle tutmamız ve öneme almamız
gereken bir nokta daha vardır: “Yargılarken hatır gözetmek, taraf tutmak iyi
değildir.” Yani yargıda ne olursa olsun, asla taraf tutmayacaksın. Bu hiç de iyi bir
yaklaşım değildir. Bu tür olaylarda birilerini kayırmak, torpil yapmak ya da
rüşvetle taraf tutmak kadar ahlaksızlık ve karaktersizlik olamaz. Bu günlük
hayatta önemli bir konudur ve günümüzde adil olmaya, doğru olan şeylerin
yanında yer almaya, hiçbir zaman bir yargılamada adaletin önüne geçmemeye ve
taraf tutmamaya çok büyük ihtiyaç vardır. Yetkili konumlarda olan kişilerin
bunu bilmeleri gerektir. İşverenlerin bunu bilmeleri gerektir. Başta olan
yöneticilerin bunu bilmesi gerektir. Bir favoriler sistemi olmamalıdır; doğruluk,
dürüstlük ve daha da önemlisi adalet herkes için eşit olmalıdır. Bunun için
aslında hem başta olanlara dua etmek gerekir, hem de bu konuda Rab’bin
yardımını kendimiz için dilemeliyiz.

13.11.
Kötülük edenlere kızıp üzülme, suç işleyenlere özenme! Çünkü onlar ot gibi
hemen solacak, yeşil bitki gibi kuruyup gidecek.
Mezmur 37: 1--2
Entrüste dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, welche Böses tun! Denn
wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken.
Psalm 37, 1--2
sich ärgern, sich entrüsten: kızmak
Kötülerin hayatta başarılı olmalarına hiç dayanamıyordu Davut. Bu aynı konuyu
73. Mezmurda da görüyoruz. O zaman bu soruyu biz de soralım: Kötüler acaba
neden başarılı oluyormuş gibi gözükürler? Eski Antlaşma’da Tanrı, iman
edenlere bu hayatta zenginlik ve refah vaat eder. Ancak bu vaat Eski
Antlaşma’nın çerçevesi içinde kalmalıdır. Yeni Antlaşma kesiminde böyle bir
vaat ile karşılaşmıyoruz. Mesih İsa’ya iman etmiş olanlarımızın umudu
yeryüzündeki zenginliklere değil gökteki hazineye bağlıdır. Yahudiler’in umudu
ise yeryüzündeydi. O günün insanı çevresine baktığı zaman gördü ki kötüler
refah içinde yaşıyor. Tanrısaymaz insanların tarlalarına baktığında
Tanrısayarların tarlaları gibi yağmur ile sulandığına tanık oldu. Ama baktı ki
Tanrısaymaz adamın tarlasında bol ürün çıkarken doğru adamın tarlasında
hemen hemen hiç ürün yok. Bunun gerisindeki mantığı ve nedeni bir türlü
anlayamadı. Bu nedenle de Davut, onlara üzülme, sen ileriye bak ve onların
sonunu bir gün göreceksin, diyor.

14.11.
Kötülük edenlere kızıp üzülme, suç işleyenlere özenme! Çünkü onlar ot gibi
hemen solacak, yeşil bitki gibi kuruyup gidecek.
Mezmur 37: 1--2
Entrüste dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, welche Böses tun! Denn
wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken.
Psalm 37, 1--2
sündigen, Böses tun, Schuld begehen: suç işlemek
Davut peygamber, 73. Mezmurun yazarı Asaf gibi aynı sonuca vardı: Bir gün
kötüler kırdaki otlar gibi kesilecektir. Bazı insanlar tanıyorum, hala Tanrı’nın
ikinci dünya savaşına ve Hitler’e neden izin verdiğini anlayamıyorlar. Hitler’in
gerçekleştirdiği soy kırımına nasıl izin verebilirdi? Milyonlarca insanın bu
şekilde yok edilmesine nasıl göz yumabilirdi? Aslında Tanrı bunlara göz
yummadı, izin verdi, ama göz yummadı. Hitler az kaldı İkinci Dünya Savaşını
kazanacaktı. Acaba Tanrı neden Mussolini gibi bir adamın en kötü eylemleri
gerçekleştirmesine izin verdi? Ben başka bir soru soracağım: Bu insanlar bugün
nerede? Tanrı’ya zaman tanıyalım, kötüleri ot gibi kesecektir. Kötülere şimdi ne
olduğu bizi ilgilendirmemeli, onların sonu ne olacak, ona bakmalıyız. Bugün
çevrene baktığında kötülerin başarılı bir hayat sürdürdükleri, refah içinde
yaşadıkları seni rahatsız ediyorsa yapabileceğin önemli bir nokta vardır: “Rab’be
güven ve iyilik et!”

15.11.
RAB’be güven ve iyilik et, ülkede otur ve O’nun sadakatıyla beslen.
Mezmur 37: 3
Vertraue auf den HERRN und tue Gutes; wohne im Land und weide dich an
Treue.
Psalm 37, 3
die Treue: sadakat
vertrauen: güvenmek
Tanrı Sözü’nde bize verilen öğüt budur! Rab’be güven ve iyilik yap. Yani,
bunları yaparsan ülkede oturacaksın ve orada doyacaksın. Bu ayetlerde Tanrı’nın
yeryüzünde kendi halkı olarak seçtiği insanlara verdiği basit bir vaat idi. Rab
onlara şöyle dedi: “Sen kötülerle ve kötülükle ilgilenme. Bana güven ve ben
senin ihtiyacını sağlayacağım. Benden zevk al, ben senin yüreğinin arzularını
yerine getireceğim” (Mezmur 37:4).
Bu vaat Yahudi ulusuna verildi, ama aynı zamanda bu vaat bizim için de
geçerlidir. Şimdi bundan hemen maddi çıkarlar sonucunu çıkarmayalım. Rab
seni Mesih’teki tüm ruhsal bereketlerle bereketlemek istiyor. Eğer Mesih’teysen,
bu bereketlere sahipsin. Bunun daha ilerisine gidip Rab alabileceğin tüm ruhsal
bereketleri senin üzerine yağdırmaya hazırdır. O zaman biz ne yapmalıyız?
Rab’den ve O’nun Sözü’nden lezzet almalıyız. Bir şey daha yapabiliriz: “Her
şeyi Rab’be bırakmalıyız!”

16.11.
Her şeyi RAB’be bırak, O’na güven, O gerekeni yapar.
Mezmur 37: 5
Befiehl dem HERRN alles an und vertraue auf ihn, so wird er handeln.
Psalm 37, 5
lassen, überlassen, verlassen: bırakmak
dem Herrn überlassen: RAB’be bırakmak
Birçok Mesih imanlısı bazı konularda Rab’bi suçluyorlar ya da O’nu
eleştiriyorlar. Neden? Çünkü her şeyi Rab’be bırakmıyorlar. Dostum, Rab’be
güven, Rab’be zaman tanı. Hayatında yapılması gereken şeyleri zamanı gelince
yapacaktır. Tanrı iyidir. Tanrısaymaz kişilerin gözünde Tanrı korkunç bir kişidir,
ama O bizim Göksel Babamızdır. Putperestler gerçek Tanrı’yı bilmiyorlar ve bu
yüzden O’ndan korkuyorlar. Birçok imanlının düşüncesinde Tanrı putperestlerin
tanrısına benzer. Korkunç bir varlık, her zaman insanları cezalandırmak isteyen
bir kişi olarak bakarlar O’na. Her an sana saldırmaya hazır biriymiş gibi görürler
O’nu. Gerçeklerden bu kadar uzak olamazsın! O seni seviyor ve senin
yaratıcındır, senin baban olmak istiyor. O bize “dostlarım” dedi. Dostları uğruna
canını kim verdi? Senin Tanrın! O seni sonsuz bir sevgiyle sever, seni
günahlarının yaraştırdığı yargıdan kurtarmak için canını verdi. Ancak her şeyi
O’na bırakmasını bilmelisin. En başta günahlarını!

17.11.
RAB’bin önünde sakin dur, O’nu sabırla bekle. Yolunda becerikli olan ve hile
yapan adam için üzülme.
Mezmur 37: 7
Sei still dem HERRN und harre auf ihn! Entrüste dich nicht über den, dessen
Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt!
Psalm 37, 7
still sein, ruhig sein: sakin olmak
İşte, yapman gereken başka bir şey daha: “RAB’bin önünde sakin dur!” Ne yazık
ki, sabırsızlık pek çok kişinin içinde çalkalandığı bunalımdır. Şunu bildiren bir
Çin atasözü vardır: “Sabır kuvvettir, onunla dut yaprağı bile ipekli kumaş olur!”
İnsanın günaha sürüklenmesinin temel nedenlerinden biri, gerekli durum
karşısında sabırlı davranamamasıdır. Sabırlı davranışla sayısız günah, yıkım ve
kötülük önlenebilir. Tanrı Sözü’nde sabır imanın destekleyicisi olarak tanıtılır:
“İşte bu nedenle de her türlü gayreti göstererek imanınıza erdemi, erdeminize
bilgiyi, bilginize özdenetimi, özdenetiminize dayanma gücünü (sabrı), dayanma
gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı, bu bağlılığınıza kardeş severliği, kardeş
severliğinize sevgiyi katın” (2 Petrus 1:6). Sabır barışa, esenliğe yol açar, sevgiyi
besler, alçakgönüllülüğü esinler, vücudun gereksiz isteklerini frenler, canı ve
ruhu korur, esenlik içerisinde tutar.

18.11.
Kızmaktan kaçın, öfkeyi bırak, üzülme, bu seni yalnız kötülüğe sürükler.
Mezmur 37: 8
Lass ab vom Zorn und lass den Grimm! Entrüste dich nicht! Es führt nur zum
Bösen.
Psalm 37, 8
sich hüten vor, vermeiden: kaçınmak
sich ärgern, zornig sein: kızmak
“Kızmaktan kaçın, öfkeyi bırak!” Yani öfkelenme! Kardeşim, kötülük yaparsan
bunun bedelini ödeyeceğine emin olabilirsin. Eğer Tanrı’nın çocuğuysan ve
günah işlemekte devam ediyorsan başın dertte demektir. Bunu bu şekilde
sürdüremezsin. Öfkenin, kızgınlığın sonu her zaman zarardır. Atalarımız boşuna,
“Öfkeyle kalkan zararla oturur” dememişler.
“Çünkü” diyor Davut peygamber, “kötülerin kökü kazınacak, ama RAB’be umut
bağlayanlar ülkeyi miras alacak” (Mezmur 37:9).
Rab buna söz verdi ve sözünü yerine getirecektir. Rab’bi bekleyenler bir gün
ülkeyi miras alacaklardır. Kötüler ise kesilip yok olacaklar.

19.11.
Alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak, derin bir huzurun zevkini tadacak.
Mezmur 37: 11
Aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen und werden ihre Lust haben an
Fülle von Heil.
Psalm 37, 11
das Erbe: miras
erben: miras almak
Ülkeyi miras alacak olanlar arasında alçakgönüllüler olacaktır. İsa,
alçakgönüllülüğü tam olarak kendi yaşantısıyla sergileyen tek kişidir. O’nun
yaşamını incelerseniz onda bencillik diye bir şey bulamayacağınıza eminim. İsa,
“Ben gökteki Babamın isteğini yapmaya geldim” derken gerçeği konuşmuş
oluyordu. İsa alçakgönüllülüğün belirgin bir resmi olarak öğrencilerinin
ayaklarını yıkadı. Alçakgönüllülük yüceliğin, büyüklüğün gözle görülebilen
belirtisidir. Aslında İsa öğrencilerinin ayaklarını yıkamakla kendisinin ne kadar
yüce olduğunu kanıtladı. Ama İsa’nın bu hareketi aynı zamanda ruhsal
temizlenmenin simgesiydi. İsa çarmıh üzerinde bizim günahlarımız için
öleceğine işaret ediyordu. Bizi kirleten, bencil yapan günahlarımızdır.
Bencilliğimizden kurtulmak istersek önce günahlarımızdan temizlenmemiz
gerektir. Bunu yapabilen tek kişi İsa Mesih’tir.

20.11.
Doğrunun elindeki az, pek çok kötünün servetinden iyidir.
Mezmur 37: 16
Das Wenige des Gerechten ist besser als der Überfluss vieler Gottloser.
Psalm 37, 16
wahr, richtig, gerecht: doğru
schlecht, böse: kötü
Davut peygamber Tanrı’yı iyi tanımak için çaba göstermiş olan bir kişiydi.
Davut, peygamber olduğu kadar kraldı ve kral olduğu kadar da bir çobandı.
Davut, doğayı anlayan, doğaya yakın bir kişiydi. Fakat Davut’un yüceliği ne
peygamber, ne kral ne de çoban oluşundadır. Onu yüce yapan, Tanrı’yla yakın ve
sıkı bir bağlantı içinde oluşu ve sağlayışı için her konuda O’na güvenmiş
olmasıdır. Ve Davut Tanrı’nın her ihtiyacını sağladığını iyi biliyordu. Davut,
elindeki az miktarla bile yetiniyor ve Rab’be şükürler sunuyordu.
Ama kötüler yıkıma uğrayacak; RAB’bin düşmanları güzel çayırlar gibi kuruyup
gidecek, duman gibi dağılıp yok olacak (Mez 37:20) diyor kral Davut. Hiç
kuşkunuz olmasın, kötüler yıkıma uğrayacaklardır. Onların şu anda refah içinde
olduklarına bakmayın. Bu Rab’bin işidir, O’nu ilgilendiren bir şeydir, durumu
Kendisi halledecektir.

21.11.
İnsanın adımları RAB tarafından pekiştirilir ve onun yolundan hoşlanır.
Mezmur 37: 23
Vom HERRN her werden eines Mannes Schritte gefestigt, und seinen Weg hat er
gern.
Psalm 37, 23
gesund, fest: sağlam
der Schritt: adım
Bir çocuk yeni yürümeye başladığında onu ilkin iki elinden tutarak yürütmeye
çalışırsınız. Fakat bu uzun sürmez, çocuk kendi başına yürümeye alışır. Rab de
insanın adımlarını pekiştirir, ona sağlam adım attırır. Yani yollarını, hayatını
Rab’be teslim etmiş, O’na dayamış olan insanın adımları, yaşamı, geleceği
sağlam kaya üzerine yerleştirilir ve sağlam bir yerde yürümesini sağlar. Aynı
zamanda Rabbimiz bizim yolumuzdan hoşnut olur, çünkü O’na güvenerek ve
O’nu izleyerek yürürüz.
Tanrı, Eyup peygambere baktı ve Eyup günahsız bir kişi değildi, ama yine de onu
göstererek ondan hoşnut olduğunu söyledi. Kardeşim, Rab senden hoşnut mu?
Eğer hayatın Mesih İsa’da ise ve Tanrı da İsa’dan hoşnut olduğu için senden de
hoşnut olacaktır. Ne harika! Bu İyi Haberdir.

22.11.
Doğrular ülkeyi miras alacak, orada sonsuza dek yaşayacak.
Mezmur 37: 29
Die Gerechten werden das Land besitzen und für immer darin wohnen.
Psalm 37, 29
das Ende: son
endlos, ewig: sonsuz
bis in Ewigkeit, für immer: sonsuza dek
Rab’bin bu vaadi tüm Kutsal Kitap boyunca tekrarlanmaktadır. İbrahim
peygambere ve onun soyundan gelenlere vermiş olduğu kalıcı bir vaattir bu.
Doğrular herhangi bir ırka ait olanlar değil, ruhsal anlamında İbrahim’in iman
soyuna ait olanlardır. Yani İsa Mesih’te kurtuluş bulanlar. İsa Mesih’te her ruhsal
bereket bize verilmiştir. Dostum, Rab’bin sana yersel bereketler vaat ettiğini
sanıyorsan yanılıyorsun. Sen Rab İsa Mesih’e iman ettiğin zaman O’ndaki ruhsal
bereketlerin alıcısı ve mirasçısı oldun. Biliyorum, bazı Mesih imanlıları maddi
bereketlerin de alıcıları oluyorlar, ama bu İsa Mesih’teki bereketin bir parçası
değildir. Maddi açıdan gelen bereket artı berekettir ve yine insanlara ruhsal
bereket getirilmesi için Rab’bin hizmetinde kullanılmalıdır. Sen Rab tarafından
bu şekilde bereket almışsan aslında sana büyük bir sorumluluk düşüyor. Zengin
Mesih imanlıları paralarını, servetlerini Rab’bin egemenliğinin gelişmesi için
kullanmalılar. Rab onları bu amaçla bereketledi.

23.11.
Yetkin adamı gözle, doğru adama bak, çünkü yarınlar barışseverindir. Ama
başkaldıranların hepsi yok olacak, kötülerin kökü kazınacak.
Mezmur 37: 37--38
Achte auf den Rechtschaffenen und sieh auf den Redlichen; denn die Zukunft für
einen solchen ist Frieden; die von Gott Abgefallenen aber werden allesamt
vertilgt, die Zukunft der Gottlosen wird abgeschnitten.
Psalm 37, 37--38
“Yetkin” adam kimdir? Kemale erişmiş kişidir, ama ne açıdan kemale erişmiş?
Rab’le olan ilişkisinde. Şöyle ki İsa Mesih’te sahip olduğu kurtuluş onun
hayatının temelini oluşturur ve bu temelden başka hiçbir temel üzerine hiçbir
şeyi kurmaz. Böyle bir kişinin sonu barış ve huzur olacaktır. Kendisi zaten barışı
seven birisidir ve barış için uğraşacaktır. Tanrı ona bu doğrultuda her zaman
yardımcı olacaktır.
Ters açıdan bakıldığında kötü adamın sonu yıkımdır. Günah işlemekte devam
eden ve günahları içinde ölen insanın sonu yıkımdır. Bakmayın kötü adamın
şimdiki durumuna, sonunda onu arayacaksın, ama yok olacaktır. Bir taş havaya
atıldığı zaman tekrar yere nasıl düşerse kötü adam da sonunda yok olacaktır.

24.11.
Benyamin topraklarında, Anatot kentindeki kahinlerden Hilkiya oğlu
Yeremya’nın sözleri.
Yeremya 1:1
Worte Jeremias, des Sohnes Hilkijas, von den Priestern in Anatot im Land
Benjamin.
Jeremia 1, 1
der Priester: kâhin
Bugünlerde Kutsal Kitap’tan ağıtlar kitabına bakacağız. Yeremya peygamber,
Yeremya ve ağıtlar kitabını yaklaşık İ.Ö. 650 yılları dolayında kaleme almıştır.
Yeremya adı “Tanrı Yücedir” anlamına gelir. Onun lakabı ise, “Ağlayan
peygamber”dir.
Yeremya aslında çok ince düşünceli, hassas bir insandır; aynı zamanda da
çekingendir. Buna rağmen Rab onu en zor dönemde çağırır ve Tanrı’nın yargısını
İsrail halkına bildirmekle görevlendirir. Neden Tanrı’nın yargısı gelmek
üzeredir? Çünkü daha önceleri de olduğu gibi, bu halk yeniden putperestliğe
doğru gitmektedir. Bu olaydan önce Kral Yoşiya döneminde Rab’bin Sözü
tapınaktan çıkarılır Yeremya’nın babası kahin Hilkiya tarafından halka okunur.
Kral Rab’bin buyruklarına uyar ve ülkede bir uyanış olur. Belirli bir süre sonra
ülkede yeniden bir gerileme, yozlaşma, Rab’den dönüp yeniden putlara yönelme
söz konusudur. Bu insanların Tanrı’dan uzaklaşmaları, Rab’be itaat etmemeleri
yargıyı getirmek üzeredir ve Yeremya bunu halka bildirmelidir. Zaten Yeremya
kitabının ana konusu da, Rab’bin yargısıdır.

25.11.
Tüm bu diyar bir virane, şaşılacak bir şey olacak ve bu uluslar Babil kralına 70
yıl kulluk edecekler.
Yeremya 25:11
Und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden; und diese
Nationen werden dem König von Babel dienen siebzig Jahre lang.
Jeremia 25,11
die Nation: ulus
Yeremya peygamber görevine, İsrail krallığının Asurlular tarafından ortadan
kaldırılmasından sonra başladı. Yeremya 40 yıl peygamberlik etti. Süleyman
peygamberin ölümünden sonra İsrail, Yahuda ve İsrail krallığı adıyla ikiye
bölündü. İsrail krallığı İ.Ö.720 dolaylarında Asurlular tarafından ortadan
kaldırıldı. İ.Ö.587 yılında ise Yeruşalim kuşatıldı, yakılıp yıkıldı, insanları da
Babil’e sürgüne götürüldü. Yeremya da Yahudilerle birlikte Mısır’a gitti ve
yaşamının sonuna kadar orada kaldı ve Mısır’da öldü.
Yeremya, halkının günahları nedeniyle tutsak edilip Babil’e götürüleceklerini,
70 yıl orada sürgün hayatı yaşayacaklarını bildirdi. Bu nedenle de halkın
Babillilere karşı gelmemelerini söylemesi, ona hain damgasını vurdu. Ama
Yeremya’nın ettiği peygamberlik harfiyen yerine geldi.
Babil tutsaklığını önceden bildiren Yeremya aynı zamanda yetmiş yılın sonunda
bu imparatorluğun yıkılacağını ve Yahudiler’in ülkelerine geri döneceklerini de
önceden görmüştü.

26.11.
Rab, Yahuda kralı Yoşiya’nın krallığının on üçüncü yılında Yeremya’ya
seslendi.
Yeremya 1: 2
zu Jeremia geschah das Wort des HERRN in den Tagen Josias ... des Königs von
Juda, im dreizehnten Jahr seiner Regierung.
Jeremia 1, 2
das Jahr: yıl
Yeremya peygamber büyük bir Tanrı adamıydı. Ona gerçekten de ‘Tanrı’nın
ağlayan peygamberi’ demek yerindedir. Çünkü Tanrı, böylesine yufka yürekli
biri olan Yeremya’yı katı bir yargı mesajı vermek üzere seçti. Yeremya
peygamberin ilettiği haber, onun kendi yüreğine ağır geliyordu.
Yeremya hizmetine Yeşaya’dan yüz yıl kadar sonra, kral Yoşiya’nın
hükümranlığı sırasında başlamıştı. Hem o, hem Yoşiya gençtiler ve belli ki
arkadaştılar. Yahuda’daki son ruhsal uyanışı yöneten Yoşiya’ydı. Bu uyanışta
Rab birçok kişinin kalbine dokunmuştu ama bir bütün olarak genelde yüzeysel
bir hareket olduğunu kanıtlamıştı. Yoşiya, katılmaması gerekenbir savaşa katılıp
bu savaşta öldürüldü. Yeremya da ona bir ağıt yaktı.
Yeremya, bu halkın günahlarından dolayı Babil’de sürgün olarak yetmiş yıl
kalacaklarını önceden bildirdi. Ayrıca, sürgünün karanlığının ötesindeki ışığı da
gördü.
Bu gün de Tanrı’dan uzaklaşmanın yargı, O’na gelmenin, Rab’de yaşamanın
esenlik ve barış getirdiğini bilmeliyiz.

27.11.
Benyamin topraklarında, Anatot Kenti’ndeki kâhinlerden Hilkiya oğlu
Yeremya’nın sözleri.
Yeremya 1:1
Worte Jeremias, des Sohnes Hilkijas, von den Priestern in Anatot im Land
Benjamin.
Jeremia 1, 1
das Land, der Boden: toprak
“Anatot,” Yeremya’nın doğup büyüdüğü yerdi. Yeruşalim’in kuzeyinde,
şehirden birkaç kilometre uzaklıktaydı.
Burada Yeremya’nın babası Hilkiya’dan söz edilmektedir. Hilkiya, kral
Yoşiya’nın hükümranlığı sırasında Yasa kitabını bulan baş kahindi. Yoşiya
zamanındaki uyanışı kıvılcımlandıran şey, Rab’bin Musa’ya verilen Yasası’nın,
yani Tanrı Sözü’nün ortaya çıkarılıp okunması ve bu Söze uyulmasıydı.
Uyanışları gerçekleştiren insanlar değil, Tanrı Sözü’dür. Onları gerçekleştiren
hiçbir zaman bir insan değil, Kutsal Kitap’tır. Kilisede gerçekleşen her uyanışın
sorumlusu Tanrı Sözü’dür. Tanrı’nın insanları kullandığı doğrudur ama uyanışı
getiren Tanrı Sözü’dür. (Bu uyanış ve etkileri, 2. Krallar 22 ve 2. Tarihler 34’te
bkz.).
Tanrı bizim yüreklerimizde, yaşamlarımızda da bir uyanış sağlamak istiyor.
Nasıl mı? Sözü aracılığıyla. Bu nedenle değerli okuyucumuz, Tanrı Sözü’nü
sürekli olarak okumalı ve onun üzerinde düşünmelisiniz. Elinizde Kutsal Kitap
yoksa, adresimizden ısmarlayabilirsiniz.

28.11.
Yahuda acı çekip ağır kölelik ettikten sonra, sürgün edildi.
Ağıtlar 1: 3
Gefangen ist Juda weggezogen aus Elend und aus schwerem Sklavendienst.
Klagelieder 1, 3
der Sklavendienst: kölelik
Ağıtlar kitabı, İ.Ö. 586’da kral Nebukadnessar tarafından yıkılan Yeruşalim
konusu ile ilgili beş ayrı ağıttan oluşur.
Siyon kentinin viraneye dönüşmesi öylesine canlı bir şekilde anlatılır ki, bu
kitabın da Yeruşalim kentinin yıkılmasından kısa bir süre sonra yazıldığını
gösteriyor (İ.Ö. yaklaşık 586 ya da 585). Bu tarihlerde Yeremya henüz Mısır’a
gitmemiştir.
Yeruşalim’in düşüşü, korkunç bir acı ve sıkıntı dönemiydi. Ağıtlar Kitabı’nın
yazılmasının nedeni işte bu felaketti. Bu kitap, Yeremya’nın ön bildirilerine bir
tür ek olarak görülebilir. Peygamberin Yeruşalim’in ve tapınağın yıkımından
dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade eder. Ön bildirilerinin yerine geldiğini
görerek mutlu olmak yerine Yeremya, halkının çektiği sıkıntılar nedeniyle acı acı
ağlar.

29.11.
Ağlıyorum bunlara. Gözlerimden yaşlar boşanıyor. Çünkü beni avutan, canımı
tazeleyen benden uzak.
Ağıtlar 1: 16
Darüber muß ich weinen, mein Auge, mein Auge zerfließt von Wasser. Denn ein
Tröster, der meine Seele erquicken könnte, ist fern von mir.
Klagelieder 1, 16
weinen: ağlamak
Ağıtlar kitabı, Yeremya’nın peygamberliğinin ardından normal ve doğal bir
şekilde gelir. Bu küçük kitapta, onun iç yaşamı açık bir şekilde önümüze
serilmektedir. Bunlar Yeremya’nın ağıtlarıdır. Bir yorumcu ‘Dünyada
Yeremya’nın ağıtları gibi başka bir şey yoktur’ demiştir. ‘Her çağda, her ülkede
bol bol üzüntü ve acı olmuştur ama üzüntü dolu bir yüreği olan böylesi bir vaiz ve
peygamber, yazar bir daha asla doğmamıştır!’ Peygamber Rab’bin bir yargı
haberini iletiyor, ama bu haber onun yüreğine büyük bir üzüntü veriyor; bu sert
habere dayanamıyor ve gözyaşı döküyor.
Yeremya’nın Ağıtları kitabı, beş bölümden oluşmuştur ve her bölüm bir ağıttır.
Bu ağıtlar anlatılamayacak kadar üzüntü doludur. Bunlarda, Yeremya’yı
ağlayarak Yeruşalim’e bakarken görüyoruz. Bu kitap göz yaşları ve üzüntüyle
doludur. Bir acı şarkısı, bir üzüntü şiiridir ve merhamet sözleriyle doludur. Bu
kırılan bir kalbin ilahisi, bir üzüntü mezmuru, bir üzüntü senfonisi, bir kalburdan
geçme öyküsüdür. Yeremya’nın Ağıtları, Kutsal Kitap’ın ağlama duvarıdır,
diyebiliriz.

30.11.
Keşke başım bir pınar, gözlerim bir gözyaşı kaynağı olsa! Halkımın öldürülenleri
için gece gündüz ağlasam.
Yeremya 9:1
O dass mein Haupt Wasser wäre und mein Auge eine Tränenquelle, dann wollte
ich Tag und Nacht die Erschlagenen der Tochter meines Volkes beweinen!
Jeremia 9, 1
der Kopf, das Haupt: baş
Ağıtlar kitabı, bizi Yeremya’nın yüreğinin derinliklerine götürür. Tanrı’dan
kendi kalbini gerçekten kıran bir mesaj getirmişti. Çok üzücü ve zavallıydı ve o
ağlıyordu. Genel olarak gözyaşları bir zayıflık işareti olarak kabul edilir ya da
ağlamak erkeklere yakışmaz; hele hele yüksek sesle ağlamak bebeklere özgüdür,
denir. Ama bu hiç de doğru değil!
Yeremya adlı bu adamın çok yumuşak bir kalbi vardı. Hassastı, içtendi;
merhametliydi. Bir anne kadar yumuşaktı. Buna karşın Kutsal Kitap’taki en sert
ve en güçlü mesajı vermişti. Yeruşalim’in yakılıp yıkılacağını, halkın da Babil’e
sürgüne götürüleceğini bildirmişti, yargının geleceğini onlara söylemişti ve
halka Nebukadnessar’a teslim olmalarını öğütlemişti. Mesajı, başını derde
sokmaktan başka bir işine yaramamıştı.
Siz olsaydınız, böylesine sert, katı ve şiddetli bir mesajı vermesi için nasıl birini
seçerdiniz? Şunu diyebilirim ki, hiçbirimiz böyle bir mesaj vermesi için fazla
yumuşak birini seçmezdik. Ama Tanrı böyle birini, yumuşak kalpli birini seçti.

1 Aralık
1 Dezember
RAB haklıdır, çünkü buyruğuna karşı geldim; şimdi dinleyin, ey halklar,
çektiğim acıyı görün; erden kızlarım, gençlerim sürgüne gitti.
Ağıtlar 1: 18
Gerecht ist er, der HERR, denn gegen seinen Befehl bin ich widerspenstig
gewesen. Hört doch, alle ihr Völker, und seht meinen Schmerz! Meine
Jungfrauen und meine jungen Männer sind in die Gefangenschaft gezogen.
Klagelieder 1, 18
gerecht: haklı, adil
Yeremya bizlere Yeruşalim’e ağlayarak bakan başka birini, yani İsa Mesih’i
hatırlatıyor. Tek fark, Yeremya kentin kalıntılarına baktığında Yeruşalim harabe
olmuştu ve tapınak yakılıp yıkılmıştı. İsa Mesih de Yeremya’dan altı yüzyıl
kadar sonra Yeruşalim kentinin başına geleceklerden ötürü Yeruşalim için
ağlamıştı. Çünkü bu halka kurtarıcı gelmiş, ama onlar bu kurtarıcıyı
reddetmişlerdi. Yeremya için Yeruşalim’in yakılıp yıkılması geçmişte kalan bir
şeydi. İsa Mesih için, Yeruşalim’in yakılıp yıkılması bir peygamberlikti ve
ileride olacaktı.
Ağıtlar 1:18, Yeruşalim’in harabeye dönmesinin nedenini açıklar: “RAB
haklıdır, çünkü buyruğuna karşı geldim; şimdi dinleyin, ey halklar, çektiğim
acıya görün; erden kızlarım, gençlerim sürgüne gitti” (Ağıt. 1:18).
Rab daima haklıdır! O yargıladığı zaman da haklıdır. Çünkü Rab kurtuluş için
her tür fedakarlığı yapmış, tüm olanaklarını ortaya koymuştur. İnsanın
kurtulması için sadece Rab’bin Mesih İsa aracılığıyla sunduğu kurtuluşu kabul
etmesi gerekir. Kabul eden kurtulacaktır, reddedense bir gün yargılanacaktır.

2.12.
O kent ki, insan doluydu, nasıl da tek başına kaldı şimdi! Büyüktü uluslar
arasında, dul kadına döndü! Soyluydu iller arasında, angarya altına düştü!
Ağıtlar 1: 1
Wehe, wie sitzt so einsam da die einst volkreiche Stadt! Sie ist einer Witwe
gleich geworden, die Große unter den Nationen! Die Fürstin über die Provinzen
ist zur Zwangsarbeit erniedrigt!
Klagelieder 1, 1
einsam: tek başına
Yeremya’nın Ağıtları’ndaki ilk ağıt kederli bir şekilde başlar. Yeremya büyük
bir hüzünle, acıyla ağıt yakmakta, ezgi söylemektedir: “O kent ki, insan doluydu,
nasıl da tek başına kaldı şimdi! Büyüktü uluslar arasında, ama şimdi dul kadına
döndü! Soyluydu iller arasında, angarya altına düştü!”
Büyük Yeruşalim kenti düşmüştür. Bu durum nasıl açıklanabilir? Yeremya
durumu anlamamıza yardım eden iki harika cümle söylüyor: “Yeruşalim büyük
günah işledi, bu yüzden kirlendi; ona saygı duyanların hepsi şimdi onu hor
görüyor, çünkü ayıbını gördüler; o da inleyip öbür yana dönüyor!” (Ağıtlar 1:8).
“Yeruşalim büyük günah işledi.” Bu, kentin neden düştüğünün ilk açıklamasıdır.
Çıplaklığı görüldü! Ne kadar canlı bir resim!
Bu kural her çağ için, her insan ve toplum için, günümüz için de geçerlidir.
Günah kirliliği, sonunda da düşüşü ve yıkımı, peşinden de yargıyı getirir.
Kurtuluş yok mu? Vardır, değerli dostum. Bu, günahtan dönmek ve Rab’e
sığınmaktır.

3.12.
RAB haklıdır, çünkü buyruğuna karşı geldim; şimdi dinleyin, ey halklar,
çektiğim acıyı görün; erden kızlarım, gençlerim sürgüne gitti.
Ağıtlar 1:18
Gerecht ist er, der HERR, denn gegen seinen Befehl bin ich widerspenstig
gewesen. Hört doch, alle ihr Völker, und seht meinen Schmerz! Meine
Jungfrauen und meine jungen Männer sind in die Gefangenschaft gezogen.
Klagelieder 1, 18
der Befehl: buyruk
Yeremya, Yeruşalim’in yıkılmasının yasını tek başına tuttu. Küllerin arasında
ağlayarak durdu. Bu kent neden yıkılmıştı? Ulus günah işlemişti. Rab’be
sırtlarını dönmüş ve günah içinde yaşamışlardı. Bu nedenle yıkılmıştı.
Peygamber Tanrı’nın haklı olduğunu söylüyor. Bunu Tanrı yapmıştı ve Tanrı
yaptığı her şeyde doğru ve haklıdır. Tanrı günahı eninde sonunda yargılayacaktır.
Yeruşalim’in başına gelen de buydu.
Yeremya bize iki noktayı göstermiştir; bunlardan biri acı, diğeri tatlıdır.
Yeruşalim günah işlemiştir, buna karşın Tanrı Yeruşalim’i sevmektedir.
“Yeruşalim büyük günah işledi” ve “Rab haklıdır.” Tanrı onları, “sonsuz bir
sevgiyle sevdiğini söylemiştir”. Tanrı bu yargıyı onların başına adil olduğu için
getirmişti.
Tanrı seni de seviyor ve günahlarından tövbe edip kendisine dönmeni bekliyor.
Günah içinde yaşarsan, eninde sonunda yargı gelecektir. Bundan hiç kuşkun
olmasın! Bunun yanında Tanrı’nın sevgisi ve inayeti halen senin üzerindedir. O
senin de günahtan dönmeni bekliyor.

4.12.
Tanrı adil bir yargıçtır, öyle bir Tanrı ki, her gün öfke saçar. Kötüler yola
gelmezse, Tanrı kılıcını biler.
Mezmur 7:11--12
Gott ist ein gerechter Richter und ein strafender Gott an jedem Tag. Wahrhaftig,
schon wieder wetzt er sein Schwert, spannt seinen Bogen und rüstet ihn.
Psalm 7, 12--13
der Richter: yargıç
Tanrı’nın günaha karşı öfke duyması aslında, tüm dünyanın yararı içindir. Ne
demektir bu? Şunu sorayım o zaman: Cezaevleri neden vardır? Doğru insanları
korumak için vardır. Kötü olanların doğru olanlara bir kötülük etmemesi için
onları cezaevlerine tıkarlar. Demek ki, cezaevleri doğru olan insanların yararı
içindir. Cehennem, cennet için bir korunma tedbiridir, diyebiliriz. Suçu
cezalandıramayan bir devlet yıkıma mahkumdur ve kötülüğü, haksızlığı hoş
gören bir Tanrı’ya güvenemem. Tanrı’nın günaha karşı olan öfkesi olmasaydı,
benim bu evrende güvenliğim asla olmazdı. Ama Tanrı’nın kötülüğe ödün
vermediğini, Rab’bin sevgi ve inayet dolu olduğunu, ama günahı da
cezalandıracağını biliyorum; bu da bende Tanrı’ya karşı büyük bir hayranlık ve
güven oluşturur.
Dostum, Rab günahı kesinlikle yargılayacaktır. Kötü ve adil olmayan şeylere
asla ödün vermeyecektir. Çünkü Tanrı kutsal bir Tanrı’dır. O’nun bu kutsallığı
bana güvence veriyor.

5.12.
Tanrı adil bir yargıçtır, öyle bir Tanrı ki, her gün öfke saçar. Kötüler yola
gelmezse, Tanrı kılıcını biler.
Mezmur 7:11--12
Gott ist ein gerechter Richter und ein strafender Gott an jedem Tag. Wahrhaftig,
schon wieder wetzt er sein Schwert, spannt seinen Bogen und rüstet ihn.
Psalm 7, 12--13
der Zorn: öfke
Değerli okuyucu, Tanrı’nın yüreği size doğru sevgi ve özlemle uzanmaktadır.
Ama O’na sırtınızı çevirirseniz sizi sevdiği halde sizi kesinlikle yargılayacaktır.
Tanrı sevgi Tanrısı olduğu kadar doğruluk ve kutsallık Tanrısı’dır. Tanrı yaptığı
şeyleri doğru bir Tanrı olduğu için yapar. Gözlerini kötülüğe kapatamaz. Kendi
bağlıları O’na itaatsizlik ettiklerinde bu O’nun kalbini paramparça ettiği halde
onları disipline koymalıdır. Yeremya bizlere Tanrı’nın kalbini gösterir; Yeremya
ağladığında Tanrı ağlamaktadır; Yeremya üzüntü çektiğinde Tanrı üzüntü
çekmektedir. Biz olup bitenleri anlamıyoruz; ama önemli olan, Tanrı’nın izin
verdiği her şeyde doğru olduğunu bilerek O’na güvenmektir. Halkın başına
gelecekler Rab’bin kalbini paramparça ettiği halde Yeruşalim’in yıkılmasına ve
halkın sürgüne gitmesine izin vermekte haklıydı.

6.12.
Ağlıyorum, gözlerimden yaşlar boşanıyor. Çünkü beni avutan, canımı tazeleyen
benden uzak.
Ağıtlar 1:16
Darüber muß ich weinen, mein Auge, mein Auge zerfließt von Wasser. Denn ein
Tröster, der meine Seele erquicken könnte, ist fern von mir.
Klagelieder 1, 16
das Auge: göz
Hiç umutsuz bir duruma düştünüz mü? Ya da sevdiğiniz birisinin bir hastalıktan
dolayı günden güne eriyip gittiğini, ama elinizden hiçbir şeyin gelmediğini
yaşadınız mı?
Münir adında çok değerli bir dostumu kaybederken bunu yaşadım diğer iki
dostumla birlikte. Dört arkadaş, dost ve kardeştik. Dostumuz Münir’in kansere
yakalandığını duyduk. Onu ziyaret ettik, onun her gün daha çok eridiğini, ölüme
doğru yaklaştığını görüyorduk. Ona yardım etmek, onu bu kanser mikrobundan
kurtarmak istiyorduk, ama bir şey yapamıyorduk. Günlerce acı çektik, dua ettik.
O zaman çok açık bir şekilde gördüm ki, yaşamda en zor olan durumlardan biri
çaresizliktir! Sevdiğiniz birisine yardım etmek, onu kurtarmak istiyorsunuz, ama
elinizden hiçbir şey gelmiyor. Ne korkunç!
Yeremya da halkının günah nedeniyle yok olmaya doğru gittiğini, onları
kurtarmak istiyordu, ama halkı onu dinlemiyordu, o da bir şey yapamıyordu;
çaresizdi. Bu nedenle de ağlıyor, gözyaşı döküyordu.

7.12.
Ey sizler, yoldan geçenler, sizin için önemi yok mu bunun; bakın da görün
başıma gelen dert gibisi var mı? Öyle bir dert ki, Rab öfkesinin alevlendiği gün
başıma yağdırdı onu.
Ağıtlar 1: 12
Ist es noch nicht zu euch gedrungen, alle, die ihr des Weges zieht? Schaut und
seht, ob es einen Schmerz gibt wie meinen Schmerz, der mir angetan worden ist,
mit dem mich der HERR betrübt hat am Tag seiner Zornglut!
Klagelieder 1, 12
der Kummer, der Schmerz: dert
Yeremya ağladı; Tanrı’nın neden bu felakete izin verdiğini bilmek istiyordu ve
Tanrı ona Kendisinin Yeruşalim’de yaptığı şeylerde doğru ve adil olduğu
konusunda güvence verdi.
Yeremya’nın bir başka sorusu da şuydu: “Ey sizler, yoldan geçenler, sizin için
bir şey ifade etmiyor mu bu?” Yani, “İnsanlar bununla ne kadar ilgileniyor?
Gerçekten aldırıyorlar mı?”
İnsanlar, Tanrı’nın günaha öfke duyduğu gerçeğini kabul etmek istemezler.
Bunun yerine, Tanrı’nın sevgi olduğu gerçeğini fazlasıyla vurgularlar. Tabii ki
Tanrı sevgidir. Ben, Tanrı’nın sevgi olduğunu kabul ediyorum ve imanlıların
yaşamlarında bu sevginin açıkça görülmesi gerektiğine inanıyorum. Sık sık bunu
yapmayı ihmal ettik; ama çağımızda sadece Tanrı’nın sevgisini vurgulayıp
durmaktayız. Tanrı’nın kutsallığından, günaha karşı olan öfkesinden, O’nun
doğruluğundan pek söz edilmiyor. Unutmayalım, Tanrımız sevgi Tanrısı’dır,
ama aynı zamanda da Tanrı, doğrudur, Tanrı kutsaldır ve Tanrı bütün
yaptıklarında adildir.

8.12.
Babil ırmakları kıyısında oturup Siyon’u andıkça ağladık.
Mezmur 137: 1
An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten.
Psalm 137, 1
der Fluss, der Strom: ırmak
Değerli dostlar, çoğu zaman insanlarımız günahın ne kadar ciddi olduğunu pek
görmezler. Günahın en başta getirdiği şey yıkımdır. Günah insanı Tanrı’dan
ayırır, insandan ayırır, aile içerisinde yıkımlara neden olur. İnsan günahları
içerisinde devam ederse, yıkıma eninde sonunda uğrayacaktır. Nice uluslar
günahlarından dolayı yok olup gittiler. İşte Yeremya peygamberin halkı da
günah nedeniyle köle olarak Babil’e sürgüne götürüldüler. Yeremya peygamber
bunun için çok ağladı. Daha sonra Babil’e köle olarak götürülen bu insanların
Siyon’u anımsayıp ağladıklarını söyler Mezmur 137. Neden Babil’e köle olarak
götürüldüler? Günahlarından dolayı. Onlara tövbe etmeleri, Rab’be dönmeleri
için kerelerce fırsatlar verildi, ama onlar Rab’bin verdiği habere pek kulak
asmadılar, günahlı olduklarını ciddiye almadılar. Sonunda Yeremya
peygamberin söylediği gibi, köle olarak Babil’e götürüldüler. Orada 70 yıl
sürgün hayatı köle olarak yaşadılar. İşte, günahın getirdiği sonuç o dönemde de
aynıydı, günümüzde de aynıdır.

9.12.
Babil ırmakları kıyısında oturup Siyon’u anımsadıkça ağladık.
Mezmur 137:1
An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten.
Psalm 137, 1
das Ufer: kıyı
137. Mezmur, 70 yıllık kölelik döneminde Yahudi halkının yaşamış olduğu trajik
ve üzücü olaylardan söz eder. Bu insanlar yurtsuz olmanın, reddedilmenin,
ezilmenin ne olduğunu tecrübe etmiştir. Yabancı ülkelerde, yabancılar arasında
yaşamanın ne kadar üzücü olduğunu yaşadılar.
“Babil ırmakları kıyısında oturup Siyon’u anımsadıkça ağladık!” Ne kadar acıklı
bir manzara, değil mi? Bu kısa cümlede, ezilmişlik, terk edilmişlik ve
umutsuzluk vardır.
Bu insanlar kendi istekleriyle Babil’e gitmediler, oraya götürüldüler, çünkü
oturdukları kenti onlardan daha güçlü olan Babil orduları işgal etmişler,
birçoğunu esir alıp Babil’e taşımışlardı. Onları hayvan sürüsü gibi tozlu yollarda
güttüler. İnsanlıktan çıkardılar, her birine haşereymiş gibi baktılar. Şimdi oturup
başlarına gelen bu yıkım için ağlıyorlar. Eğer Yeremya peygamberin haberini
öneme alsalardı, günahlarından tövbe etselerdi, bunlar başlarına gelmeyecekti.
Bu bizlere de ders olmalıdır.

10.12.
Orada (Babil’de) bizi tutsak edenler bizden ezgiler, bize azap edenler bizden
şenlik istediler.
Mezmur 137: 3
Denn die uns gefangen hielten, forderten dort von uns die Worte eines Liedes,
und die uns wehklagen machten, forderten Freude.
Psalm 137, 3
gefangen halten: tutsak etmek
Mezmurlar Tanrı’yı yüceltmek için yazılan ezgilerdir. Mezmurlar sevinci ve
övgüyü dile getirir. İmandan, umuttan ve güvenden söz eder. Ama 137. Mezmur
böyle değildir. Bu Mezmur gözyaşlarını, yenilmişliği dile getirir.
Bu insanların ne işleri vardı Babil’de? Oraya sürgüne gittiler, çünkü günah
işlediler ve günah içinde yaşamayı sürdürdüler. Yeremya peygamber onlara
Rab’bin Sözü’nü duyurdu, ama onlar dinlemediler. Bu nedenle de o gözyaşı
döktü, ağladı. Tanrı bu halka tövbe etmeleri için fırsatlar verdi, ama onlar
Yeremya’yı dinlemediler, onunla alay ettiler. Tanrı da Yeremya’nın ağzıyla
yargısını bu sert enseli insanlara duyurdu. Tövbe etmezlerse Yeruşalim’i, onların
o güzel kentini yok edecekti. Aynı zamanda Yeremya onlara, köle olacaklarını da
söyledi.
Dostum, bugün de durum aynıdır. Günahlarınızdan tövbe etmezseniz, bir gün
yargı gelecektir. Tanrı sizi de seviyor ve kurtarmak istiyor.

11.12.
Çevredeki kavaklara lirlerimizi astık.
Mezmur 137:2
An die Pappeln dort hängten wir unsere Zithern.
Psalm 137, 2
(auf-)hängen: asmak
Yahudi halkı ilahi söylemeleriyle ünlüydü. Ama şimdi ilahi söylemiyorlar,
ezgiler okumuyorlar. Ne koroları var ne de koro şefleri. Ezgi okuyacaklarına ağıt
yakıyorlar, feryat ediyorlar. Lirlerini kavaklar üzerine asmışlardır. Siyon
ezgilerini Babil ırmakları kenarında söyleyemezlerdi! Onlar daha önce
Yeruşalim’de, Rab’bin Tapınağında Rab’be ilahi söylerlerdi. Şimdiyse Babil
ırmakları kenarında boyunları eğik oturuyorlar.
Bu gün de bu kapsamda binlerce Mesih imanlısı lirlerini bir yere asmışlar,
Rab’be övgüler yükseltemiyorlar. Dudaklarında ezgi yok, sadece şikayet var!
Dostum, sen de yüreğindeki ve dudaklarındaki ezgileri yitirdin mi? Belki sen de
bu İsrailliler gibi eski günlere bakıp eski coşkuyu hatırlıyorsun. Rab’be ilk iman
ettiğin günlerdeki sevinci ve mutluluğu özlüyorsun. Sen de o sevinç ilahisini
kaybettin mi? Hayatına bak ve gör. Senin sevincini senden çalmış olan bir
günahın mı var? Varsa tövbe et ve geri Rab’be, O’nun huzuruna dön.

12.12.
Orada bizi tutsak edenler bizden ezgiler, bize zulmedenler bizden şenlik istiyor,
“Siyon ezgilerinden birini okuyun bize!” diyorlardı.
Mezmur 137:3
Denn die uns gefangen hielten, forderten dort von uns die Worte eines Liedes,
und die uns wehklagen machten, forderten Freude: «Singt uns eins der
Zionslieder!»
Psalm 137, 3
das Lied, die Melodie: ezgi
Babil halkı İsrailliler’in her zaman harika ezgiler söylediklerini biliyorlardı.
Dünyaca bilinen bir şeydi bu. İsrail ulusunun yıllık bayramlarında halk türlü
yerlerden Yeruşalim’e gelip birlikte ilahiler söylerler ve özellikle bu Mezmurları
okurlardı. Herhalde Mezmurların hepsi için de müzik bestelenmişti. Davut
peygamber yüzlerce müzisyenlerden oluşan bir orkestra kurup bir koro
düzenlemişti. Tahminlere göre bazen yüz bini aşkın bir topluluk tapınağın
çevresinde toplanıp Rab’be ezgiler yükseltirdi. Bu koronun sesini duymak harika
bir tecrübe olmalıydı.
Tabii insanlar Yeruşalim’e geldikleri zaman orada cansız putlara tapınan bir halk
değil, diri Tanrı’ya tapınan insanlar gördüler. Bu insanlar bambaşka şekilde tek
Tanrı’ya yaklaşıyorlardı. İleride günahlar için kurban olacak birisini temsil eden
kurbanların kanıyla bu diri Tanrı’ya yaklaşıyorlar, O’na tapınıyorlardı. Ama
sonunda bu inançlarından döndüler, Rab’be sırt çevirdiler; sonuç, yıkım ve
kölelik.

13.12.
Ey sizler, yoldan geçenler. Sizin için önemi yok mu bunun?
Ağıtlar 1: 12
Ist es noch nicht zu euch gedrungen, alle, die ihr des Weges zieht?
Klagelieder 1, 12
der Weg: yol
Dostum, İsa Mesih’e neden iman ettiniz? İsa’ya sadece yeni bir kişilik kazanmak
için mi geldiniz? Ruhunuza biraz huzur bulmak, yüreğinizde birazcık sevgi
yaratmak için mi geldiniz? O’nun çarmıhta ölmesinin nedeni bu mudur? Bakın,
Mesih çarmıhta sizi cehennemden kurtarmak için öldü. Tanrı’nın Ruhu dünyaya
Mesih’i Kurtarıcı olarak göstermek ve dünyayı günahı hakkında ikna etmeye
geldi. İsa, “Bana iman etmedikleri için” günah işlediler (Yu.16:9) dedi. Tanrı’nın
hırsız için, katil, üçkağıtçı ve her tür günah için bir çaresi vardır. Ama İsa Mesih’i
reddeden birisi için çaresi yoktur. Bu işlenebilecek en büyük günahtır.
Mesih’i reddederseniz O’nun sizin için yapmış olduğu o eşsiz kurtuluşun
anlamını yitirdiği bir yere gelebilirsiniz. Yeruşalim, Tanrı’nın Yeremya’ya,
“Seni dinlememelerine üzülme. Eğer Musa, İlyas ya da Samuel burada olup onlar
için dua etseydi, onları da dinlemezdim. Artık çok geç; çizginin öbür tarafına
geçtiler!” diye yargıladığı kenttir.

14.12.
Rab adeta bir düşman olup İsrail’i yuttu; bütün saraylarını yutup surlu kentlerini
yıktı; Yahuda kızının feryadını, figanını artırdı.
Ağıtlar 2: 5
Der Herr ist wie ein Feind geworden. Er hat Israel vernichtet, vernichtet alle ihre
Paläste, seine befestigten Städte zerstört. So hat er in der Tochter Juda Weh und
Wehgeschrei gehäuft.
Klagelieder 2, 5
der Feind: düşman
Tanrı, Babil kralı Nebukadnessar’ı kullanarak Yeruşalim kentinin yakılıp
yıkılmasına izin vermişti. Tanrı bu adamı ceza vermek için bir değnek olarak
kullanmıştı, tıpkı Asurlular’ı İsrail’i cezalandırmakta kullandığı gibi!
Kendi hayatınızda Tanrı’nın bazı durumların, sorunların ve özellikle de bazı
insanların yolunuza çıkmasına neden izin verdiğini hiç düşündünüz mü? Bazı
insanlarla hiç tanışmamış olmayı ister miydiniz? Düşmanlarınız olduğunu
söyleyebileceğiniz bazı insanlar var mı? Birisi size acı çektirmiş olabilir, hatta
bazı insanlar sizin hayatınızı zehir etmiş olabilir, yuvanızı yıkmış olabilir ve buna
benzer şeyler! Peki neden bunlar sizin başınıza geldi? Tabii ki bunların nedenini
bilmek bazen mümkün değildir; ama olaya bir de başka açıdan bakmak gerekir.
Acaba tüm başımıza gelenler Tanrı’nın amacı doğrultusunda olabilir mi? Acaba
bunlarla Tanrı bizi belirli bir aşamaya, bir olgunluğa mı getirmek istedi! Her
şeyin bizim yararımız için işlediğini söyler elçi Pavlus. Bu nedenle yaşamınızda
Tanrı’nın elini görmeyi öğrenin, dostum.

15.12.
Rab sunağını attı, tapınağını terk etti; Siyon saraylarını çeviren surları düşman
eline bıraktı. Bayram gününde olduğu gibi, düşman RAB’bin Tapınağı’nda
sevinç çığlıkları attı.
Ağıtlar 2: 7
Verstoßen hat der Herr seinen Altar, entweiht sein Heiligtum; er hat die Mauern
ihrer Paläste der Hand des Feindes preisgegeben; Lärm erhob sich im Haus des
HERRN wie an einem Festtag.
Klagelieder 2, 7
der Altar: sunak, mezbaha
Bir zamanlar, Tanrı’nın yapılırken ölçülerini verdiği, huzurunun bulunduğu ve
bereketlediği tapınak, şimdi Rab’bin nefret ettiği bir duruma geldi.
İnandığını söyleyen insanların kendi yaşamlarını araştırmaları gerektir.
Toplantılara katılırken, bu Tanrı’nın hoşlandığı bir şey midir? Yoksa aslında
Tanrı’nın amacına zarar veren bir şey midir? Topluluğa giderken kafanız doğru
konumda mı, yoksa eleştiriler içinde misiniz? Tanrı’nın Ruhu sizi kullanabilir
mi?
İsa’nın tutuklandığı gece en tehlikeli yerin neresi olduğunu biliyor musunuz?
O’nun ölümünü planlayan o adamların olduğu yer miydi? Hayır dostum, o gece
en tehlikeli yer, İsa’nın bulunduğu o üst kattaki odaydı! Neden, biliyor musunuz?
Şeytan oradaydı ve Yahuda İskariyot’un kalbine İsa’yı ele vermeyi koydu. Tabii
ki, bir topluluğa katılmak iyidir, ama sadece bir kiliseye gitmeniz Tanrı’yı hoşnut
ettiğinizi göstermez. Hayatınız, tutum ve davranışlarınız Tanrı’ya bağlı
olduğunuzu göstermesi gerekir.

16.12.
Yoldan geçen herkes sana el çırpıyor; Yeruşalim kızına baş sallayıp ıslık
çalıyorlar; “Bütün dünyanın sevinci, güzelliğin simgesi dedikleri kent bu mu?”
diyorlar.
Ağıtlar 2:15
Alle, die des Weges ziehen, klatschen über dich in die Hände, sie zischen und
schütteln ihren Kopf über die Tochter Jerusalem: “Ist das die Stadt, von der man
sagte: Der Schönheit Vollendung, Wonne der ganzen Erde?”
Klagelieder 2,15
vorbeigehen: geçmek
T. adında bir kız tanıdım. İsa Mesih’e ilgi duyuyor, hatta iman ettiğini bile
söylüyordu. Bizim yılda iki kez yaptığımız seminerlere de katılıyordu. Ama
T.’nin yaşamı pek düzgün değildi. Bir taraftan Rab’be iman ettiğini söylüyor,
ama hayatı, yaşayış şekli tam tersini gösteriyordu. Bir gün onu karşıma aldım,
uzun uzadıya kendisiyle konuştum. Yaptıklarının doğru olmadığını, günah
içerisinde yaşamaması gerektiğini söyledim. Daha sonra, kendisinden 4--5 yıl
kadar hiç bir haber alamadım. Bir gün bizim o seminer toplantımızda bir bayanın
bana, “Ali abi, merhaba, nasılsın?” diye sorduğunda, merhaba diyerek cevap
verdim, ama seni tanıyamadım, dedim. Birden hüngür hüngür ağlamaya başladı.
“Ali abi, beni tanımadın mı? Ben T’yim”, deyince çok şaşırdım. Çünkü çok
çökmüş ve sanki 20 yıl yaşlanmıştı. Sonra T. şöyle dedi: “Benim günahlarım
beni bu duruma getirdi!”
İşte, İsrail halkını, o güzelim Yeruşalim kentini böylesine harabeye çeviren, alay
konusu durumuna getiren, onların günahlarıydı.

17.12.
RAB’bin gazap değneği altında acı çeken insan benim.
Ağıtlar 3: 1
Ich bin der Mann, der Elend sah durch die Rute seines Grimmes.
Klagelieder 3, 1
die Rute, der Stock: değnek
“RAB’bin gazap değneği altında acı çeken insan benim. Beni güttü, ışıkta değil,
karanlıkta yürüttü. Evet, dönüp dönüp bütün gün bana elini kaldırıyor. Etimi,
derimi yıprattı, kemiklerimi kırdı” (Ağıtlar 3:1--4).
Yeremya peygamber gördüğümüz gibi çok büyük sıkıntılar çekti. Yeruşalim
kentini, o kentin başına gelecekleri düşündükçe sağlığı bozuldu. Yeremya,
ulusun başına gelen yıkımdan çok etkilenmişti. “Size söylemiştim” diyerek
dolanıp durmuyordu. Aslında kalbi paramparçaydı. Onun bu tepkisi aslında
bizlere Tanrı’nın neler hissettiğini gösteriyor. Tanrı etkilenmemiş değildir;
Kendine ait olanlarla gitmektedir. Rab İsa, “Sizi asla terk etmem ve bırakmam”
demişti. Şu anda bir sürü derdiniz, kaygınız, sıkıntınız, acınız ya da korkularınız
olabilir, ama dostum, Tanrı’nın yanınızda olduğundan emin olabilirsiniz. Bu
Rab’bin verdiği vaadidir. O’na gelin, yüreğinizde olanları söyleyin ve daha da
önemlisi O’na güvenin.

18.12.
Rab’bin kayrasından dolayıdır ki, yok olmadık. Merhameti asla son bulmaz.
Ağıtlar 3:22
Ja, die Gnadenerweise des HERRN sind nicht zu Ende, ja, sein Erbarmen hört
nicht auf.
Klagelieder 3, 22
das Erbarmen: merhamet
Yeremya geçmişe bakıyor. Ulusunun ve Yeruşalim kentinin üzerine gelen
yargıyı önceden bildirmişti ve Yeremya bu ağıtı yazarken Yeruşalim’in
harabeleri ve yıkıntıları içinde ağlayarak oturuyor. Ama Yeremya bir şey daha
biliyordu. O, Tanrı’nın sert yargısına karşın, O’nun inayet ve merhamet elini
görebiliyor. Eğer Tanrı’nın inayeti ve merhameti olmasaydı tamamen yok
olabilirlerdi. Eğer hak ettikleri cezayı alsalardı tamamen yok edilirlerdi;
yeryüzünden tamamen silinirlerdi.
Bu sadece Yeremya ve halkı için geçerli değildir, her çağda her insan ve ulus için
de geçerlidir. Bu senin ve benim için de geçerlidir. Günahlıyız, ama buna rağmen
yok olmuyoruz. Rab bizi hemen cehenneme göndermiyor. Çünkü Rab inayette
öylesine yüce ve harikadır ki, bize sabrediyor, fırsatlar veriyor. Hatta bu inayet
öylesine büyüktür ki, bizler yeniden sonsuz yaşama kavuşalım diye Rab bize İsa
aracılığıyla kurtuluş yolunu açtı. Rab’bin merhameti, kayrası halen
üzerimizdedir.

19.12.
Altın nasıl donuklaştı, saf altın nasıl değişti? Kutsal taşlar sokak başlarına
dağılmış. Değerleri saf altınla ölçülen Siyon çocukları nasıl çömlekçi işi, toprak
testiler gibi sayılır oldu!
Ağıtlar 4:1--2
Wehe, wie dunkel ist das Gold geworden, wie entstellt das feine Gold! Wie
liegen hingeschüttet die Steine des Heiligtums an allen Straßenecken! Die Söhne
Zions, die kostbaren, einst aufgewogen mit gediegenem Gold, wehe, wie sind sie
irdenen Krügen gleichgeachtet, dem Werk von Töpferhänden!
Klagelieder 4, 1--2
das Gold: altın
Yeremya altını, Siyon delikanlılarıyla kıyaslıyor. Altın kaplar gibi olan İsrail’in
en iyi delikanlıları şimdi toprak testiler gibi olmuşlar. Kırılmışlar. Savaşın
korkunç ve dehşet verici yanı, ulusun en iyi delikanlılarını yok eder. Yahuda
delikanlıları Tanrı’ya hizmet etmiyorlardı ve şimdi sadece kırık testiler
gibiydiler. Bu çok trajik bir resimdir.
Biz insanlar genelde gururluyuz. İnsanlara son zamanlarda kendi haklarında iyi
şeyler düşünmeleri söyleniyor. Her sabah kalktığınızda aynaya bakın ve “Seni
seviyorum!” deyin kendi kendinize denmektedir. Ama Mesih imanlılarının buna
ihtiyacı yok, çünkü onlar kendilerini zaten seviyorlar! Nasıl mı? Tanrı’nın onlara
değer verdiğini ve sevdiğini biliyorlar da ondan.
Elçi Pavlus, imanlıyı toprak bir kaba benzetir. Ancak burada konu kabın neden
yapılmış olduğu değil, nasıl kullanıldığıdır. Bizler ne tür kaplarız? Rab için mi
yoksa kendimiz için mi kullanılan kaplarız?

20.12.
Boş yere yardım beklemekten gözlerimizin feri sönüyor; yardım etmeyecek bir
ulusu kulübelerimizde bekledikçe bekledik.
Ağıtlar 4:17
Noch vergehen unsere Augen auf der Suche nach Hilfe für uns - umsonst. Auf
unserer Warte warteten wir auf eine Nation, die doch nicht retten kann.
Klagelieder 4, 17
die Hilfe: yardım
1948 yılında İsrail devleti kurulduğu zaman, bunu Tanrı kurmadı. Yahudi halkını
devletleştiren, İsrail’e getiren Birleşmiş Milletlerdi. O zamandan beri de bir an
bile huzur içinde yaşamadılar. Sürekli savaş halindeler. Orada hiçbir zaman barış
ve esenlik olmayacaktır. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu insanlar Tanrı’ya
dönmediler ve Tanrı onları diyarlarına döndürmedi. Rab, Yahuda’nın sorununun,
yardım için Mısır’a bakmakta olduğunu söylüyor. Ve Mısır onlara yardımcı
olmadı. Batı dünyası, İsrail’e vermesi gereken şeyin makineler, silahlar ve
benzeri şeyler değil, Tanrı Sözü olması gerektiğini kavramadı. Yeruşalim anlam
olarak aslında “Barış kenti!” demektir, ama orada barış başkanı olan İsa Mesih
kabul edilmediği için barış yok. Barış, huzur ve esenlik ancak İsa Mesih’e
döndükleri zaman gelecektir.
İnsanın yüreğinde de o kalıcı esenlik, barış ve huzur yoktur; gelecek için bir umut
yoktur. Hem Yahudiler için hem de bizler için tek çözüm İsa Mesih’e gelip iman
etmektir.

21.12.
Sen, sonsuza dek kralsın, ya RAB, egemenliğin kuşaktan kuşağa sürer. Niçin bizi
büsbütün unutuyorsun, neden günler boyu bizi terk ediyorsun? Bizi kendine
döndür, ya RAB, döneriz biz; eski günlerimizi geri ver.
Ağıtlar 5:19--21
Du aber, HERR, bleibst in Ewigkeit, dein Thron von Generation zu Generation.
Warum willst du uns für immer vergessen, uns verlassen lebenslang? Bring uns
zurück, HERR, zu dir, dass wir umkehren! Erneuere unsere Tage - wie früher!
Klagelieder 5, 19--21
ewig (endlos): sonsuz
Bu, Yeremya’nın halkı için duasıdır. Daha önce Rabbin inayetine ve
merhametine değindi. O inayet nedeniyledir ki, bizi yok etmedin, diyordu.
Şimdiyse, Rabbin sonsuza dek egemen olduğunu söyler ve kendilerini yeniden
anmasını diler. Rabbe dönebilmeleri için, Rabbin yardımına ihtiyaç duyduklarını
belirtiyor. Yine Yeremya biliyordu ki, o eski esenlik, barış ve bereket dolu
günlere kavuşmak için, Rab’be dönmeleri gerekir. Davut peygamber de günahı
nedeniyle yitirdiği o huzura, sevince kavuşmak için şöyle dua etmişti: Ey
Tanrım, inayetine göre bana acı, rahmetinin çokluğu uğruna sil isyanlarımı... Arıt
beni günahımdan... geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini” (Mezmur 51).
Bundan hepimiz ders almalıyız: O yıkım günü gelmeden, bir an önce
günahlarınızdan tövbe ederek Rab’be dönmeniz gerekir. O gün işte şimdidir,
çünkü yarının ne olacağını bilmiyorsunuz.

22.12.
Rab şöyle diyor: Korkma, çünkü seni fidye ile kurtardım, seni adınla çağırdım!
Yeşaya 43: 1
So spricht der HERR ...: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst! Ich habe
dich bei deinem Namen gerufen.
Jesaja 43, 1
sich fürchten: korkmak
Eski Antlaşma’da Musa peygamberin ikinci kitabı olan Çıkış’ın konusu İbrahim
soyunun kölelikten kurtuluşudur. Bu kitapta bize kurtuluşun ne olduğu ve nasıl
gerçekleştiği harika bir şekilde ve ayrıntılarıyla birlikte açıklanıyor. Bundan
sonra Tanrı Musa’ya adının ‘KURTARICI’ olduğunu açıklıyor.
Çıkış, Yakup peygamberin oğullarının adlarıyla başlıyor. Bu da bize günümüzde
Tanrı’nın kişileri, bireyleri kurtardığını gösterir. Tanrı toplumsal değil, fertlere
kurtuluş veriyor. Yeşaya 43:1’de söylediği gibi, “Rab diyor, ‘Korkma, çünkü
seni kurtardım, seni adınla çağırdım, sen benimsin!’”
Çıkış kitabında verilen kurtuluş örneği, sonradan gelecek olan büyük ve sonsuz
kurtuluşun bir modeliydi. Gerçek kurtuluş İsa aracılığıyla oldu. Gerçek kurtuluş
kurban edilen bir kuzu aracılığıyla olmadı, Mesih aracılığıyla, İsa Mesih’in
kurban oluşuyla gerçekleşti. İnsanlar dünyasal bir kölelikten değil, günahın ve
ölümün köleliğinden kurtulmaları gerekirdi. Çıkış kitabında bize verilen,
öğretilen her şey gerçeğin bir modelidir.

23.12.
Bizim passahımız (fısıhımız) olan Mesih kurban edildi.
1 Korintoslular 5: 7 b
Denn auch unser Passalamm, Christus, ist geschlachtet.
1. Korinther 5, 7 b
das Opfer: kurban, sunu
schlachten: kurban etmek
Çıkış 1. bölümde kölelik, baskı, feryat önümüze seriliyor. Burada İbrahim
peygamberin soyunun zor ve çaresiz durumu bize geniş bir şekilde açıklanıyor.
Bu halk nasıl kurtulacaktır öyleyse? Bunun yanıtını Çıkış 2:1--2 ayetleri veriyor.
Bir oğul doğuyor. Tanrı’nın insanları zor ve çaresiz durumlarından nasıl
kurtardığını sorarsak, burada yanıtın bir parçasını görüyoruz. Bir oğlun
doğmasıyla. Burada bir model görüyoruz. Gerçekte hangi bir oğul doğdu? İsa.
Kurtarıcının doğumu. Doğuş Bayramının anlamı aslında budur ve bu yanıtın ilk
parçasıdır.
Çıkış 2.bölümden 12.bölüme kadar olan kesimlerde Tanrı’nın bu halkı nasıl
kurtardığı açıklanıyor. Bir oğlun doğumuyla olduğunu gördük. Bu doğan
çocuğun adı Musa’dır. O günkü halkı kurtarmak için Tanrı Musa’yı seçiyor.
Ama kurtarıcının doğuşu yeterli değil. Kurtuluş için kurban da gereklidir.
Çıkış 12.bölümde bu kurbandan söz ediliyor. Bu passahtır ve bu bir modeldir. Bu
Passah kuzusunun anlamı nedir gerçekte? Bu İsa’nın ölümünü gösteren bir
modeldir. 1.Kor 5:7’de “Fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi” diyor.

24.12.
Kurtuluş senden gelir ya RAB!
Yunus 2: 9
Bei dem HERRN ist Rettung.
Jona 2, 10
die Rettung: kurtuluş
kommen: gelmek
Neden kurtulmamız gerekir? Günah ve günahın sonucu olan sonsuz ölümden.
Peki nasıl? Tanrı’nın karar vermesiyle. İnsan günaha düştüğünde ve artık ölümlü
olduğunda, Tanrı insanların cehenneme gitmelerini istemediği için kurtarma işini
devreye koydu. Hem de Tanrı bu kurtarma işini sapasağlam, bozulmaz, çürümez,
yok olmaz bir temel üzerine oturttu.
Peki öyleyse kurtuluş nasıl gerçekleşiyor ya da nasıl kurtulmamız gerekir?
Doğum ve ölüm yoluyla. Yani kurtuluş Kurtarıcı’nın doğması ve ölmesiyle
gerçekleşiyor. Sadece doğum yetmiyor. İsa Mesih sadece doğmuş olsaydı, o
zaman evet, aydınlanmış olurduk, Tanrı’ya ve insanlara ilişkin bilgiye sahip
olurduk, ama günahlarımızda kalırdık. Onun için doğan kurtarıcının ölmesi de
gerekliydi. Bu nedenle İsa Mesih çarmıha çakılarak öldü ve böylece kurtuluşu
yüzde yüz gerçekleştirdi. Bugün İsa Mesih’e iman eden kesin olarak
kurtulduğunu ve cennete gideceğini bilir. Çünkü kurtuluş Tanrı’dan gelir!

25.12.
İSA MESİH'İN DOĞUM GÜNÜ / WEIHNACHTEN
Rab şöyle diyor: Korkma, çünkü seni fidye ile kurtardım, seni adınla çağırdım!
Yeşaya 43: 1
So spricht der HERR ...: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst! Ich habe
dich bei deinem Namen gerufen.
Jesaja 43, 1
retten, erlösen: kurtarmak
Bugün bir karar veriyorum, birkaç yıl sonra bu kararımın eksik olduğunu
görüyorum. Neden? Çünkü bilgimiz yeterli değildir. Günden güne öğreniyoruz,
olgunlaşıyoruz. Böylece verdiğimiz kararlarımız, düşüncelerimiz de değişiyor.
Ama kurtuluş benimle başlamıyor, Tanrı’nın isteğinde başlıyor. Rab kurtarmak
istediğinden oluyor. Tabii ki benim de isteğimin yeri vardır, ama benim isteğim
başlangıçta önemli değil, Tanrı’nın isteği önemlidir!
Tanrı, ben Ali’yi kurtardım, ama şimdi vazgeçiyorum, başkasını istiyorum,
demiyor. Hayır, Tanrı değişmiyor. O, “Ben seni adınla çağırdım, sen benimsin!”
diyor.
Bunu tekrar edeceğim: Tanrı’nın gönderdiği İsa Mesih’e iman eden
kurtulduğunu biliyor. Kurtuluş sağlamdır, kalıcıdır ve sonsuzdur; çünkü
Tanrı’dan kaynaklanıyor. Ve Tanrı değişmez; Tanrı’dan kayra aracılığıyla gelen
kurtuluş armağanını Tanrı hiçbir zaman geri almaz. Tanrı kendi isteği, iradesi
üzerine bize kurtuluş verdi. İşte, değerli dostlar, Mesih inancında inayet budur,
İyi Haber, Müjde budur. İncil’in anlamı da zaten budur.

26.12.
İSA MESİH'İN DOĞUM GÜNÜ / WEIHNACHTEN
(Avrupa ülkelerinin çoğunda tatildir)
(Tanrı) kendi isteği uyarınca, gerçek sözünün etkisiyle bizlere doğuş sağladı.
Yakup 1: 18
Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren.
Jakobus 1, 18
der Wille: istek
die Geburt: doğuş
Yakup 1:18’de, Tanrı, Ali’nin isteği uyarınca demiyor, “Kendi isteği uyarınca...
bizlere yeni doğuş sağladı” diyor. Harikadır bu. Bu, kurtuluşu kaya gibi sağlam
yapıyor. İmanlının kurtuluşu sağlamdır, çünkü Tanrı’dan geliyor. Bu nedenle,
sadık kalırsam, her şey yolunda giderse, inşallah bir gün cennette olurum,
demiyoruz. Kutsal Söz bize tam açık ve kesin bir yanıt veriyor. O bizi yeni
doğuşa kavuşturduysa biz Tanrı’nın çocuklarıyız ve bu sonsuza dek kalıcıdır. Bu
Tanrı tarafından geliyor. Bu iş Tanrı tarafından başlıyor. Bu nedenle kurtuluş bizi
Tanrı’ya ulaştıracaktır.
Efesoslular 1:13--14’te bakın ne diyor: “Kurtuluşunuzla ilgili Müjde’yi duyunca
iman ederek... Kutsal Ruh’la mühürlendiniz. Ruh Tanrı’nın yüceliğinin övülmesi
için Tanrı’ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir!”
Size bu ayetin tam ne dediğini söyleyeyim: Tanrı’ya ait olanların kurtuluşu
kesinleşinceye kadar, Kutsal Ruh mirasımızın güvencesidir! İsa’ya iman
ettiğinde, Kutsal Ruh seni mühürler ve seni cennete götürene kadar garantiler!

27.12.
Rab’bin bir meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde Musa’ya göründü. Musa
baktı, çalı yanıyor, ama tükenmiyor.
Çıkış 3:2
Da erschien ihm der Engel des HERRN in einer Feuerflamme mitten aus dem
Dornbusch. Und er sah hin, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der
Dornbusch wurde nicht verzehrt.
2. Mose 3, 2
der Engel: melek
İnsan günaha düştükten sonra, Tanrı kurtuluşun geleceğini ve bu kurtuluşun
kesin ve emin olacağını ta başlangıçta belirtti. Çıkış kitabında kurtuluş vaat ile
başlıyor. Bu nedenle Firavun İbranileri yok edemedi. Çünkü Tanrı bu halkın
çoğalmasına karar vermişti. Sonuçta da Firavun İbrahim soyunun Mısır’dan
çıkmalarını, kölelikten kurtulmalarını engelleyemedi. Firavunun tüm bu uğraşısı,
düşüncesi Tanrı’nın isteğine, düşüncesine engel olamadı.
Çıkış 3. bölümde Tanrı’nın bir yanan çalı içerisinde Musa’ya gözükmesi
kurtuluşla ilgilidir. Normal şartlarda ateşin kısa bir sürede o çalıyı yakıp bitirmesi
gerekirdi. Ama ateş çalıyı yakmadı. Neden? Kutsal Tanrı insanlar arasına
gelecektir. Peki bu mümkün mü? İnsanlar günahlıdır. Eğer Tanrı bir yol
bulmasaydı, bu olanaksız olurdu. Tanrı bu yanan çalı ile tam bunu göstermek
istiyordu. Ben aranıza geleceğim, ama kutsallığım sizi yakıp yok etmeyecektir,
tam tersine yaşayacaksınız; çünkü kendim bir yol buldum. Kurtarıcı İsa’nın
doğumu ve ölümü bunu mümkün kıldı.

28.12.
Rab’bin bir meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde Musa’ya göründü. Musa
baktı, çalı yanıyor, ama tükenmiyor.
Çıkış 3:2
Da erschien ihm der Engel des HERRN in einer Feuerflamme mitten aus dem
Dornbusch. Und er sah hin, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der
Dornbusch wurde nicht verzehrt.
2. Mose 3, 2
der Dornbusch: çalı
Kutsal Kitap’ta ateş, 1. göksel yargıyı, 2. Tanrı’nın huzurunu, gücünü, öfkesini,
3. arıtma ve temizlemeyi simgelemektedir.
Kutsal Tanrı günahla karşılaştığında, o zaman yakıp bitiren ateş oluyor.
“Tanrımız yakan bitiren bir ateştir” (İbr. 12:29). Tanrı Musa’ya bir ateş alevinde
gözüküyor. Nerede ateş? Bir çalıda. Peki bu çalının anlamı, simgesi nedir?
Yaratılış 3:17--18’de günahın sonucunda dünyaya lanetin girdiğini, toprağın
artık çalı ve diken vereceğini söylüyor.
Lanet, çalı ve dikenin günah ile ilişkisi vardır. Rab İsa Mesih’e dikenlerden bir
çalı giydirdiler. Rabbin çalıdan diken giymesi, bizim günahlarımızı taşıdığının
bir simgesidir. Sadece bu değil, İsa ağaca asılarak da lanetlendi (Gal.3:13).
Çalı aynı zamanda bizim işlerimizi simgeliyor. Bizler kendi iyiliklerimiz,
işlerimizle Tanrı’nın önünde duramayız. Bizim işlerimiz çalı gibidir. Çok çabuk
yanıp kül olur. Kurtuluş tamamen Tanrı’nın inayetine dayalıdır. İnayet,
karşılıksız olarak sunulan armağandır, iyiliktir, kısacası kurtuluştur.

29.12.
RAB, halkımın... sıkıntısını yakından gördüm, dedi. Angaryacılar yüzünden
ettikleri feryadı duydum, acılarını biliyorum.
Çıkış 3: 7
Der HERR aber sprach: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes ... und sein
Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört; ja, ich kenne seine Schmerzen.
2. Mose 3, 7
das Elend: sıkıntı
Rab’in görmesi, anlaması, duyması, bilmesi harika değil mi? Sıkıntı, acı, feryat
insan günaha düştükten sonra başladı. Bugün acıdan, sıkıntıdan, sorundan daha
çok ne var bu dünyada! Eminim ki senin de yaşamında bir sürü sorun, acı ve
sıkıntılardan fazlasıyla vardır. İbrani halkı da umutsuz bir durumdaydı ve Rab’be
yakarmaya başladılar. Rab, onların istedikleri zamanda bir çözüm getirmedi, bir
yanıt vermedi, ama Rab onların yakarışlarını duydu, sonuçta onları en zor, en
korkunç durumlarından, o kölelikten, yok olmaktan kurtardı.
Emin olabilirsin ki, Tanrı senin de acılarını, sorunlarını, feryadını bilmekte ve
duymaktadır. Bu ulus gibi, Rab’be seslen, O’na yüreğinde olan sorunları ilet;
emin ol ki, Tanrı kendi uygun gördüğü zamanda seni bu sorunlardan özgür
edecektir. Bu sorunlar içerisinde bile, O’na seslendiğinde, yüreğin teselli
bulacaktır.

30.12.
Rab, halkımın.. çektiği sıkıntıyı yakından gördüm... onların feryadını, acılarını
biliyorum... onları kurtarmak için indim, dedi.
Çıkış 3:7--8
Der HERR aber sprach: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes ... ich kenne
seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es ... zu erretten.
2. Mose 3, 7--8
der Schmerz: acı
“Onları o diyardan kurtarmak için İNDİM!” Bu söz de çok çok önemlidir.
Tanrı burada kendi sözleriyle, bu görünümüyle neler açıklamak istediğini
bildiriyor. Buradaki ateş ve yanan çalı tam bu anlamı taşıyor. Ben bu halka
iniyorum; ben aranızda yaşayacağım, ortanıza, aranıza iniyorum, diyor Rab.
Kurtuluş budur! Tanrı, ben geliyorum, diyor. Biz Tanrı’ya, gel aramıza ve bizi
kurtar, demedik. Tam tersine Tanrı, kurtarmak için ben geliyorum, ben
iniyorum, dedi! O yukarıdan bize, aşağıya iniyor ve bizi alıyor ve belirli bir
yoldan geçirip yukarıya götürüyor.
Evet, Tanrı gerçekten aşağıya indi! İnsan oldu (Luka 2:7). O bir köle özdeşliğini
aldı ve kendisini ölüme dek alçalttı. İşte bugünlerde Weihnachten dediğimiz
Doğuş Bayramı, Tanrı’nın İsa Mesih’te aşağıya, bize, dünyamıza gelmesidir.
Buraya inen kurtarıcı Mesih bizi alıyor, kendisinin yanına, yukarıya çıkarıyor.
Bu sonsuza dek sürecek olan kurtuluştur ve bu kurtuluşa sen de sahip olabilirsin,
eğer kurtarıcı Mesih’e iman edersen.

31.12.
Ya Rab..., bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız... Bu yüzden günlerimizi saymayı
bize öğret ki, bilgelikli bir yürek edinelim.
Mezmur 90: 9, 12
Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm... So lehre uns denn
zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen!
Psalm 90, 12
zu Ende gehen, schwinden: tükenmek
Bu takvimin ilk gününde 1971 yılında Almanya’ya geldiğimi, 40 yıldan beridir
ki Tanrı Sözü’nü öğretmekte olduğumu, birden yaşımın 63’e, tarihin de 2015
yılına girdiğini, hayatımın 63 yılının bu takvim yaprakları gibi kopup gittiğini
yazdım.
Senin hayatın da bu takvim yaprakları gibi, her gün bir sayfa kopup gitmektedir.
Bugün takvim için o gündür! Takvimin son sayfası! Hiç kuşkun olmasın, bir gün
senin de hayatının o son sayfası gelecektir! O gün geldiğinde ne yaparsan yap bir
daha o eski günleri geri getiremeyeceksin! Peki bunun için bir hazırlığın var mı?
Hayatının o son günü geldiğinde, geleceğin için bir güvencen var mı? Benim var!
Çünkü ben önce neden bu dünyada olduğumu, Tanrı’nın benim tüm günahlarımı
bağışladığını biliyorum. Artık bir Tanrı çocuğu olarak yaşıyorum bu dünyada.
Tanrı çocuğu olmak, sonsuzluğu da kapsamaktadır. Hayatımın o son sayfası da
koptuğunda cennete gideceğimi biliyorum. Bu güvenceyi bana Tanrı’nın kendisi
verdi ve sana da vermek istiyor. Benim de içten dileğim, duam senin de bu
yaşama sahip olmandır.

