
PAZARTESİ

Montag 1
OCAK

Januar

YILBAŞI / NEUJAHR

Ya Rab, babamız Sensin. Ezelden
beri adın “Kurtarıcımız”dır.

Yeşaya 63: 16

Du, Herr, bist unser Vater, unser
Erlöser von alters her, das ist

dein Name.

Jesaja 63, 16

ewig: ezel



Bugünlerde gazeteler, televizyonlar, radyolar
ve internette birçok kuruluşlar, iş yerleri,
reklamcılar yeni yıl mesajlarıyla iyi, mutlu
yı llar diliyorlar. Dost ve akrabalar da
birbirlerinin yeni yıllarını kutluyorlar. Keşke
istekleri, diledikleri yerine gelebilse. İnsanın
süslü yazılarla, iyi formüle edilmiş sözlerle, iyi
dileklerde bulunmakla insana güvenlik, barış
ve huzur verebiliyor mu? İnsanın yalnızlığını,
kaygılarını giderebiliyor mu? Hayır! Gerçek
bereket ve esenlik, insana değer veren ve
özü sevgi olan Tanrı’dan gelir. Okurlarımızı
güzel sözlerden daha çok asıl esenliğin,
barışın, huzurun ve güvenin kaynağı olan
sevgi Tanrısı’na yöneltmek istiyoruz. Kalıcı
yardım, teselli, sonsuz yaşam güvenliği
insana baba olan yüce Tanrı’dan gelir. Bizler
de sizlere yeni yıllar dilerken, dileğimiz,
başladığımız bu yıl boyunca Tanrı’nın sizi
korumasını, sizi gütmesini, yüreğinizde olan
kaygıları, acı ve korkuları kaldırmasını, o iç
huzuru, sonsuz yaşam güvenliğini vermesini
diliyoruz. Zaten Tanrı’nın amacı ve hedefi de
budur. Eğer bu bilinçle Rab’be gelir ve
yüreğinizi size gerçek anlamda baba olmak
isteyen Tanrı’ya açarsanız, Tanrı da kendi
üzerine düşeni yapacaktır.



SALI

Dienstag 2
OCAK

Januar

Ya Rab, babamız Sensin.
Ezelden beri adın
“Kurtarıcımız”dır.

Yeşaya 63: 16

Du, Herr, bist unser Vater,
unser Erlöser von alters
her, das ist dein Name.

Jesaja 63, 16

der Name: ad, isim



Almanya’dan ilk kez 1976'da Türkiye’ye
arabayla yolculuk ettiğimde, Kapıkule’de
babamın beni beklediğini gördüğümde
şaş ı rm ı ş t ı m.  Babamla  Kap ı ku le ’ de
karş ı laş t ığımda,  baba neden geldin
dediğimde, ne bileyim oğlum, onca yoldan
geliyorsun, seni ülkemize girişte karşılamak
ve seni bir an önce kucaklamak istedim,
demiş t i .  24 saatten beri oradaydı.  O
dönemlerde Kapıkule’de öyle konaklayacak,
kalacak yer falan da yoktu. Babam gece
oldukça üşümüş ve sonra aklına askerlikte
yaptığı bir şey gelmiş. Gazetelere sarılmış,
üstüne ceketini giymiş ve böylece biraz
soğuktan korunduğunu söylemişti. Babamın o
haline üzülmüştüm, ama aynı zamanda biraz
da sevinmiştim. İşte bu benim babam! Sevgi
dolu, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, varlığı
insana güven veren babam! Babamı hep
böyle bildim ve hep öyle de anımsıyorum.

Tanrı’nın kendisini bir baba olarak tanıtması,
benim yüreğime her zaman sevinç ve teselli
olmuştur. Senin baban ile olan ilişkinin nasıl
olduğunu bilmiyorum, ama Tanrı bu yıla
girerken senin de baban olmak istiyor.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 3
OCAK

Januar

Ya Rab, babamız Sensin.
Ezelden beri adın
“Kurtarıcımız”dır.

Yeşaya 63: 16

Du, Herr, bist unser Vater,
unser Erlöser von alters
her, das ist dein Name.

Jesaja 63, 16

der Retter, der Erlöser: kurtarıcı



İlkokula başladığımda çok korkmuştum.
Babam elimden tutarak okula götürmüş, seni
burada bekleyeceğim dediğinde, rahatlamış
ve korkum gitmişti. Babamın resmi çalışma
masamın karşısında duruyor. 65 yaşında
olmama rağmen babama her baktığımda
onun sevgisi, fedakarlığı, bizler için ne kadar
çalıştığı aklıma gelir ve bir hüzün duyarım.
Ama yine de babam ile sevinir, iyi ki böyle bir
babam oldu, diye düşünürüm. Her zaman
onun sevgisinden yüzde yüz emin oldum.
Onun sevgisi öylesine büyüktü ki, acaba
babam beni seviyor mu gibisinden bir soru
asla kafama takılmadı. Bu sevgi, emin olma
insana özgüven kazandırır.

Biliyorum ki, birçok insan ailesi tarafından
fazla bir sevgiye sahip olamadılar. Bu da
insanın yüreğinin derinliklerinde bir acı,
hüzün oluşturur; bu konuda yüreği buruktur.
Ama size şunu söyleyebilirim: Tanrı size de
bir baba olmak istiyor. Ama gerçekten büyük
bir sevgiyle seven, s izin için her tür
fedakarlığı gösteren bir babadır. Tanrı’nın
benim babam oluşu her zaman bana büyük
bir teselli kaynağı oldu. Bu Tanrı senin de
yüreğine o teselliyi vermek istiyor.



PERŞEMBE

Donnerstag 4
OCAK

Januar

Babam sensin... Tanrım,
kurtuluşumun kayası.

Mezmur 89: 26

Mein Vater bist du, mein
Gott und der Fels meines

Heils!
Psalm 89, 27

die Rettung, das Heil: kurtuluş

der Fels: kaya



Lise yıllarımda Tanrı’yı düşünmeye başladım.
Acaba bir Tanrı var mı ve varsa nasıl bir
Tanrı’dır diye sorup durdum. Tabii Tanrı’nın
gücü her şeye yeter, her yerde hazır ve
nazırdır, kutsaldır, ezeli ve sonsuzdur, ışıktır
gibi kavramları biliyordum, ama bunlar beni
tatmin etmiyordu. Çünkü bu kavramlar doğru
da olsa, benden çok uzaklardaydı; yani
bunların bana ne faydası vardı! Okumam,
araştırmalarım devam edince, fark ettim ki,
aslında ben, benim babama benzeyen bir
yaratıcı - bir Tanrı arıyordum. Başka deyişle,
benim arzuladığım Tanrı’nın babam gibi
seven, fedakarlık gösteren, güven veren birisi
olması bana yetecekti. Uzun yıllar okudum,
araştırdım ve bir gün elime Kutsal Kitap
geçince orada Tanrı’nın kendisini bir babaya
benzettiğini gördüğümde hem şaşırmış, hem
de Kutsal Kitap’ın sözleri yüreğime bir sevinç
getirdiğini, gelecek için de bana bir güven
verdiğini fark ettim ve bana da bir baba olmak
isteyen Tanrı’ya evet, dedim. 45 yıldır
hayatımda bu Tanrı’nın yardımını, sevgisini,
inayetini gördüm ve gelecek için de o
güvenceyi yaşamaktayım. Peki senin böyle
bir güvencen var mı? Tanrı seni de çağırıyor.



CUMA

Freitag 5
OCAK

Januar

Bana sevinç verdin. Esenlik
içinde yatar uyurum. Çünkü

yalnız Sen, ya Rab, beni güvenlik
içinde tutarsın.

Mezmur 4: 7S8

Du hast mir Freude gegeben. In
Frieden lege ich mich nieder und

schlafe. Denn du allein, Herr,
lässt mich sorglos ruhen.

Psalm 4, 7S8



Dinlen, ağırca koy o yorgun başını
dizleri üstüne o göksel Babanın

Çözülsün bedenin Tanrı’nın elinde
güçlüdür kolları, sevecen ve hazır
Bedenin olmasın yalnız çözülen
Ver düşüncelerini. Arzunu O taşır

Doldur kulağını bir sesle yumuşak
Ben seninim, sen benimsin, bil bunu
Bağlıyız sen ve ben birbirimize, bak!
Ayrılamayız hiç biz birbirimizden

Yırtıp koparacak, bizi ayıracak bir kişi
bulunmaz ki, ölçsün boyunu

Dinlen, ağırca koy o yorgun başını
dizleri üstüne o göksel Babanın

Mezmur yazarı da şöyle seslenir Tanrı’ya:
“Bana sevinç verdin. Esenlik içinde yatar
uyurum. Çünkü yalnız Sen, ya Rab, beni
güvenlik içinde tutarsın.”



CUMARTESİ

Samstag 6
OCAK

Januar

RAB’be şükredin, çünkü O
iyidir.

Mezmur 106: 1

Lobt den HERRN! 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 gözle-
rinden, iş arkadaşlarından hep şikayet eder.
İnsan onu dinlediği zaman her keresinde içi
kararıyor. Bir gün kendisine, “Yahu kızım, ne-
yin eksik! Neden yaşama ayrı gözlerle bakmı-
yorsun” dedim. “Bir evin var, işin var, eşin
var, çocukların var, yiyeceğin var, daha ne is-
tiyorsun! Tüm bunlara sahip olamayan insan-
ları hiç düşündün mü? Sonra hep şikayet et-
mekle ne eline geçti şimdiye kadar, neyi ka-
zandın?” Birden yüzüme baktı, biraz düşün-
dü, sonra da “Ali amca, haklısın! Nasıl bunca
yıl bunları göremedim” dedi.

Dostum, her zaman ve her durumda hamt et-
meyi öğrenmeliyiz. Tabii ki sıkıntılar olacaktır.
Her birimizin başına sıkıntılar geliyor. Sıkıntı-
lar yaşamın birer parçasıdır. Bu nedenle bu
konuda şaşmamak ve şaşırmamak gerekir.
Yaşama olumlu açıdan bakmak, elimizde
olanlarla şükretmeyi öğrenmek tansiyon yük-
selmesini, mide ağrılarını önler; kısacası bize
büyük bereketler getirir. Öyleyse neden böyle
davranmıyorsunuz?



PAZAR

Sonntag 7
OCAK

Januar

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 103:1S2

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, 1S2



103. mezmurda Davut peygamber ilk önce
kendini, kendi benliğini uyarıyor, ondan sonra
tüm insanları. Çünkü bizim canımız her za-
man 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 “unut-
ma” diyor? Çünkü bizler hamt etmeyi çok ça-
buk unutan varlıklarız. Bir sıkıntı, bir dert, bir
sorun bizi hemen rahatsız ediyor ve birden
her şeyi karanlık görmeye başlıyoruz. Geç-
mişte Rab’bin yaptığı onca iyilikleri ne yazık
ki, hatırlamıyoruz. Bu nedenle Davut pey-
gamber bizleri de uyarıp teşvik ediyor. Dos-
tum, kendi canımızı, kendi varlığımızı uyara-
lım her zaman. O canımız, gönlümüz, içimiz-
de olan o iç varlığımız değil, Rab’bin Ruhu bi-
zi yönlendirsin ve yönetsin. Çoğu zaman ca-
nımız bizi yönetiyor. Bu nedenle de inişli çı-
kışlı bir yaşam sürüyoruz. Bir gün öyle, ertesi
gün böyle. Tam tersine kendi benliğimizi ida-
re etmeyi, zapt etmeyi öğrenelim. Ve Rab’bi
övmeyi unutmayalım.



PAZARTESİ

Montag 8
OCAK

Januar

Çölün saka kuşuna benziyorum;
viranelerin baykuşu gibi oldum.
Gözüme uyku girmiyor ve dam

üstünde yalnız kalan serçe
gibiyim.

Mezmur 102: 6S7

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, 7S8



Serçeler genellikle gruplar halinde bir arada
olurlar. Tek bir serçe, ufacık bir kuş terk edil-
miş, virane bir yerde bulunuyor. Davut da
kendini virane bir yerde bulunan kuş gibi gö-
rüyor, çaresiz ve yapayalnız!

Viranelerin baykuşundan söz ediyor. Bayku-
şun bakışlarını hiç seyrettiniz mi? Baykuşun
bakışlar o kadar üzücüdür ki, insanın yüreği-
ne dokunur. Davut, “ben bu durumdayım. O
derece üzgün ve acınılacak bir şekildeyim”,
diyor. Aynı mezmurun 12. ayetinde tüm bu
olumsuzluklara rağmen kocaman bir AMA
sözü var. Kutsal Kitap’ın birçok yerinde nere-
de sıkıntılardan, dertlerden, elemlerden, acı-
lardan söz ediliyorsa, arkasından mutlaka bir
AMA sözü geliyor. “AMA sen ya Rab, ebedi-
yen tahtında oturursun!” Sen her şeyin üze-
rinde kralsın. Tüm yönetim senin elindedir.
Her şey senin egemenliğin altındadır. Bu ne-
denle diyebiliriz ki, Davut bir yanıt olarak bul-
duğu yardımı 103. mezmurda dile getirmiştir:
“Ey canım, Rab’be övgüler sun, iyiliklerinin
hiç birini unutma!”



SALI

Dienstag 9
OCAK

Januar

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 Tan-
rı’nın önünde görüneceğim?... Nasıl topluluk-
la birlikte yürür, Tanrı’nın evine kadar onlara
öncülük ederdim, sevinç ve şükran sesleri
arasında, bayram eden bir kalabalıkla birlik-
te!” (Mezmur 42:1S4).

Davut o sevinçli günlerini anımsıyor, ama bu-
rada sıkıntı içerisinde şöyle diyor: “Ey canım,
neden çökmüşsün ve neden içimde inliyor-
sun? Tanrı’ya umut bağla, çünkü yüzünün
kurtarışı için yine O’na hamt ederim...Bütün
gün hasımlarım, ‘Nerede senin Tanrın?’ de-
dikçe, kemiklerimi ezer gibi bana hakaret
ederler. Ey canım, neden çökmüşsün? Ve ne-
den içimde inliyorsun? Tanrı’ya umut bağla,
çünkü O’na yine övgüler sunacağım; O benim
kurtarıcım ve Tanrım’dır” (42:5,10S11).

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 ken-
disidir!



ÇARŞAMBA

Mittwoch 10
OCAK

Januar

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 ya-
şamında 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 şükre-
din, O’na yakarın, halklara duyurun yaptıkla-
rını! (Mez.105:1). Övgüler sunun RAB’be!
RAB’be şükredin, çünkü O iyidir, inayeti son-
suzdur (Mez.106:1). RAB’be şükredin, çünkü
O iyidir, inayeti sonsuzdur (Mez.107:1).

Davut tüm bunları yaşadı ve kendi tecrübele-
rinden bunları yazdı. Elbette en büyük acıyı
çeken, acılara, elemlere katlanan İsa Me-
sih’tir. O’na, acıları tatmış elemler adamı de-
niyor 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 geçmek-
teyiz. Ancak bunlara şaşırmayalım, bu ya-
şamda bunlar normaldir. Zaten Kutsal Kitap,
bu denenmeler olacak, bu acılardan geçecek-
siniz, tecrübe sahibi olacaksınız diyor. Ancak
bu şekilde olgunlaşıyor, gelişiyoruz.



PERŞEMBE

Donnerstag 11
OCAK

Januar

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 103:1S2

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, 1S2



Davut peygamber, sadece Rab’bin iyiliklerini
anımsamıyor. O aynı zamanda bakın ne di-
yor: “Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hasta-
lıklarını iyileştiren, canını ölüm çukurundan
kurtaran, sana inayet ve merhamet tacını giy-
diren, yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran
O’dur; bu nedenle gençliğin kartalınki gibi ta-
zelenir. RAB bütün düşkünlere hak ve adalet
sağlar” (Mez.103:3S6).

Doğru mu tüm bunlar? Bunları yaşıyor mu-
yuz? Evet, Rab tüm suçlarımızı gerçekten ba-
ğışlıyor; hatta o derece büyük harikalar yapı-
yor 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, is-
yanlarımızı da Rab aynı şekilde bizden uzak-
laştırmıştır ve asla anmıyor. İşte Tanrımız bu
şekilde bizi bağışlıyor.



CUMA

Freitag 12
OCAK

Januar

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 diple-
rine attı, diyor. Burada “bütün hastalıklarını
iyi eden” diyor. Bu doğru mu? Gerçekten tüm
hastalıklarımızdan iyileşiyor muyuz? Normal
şartlarda gençken bir tarafımız ağrımaz, ko-
lay kolay da hasta olmayız. Ama yaş 40'lara
girdi mi, yavaş yavaş saçlarımız dökülmeye
başlar, o eski güç azalıverir. 50'lerde tan-
siyon belirtileri başlar, bel, diz ağrıları kendi-
sini gösterir. Birçok insan genç yaşlarda kan-
ser olur, kalp hastası olur. Münir adında de-
ğerli 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 hastalanıyo-
ruz. Her zaman iyileşmiyoruz, her zaman bu
hastalıklarımıza bir çare bulunmuyor. Her za-
man Rab fiziksel hastalıklarımıza şifa vermi-
yor. Acaba bir yanlışlık mı var burada? Hayır,
ama yanlış anlama vardır. Bunu önümüzdeki
günlerde göreceğiz.



CUMARTESİ

Samstag 13
OCAK

Januar

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



Tanrımız ilk başta suçlarımızın bağışlanma-
sıyla işe başlıyor. Ondan sonra Rab bize ruh-
sal şifa veriyor. Tüm hastalıklarımızdan bizi
iyileştiriyor; bu iyileşme fiziksel değil, ruhsal
şifadır. İsa Mesih’in sayesinde bizler mükem-
mel, harika bir şekilde yeniden doğmuş bir
bebek gibi oluyoruz. Bizi ölüm çukurundan çı-
karıyor. O’na iman eden, ölse bile yaşayacak-
tır; hem de sonsuza dek! İnayet ve merhamet
tacı veriyor bize ve sonsuza dek bizleri iyilik-
leriyle doyuruyor; hiçbir zaman bir eksiğimiz
olmuyor. Maddi ya da fiziksel yönden eksik-
liklerimiz olabilir, ama ruhsal yönde hiçbir ek-
siğimiz yok. Tam tersine İsa Mesih’e iman
eden, O’na bağlı olan her şeye sahiptir. Çün-
kü İsa’da her şey mevcuttur, hiçbir eksiklik
yok.

Şunu size kesinlikle söyleyebilirim ki, yeni do-
ğuşun varsa, İsa Mesih’e iman ediyorsan, her
şeye sahipsin. Rabbimiz nasıl mükemmelse,
sen de ruhsal alanda İsa’da o mükemmelliğe
ulaştın; O’nun doğruluğu sana sayılmaktadır.
İşte buna sarıl, buna dayan ve güven. Sonra
da Rab’be şükret. O’nun sunduğu bu harika
inayeti unutma!



PAZAR

Sonntag 14
OCAK

Januar

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’n-

de: Günahlıyız! İstediğin kadar bunun tersi-
ni iddia et, eğer hastalanıyor, yaşlanıyor ve
sonunda da ölüyorsan, bu senin de günahlı
olduğunun kesin bir kanıtıdır. Ölüm sadece
bu bedenimizi yitirmekle kalmıyor, günahı-
mız bizi sonsuz ölüme, sonsuz yargıya da
götürüyor. İşte kardeşim, İsa Mesih’in dün-
yamıza gelmesi bizi bu sonsuz ölümden
kurtarmaktır. O’na iman edince O bizi son-
suz ölümden alıp sonsuz yaşama götürü-

yor. Bu bedenimiz ölümlü bedendir. Ne ya-
parsak yapalım bu bedenimizin yıpranması-
nı, eskimesini, ölüme doğru gitmesini en-
gelleyemeyiz. Bu ölümlü bedenden bir gün
tamamen kurtulacağız. Ne zaman? Bu dün-
yadan göçtükten sonra. Ya da biz bu be-
denden ayrılmadan önce İsa Mesih tekrar
gelirse. Bu İyi ve Kurtuluş haberidir. Buna
sarıl, buna güven ve Rab’be hamt et!



PAZARTESİ

Montag 15
OCAK

Januar

Canını ölüm çukurundan kur-
taran, sana inayet ve merha-

met 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 ak-
tif oldukları günlerinde, bereketli bir iş yaptık-
ları günlerde, hatta Rab’be hizmetlerinin en
verimli dönemlerinde Rab bu kişileri çağırı-
yor, buradan, toplumdan ayırıyor. Bu dünya-
da yaşadığımız sürece hep sorunlarımız ola-
caktır. 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 anla-
mazsak bile. Buna rağmen Rab’be hamt ol-
sun, şükrolsun diyoruz, çünkü değişik bir göz-
lüğe sahibiz. Rab’bin verdiği bakışla buradaki
ruhsal bereketi görüyoruz. Bu dünyada geçici
bir süre kalacağız, fiziksel olarak her gün bi-
raz daha yıpranıyoruz, eskiyoruz, ama Rab
bize eskimeyen, çürümeyen, ölmeyen bir be-
den verecektir ve biz bu bedenle sonsuza di-
rilecek, Rab ile birlikte cennette sonsuza dek
kalacağız.



SALI

Dienstag 16
OCAK

Januar

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 40:30S31

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, 30S31



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 gör-
düm, yatağından kalkamıyorlar, ama yü-
zünden 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 sen-
de de olmalı; bu ruhsal bereketler senin de
hayatında gerçekleşmeli. O zaman sen de
Rab’bi övmeye, Rab’bi yüceltmeye bir ne-
den bulacaksın ve diyeceksin ki, a a, ben

tüm yaşamım boyunca bu yeryüzüyle uğra-
şarak bir şeyler kazanmaya çalışmıştım,
ama gördüm ki, sonsuz bir değer Rab’de!
Bunları sen de yaşayabilirsin ve bunlar se-
nin için de hazır.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 17
OCAK

Januar

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



Bu dünyada bu bedende acılar, hastalıklar,
sıkıntılar çekmekteyiz. Bunu da kabul etmeli-
yiz. Zorluklara katlanmayı öğrenmeliyiz. Her
çeşit sorunlarla karşılaşıyoruz. Aile sorunları
var, evlilik sorunları var, çocuklar büyüdükçe
sorunlar çoğalıyor; sağlık sorunları var. Mad-
di 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 adaletsiz-
lik yüzünden acı ve sıkıntı çekmektedir. Bili-
yor 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, ruh-
sal şifa vermek istiyor.



PERŞEMBE

Donnerstag 18
OCAK

Januar

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



Bugün yaşadığımız acılar, sıkıntılar bize açık-
lanacak yücelikle karşılaştırılamaz, diyor Tan-
rı Sözü. Gelecekte, sonsuzluktaki hayatımızla
bugünkü kısa dönem içerisinde çektiğimiz
acılar kıyaslanmaya bile değmez. Bu ne de-
mektir? Bu yeni bir bakış açısına sahip olmak
demektir. Sonsuzluktan bu dünyadaki sıkıntı-
larımıza baktığımızda, yani Tanrı’nın bakış
açısından baktığımızda bir hiç gibi kalıyor bu
dünyadaki hastalıklar, sıkıntılar, elemler ve
acılar. Ama bu acıların içinde olduğumuz za-
man, elbette dağlar gibi bizi korkutuyor, ürkü-
tüyor. Oysa Rab’bin bakış açısından bu dün-
yadaki durumumuza bakmayı öğrenmeliyiz.
Bu dünyada yaşadığımız iyi ve kötü durumları
sonsuzluktan bakmaya çalışarak değerlendi-
relim.

Şunu da belirtmem gerekir ki, buradaki raha-
ta da sarılıp kalmayalım, çünkü bazen bize o
kadar hoş geliyor ki bu rahatlık, bir türlü bunu
bırakamıyoruz. Buraya alışmak, buraya sarıl-
mak istiyoruz. Ama bırakmasını bilmeliyiz.
Ayaklarımız yeryüzünde, ama yüreğimiz gök-
lerde, Rab’de olmalı. Bu bakış açısına sahip
olmalıyız.



CUMA

Freitag 19
OCAK

Januar

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



“Her durumun yararlı yönde işlediğini biliriz”
diyor bugünkü ayetimiz. Burada kesin bir bil-
gi, bir güvence vardır. Neden biliriz? “Çünkü
Tanrı önceden bildiği kişileri, Oğlu’nun ben-
zerliğinde olsunlar diye önceden kararlaştırdı.
Öyle ki, Oğul birçok öbür kardeşin arasında
ilk doğan 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 vermeye-
cek ve vermez. Biz de Rab’bi seviyoruz. Sev-
gi bağlantısı var burada. Güveniyoruz, tanı-
yoruz O’nu. Kesinlikle bir kötülük gelmez
Rab’den.

Elçi Pavlus şöyle der: “Mesih’in sevgisinden
bizleri kim ayırabilir? Acı mı, üzüntü mü, bas-
kı mı, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç
mı? Kitapta yazılı olduğu gibi: ‘Gün boyunca
Sen’in için öldürülüyoruz, boğazlanacak ko-
yun gibi görüyorlar bizi.’ Ama bizleri sevenin
aracılığıyla bütün bunlarda kesin yengi bizim-
dir” (Rom.8:35S37).



CUMARTESİ

Samstag 20
OCAK

Januar

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 üstü-
nüz. Çünkü sırf bu dünyadaki, şu andaki du-
rumlara bakmıyoruz, bizim başka bir bakış
açımız var, ilerisini görüyoruz. Bu nedenle
galiplerden üstünüz. Bundan üstün bir yengi
yoktur. Onun için kardeşim sıkıntılar, sorun-
lar içinde umudunu yitirme, sevincini yitirme,
Rab’be bak. O neler çekti. Bir ilahimizde de-
diğimiz 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 öğre-
niyoruz. Ve bu yaşamda olduğumuz sürece
öğreneceğiz.

Efesoslular’da, “her zaman, her yerde, her
şey için şükredin!” diyor. Filipililer 4:4-7'de
“her şey için sevinin, her zaman sevinin, çün-
kü Rab sizi koruyacaktır. Her anlayışı, kavra-
yışı aşan bir esenlikle sizi koruyacaktır” diyor.



PAZAR

Sonntag 21
OCAK

Januar

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 12:7S9

Mir wurde 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, 7S9



Elçi Pavlus’un bedeninde büyük bir derdi, sı-
kıntısı, acısı vardı. Bedende olan derdinin ne
olduğunu bilmiyoruz. O diken neydi, bilmiyo-
ruz. Kimileri bu dikenin sahte öğrenciler, sah-
te elçiler olduğunu söylerler. Bu ona bir di-
kendi. Onu çok üzüyordu. Olabilir. Ama baş-
ka yorumcular, bedeninde bir sağlık sorunu
vardı, diyor. Bu bana da bir teşvik oluyor; ya
da bedende rahatsız olan kardeşlere bir teş-
viktir bu.

Pavlus’un bedenindeki rahatsızlık öylesine
büyüktü ki, durumu çok zordu. Gözlerinde bir
sorun mu vardı? (Gal.4:13S15). Bu da müm-
kün. Önemli olan güçsüzlükteki güçtür! Zayıf-
lıktaki Rab’bin verdiği kuvvet. Bunu her biri-
miz yaşayabiliriz. Derdiniz, sıkıntınız ve ra-
hatsızlığınız ne olursa olsun, korkma! Ne za-
man zayıfsak güçlüyüz Rab’bin sayesinde.

Pavlus’a Rab ne dedi: “Kayram sana yeterli-
dir!” Kayradan başka bir şeye ihtiyacımız
yok. Biz büyük işler görmek, yaşamak istiyo-
ruz. Ama Rab, “Kayram sana yeter” diyor.
Çünkü kayra içinde her şeye sahibiz.



PAZARTESİ

Montag 22
OCAK

Januar

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



Eyup peygamber neler çekti neler! Ama yüre-
ği ve imanı sağlam kaldı. Çektiğimiz acıları,
sıkıntıları anlayamıyoruz, ama bir gün anla-
yacağız. Bir gün o sonsuz esenliğe kavuşa-
cağız. 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 ba-
kınca, çok değerli, pahalı, düzgün bir halı. İş-
te şimdi o halıya alttan bakıyoruz, o karışık
ipleri görüyoruz. Rab, bunlar nedir, diye soru-
yoruz. 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 ol-
sun, 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 yü-
rekten övgüler sunarsın.



SALI

Dienstag 23
OCAK

Januar

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” de-
diğinde, hiç kuşku yok ki, dostluğun ne kadar
önemli olduğunu vurgulamak istiyordu. Zaten
bizler de, “iyi dost kötü günde belli olur” de-
miyor muyuz! Öyleyse şu soruya yanıt ara-
mamız gerekir: Nedir gerçek anlamda dost-
luk? Gelin bunu sizlere tarihte dostluğun, ar-
kadaşlığın derinliğini gösteren güzel bir öykü
anlatarak açıklamaya çalışayım:

Sirakus denilen bir kentte idama mahkum ol-
muş 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. İda-
ma mahkum olan bir insan, nasıl birkaç gün-
lüğüne izin isteme cüretinde 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 bırakabilirim” demiş. “Eğer se-
nin yerine geçecek bir insanı kefil olarak geti-
rebilirsen! Ama öyle birini getireceksin ki, sen
gelmediğin ya da verilen zamanda yetişmedi-
ğin takdirde senin yerine onu idam edece-
ğim!” (Devamı yarın)



ÇARŞAMBA

Mittwoch 24
OCAK

Januar

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 mah-
kum olmuştur. Öldürülmeden önce birkaç
işini halletmek için kraldan izin ister Finti-
yas. Kral ona bir şartla izin vereceğini söy-
ler: Yerine bir adam bırak. Sen verdiğin
vakitte gelmediğin takdirde, o adamı idam
edeceğim!

Fintiyas’ın Damon adında çok samimi, gü-
venilir bir filozof arkadaşı varmış. Hemen
ona haber yollamış: “Dostum biliyorsun ki
ben idama mahkumum. Ölmeden önce yo-
luna koymam ve halletmem gereken bir-
kaç işim var. Kraldan izin istedim ancak
yerime birini bırakmam gerektiğini bildirdi
kral. Hatta geri dönmediğimde ya da geç
kaldığımda, onu idam edeceklerini söyle-
diler. Şimdi senden bir ricam olacak. Lüt-
fen 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)



PERŞEMBE

Donnerstag 25
OCAK

Januar

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 Finti-
yas’tan haber alınca hemen gelip kralın huzu-
runa 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 gü-
vendiğin 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 tut-
muş, Fintiyas’ı serbest bırakmış ve ona beş
gün zaman tanımış.

Herkes, kral dahil, heyecanla günleri sayma-
ya 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 izler-
ler. Kral bir yandan da kızar için için. Bu za-
manda insana hiç güvenilir mi? Hele insanın
canı söz konusuysa! Nerede görülmüş ki böy-
lesine bir güven, bir dostluk, demiş. Sonunda
kral, çıkarın arkadaşına güveni sonsuz olan
bu adamı ve kesin başını, demiş. Cellada tes-
lim edilmiş Damon. Dostu geri dönecek mi?



CUMA

Freitag 26
OCAK

Januar

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 cellada tes-
lim edilmişti. Birkaç dakika sonra adamın kel-
lesini uçuracaktı ki, uzaktan bir atlının tozu
dumana katarak geldiğini görürler. Atlı yak-
laştıkça, bir de bakmışlar ki, gelen Finti-
yas’tır. “Aman durun” demiş. “İşte geldim. Bı-
rakın dostumu!” Kral ve halk çok duygulanmış
böyle bir dostluğu görünce. Kral, “Bırakın iki-
sini de” demiş. “Böyle dostlar ve dostluklar
yaşanmalıdır!” Sonra da bu iki dosta dönüp,
“beni de aranıza bir dost olarak alır mısınız?”
demiş.

Gerçekten de böylesine birbirine güvenen iki
dost var mı acaba? Tabii iyi ve tehlikesiz bir
dönemde S yani insanın canı, hayatı söz ko-
nusu olmadığı zaman S çok iyi dostluklar var-
dır kuşkusuz, ama işin içine canımız, hayatı-
mız girince, böyle bir dost bulmak mümkün
müdür? Belki bir dost başka bir dostu uğruna
hayatını tehlikeye atabilir, hatta dostunun ya-
şamı için kendi hayatını tehlikeye atabilir.
Ama hiç kimse başka birisinin yerine hayatını
böylesine verme pahasına ortaya koymaz. Bi-
raz daha ileriye gideyim: Hiçbir kimse, kendi-
sine kötülük eden biri için asla hayatını orta-
ya koymaz. Ama birisi bunu yaptı bizim için.



CUMARTESİ

Samstag 27
OCAK

Januar

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 ya-
pılabilir, 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 Tan-
rı’yı hiçe saydık. Bununla Tanrı’ya düşman ol-
duk. Tanrı ne yaptı? Bizi kurtarmak için, ruh-
sal anlamda Oğlu olan, yani Sözü, özü olan
tek varlığı İsa Mesih’i bizim yerimize koydu.
Biz yaşayalım diye, Mesih bizim tüm suçları-
mızı üzerine alarak öldü. İşte dostlar, gerçek
dost, bizim yerimizi alan, bizi seven gerçek
dost, İsa Mesih’tir. İsa’nın ne kadar sadık, ha-
rika, değerli bir dost olduğunu ancak yaşaya-
rak öğrenebiliriz. Bu kral da böylesine bir
dostluğun olamayacağını düşünüyordu, ama
kendisi bunu görünce, buna inandı ve “beni
de aranıza alın” dedi.

Rab’bin Sözü de “Tadın ve görün, Rab ne iyi-
dir” diyor. Sen de gel, Tanrı’nın bu sevgisini,
dostluğunu, merhametini, inayetini dene ve
gör!



PAZAR

Sonntag 28
OCAK

Januar

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 umudu-
muz yoksa, yaşam gerçekten de çekilmez bir
hale gelir. Biliyorum ki, her şeyin iyi gittiği bir
dünyada yaşamıyoruz. Her tarafta sorunların,
zorlukların, haksızlık ve adaletsizliklerin bol-
ca 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 han-
gi işlerini hallettiğini bilmiyorum, ama çok çok
önemli olması gerekliydi. Çünkü ölüme mah-
kum olmuştu ve ölmeden önce bu işini hallet-
mek istemesi, o andaki yaşamından daha
önemli olsa gerek. Bizim de halletmemiz ge-
reken önemli bir işimiz vardır. Sonsuz ölüme
mahkumuz ve bir an önce bu yargıdan kurtul-
mamız gerekir. Şükrolsun ki, bu yargıdan
kurtulmak mümkündür. Nasıl mı? Yanıtı ya-
rın.



PAZARTESİ

Montag 29
OCAK

Januar

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



Bizler sonsuz ölüm yargısına mahkumuz,
çünkü günahlıyız. Ama bu yargıdan kurtul-
manın yolu vardır. Nasıl? Tanrı’nın merha-
meti, inayeti sayesinde. Tanrı eğer İsa
Mesih’i bizim yerimizi alan kefil olarak ver-
meseydi, kurtulmak mümkün olmazdı.
Ama Tanrı bunu yaptı. Biz iyi ve güvenilir
olduğumuz için değil, Tanrı iyi ve sevgi ol-
duğu için yaptı bunu. Tanrı bize değer ver-
diği için yaptı. Bu nedenle hem değerli ol-
duğumuzu görmeli, hem de Tanrı’nın uzat-
tığı bu kurtuluş eline sarılmak gerekir. Da-
vut peygamberin söylediği bu ayeti tekrar
vurgulayacağım: Dene ve gör, Rab ne iyi-
dir!

Durumun ne olursa olsun, nerede ve kim
olursan ol, fark etmez; sen Tanrı’ya değer-
lisin ve Tanrı seni de kurtarmak, yaşamına
bir anlam, yüreğine teselli vermek istiyor.

Umarım ve Rab’den dilerim ki, Rab bu
alanda sana da yardım eder ve O’nun sun-
duğu bu dost eline uzanırsın.



SALI

Dienstag 30
OCAK

Januar

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



Zengin, gücü her şeye yeten bir kral vardı. Bu
kral sevgi doluydu; halkını ise sınırsız bir şe-
kilde seviyordu. Bu nedenle de tüm zenginli-
ğini halkına sunmuştu. “Benim bu zenginli-
ğimden yararlanın. Benimle benim gibi salta-
nat sürün. Ancak size bir tek yasak koyaca-
ğım. Bu yasak sizin bana olan itaatinizi gös-
terecektir. Bahçemde elimle diktiğim bir ağaç
vardır, ona dokunmayın, onun meyvesini sa-
kın koparmayın. Bu emre karşı gelmekle, ba-
na karşı gelmiş olacaksınız, benim sözlerimi
hiçe saymış olacaksınız. Kim bu buyruğuma
karşı gelirse, ülkemden atmak, onu ölüme
terk etmek zorunda kalacağım” der.

Kral tekrar, “Bakın” der, “bütün ülkenin nimet-
lerini, 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 bahçem-
deki ağaca sakın dokunmayın ve meyvesini
alıp yemeyin; aksi halde kesinlikle ülkemden
atılıp ölüme terk edilirsiniz.”



ÇARŞAMBA

Mittwoch 31
OCAK

Januar

Bahçede istediğin ağacın
meyvesini yiyebilirsin... ama
iyiyle kötüyü bilme ağacın

meyvesinden yeme.

Yaratılış 2: 16S17

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, 16S17



Kral tarafında halka sunulan nimetler harika-
dır. 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 yeme-
meliyiz dediği bu ağacın meyvesinde ne kera-
met var, diye düşünüp taşınırlar. Bu merak o
kadar çoğalır ki, kralın sözünü pek öneme al-
mayacak duruma gelirler. Hatta onları kışkır-
tan, o meyveden yemeniz gerekir diyen biri
bile ortaya çıkar. Sonunda bir gün bu merak-
larını 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 de-
dim. Ancak sizlere tek bir yasak koydum.
Ama siz benim bu sözümü hiçe aldınız, beni
hiçe aldınız, önemsemediniz. Bana karşı gel-
diniz. Şimdi sizi ülkemden atmak zorundayım.
Yoksa kendi yasamı çiğnemiş olurum ki, bu
benim sevgime, adaletime ters düşer” deyip
halkı ülkesinden kovar.



Değerli Arkadaşımız!

Bu takvimi eş ve dostlarınıza da öneri-
niz lütfen. Takvimi şu adresten ısmar-
layabilirler:

  Mutlu Kaynak
  Postfach 41 01 61
  D - 44 271 Dortmund
  Almanya / Deutschland
  e-mail: mutlu.kaynak@aol.de

SEV İNÇ GET İREN HABER’ İN
SESİNİ 

  02 31 - 58 69 49 15 

nolu telefonumuzdan dinleyebilirsiniz.

İnternet TV’mizi de seyredebilirsiniz: 

  www.iyi-haber.de



Değerli okuyucumuz, takvimdeki
yazılara ilişkin herhangi bir sorunuz
ya da anlamadığınız bir yer olursa
bize çekinmeden yazabilirsiniz. Si-
ze elimizden geldiğince yanıt ver-
meye ve sizlerle yazışmaya hazırız.
Ayrıca, cezaevinde olanlarınıza,
cezaevi idaresinin izin verdiği ölçü-
de ruhsal konularla ilgili kitap ve
CD’ler sağlayabiliriz.

Adresimiz:

  Mutlu Kaynak
  Postfach 41 01 61
  D - 44 271 Dortmund
  Almanya / Deutschland
  e-Mail: mutlu.kaynak@aol.de



İnternet ve telefon aracılığıyla
her gün cesaret veren 2-3 daki-
kalık bir vaazı ya da 20-30 daki-
kalık Kutsal Kitap yorumunu din-
leyebilirsiniz.

Telefon numarası: 

  02 31 - 58 69 49 15

Ayrıca 2-3 dakikalık cesaret ve-
ren sözlerin bir kısmını ve yo-
rumları CD’ler haline getirdik.
Onları da adresimizden sağlaya-
bilirsiniz. Her CD 3,00 €’dur.

  www.iyi-haber.de 

internet TV’yi izleyebilirsiniz.



BABA SEVGİSİ     Senin baban nasıl biridir?
Bazıları, benim babam harika derken birçok-
ları da, korkunç diyor. Peki, Tanrı’ya “baba”
diyebilir misin? Tanrı bizim babalarımıza ben-
zer mi? Tanrı’nın nasıl bir yüreği vardır bizle-
re karşı? Tüm bu sorulara yanıtı “Baba Sevgi-
si” adlı kitapçıkta ya da CD’mizde bulabilirsi-
niz.

BAĞIŞLAMAK     Bağışlamak ne demektir?
Neden bağışlamak o kadar zordur? Biz gü-
nahlı insanlarız. Peki, Tanrı bizi nasıl bağışlı-
yor? Bağışlama konusunda Tanrı’nın buyruğu
nedir? Tüm bu sorulara “Bağışlamak” adlı
CD’mizde yanıt bulacaksınız.

Her CD’yi 2,50 Euro’ya elde edebilirsiniz.
Posta ücreti için ayrıca 1,00 € hesap edin. Is-
marlama adresi:

  Mutlu Kaynak
  Postfach 41 01 61
  D - 44 271 Dortmund
  Almanya / Deutschland
  e-Mail: mutlu.kaynak@aol.de



Ismarlama kâğıdı:

(İstediğiniz kitabın karşısına bir çarpı işareti
koyunuz):

(  ) Kutsal Kitap.. . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 €

(  ) İncil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,40 €

(  ) Kutsal Ruh’un Öğretisi. . . . . . . . . 3,00 €

(  ) Yoel’in Yorumu. . . . . . . . . . . . . . . 2,00 €

(  ) Kutsal Kitap yorumları. . . . . . . . 45,00 €
(2 cilt Eski Antlaşma, 3 cilt Yeni Antlaşma;
her ciltin fiatı 9,00 €)

(  ) Açıklamalı Kutsal Kitap. . . . . . . 29,50 €

(  ) Kutsal Kitap rehberi. . . . . . . . . . 29,50 €

(  ) Kutsal Kitap Tarih atlası. . . . . . . 26,80 €

  Mutlu Kaynak
  Postfach 41 01 61
  D - 44 271 Dortmund
  Almanya / Deutschland
  e-Mail: mutlu.kaynak@aol.de



Bazı vatandaşlarımız, İncil Kitabının değişti-
rildiğini söylerler. Gerçekten de öyle mi? Tan-
rı Sözü’nü günahlı insan değiştirebilir mi? Şu
kitapları okumanızı öneriyoruz:

Kutsal Kitap değiştirildi mi?. . . . . . . . . 3,00 €

Yaşamın Amacı ne?. . . . . . . . . . . . . . 2,50 €

İznik Konseyinde Ne Oldu?. . . . . . . . . 1,50 €

Vaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 €

Çarmıh Yolcusu . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,50 €

Yaşam Fırtınaları. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 €

Baba Sevgisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 €

Satın almak istediğiniz kitapların fiyatlarını Al-
man posta pulu olarak da mektupla bize gön-
derebilirsiniz.

  Mutlu Kaynak
  Postfach 41 01 61
  D - 44 271 Dortmund
  Almanya / Deutschland
  e-Mail: mutlu.kaynak@aol.de



PERŞEMBE

Donnerstag 1
ŞUBAT

Februar

Rab Tanrı... Adem’i Aden
bahçesinden çıkardı, onu

kovdu.
Yaratılış 3: 23S24

Und Gott, der HERR, schickte
ihn (Adam) aus dem Garten
Eden hinaus ... Und er trieb

den Menschen aus.
1. Mose 3, 23S24

hinausschicken, hinauswerfen: çıkarmak



Krala itaat etmeyip onun emrini ayaklar altı-
na alan halk, artık ülkeden kovulmuş, yok
olmaya, ölüme mahkum edilmişlerdir.

Halk bu kez işin ciddiyetini anlayınca, baş-
larlar suçu birbirlerinin üzerlerine atmaya.
Ama artık çok geçtir. Ülkeden atılan halk
ölüme mahkum edilmiştir. Kral ülkesinin sı-

nırlarına da bekçiler koyar.

Buna rağmen kral insanlarını çok seviyor-
du. Kralın koyduğu yasa, onun adaletinin,
dürüstlüğünün gereğiydi. Kral koyduğu ya-

sadan, verdiği sözden dönemezdi. Halk ce-
zalarını çekmeliydi.

Kralın bir de çok sevdiği bir tek oğlu vardı.
Bir gün babasının çok üzgün olduğunu gö-

ren oğul ona der: “Baba, neden üzülüyor-
sun?” Kral ise halkının ölüme terk edildiğini,
ama onları sevdiğini, kurtarmak istediğini,
ancak adaletine göre cezanın kesinlikle ye-
rine gelmesi gerektiğini anlatır oğluna. Za-
ten her şeyden haberdar olan oğul da üzü-
lüyordu. Çünkü o da seviyordu halkını.



CUMA

Freitag 2
ŞUBAT

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



Oğul babasına şöyle der: “Baba, bırak ben
bu halkın için cezayı çekeyim. Onların çek-
mesi gereken cezayı bana yükle. Böylece
hem adaletin yerine gelmiş olur, hem de sev-
diğin halkını kurtarırsın!” Babanın yüreği ya-
nıyordu. Onun da aklından bu geçmişti. Ka-
rar vermeliydi. Bir yanda en sevdiği oğlu, di-
ğer 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 gön-
derdi ve ülkelerine dönmelerini istedi. “Oğlum
sizlere yakışan cezayı üstlendi, sizlerin yeri-
ne öldü. Şimdi suçlarınız oğlumda bağışlan-
dı. Onun adıyla bana, ülkeme dönün!”



CUMARTESİ

Samstag 3
ŞUBAT

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 geldiğ inin 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.



PAZAR

Sonntag 4
ŞUBAT

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



Kralın davetine inanıp gelenler kralın söyle-
diklerinin ne kadar doğru olduğunu gördüler
ve ona daha çok hayran kaldılar. Geri dön-
düklerine hiç pişman olmadılar. Kralın zen-
ginliğinden, esenliğinden yararlanıp sevinçle
krala hizmet etmeye başladılar. Hemen va-
tandaşlarına, insanlara gidip, “arkadaşlar,
kardeşler, kral gerçekten sevecen bir baba-
dır. O bizler için kendi oğlunu gerçekten ölü-
me verdi. Ona geleni bağışlıyor ve ülkesine
alıyor. Tıpkı eskisi gibi, tüm zenginliğini onla-
ra sunuyor. Biz gittik ve bunu göneniyoruz.
Siz de gelin”, dediler. Ama insanlar onlarla
alay etmeye başladılar, bazıları kızdılar. Siz-
ler satın alındınız, şimdi gelip bizleri kandır-
maya çalışıyorsunuz. Sizler bizlere ihanet et-
tiniz, safın tekisiniz türünden de laflar ettiler.

Sevgili dostlar, siz bu halk arasında olsaydı-
nız 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.



PAZARTESİ

Montag 5
ŞUBAT

Februar

“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



Geçtiğimiz günlerde anlattığımız öyküde
aslında kral Tanrı’dır. Halk ise biz insanla-
rız. Bu öykü senin ve benim öykümdür, bu
öykü tüm insanlığın öyküsüdür.

Tanrı bizleri yarattı ve bizler O’nun halkı-
yız. 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. Bu-
nun dışında cennette Tanrı’nın tüm zen-
ginliği insanlığa sunuldu. Ama insan bu
tek yasağa boyun eğmedi ve Tanrı’nın ya-
sasına karşı geldi, O’nun sözlerini hiçe
saydı. Bu nedenle de insan cennetten ko-
vuldu, sonsuzluk için yaratılan insan ölüm-
lü oldu.

Ama seven Tanrı, insanın yok olmasını is-
temiyor, onları sevgisini, adaletini zedele-
meden kurtarmak istiyordu. Ama nasıl?



SALI

Dienstag 6
ŞUBAT

Februar

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



Seven Tanrı, insanın yok olmasını istemiyor,
onları sevgisini, adaletini zedelemeden kur-
tarmak istiyordu. Ama nasıl?

Şimdi tövbe tövbe deyin yeter, deseydi, bu
Tanrı adaletine sığmazdı. Bu tıpkı, devletin
koyduğu bir yasaya karşı gelip sonra da piş-
man oldum, tövbe, bir daha yapmayacağım.
Şimdi beni cezalandırmayın demeye benzer-
di. Örneğin, arabayla kırmızı lambadan geçi-
yorsun ve yakalanıyorsun. Pişman oldum,
tövbe tövbe. Şimdi cezadan vazgeçin denil-
seydi, böyle bir istek kabul edilebilir miydi?
Kesinlikle hayır. Bu mümkün değil. Ben bir
keresinde istemeyerek kırmızı lambadan geç-
tim, tabii kamaraya yakalandım. Çok üzül-
düm, 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 ol-
madı. Suç işlendiğinde kesinlikle onun öden-
mesi gerekir. Tanrı’nın adaleti, kutsallığı çok
çok daha yücedir. Bu nedenle işlenen hata-
nın cezası kesinlikle verilir. Bu adaletin, doğ-
ruluğun gereğidir!



ÇARŞAMBA

Mittwoch 7
ŞUBAT

Februar

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 15:7S9

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, 7S9



Dinsel kuralları tutmaya çalışmak işlenen su-
çun cezasını ortadan kaldırmaz. Yasaya karşı
gelen kim olursa olsun, cezasını çekmelidir.
Bu adaletin gereğidir. Bu nedenle de Tanrı
tövbe tövbe, pişman oldum, bir daha yapma-
yacağım diyeni ya da dinsel kuralları tutmaya
çalışan insanları - istese bile adaletinin, doğ-
ruluğunun ve kutsallığının gereği - bağışlaya-
maz.

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 İsa Mesih bu işi gerçek-
leştirdi. Çünkü o da Baba Tanrı’nın özünden
olup insanları baba Tanrı gibi sever. İsa Me-
sih 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. Di-
riliş ve yaşam Ben’im. Bana iman eden son-
suza dek yaşayacaktır” (Yu.10:10,18,28;
11:25).



PERŞEMBE

Donnerstag 8
ŞUBAT

Februar

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



Değerli dostum, Kutsal Kitap yoluyla Tanrı biz
insanlara şu haberi bildiriyor: “Benim öz varlı-
ğım olan İsa Mesih’i size yolladım ve o gönül-
lü olarak siz insanların yerine ölmeye, ceza-
nızı yüklenmeye geldi. O yeryüzünde günah-
larınızın cezasını üstlenerek çarmıhta canını
verdi. Ama üç gün sonra ölümü yenerek diril-
di ve cennetin kapılarını açtı. Şimdi bana ge-
len 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, oğ-
lunu bizim için verebilir? Hayır böyle şey ol-
maz, her koyun kendi bacağından asılmalıdır.
Benim dinim var”; hatta biraz daha ileriye gi-
dip 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 sundu-
ğu bu kurtuluş yolundan yararlanmak istiyo-
rum” deyip Rab’be döneceksiniz İsa Mesih
adında.



CUMA

Freitag 9
ŞUBAT

Februar

Tanrı, “İnsanı kendi suretimizde,
kendimize benzer yaratalım”

dedi... Tanrı insanı kendi
suretinde yarattı.

Yaratılış 1: 26S27

Gott sprach: “Lasst uns den
Menschen in unserem Bild, uns

ähnlich, machen.” Und Gott schuf
den Menschen in seinem Bild.

1. Mose 1, 26S27

machen, erschaffen: yaratmak



İnsanı diğer yaratıklardan ayıran, insan
yapan, onu değerli kılan özellik, insanın Tanrı
benzerliğinde yaratılmasıdır. Hepimizin atası
olan 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. Ama bir gün bu birlik, uyum bozuldu.
Çünkü bu karı kocanın yaşamlarına 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? Yanıtı önümüzdeki
günlerde verilecektir.



CUMARTESİ

Samstag 10
ŞUBAT

Februar

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
v a r d ı r .  Y a ş a r ke n  t ü m k i ş i l i ğ i m i z ,
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 deyişle, 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?



PAZAR

Sonntag 11
ŞUBAT

Februar

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



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.



PAZARTESİ

Montag 12
ŞUBAT

Februar

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



İ lk 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 birbir lerinden 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.



SALI

Dienstag 13
ŞUBAT

Februar

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,
takt ığımız maskeleri gösteririz. Sürekli
maskelerle yaşamak ne acıklı! Sadece bu
değil, aile içinde birbirimize saygımız da
kalmaz, birbirimize bağımlı da olmayız. Oysa
Rab’bin Sözü, “birbirinize bağımlı olun!” der.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 14
ŞUBAT

Februar

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 ...: ... nedeniyle



Tanrı Sözü, “birbirinize bağımlı olun” diyor.
Bağımlı olmak birisine her konuda boyun
eğmek demek değildir. Bağlılık sadakat,
saygı, sevgi göstermek demektir. Üzerine
düşen sorumluluğu yerine getirmek demektir.

Ayet şöyle başlıyor: “Mesih’e duyduğunuz
saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun!”
diyor. Bağımlı olabilmeyi olanaklı kılan
Tanrı’ya imandır. Tanrı’ya, kurtarıcımıza
saygı duyuyorsak, o zaman da O’nun isteği
ve buyruğu olan aile ilişkisinde o sadakat,
bağlılık kendisini göstermesi gerekiyor. Bu
bağlılık özellikle zoraki bir bağlılık değil,
sevgi ve güven üzerine kurulan bir ilişkidir,
bir bağdır.  Rab, “Beni seviyorsanız,
buyruklarımı yerine getirirsiniz” (Yu.14:15)
demiş t i .  B u r a d a  b i r  s e ç e n e k  v ar :
Seviyorsanız buyruklarımı tutun, eğer beni
sevmiyorsanız, buyruklarımı da unutun” diyor.

Pavlus, Mesih’e saygı nedeniyle birbirimize
boyun eğmemiz gerektiğ ini söylerken,
Tanrı’ya olan saygı ve sevgimizden dolayı
birbir imizle alçakgönül lü  b ir  şeki lde
yaşamamız gerektiğini belirtiyor.



PERŞEMBE

Donnerstag 15
ŞUBAT

Februar

Ey gençler, siz de ihtiyarlara bağımlı
olun. Hepiniz birbirinize karşı

alçakgönüllülüğü kuşanın. Çünkü,

“Tanrı kibirlilere karşıdır. Ama

alçakgönüllülere lütfeder.”

1 Petrus 5: 5

Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch

den Ältesten unter! Alle aber

umkleidet euch mit Demut im

Umgang miteinander! Denn “Gott

widersteht den Hochmütigen, den

Demütigen aber gibt er Gnade”.

1. Petrus 5, 5



Aile bağlarını sağlıklı  tutan faktörlerin
başında alçakgönüllülük gelmektedir. Elçi
Petrus, gençlerin yaşlılara bağımlı olmaları
gerekir dedikten sonra “hepiniz birbirinize
karşı alçakgönüllü olun” diyor. Bu hem
inanlılar topluluğundaki herkesi içine alıyor,
hem de a i le ler  kaps ıyor .  Peki  ama
alçakgönüllülük ne demektir? En başta açık
ve net olarak görülmek demektir. Yani
alçakgönüllülük, görüşü, düşünceleri açık
olmak demektir. Alçakgönüllülük, Tanrı’nın
kim olduğunu ve bizim kim olduğumuzu
bilmek demektir. İnanlılar arasında, inanlılar
topluluğunda ve aile içerisine birbirimize
karşı açık olup net görülebilirsek, o zaman
aramızda hem uyum, hem anlayış, hem de
hoşgörü olur. Başka deyişle birbirimizi
olduğumuz gibi kabul ederiz. Karşıdakinin
görüşlerine anlayışla yaklaşırız.

Elçi Petrus burada alçakgönüllülüğü kuşanın,
derken, alçakgönüllülüğün bizi kuşatan,
bağlayan bir kuşak gibi olduğunu betimliyor.
Gerçekten  de  a lçakgönü l lü lük hem
kardeşleri, hem de eşleri birbirine bağlayan
bir kuşak gibidir.



CUMA

Freitag 16
ŞUBAT

Februar

Hiç bir şeyi bencil tutkularla ya
da boş övünmeyle yapmayın. Her
biriniz alçakgönüllülükle öbürünü

kendinizden üstün sayın.

Filipililer 2: 3

Tut nichts aus Eigennutz oder
eitler Ruhmsucht, sondern in der
Demut achtet einer den anderen

höher als sich selbst.

Philipper 2, 3

eigennützig, selbstsüchtig: bencil



Bir insanın başkasını kendisinden üstün
sayması mümkün müdür? Olduğumuz gibi
açık ve net görünebilirsek bu mümkün
olabilir. Tanrı’nın kim olduğunu açıklıkla
görebilirsek, kendimizi de görebiliriz. O
zaman kardeşleri özel bir duruma takılmadan
kendimizden üstün olarak görebiliriz. Hatta
eşimizi de üstün görebiliriz. Ama genelde
öyle yapmıyoruz; diğerlerine baktığımızda
gururlanıp kendimizi daha yüksek tutuyoruz.
Ya da karşıdakinin bize boyun eğmesini
istiyoruz.

Mavi dünyamıza çok yüksekten uçan bir
uçakla bakarsak, dünyadaki tüm tepeleri,
dağları, hatta en yüksek dağ olan Everest’i,
ülkemizdeki Ağrı dağını hep aynı düzeyde
görürüz; yani bir dağın başka bir dağdan
daha yüksek olduğunu görmeyiz, aradaki
farklılıklar kaybolup gider.

Tanrı’nın olduğu yerden, o yüksekliklerden
bakıldığında, hepimizin aynı ayarda, aynı
düzeyde olduğunu görürüz. Bu nedenle de
bizim aramızda hiçbir fark yok. Bunu açıklıkla
ve net olarak görebil irsek, o zaman
alçakgönüllülükle bir kişi diğerini kendisinden
üstün görebilir.



CUMARTESİ

Samstag 17
ŞUBAT

Februar

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

der Ehemann: koca

sich unterordnen: bağımlı olmak



Bir aile bağı içerisinde Tanrı Sözü kadına ve
erkeğe yüklediği sorumluluklar vardır. “Çün-
kü” diyor, “Mesih nasıl inanlılar topluluğunun
başı ise, erkek de kadının başıdır. Mesih be-
denin kurtarıcısıdır. İnanlılar topluluğu Me-
sih’e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da kocala-
r ı na her  konuda  bağıml ı  o lsun la r ”
(Ef.5:23-24).

“Bağımlı olma!” ya da “boyun eğme” dediği
zaman, acaba ne demek isteniyor? Bayanlar-
la ilgili olarak bu “boyun eğme” sözcüğü geç-
mişte yanlış algılandığı ve yanlış yorumlandı-
ğı için kötü yolda kullanıldı. Burada, “Ey ka-
dın, 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 eği-
yorsak kadın da kocasına o sevgi bağlantısı
içinde boyun eğmelidir. Yani sevgiden dolayı
bir boyun eğme söz konusudur. Pavlus evlilik
bağı içinde çiftlerin birbirlerine karşı nasıl
davranmaları gerektiğini yazıyor. Burada,
“kendi kocalarınıza” demesine dikkat edin.
Teslimiyetin temeli çok kişisel, sevgi dolu bir
ilişkidir.



PAZAR

Sonntag 18
ŞUBAT

Februar

Mesih inanlılar 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 gi-
bi, erkek de kadının başıdır!” Hangi açıdan?
Bu bir sevgi ilişkisidir ve düzen açısından
kocanın baş olması gerekir. Bu bölümde, dü-
zen bakımından başa ilişkin dört değişik alan
olduğunu görüyoruz. Kadınların kocalarına
tabi olmaları gerekir. Kocaların Mesih’e, ço-
cukların da anne-babalarına tabi olmaları ge-
rekir. Kölelerin efendilerine tabi olmaları ge-
rekir. (O dönemlerde bir kölelik sistemi vardı,
ama bugün bunun yerine, işçilerin, iş verenle-
rine tabi olmaları gerekir, diyebiliriz). Bu, sizi
seven birine karşı tatlı ve gönüllü bir bağımlı-
lıktır. Bu tür bir ilişki olması gerekir. Eğer için-
de sevgi yoksa, tabi olma düşüncesinin hiçbir
değeri yoktur.

43 yıldan fazladır ki, evlilikteki sorunları göz-
lemekte ve danışmanlık yapmaktayım. Evlilik-
lerde çoğu zaman erkeklerin hatalı olduğunu
gördüm. Çünkü evlilikte sevgi ışığının yanma-
sını sürdüren erkektir. Kutsal Söz’de, “Ah, ne
güzelsin, aşkım!” diyen güveydir. O da, “Sev-
gilim benim ve ben onunum” diye karşılık ve-
rir. Erkek sevgisini dile getirir, kadın da karşı-
lık verir.



PAZARTESİ

Montag 19
ŞUBAT

Februar

Mesih bedenin kurtarıcısıdır.
Efesoslular 5: 23

Christus ist der Heiland des
Leibes.

Epheser 5, 23

der Christus, der Messias: Mesih

der Leib: beden, vücut

der Retter, der Heiland: kurtarıcı



Evlilik konusuna ilişkin birisi çıkıp bana, Ali
kardeşim, sen bu konuda çok idealist ve ro-
mantiksin, diyebilir. Ama Aden Bahçesi’nde
Tanrı onları bu şekilde yaratmıştı. Tanrı, işe
romantik bir çiftle başladı. Büyük bir olasılıkla
Tanrı, Adem’e o kadını, Adem birisine ihtiyacı
olduğunun bilincine varana dek vermemişti.
Kadın bir yardımcı olarak verilmişti. Bu söz-
cüğün burada kullanılış biçimi, adamın yanın-
da bir yardımcı, eş olduğuydu. Erkek ve ka-
dın, Aden bahçesinde mutluluk içinde yaşa-
yacaklardı. Tanrı onları birleştirmiş ve onlara,
Ademler, Havvalar değil, Adem ve Havva adı-
nı vermişti.

Elçi Pavlus bizlere imanlı aile içinde nasıl ya-
şanılması gerektiği konusunda örnekler veri-
yor. İmanlı bir aile her zaman Mesih’i
yansıtmalıdır. Mesih’i yansıtan bir aile
huzurlu, esenlikle dolu bir ailedir. Hatalar,
sevgisizlikler, sorunlar bazen ortaya çıksa
bile, Mesih’e sevgi ve saygı nedeniyle bu
sorunları Rab’bin önüne getirip gerekirse
eşinden af diler, gerekirse tövbe eder ve
yeniden o esenliği yakalayarak aile yaşamına
devam ederler.



SALI

Dienstag 20
ŞUBAT

Februar

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

der Nutzen, der Vorteil: yarar



Biliyor musunuz? Karısını sevmeyen bir ada-
mın 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 edili-
yor. Günümüzde gençlerimizin cinsellik
konusunda oldukça fazla bilgileri vardır. Aynı
zamanda evlilik konusunda da bir sürü kitap
vardır, ama yazılan kitapların birçoğu yerinde
olmayan kitaplardır. Mesih imanlısı evlilik
içinde gerçek sevginin ne olduğunu Tanrı Sö-
zü aracılığıyla öğrenebilir. Bu sevgi bir örnek
olarak Mesih tarafından kendi bağlılarına
gösterilmiştir. Bu, en yüksek düzeyde gösteri-
lebilen bir sevgidir. Aynı sevgiyi Rab evlilik
içinde görmek ister. Bu sevgiyi yeryüzünde
bulmak mümkün değildir.

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.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 21
ŞUBAT

Februar

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

reinigen: arıtmak



İsa Mesih, inanlılar topluluğunu sevdi. O ka-
dar çok sevdi ki, kendini onlar uğruna feda
etti. Bu geçmişte olan bir olaydır. Ama
geçmişte kalmıyor, günlük hayatımızda Tanrı
Sözü bizim hayatımızı temizliyor, kutsallığa
doğru geliştiriyor. Zaten Rab’bin kendisini fe-
da etmesi bu son amaç içindi: İnanlıları kutsal
kılmak, kendisi için lekesiz, buruşuksuz bir
gelin olarak hazırlamaktır.

Bu ayetin tam anlamı topluluğun yıkanması,
temizlenmesidir, pas pas edilmesi değildir.
Her imanlı ayrı ayrı Rab İsa Mesih tarafından
temizlenip paklanıyor. Çünkü o diri Söz’dür.
Her imanlı gelecekte yer alacak olan o muaz-
zam olay için Rab tarafından hazırlanıyor.

İnanlılar topluluğu Mesih’e nişanlıdır ve bu ni-
şanlılık döneminde imanlıları Tanrı, Sözü’yle
yıkayarak temizliyor. İleride belirli bir günde
Kilise lekesiz, buruşuksuz, muhteşem şekilde
süslenmiş bir gelin olarak Rab’be sunulacak-
tır.

Kilise dediğimizde bu herhangi bir bina ya da
organizasyon değil, gerçekten İsa Mesih’e
iman eden insanlardır.



PERŞEMBE

Donnerstag 22
ŞUBAT

Februar

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: 26S27

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, 26S27



İsa Mesih gelecekte imanlıları tümden kutsal
kılıp arıtacak, kendi katına parlak bir şekilde
eriştirecektir. Kilise Mesih’e harika bir şekilde
süslenmiş bir gelin gibi varacaktır. Vahiy kita-
bında Kilisenin bu resmini çok güzel bir şekil-
de görebiliriz.

Biliyor musunuz? Her kadın evlendiği gün
çok güzeldir. 65 yaşına geldim, birçok evlilik
törenlerinde bulundum ve hayatımda hiç çir-
kin bir gelin görmedim. O kadınları nikahtan
önce ve sonra gördüm ve hepsinin güzel ol-
duklarını dürüstlükle söyleyemem. Ama ev-
lendikleri gün hepsi güzeldiler. Simgesel
anlamda Mesih’in gelini olacak imanlılar da
özel bir ruhsal güzellik içinde Mesih’e vara-
caktır; ama güzellikleri hiç solmayacak.

Nişanlanan genç bir delikanlı ya da kız nişan-
lısının büyük sıkıntıdan, acılardan geçmesini
asla istemez. Kilisenin durumunda ise Me-
sih’in gelininden bu bekleniyor. Gelin Mesih’e
sunulmadan önce sıkıntılardan geçecektir.
Bu sıkıntılar onu daha da olgunlaştırıp güzel-
leştirecektir.



CUMA

Freitag 23
ŞUBAT

Februar

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
birbirlerine benzetir. “Erkekler de karılarını
kendi bedenleri gibi sevmelidirler. Karısını
seven kendisini sever. Çünkü hiç bir kimse
öz bedenine kin beslemez. Tam tersine, onu
besler ve korur; tıpkı Mesih’in inanlılar toplu-
luğunu beslediği ve koruduğu gibi. Çünkü biz-
ler O’nun bedeninin parçalarıyız. ‘Bu neden-
le, insan babayı ve anneyi bırakıp karısına
bağlanacak, ikisi bir tek beden olacak.’ Bu giz
çok derindir. Ama ben Mesih’e ve kilise toplu-
luğuna ilişkin söz ediyorum” (Efes 5:28-32).

Kocanın karısını sevmesi gerekir; çünkü evli-
lik yoluyla kadın kocasının bedeninin bir par-
çası haline geliyor. İki ayrı kişi, ama tek be-
den! Kilise Mesih’in bedenidir ve Mesih o be-
denin başıdır. Bunu temel alarak koca kadı-
nın başıdır. Bir adamın kendi bedenine eziyet
etmesi normal değil; bu nedenle kocanın ka-
rısını sevmesi gerektir, çünkü karısı onun
kendi bedenidir. Mesih, kilisenin zayıflığını bi-
lerek onu besler ve kayırır. Kocaların da aynı
şeyi yapmaları gerektir.



CUMARTESİ

Samstag 24
ŞUBAT

Februar

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



Bugün okuduğumuz ayet (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 tarafın-
dan alınmıştı. İkisi bir araya gelene dek Adem
tamam değildi. Tanrı onu biçimlendirdi ve ka-
dını Adem’e getirdi. Adem’e verilen kadın çok
güzeldi. Şakacı biri, kadının erkekten daha
güzel olduğunu, çünkü Tanrı’nın Adem’i ya-
parken pratik yaptığını ama kadını yaparken
deneyim sahibi olduğunu söylemişti. Kadın
adam için bir yardımcıydı. Ona eş ve yoldaştı.
Kadın Adem için yaratılmıştı ve ikisi bir ol-
muşlardı.

Bir düşünür şöyle yazdı: “Eğer Tanrı sizden
bir parça olmuşsa, sizi sefil edecek hiç bir du-
rum olamaz; eğer Tanrı sizin bir parçanız de-
ğilse, en tatmin olduğunuzu sandığınız anda
bile sefil olacaksınız. Ölümlü dünyanın şu ya
da bu parçasına sahip olmak mutlaka gerekli
değil, ama Tanrı’ya sahip olmak mutlaka
şart.”



PAZAR

Sonntag 25
ŞUBAT

Februar

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



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, sı-
rası gelirse en büyük fedakârlığı yapmayı ge-
rektiren bir sevgidir. Gerçek aşk, sevgi o hal-
de nedir? Ömrü zevk içinde tüketmek değil;
karşılıklı saygıdır. Kutsal Ruh’un etki alanın-
dan ayrılmayan bir yaşamda evlilik arzuların
tatmin edilmesinden ziyade, birlikte Tanrı’ya
onur veren Tanrısal bir bağdır.

Erkeğin ve kadının anne babalarını bırakıp
birbirlerine bağlanmaları, hiçbir zaman anne
babaya karşı bir saygısızlık değildir ya da on-
ları bir kenara atmak değildir. Tanrı’nın verdi-
ği 5. buyruk şöyle der: “Annene babana saygı
göster!” (Çıkış 20:12). Evlilik ile bir araya ge-
len, bir olan eşlerin birbirlerine bağlanmaları
gerektiği vurgulanmaktadır. Anne babanın ye-
ri ayrı, karı kocanın yeriyse ayrıdır. Bunları
bilmek ve uygulamak, aile ilişkilerini sağlıklı
kılar.



PAZARTESİ

Montag 26
ŞUBAT

Februar

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

der Mann: erkek



Birçok evlilikte kadın erkeğin mal varlığı ola-
rak sayılır. Gerçekten, özellikle ülkemizin
bazı yörelerinde kadın bir mal gibi görülür ve
hiçbir değeri yoktur. Tanrı’nın gözünde bu
yaklaşım çok kötüdür. İsa Mesih bizim tüm
suç lar ım ız ı  üzerine alarak o cezayı
çekmesine rağmen, bize malıymış gibi
bakmaz. Evet, O bizi kanı pahasına satın aldı
ve biz O’na aitiz. Bu ilişki sevgi bağı
içerisindedir. 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 dev-
letin resmi koridorları için bu deyim kullanılır,
ama evlilik içinde de bu aynı ilke geçerlidir.
Evin reisi ailesini Tanrı’nın belirlediği kuralla-
ra göre idare edemiyorsa tüm aile bozulacak-
tır. Çocuklar anne babayı, özellikle de babayı
örnek alırlar. Eğer baba örnek değilse, o aile-
de sağlıklı bir yapının olmayacağı kesindir.
Çözüm, aile içinde Tanrı’ya ilk yeri vermek ve
anne babaların örnek bir hayat yaşamalarıdır.



SALI

Dienstag 27
ŞUBAT

Februar

Ancak her biriniz karınızı kendiniz
gibi sevin. Kadın da kocasına

saygı göstersin.

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



“Her biriniz karınızı kendiniz gibi sevin. Kadın
da kocasına saygı göstersin” 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 te-
mel üzerine oturması sana bağlıdır. Sen is-
tersen İsa Mesih’te ve O’nun aracılığıyla evli-
lik bağları en güzel boyutlara erişebilir.

Pavlus okuyucularını geri yeryüzüne, aile
içindeki güncel hayata getirir. “Her biriniz ka-
rısını kendisi gibi sevsin” diyor. İşte burada
boyun eğilmesi gereken kocanın karakter
özelliği belirtilir. Bir kişi karısının kendisine
bağımlı olmasını istiyorsa, ne yapmalıdır?
Yanıt oldukça açıktır: Karısını kendisi gibi
sevmelidir. Tanrı’nın Sözü böyle diyor. Erkek
karısını kendi canı gibi sevecek, kadın da ko-
casına saygı gösterecektir. Sevmeyene
saygı da gösterilmez. Sevgi ve saygı birlikte
gider. Zaten erkek sorumluluğunu yerine
getiriyor ve seviyorsa, kadın da severek,
isteyerek saygı gösterecektir.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 28
ŞUBAT

Februar

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: 19S20

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, 19S20



Kusursuz yaratılan insan, kendi isteğiyle Tan-
rı’ya karşı gelerek günah işledi. Işıktan karan-
lığa geçti. İnsanı çöp tenekesine atmayan
Tanrı, inayeti aracılığıyla dünyaya Işık olarak
geldi ve insana yeniden ışığa gelme olanağı
sağladı. Ama insan yine ışığın yerine karanlı-
ğı seçti ve seçmektedir. Bugün insanoğlu ka-
ranlıkta maskelerle dolaşmaktadır. Yani bizler
günahımızdan ötürü çeşitli maskeler taşırız.
Örneğin, bazen yapmacık bir hareketin, bir
şakanın arkasına saklanırız. Başkalarının
yaklaşıp da bizi gerçekte olduğumuz gibi gör-
melerini istemediğimiz için gerçekçi ve dürüst
olmaktan korkarız. Böylece iki yüzlü,
yapmacık davranır ve birbirimize karşı ger-
çekçi ve dürüst olamıyoruz. Dürüst ve ger-
çekçi olmayan birisiyle de gerçek bir beraber-
lik kurulamaz elbette. Böylece hem topluluk-
ta, hem de aile içinde birlik ve candan bera-
berlik olanaksız olur. İşte Tanrı’nın sözünü
ettiği de budur: “Dünyaya ışık geldi, ama in-
sanlar ışığın yerine karanlığı sevdiler. Çünkü
yaptıkları işler kötüydü. Kötülük yapan herkes
ışıktan nefret eder ve işleri açığa çıkmasın di-
ye ışığa gelmez!”



YA RAB İŞİT DUAMI

Ya Rab işit duamı

Yalvarmama kulak ver

Açtım sana elimi

Duy kalbimin sesini!

Canım kurak yer gibi

Susamıştır Rab sana

Yüreğim ezilmekte

Bir yanıt ver bana!
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PERŞEMBE

Donnerstag 1
MART

März

Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir...
Sevgi övünmez, böbürlenmez...

Sevgi kendi çıkarını aramaz.

1 Korintoslular 13: 4S5

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, 4S5

geduldig: sabırlı

gütig: şefkatli



Aile içindeki ciddi hatalardan biri, eşlerin ara-
sındaki sevgisizliktir. Belki birisi, “Canım, bi-
zim evimizde böyle bir sorun yoktur, aile için-
de 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, sa-
dece duygulara dayanan bir etki ya da bir ar-
zu, istek değildir. İncil bize sevgiyi şöyle
açıklar: “Sevgi sabreder, iyilikle davranır, kıs-
kanmaz, gururlanmaz, böbürlenmez, utandı-
rıcı işe girişmez, kişisel çıkarını gözetmez,
içerlemez, kötülük beslemez.”

Tanrı Sözü’nün söylediği bu sözleri lütfen ye-
niden okuyunuz ve şimdi bana yüreğinizin ne
durumda olduğunu söyleyiniz! Sevginiz ger-
çekten olgun ve daima veren bir sevgi midir?
Her zaman eşinizin mutluluğu, iyiliği, esenliği
ve güvenliği için mi çalıştınız? Her zaman
hoşgörülü ve sabırlı mı davrandınız? Eğer
kendinizi İncil’deki bu bölümle karşılaştırıp öl-
çerseniz, o zaman sevginizin ne kadar az
olduğunu kesin olarak göreceksiniz. Bu
hepimiz için geçerlidir.



CUMA

Freitag 2
MART

März

Sevgi sabreder, iyilikle davranır,

kıskançlık tanımaz. Sevgi büyüklenmez,

böbürlenmez, utandırıcı bir şey yapmaz,

kendi çıkarını gözetmez, içerlemez,

kötülüğün hesabını tutmaz.

1 Korintoslular 13: 4S5

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, 4S5



Ben kesin olarak şunu söyleyebilirim ki, biz-
ler, aile içinde sevgi ölçülerine uymuyoruz!
Çoğu zaman sevgisizce davranıyoruz.
Birbirimize sabretmiyoruz, hoşgörüyle dav-
ranmıyor, 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 gibidir. Nice aile bu kıskanç-
lık yüzünden yıkılmıştır ve yıkılmak üzeredir.
Bir an önce bu kıskançlık tuzağından kurtul-
malısınız! Yoksa kıskançlık sizi yiyip bitire-
cektir.

Aynı zamanda anne baba bile kendi çocukla-
rına karşı kıskanç olabilir. Kardeşler arasın-
daki acı, üzücü kıskançlık da çok yıkıcıdır!
“Sevgi, utandırıcı girişimde bulunmaz!” Yani
sevgi, hürmet, saygı göstermede özen göste-
rir. Saygı ve incelik küçük konularda gösteri-
len sevgidir. Oysa biz bu küçük konularda bi-
le tökezliyoruz. “Sevgi sabreder, iyilik eder,
kıskanmaz; büyüklenmez, böbürlenmez, ken-
di çıkarını gözetmez, içerlemez, kötülük et-
mez” diyor Tanrı Sözü.



CUMARTESİ

Samstag 3
MART

März

Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir...
Sevgi övünmez, böbürlenmez...

Sevgi kendi çıkarını aramaz.

1 Korintoslular 13: 4S5

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, 4S5

sich aufblähen, sich brüsten: böbürlenmek



Kendimizi övmekten hoşlanırız; burnumuz ge-
nelde Kaf dağındadır. Bunu belki de öyle
açıktan açığa söylemeyiz; ama gerçekte yü-
reğimizde yatan budur. Bazen kendimizi kur-
naz, akıllı, açıkgöz 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
bildiğimizi okuruz ve bunda inat ederiz. Bilge-
lik taslar, aile içinde herkesin başına patron
kesiliriz. Bu tutum bizi başkalarını hor görüp
onları aşağılamaya kadar sürükler. Bizim ta-
kındığımız üstünlük tavrı, yukarıdan bakma-
mıza 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 kar-
şımızdakini, bizim saflığımızı, iyiliğimizi, mer-
hametimizi kötüye kullanıyor diye suçlarız.
Oysa bunlar doğru değil. Gerçek yüzümüzü,
yüreğimizi görmek istemiyoruz.

Sevgi sabırlıdır, şefkatlidir. Sevgi övünmez,
kendi çıkarını aramaz. Kendinizi bu ilkelerle
ölçün!



PAZAR

Sonntag 4
MART

März

Sevgi kendi çıkarını gözetmez,
içerlemez, kötülüğün hesabını

tutmaz.
1 Korintoslular 13: 4S5

Die Liebe ... sucht nicht das Ihre,
sie lässt sich nicht erbittern, sie

rechnet Böses nicht zu.
1. Korinther 13, 4S5

seinen eigenen Vorteil suchen: kendi çıkarını
gözetmek

zornig, wütend werden: içerlemek



Tanrı Sözü, “Sevgi kendi çıkarını aramaz”
diyor. Ama biz günde kaç kez başkasının çı-
karını bir kenara itip kendi çıkarlarımızı ara-

dık, onları ön plana aldık? Bunu kendinize
bir sorun ve samimi olarak düşünün!

“Sevgi öfkelenmez.” Oysa başka birine öfke-
lenmek ne kadar kolaydır, değil mi? Biz ge-

nellikle başkasının yaptığı ya da yarıda bı-
raktığı bir şey için yüreğimizde hemen sevgi-
siz düşüncelere, eleştirilere yer veririz. Ama
yeri geldi mi, kendimizi dindar gösterip biz-
den iyisi yoktur, deriz. Üstelik sevgisiz eleşti-
rilerimiz hakkında bir şey düşünmeye gerek
bile duymayız. Oysa bunlar Tanrı’nın sevgi-
sine ters düşen şeylerdir ve Tanrı bizim bu
sevgisizliklerimizden kurtulmamızı istiyor.

Dostum, kendisi Sevgi olan Tanrı, yeryüzü-
ne geldi ki, bizim sevgisiz yüreklerimizde
otursun ve yüreğimize sevgiyi koysun. Sen
de bu sevgiye sahip olabilirsin, eğer Tan-
rı’nın Mesih aracılığıyla yüreğinde oturması-

na izin verirsen.



PAZARTESİ

Montag 5
MART

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



Sevginin tersi nedir diye sorsam, herhalde
sevgisizlik diyeceksiniz. Doğru, sevginin tersi
sevgisizlik, sabırsızlık, kıskançlık, gurur, öfke,
kin, çıkarcılık, nefret ve bunlara benzer tu-
tumlardır. Bunlar günahtır. Tanrı Sözü bize
şöyle yazar: “Işıkta olduğunu söyleyen, fakat
kardeşinden nefret eden kimse şimdiye kadar
karanlıktadır.”

Nice gerginliklere, nice öfkelere, çatışmalara,
ağız kavgalarına neden olduk! Bu yüzden de
hem Tanrı’yla, hem de insanlarla birlik, bera-
berlik olanaksız hale gelmiştir. Üstelik insan-
lar arasında bir sürü tatsız, acı olaylar olur;
kalpler kırılır, yüreklerde bazen tamiri çok çok
zor olan yıkımlar olur. Ama neden böyle ol-
sun? Tanrı bizim her zaman ışıkta yürümemi-
zi istiyor ve bu konuda da gereken desteği,
yardımı sağlıyor.

Senin yüreğin ne durumda? İnsan yüreği ya
ışıktadır ya da karanlıkta. Eğer yüreğin ka-
ranlıktaysa, yüreğinde kinin, nefretin, sevgi-
sizliğin olması da doğaldır. Ama Rab seni
bundan özgür etmek, İsa aracılığıyla yüreğine
Işığını koymak istiyor. Yapman gereken tek
şey, O’nu kabul etmektir.



SALI

Dienstag 6
MART

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



Kendimize şu soruyu soralım: Acaba toplu-
luk içinde, iş yerinde, özellikle de aile içinde
gerçekten sevgiyi, sağlıklı bir uyumu, dü-

rüstlüğü ve açıklığı, mertliği ve doğruluğu is-
tiyor muyum? Bu alanda elimden gelen ça-
bayı gösteriyor muyum? Bence asıl sorulma-
sı ve yanıtlanması gereken soru budur. Bu
konuda yüreğime bakmak ve yüreğimi sor-
guya çekmek zorundayım. İçinde bulundu-
ğum durumda mı yaşamak istiyorum, yoksa
iş yerimde, topluluğumda ve evimde yeni bir
yaşama, yani Tanrı’nın İsa Mesih’te verece-
ği yeni bir yaşama gerçekten muhtaç mıyım?

Ve bu yaşamı almak istiyor muyum? Eğer is-
tekli değilsem, o zaman gereken adımı at-
mayacağım ve önlemi de almayacağım
demektir. Atmamız gereken ilk adım, günahı
günah olarak ve kendimizi de bir günahkar
olarak görmemiz ve bilmemizdir. Başkaları-
nın günahını değil, kendi günahımı günah
olarak bilmemdir. İkinci adımsa, tövbe ede-
rek Tanrı’ya dönmek, sonra da Tanrı’dan ve
insanlardan af dileyip Rab ile yaşamaktır.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 7
MART

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



İsa Mesih çarmıhta bizim yerimize, bizim için
öldü. O’nun akıttığı kan sayesinde Tanrı,
Kendisine gelen günahlıyı bağışlamaya ha-
zırdır. İsa’nın çarmıhta akıttığı kana sığındı-
ğımız zaman, İsa’nın o eşsiz, derin sevgisi,
dayanıklığı ve sabrı bizim yüreğimize akar.
Bu değerli kan, bizi bizdeki sevgisizlikten, kö-
tü düşüncelerden, bencillikten, kıskançlıktan,
sabırsızlıktan, kısacası her tür günahtan te-
mizler. Tanrı’nın Kutsal Ruh’u bizi İsa’nın
kendi sevgisiyle doldurur. İsa Mesih’i yaşamı-
mıza 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 her birimize, yani
hem sana, hem de bana büyük bir sorum-
luluk düşmektedir. Bu sorumluluk, İsa’nın da-
vetine “evet” deyip O’na gitmektir. Sen ve
ben bunu yaptığımızda, bu kez İsa Mesih
devreye girer. Yani O kendi üzerine düşeni
yapar: bağışlar, yüreğimize huzur, barış ve
dinginlik koyar.



PERŞEMBE

Donnerstag 8
MART

März

Mesih İsa’daki düşünce sizde
olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip
olduğu halde, ... yüceliğinden

soyunarak, kul özünü aldı.
Filipililer 2: 5S7

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, 5S7



İsa Mesih Tanrı’nın Sözü, Tanrı’nın Ruhu’dur.
Koloseliler 1:15'te “Görünmeyen Tanrı’nın
görünen kişiliğidir” diyor! Ama İsa Mesih bize
olan büyük sevgisinden dolayı, bizim için
kendi hakları ve yüceliğinden vazgeçti. Bu-
nun gibi Rab’bi örnek alarak bizler de hakları-
mızdan vazgeçmeyi öğrenmeliyiz.

Evimizdeki insanların bazen bizi incittikleri,
kırdıkları, gururlarından, bencilliklerinden
kaynaklanan bir davranışla, bir sözle yarala-
dıkları, hakkımızı yedikleri olur. Ne yaparız o
zaman? Tepkimiz, çağırıp bağırmak mı? Öç
almak için plan kurmak mı? Küsüp bize hak-
sızlık etmiş olana sırt çevirmek mi? Genelde
evet. Ama böyle davranmak asla doğru değil!
Tanrı bize, ‘Davanı bana bırak, hakkını ara-
mak bana düşer. Benim adaletime güvenerek
sen haklarından vazgeç’ diyor. İsa Mesih’i ör-
nek al, çünkü O, sevgisinden dolayı bütün
haklarından vazgeçti. Aynı zamanda şunu da
unutmamak gerekir ki, sabretmek, olayları
Rab’be bırakmak ve affetmek büyük bir er-
demdir. Tanrı bizim bu yoldan gitmemizi isti-
yor.



CUMA

Freitag 9
MART

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



Çocuklarımızı eğitmek, düzene sokmak, terbi-
ye etmek zorundayız. Ancak bunları hiçbir za-
man bencil, çıkarcı bir nedenden dolayı değil
de, tam tersine, çocuğumuza olan sevgimiz-
den, onun iyiliğini istediğimizden dolayı yap-
malıyız.  Rab’bi yüreğimize alıp O’nu
yüreğimizin yöneticisi, efendisi ettiğimiz za-
man O’nun sevgisi bizim yüreklerimizi doldu-
rur. 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 bağ-
lıdır. Alçakgönüllülük ise, sertliğin, kabalığın,
kinin, nefretin tam tersidir.

Alçakgönüllü olmak, daha önce de belirttiğim
gibi, açık ve net olmak demektir. Tanrı’nın
kim olduğunu ve bizim kim olduğumuzu
bilmek demektir. İnanlılar arasında, aile
içerisine birbirimize karşı açık olup net
görülebilirsek, o zaman aramızda hem uyum,
hem anlayış, hem de hoşgörü olur. Başka
deyişle birbirimizi olduğumuz gibi kabul
ederiz. Karşıdakinin görüşlerine anlayışla
yaklaşırız.



CUMARTESİ

Samstag 10
MART

März

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 ku-
sur senindir’ der. Yani suçu, hatayı daima
başkasında arar. Herhangi bir sorunda,
suçlu her zaman başkasıdır. Alçakgönüllü
olansa, olaylara yansız ve mantıklı yakla-
şır 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 karşısın-
da, “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 kaça-
mak bir yol aradığının işaretidir. Aslında
ciddi değilsin demektir. Rab’bin Sözü bize
kesinlikle şöyle der: “Her zaman şefkatli
ve alçakgönüllü olun.”



PAZAR

Sonntag 11
MART

März

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



Acaba Tanrı bizlere nasıl davranmaktadır?
Bizlere yaklaşımı nasıldır? Biliyorsunuz ki,
Tanrı kutsal ve sonsuzdur. O’nda kusur
yoktur. Bu kutsal, kusursuz Tanrı bizlere kar-
şı gerçekten de sonsuz sevgiyle, sonsuz sa-
bırla davranıyor. Peki, biz insanlara karşı na-
sıl davranıyoruz? Dostum, karşımızdaki insa-
nın değişmesini istiyorsak, onlara karşı sabır-
lı olmalıyız; sabırla dua etmeli,sevmeyi sür-
dürmeliyiz. Karşımızdaki insanı değiştirme işi
Tanrı’nın işi olacak. Tanrı bu işi görünce, ara-
mızda yeniden huzur, birlik, affetme, bereket
olacak.

Günahlı oluşumuz, bizim her insanla ortak
olan tek yönümüzdür. Aynı geminin yolcusu-
yuz, yani günahlıyız. Bu nedenle alçakgönül-
lülükle hepimiz Tanrı’nın önünde durmalıyız.
Günahlarımız bağışlandığı zaman, affedilme-
nin verdiği o derin sevinci, iç huzuru yeniden
tatmaya başlarız. Rab, “Her bakımdan alçak-
gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun, sevgiyle
birbirinize katlanın” diye buyurmaktadır. Tan-
rı’nın bu buyruğuna uymak önce bizim hayatı-
mızı zenginleştirir, bereketler, sonra da bizim
aracılığımızla başkalarını.



PAZARTESİ

Montag 12
MART

März

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



Aile içerisinde, harika olan nedir, biliyor mu-
sunuz? Birbirimizi dinlemek, cesaretlendir-
mek, yeri geldiğinde birbirimize öğüt vermek,
bunlar üzerinde düşünmektir. Ama maalesef,
aile fertlerinin birbirlerini dinlemesi, birbirleri-
ne akıl danışması ve birbirlerinin öğütlerini
dinlemesi, hiç de kolay değildir. Bırakın dinle-
meyi, cesaretlendirmeyi, çoğu zaman birbiri-
mizi suçlar, birbirimizi yıkmaya, küçük düşür-
meye çalışırız. Suçu her zaman karşı tarafta
görürüz. Oysa Tanrı Sözü bize açık ve kesin
bir şekilde birbirimize öğüt vermemizi söylü-
yor. Öğüt verirken de anlayışlı, alçakgönüllü,
ince düşünceli ve merhametli olmamız gerek-
tiğini hiçbir zaman unutmayalım. eşimize,
dostumuza ve başka insanlara yol gösterebil-
mek iç in alçakgönül lü,  anlayış l ı  ve
merhametli olmamız gerekir. Hem de öğüt
vermeden önce kendi hayatımızın düzenli ol-
masına dikkat etmeliyiz. İsa Mesih şöyle dedi:
“Kardeşinin gözünden küçük bir çöpü çıkar-
mak isteyen sen, önce kendi gözünde olan
merteği çıkar. Ancak o zaman kardeşinin gö-
zündeki çöpü çıkarmak için iyi görürsün.”



SALI

Dienstag 13
MART

März

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



İsa Mesih çok bilgeli ve ünlü bir öğretmen-
di. Bir gün 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 başla-
dı. On iki kişinin ayaklarını yıkadıktan son-
ra 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 başka-
larından hizmet bekleyenlerin arasında
mıyız? Bulaşık yıkamak her zaman anne-
nin ya da kızların mı işidir? Çöpleri boşalt-
mak hep kızın mı ödevidir? Hayır! Hizmet
etmek aslında onurlu bir iştir. Hizmet et-
meyi hep başkalarına bırakmayalım; bizler
hizmet etmeyi öğrenmeliyiz.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 14
MART

März

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



İnsan hem aile içerisinde, hem de insanlar
arasında nasıl barış, uyum ve huzur içerisin-
de yaşayabilir? Mesih İsa’dan gelen ve kendi-
sine 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. Kut-
sal Ruh’un insan yüreğinde oluşturduğu sevgi
sayesinde yardım etmeye, alçakgönüllü olma-
ya, kırılmaya gönüllü ve istekli oluruz. Ger-
çekten de Tanrı’nın önderliğinde istekli ve al-
çakgönüllü olup birbirimizi isteklendirdiğimiz
ve birbirimize destek olduğumuz zaman baş-
kalarına örnek olacağız. Böylece hem başka-
larına iyi bir tanıklık olacak, hem de Tanrı’nın
bereketi bu yolla onlara da erişecektir.

Aslında gururumuz, inatçılığımız, kısacası
günahımız yaşamamızda Tanrı Ruhu’nun iş-
lemesini engeller. Kutsal Ruh, itiraf edilmemiş
günah nedeniyle üzülür. Kutsal Ruh’a sahip
olan imanlının yapması gereken, Ruh’un ken-
disini denetlemesine, onu yönlendirmesine
izin vermesidir.



PERŞEMBE

Donnerstag 15
MART

März

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, 1S2



B u g ü n  o k u d u ğ u m u z  a y e t l e r d e ,
“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
kiş inin davranış lar ı  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,
başkalar ın ı  yarg ı lad ı ğ ı  i ç in  kendis i
yargılanmış duruma düşüyor. İşte Rabbimiz
bu ayetlerde bu düşünceyi dile getirmektedir.



CUMA

Freitag 16
MART

März

Yargılamayın ki yargılanmayasınız.
Çünkü hangi yargıyla yargılarsanız

onunla yargılanacaksınız. Hangi

ölçüyle ölçerseniz aynı ölçü sizlere

de uygulanacaktır.

Matta 7: 1S2

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, 1S2



Bazen kendimizi başkalarıyla karşılaştırırız.
Sevmediğimiz birine olumsuz bakar, ‘canım,
benim günahım onunki kadar da fena değil;

hem o daha günahını açıklayıp tövbe etme-
di!’ diye söyleniriz. Oysa biz her zaman önce
kendi yüreğimize, kendi günahımıza bakma-
lıyız. Eğer günahın ciddiyetini, yıkıcılığını an-
larsak, artık kendi günahımızı bir başkasının
günahıyla karşılaştırmayacağız. Eğer kendi
günahımızın çirkinliğini görüp de bundan
tövbe edersek, o zaman kardeşimize, insan-
lara sevgisizce yaklaşmayacağız. İşaret par-
mağımızla birisini gösterdiğimiz zaman, üç

parmağımızın bizi gösterdiğini unutmayalım!

Bazen yüksek sesle haykırarak bir günahı
eleştiren kişi, aslında aynı günahı kendi ya-
şamında gizlice sürdürüyor. Ne dedi Kutsal

Kitap? “Başkasını yargılamayın ki, siz de
yargılanmayasınız. Başkasını nasıl yargılar-
sanız, siz de aynı şekilde yargılanacaksınız.
Hangi ölçüyle ölçerseniz, aynı ölçü sizlere
de uygulanacaktır.”



CUMARTESİ

Samstag 17
MART

März

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!
Başımıza ne geldiyse hep onun bunun yü-
zünden 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, in-
cittiğimizi aklımıza bile getirmeyiz kolay ko-
lay. İnsanların bize saygı göstermelerini, biz-
leri sevmelerini, bizleri dinlemelerini, bize kar-
şı sabırlı, hoşgörülü, anlayışlı olmalarını bek-
leriz. Ya biz! İster aile içerisinde, ister kardeş-
lerimiz arasında, ister insanlar arasında ol-
sun, onlara karşı gereken sevgiyi, saygıyı,
hoşgörüyü göstermiyoruz! Tanrı, “İnsanların
size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de
onlara öyle davranın” diyor (Matta 7: 12). Pe-
ki bizler böyle davranıyor muyuz? Eğer dav-
ranmıyorsak, o zaman başkalarından ne hak-
la saygı ve sevgi bekleyebiliriz? Öyle yağma
yok! Ne ekersen, onu biçersin!



PAZAR

Sonntag 18
MART

März

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



Aile içerisinde, insanlar arasında, günlük
yaşamımda ne istiyorum, neleri bekliyo-
rum? Eşim, aile fertlerim, kardeşler, in-
sanlar, komşularım bana ve dediklerime
saygı göstersinler. Benimle alay etmesin-
ler. Bana karşı sabırlı, hoşgörülü olsunlar.
Beni teşvik etsinler, işimi övsünler. Hak-
kımda kötü değil, iyi konuşsunlar, ihtiya-
cım olduğu zaman beni desteklesinler,
bana yardım etsinler vb. Bunları bekliyor
ve istiyorsam, bunların doğru ve iyi oldu-
ğuna da inanıyorum demektir. Öyleyse
bana yapılmasını istediklerimi ben de eşi-
me, aile fertlerime, kardeşlerime, komşu-
larıma ve insanlara göstermeliyim. Bu
aynı zamanda iman ilkesidir.

Tanrı da bize zaten şöyle diyor: “İnsanla-
rın size nasıl davranmasını istiyorsanız,
siz de onlara öyle davranın.”



PAZARTESİ

Montag 19
MART

März

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 Span, der Abfall: çöp



Aslında burada “çöp” diyor, ama bizim bildiği-
miz çöpten söz etmiyor. Küçücük bir toz par-
çasını dile getiriyor. Peki ama mertek nedir?
Mertek, yapılarda kullanılan dört köşe veya
yuvarlak, kalınca bir sırıktır. Çöp, kıymık elle
tutulamayacak kadar küçücük bir şeydir. Şim-
di koskocaman bir sırık ile ufacık bir kıymık
parçası karşılaştırılıyor. Kendi gözümde
koskocaman bir sırık ağacı varken, bunu gör-
memek, ama karşımdakinin gözündeki ufacık
bir çöpü görmek aslında ne kadar kör olduğu-
muzun bir göstergesidir. Ne yazık ki, bizler
yargılama konusunda genelde böyleyiz. Ko-
caman bir mertek kadar büyük olan kendi ha-
tamızı göremiyoruz, ama kardeşimizin en kü-
çük hatasını hemen fark ediyoruz. Bu mertek
aslında eleştiri ve önyargı  merteğidir.
Önyargılarımız gerçekleri görebilmemize en-
gel 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 yargılayamı-
yoruz. Bu aslında bizi utandırmalıdır.



SALI

Dienstag 20
MART

März

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 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 ve-
rir. Ancak o küçücük çöp çıktığı zaman
acı diner. Gözüne çöp kaçan bir kimseye
elbette ki yardım etmek gerekir. Bu karşı-
lıklı olan dayanışmadır. Bu açıdan baktı-
ğımız zaman, Matta 7:3S5'te sözü edilen
çöp ve mertek hakkındaki öğreneceğimiz
ders, karşımızdakinin gözünde olanı gör-
mek değil, kendi gözümüzde olanı gör-
mektir. Kendi gözümüzdeki merteği gör-
meden karşımızdaki kimseye yardım
edemeyiz. Ne var ki, kendi gözümüzdeki
merteği gördüğümüz zaman ancak birbiri-
mize yardım edebiliriz. Matta 7'de suçla-
ma, yargılama kesin olarak yasaklanıyor.
Suçlama ve yargılama yüreğimizden sö-
külüp atıldığı zaman ayet şöyle devam
eder: “İşte o zaman kardeşinin gözündeki
çöpü çıkarmak için görürsün.”



ÇARŞAMBA

Mittwoch 21
MART

März

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



Tanrı Sözü’nde başkaları için son derece an-
layışlı ve onlara sevgi göstermemiz isteniyor.
O kişinin gözünde duran ve görüşüne engel
olan çöpü çıkarabilmemiz için elimizden gele-
ni yapmalıyız. İncil’in İbraniler mektubunda
şöyle yazar: “Birbirinizi her gün yüreklendirin.
Öyle ki, hiçbirinizin yüreği nasırlaşmasın!”
(İbr.3:13) ve “Birbirimizi sevgi ve iyi işler için
nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim...
Günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha
çok yüreklendirelim” (İbr.10:24S25). Yuhanna
13:14'te de şunlar yazılıdır: “Şimdi ben, Rab
ve Öğretmen iken ayaklarınızı yıkadığıma
göre sizler de birbirlerinizin ayaklarını yıka-
malısınız.” Mesih İsa’dan gelen ve bizim yü-
reklerimize dökülen sevgi ancak kardeşleri-
mize bu şekilde yardım etmemizi gönüllü ve
istekli kılacaktır. İmanlılar olarak sevgi ve al-
çakgönüllülükle birbirimize destek olmamız
başkalarına örnek olacaktır. Onlara iyi bir ta-
nıklık olacaktır bu; hem de Tanrı’nın bereketi-
ni yaşayacak ve bu bereket bu yolla bizden
onlara uzanacaktır.



PERŞEMBE

Donnerstag 22
MART

März

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, 4S5



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,
yanl ış  öğ ret iye,  günaha as la  t av iz
vermemeliyiz. 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.



CUMA

Freitag 23
MART

März

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



İsa Mesih bize kendi gözümüzde kocaman
bir mertek - kocaman bir sırık varken başka-
sının gözünde olan küçücük bir çöpü çıkar-
manın olanaksız olduğunu çok açık bir şekil-
de belirtiyor. Böyle bir durumda, başkasının
gözündeki çöpü çıkarmamıza imkan yoktur.
Çünkü doğru dürüst görmemiz zaten olanaklı
değildir. Bu halimizle çöpü çıkarmaya yelten-
mek sadece aldatmaca ve ikiyüzlülük olur.
Böylece başkasının gözündeki kıymık ya da
çöpe ait İsa’nın ne demek istediğini öğreniyo-
ruz. Bu çöp, bir başkasının bize karşı takındı-
ğı bir durum olabilir. Mertek aynı zamanda,
diğer bir kimsenin gözündeki çöpe karşılık bi-
zim gösterdiğimiz sevgisiz tutumdur. Diğer
bir kişide de kesinlikle hata vardır. Ama o ha-
taya karşı bizim gösterdiğimiz tepki yine ha-
tadır. Neden? Çünkü onda olan çöp bizde kin
yaratmış ve bizi buz kalıplarına dönüştür-
müştür. Bizde eleştiriciliği, acılığı ve kötü dü-
şünceyi oluşturmuştur. Bunların tümü sevgi-
sizliğin çeşitli şekilleridir. Yargılamada en
büyük zararı kendimize verdiğimizi de
unutmayalım!



CUMARTESİ

Samstag 24
MART

März

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



Mertek kocaman bir sırıktır. Ama buradaki
anlamıyla mertek, bir kimsenin gözündeki çö-
pe karşılık bizim gösterdiğimiz yanlış, sevgi-
siz tutumdur. Karşıdaki elbette kusursuz de-
ğil, ama bizim o hataya karşı gösterdiğimiz
tepki yanlıştır. Karşımızdaki kimsenin olum-
suz tutumu bizde sevgisiz bir tutumu, kini,
eleştiriciliği, acılığı ve kötü düşünceyi oluştur-
muştur. Bunların tümü sevgisizliğin çeşitli bo-
yutlarıdır. İşte İsa Mesih, bu hatanın bazen
bilinçsiz olarak işlenen o ufak hatalardan çok
daha kötü olduğunu söylemektedir.

Unutmayın! Bir başkasını işaret parmağımız-
la gösterip de bu senin suçundur dediği-
mizde, elimizdeki üç ayrı parmak kendimize
yönelir. Sanki bir başkasını tek parmağımızla
suçlarken, üç parmağımız birden bize ‘sen üç
kat daha suçlusun’ diyor. Tanrı bizlere mer-
hamet etsin! Çünkü nice kereler böylesine
suç işledik. Kaç kere ikiyüzlülüğümüzle bir
başkasındaki hatayı düzeltmeye giriştik! Bun-
ları görmeli ve Rab’bin yardımıyla bir an önce
bu ön yargılardan kurtulmalıyız!



PAZAR

Sonntag 25
MART

März

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



Hangi tutum ve davranışlarımız gözümüzde
mertek ya da çöp olur? Bizdeki tepkinin mer-
tek 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 or-
taya çıkınca görüşümüzü bozar ve kardeşle-
rimizi oldukları gibi kabul etmemizi engeller.
Yani Tanrı’nın onlara verdiği değeri göreme-
yiz; Tanrı’nın onları da bizi sevdiği oranda
sevdiğini göremeyiz. Bu mertek yüreğimizde
olduğu sürece kardeşimizle konuştuğumuz-

da onu bize karşı kışkırtırız. Çünkü insanlar
arasındaki ilişkilerin yasası şöyledir: “Nasıl
yargılarsanız öyle yargılanacaksınız. Hangi
ölçekle verirseniz, aynı ölçekle alacaksınız”
(Matta 7:2).

Kendi gözümüzde mertek varken kardeşimi-
ze, ‘izin ver, gözündeki çöpü çıkarayım’ de-
memiz, utanç verici bir durumdur. Kardeşim,
bir an önce bu trajediden kurtulmalıyız!



PAZARTESİ

Montag 26
MART

März

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,
demiştim. Tanrı Sözü, bu sırığın bir an önce
gözünüzden çıkması gerekir diyor. Yani, zo-
runlu olarak ilk yapmamız gereken şey, kendi
gözümüzdeki merteği çıkarmak olmalıdır. Bir
kişiye karşı içimizde taşımış olduğumuz sev-
gisizliğin bir günah olduğunu bilmemiz şarttır.
O merteği, bizim günahlarımız için canını ve-
ren İsa Mesih’e götürmemiz gerekir. İsa’yı
orada görmemiz ve o günahımızın İsa’ya ne
kadar pahalıya mal olduğunu bilmemiz gere-
kir. İsa’nın ayakları dibinde boyun eğmemiz,
tövbe etmemiz ve O’nun günahımızı yıkama-
sını istemeliyiz. Bunu yaptıktan sonra da
İsa’nın bizi bağışladığına güvenmeliyiz. Eğer
bunu samimiyetle yaparsak, emin olun ki o
kimseye karşı da yüreğimizde bir sevgi oluşa-
caktır; kendimiz de esenliğe kavuşacağız.

Bunları yaptıktan sonra belki tövbeye yakışan
bir tutum ile o kimseye gitmemiz, yüreğimizde
oluşan günahı ona açıklamamız gerekir. Aynı
zamanda o günahı Rab’bin nasıl bağışladığı-
nı açıklayıp o kimsenin de bizi bağışlamasını
rica etmemiz gerekecektir.



SALI

Dienstag 27
MART

März

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 kendimi-
ze ilişkin: Canım, benim günahım hiç de
onunki kadar fena değil; bak, o daha günahı-

nı açıklamadı ve tövbe etmedi bile! Ama biz-
ler Rab’bin önüne gittiğimiz zaman günahla-
rımızın ne demek olduğunu öğreniyoruz. Gü-
nahımızın ne demek olduğunu orada gördü-
ğümüzden, artık kendi günahımızı bir başka-
sının günahıyla karşılaştıramayız. Tövbenin
bu basamaklarını çıkarken, başkasının gö-
zündeki 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
hem ona hem de bize ışıkta açıkça göstere-
cektir. O zaman belki biz daha önce emin ol-
duğumuz çöpün gerçekte var olmadığını gö-
receğiz ve aslında bunun sevgisizliğin oluş-
turduğu bir kuruntu olduğunu anlayacağız.
Bunu anladığımızda ve tövbe ettiğimizde,
emin olun ki, o harika esenliği, huzuru, barışı
ve bereketi yaşayacağız.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 28
MART

März

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



Uluslar ve insanlar arasında bir uyum, güven
ve barış olduğunu bir düşünün! Herkesle
kardeşçesine, barış ortamında yaşasaydık ne
kadar harika olurdu, değil mi? Aslında
gönlümüz bunu istiyor; yani huzura, güvene,
bir özlem duyuyor ve bu erdemleri arıyoruz.
Özgüvene hasretiz; esenliğe 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, nefret, sevgisizlik
en yüksek düzeye çıkmıştır. Birbirimizle
dostça yaşayacağımıza birbirimizi yiyoruz,
birbirimizi ısırıyoruz. Her tarafta savaş,
kavga, çatışma sesleri geliyor. Kin, nefret baş
alıp gidiyor. Barış barış diye haykıran insan,
yine bar ış ı  kendis i  bozuyor.  Neden
istediğ imiz ve özlediğ imiz bu barışa
kavuşamıyoruz?

Yanıtı Tanrı Sözü veriyor. İnsanın yüreğinde
bar ış  yoktur,  ama bar ış  bar ış  d iye
haykırmaktadı r;  ancak get irebildikleri
yüzeysel bir barıştır; üstünkörü bir barıştır.
Asıl barış insanın yüreğinde başlamalıdır. Bu
da önce Tanrı ile barışmakla mümkündür.



PERŞEMBE

Donnerstag 29
MART

März

Bu RAB’bin Fısıh kurbanıdır!
Çıkış 12:11

Ein Passah für den HERRN
ist es.

2. Mose 12, 11

das Passahfest: Fısıh bayramı

das Passahopfer: Fısıh kurbanı



Tanrı İbrahim, İshak ve Yakup’un soyunu dört
yüz yıldan fazla süren Mısır esaretinden
kurtarmaya karar verip Musa’yı çağırdı ve
onu kölelikten kurtarmada halkına önderlik
etmesi için görevlendirdi. Ancak buna firavun
izin vermedi. Tanrı, Mısır ülkesinin üzerine
hem insanların, hem de hayvanların ilk
doğanlarını öldürmek üzere ölüm meleğini
gönderdi. Rab İbrahim’in soyuna ise şu
buyruğu verdi: Her aile bir yaşında kusursuz
bir erkek kuzu alacak, onu kurban edip kanını
oturdukları evlerin kapılarının yan ve üst
sövelerine süreceklerdi. Onlar bu buyruğa
uydu ve böylece hem ölümden kurtuldular,
daha sonra da kölelikten. Bu olay aslında İsa
Mesih’i göstermektedir. Elçi Pavlus şöyle
yazdı: “Fısıh kuzumuz, Mesih kurban edildi”
(1 Kor.5:7). Mesih’in kurban edilmesi ve
sonra da ölümü yenerek dirilmesi bizleri hem
günahtan, hem de günahın sonucu olan
sonsuz ölümden kurtardı. İsa Mesih’e iman
edenler bugünlerde kutlanan Ostern, yani
Diriliş Bayramı’nı kutlarlar.

Evet, bu bayram İsa Mesih’in ölüp üç gün
sonra da ölümü yenerek dirildiği bayramdır.



CUMA

Freitag 30
MART

März

İSA’NIN ÖLÜM GÜNÜ / KARFREITAG

(Avrupa ülkelerinin çoğunda tatildir)

Bu RAB’bin Fısıh kurbanıdır.
Çıkış 12:11

Ein Passah für den HERRN
ist es.

2. Mose 12, 11



Passah (Fısıh), İbrahim’in soyunun Mısır
köleliğinden kurtarılma bayramıdır. Çıkış
12:2'de şöyle diyor: “Bu ay sizin için ilk ay,
yılın ilk ayı olacak!” Bu da Aviv - Nisan ayına
denk geliyor. Bu bayramı kuşaklar boyu
tutmaları gerektiğini belirtir Tanrı. Çünkü bu
bayram her kutlandığında halk olarak
kölelikten kurtulduklarını anımsayacaklardı.

Passah kurbanının gerisinde yatan gerçek,
Tanrı’nın kurtarıcı olduğudur. Passah
bayramı anlam olarak, “üzerinden geçmek,
atlamak, dokunmadan yanından geçip
gitmek” demektir. Bu bayram ileride
gerçekleşecek ve insanları sonsuza dek
günah köleliğinden kurtaracak olan İsa
Mesih’i simgelemektedir. Bu nedenle de elçi
Pavlus şöyle yazdı: “Mesih İsa’da olanlara
(yani İsa’ya iman edenlere) artık hiç bir
yargılanma (yani gelecekte, sonsuzlukta
mahkumiyet) yoktur” (Rom.8:1).

Eğer sen de günah köleliğinden kurtulup
yargılanmak istemiyorsan, yol basittir: İsa
Mesih’e gel ve O’na iman et.



CUMARTESİ

Samstag 31
MART

März

Musa imanla Passah kurbanının
kesilmesini ve kanının kapılara
sürülmesini sağladı, öyle ki ilk

doğanları öldüren melek
kendilerine dokunmasın.

İbraniler 11:28

Durch Glauben hat er das Passah
gefeiert und die Blutbestreichung
ausgeführt, damit der Verderber

der Erstgeburt sie nicht
antastete.

Hebräer 11, 28



Yargılanmamak, ilk doğanların ölmemesi için
Mısır’da köle durumunda olan İbrahim’in soyu
olan Yahudiler ne yapmalıydı?

Bir kurban kesip onun kanını kapı sövelerine
sürmeleri ve içeri girip kapıları kapatmaları
gerekirdi. Öyle de yaptılar ve ölüm meleği o
evin içinde olanlara dokunmadı .  Buna
rağmen, evin içinde olanlar hiç kuşku yok ki,
korkuya kapıldılar; şüphelendiler, acaba
dediler. Ama önemli olan içeride olmaktı.
İçer ide is tedikleri kadar korksunlar ,
şüphelensinler! Kimin imanı daha güçlüdür,
kiminki daha azdır tartışmasını bile belki
yaptılar. Ama onların bu türden düşünmeleri
onları korumadı, onları koruyan evin içinde
olmalarıydı. Çünkü bir şey olmayacaktı, ki
olmadı da. Neden? Çünkü kapı üzerinde kan
vardı. Yargıdan kurtaran, kurtuluşu getiren de
bu kandı.

Tanrı’nın getirdiği çözüm basitti, ama imanı
gerektirmekteydi.

Ölüm meleğinin onlara dokunmaması için
sadece bir kurban kesip kanını  kapı
sövelerine sürmeliydiler. O kadar. Bu gün de
sonsuz yargıdan kurtulmak basit, ama iman
adımını atmayı gerektirir.



SEVİNÇ GETİRİCİ HABER’İN
SESİNİ DİNLE!

Varlığının gizini, amacını, yaşamının
getirdiği yararı hiç düşündün mü?
Kimsenin umut dolu bir gelecekten
söz edemediği dünyamızda senin ka-
fanda beliren bir sürü soru aydınlığa
kavuşturuldu mu?

Bunalımlar, kaygılar ve dayanılmaz
sancıların korkunç boyutlara ulaştığı
günümüzde en büyük ihtiyacın sonsuz
yaşam güvencesi olduğunu biliyor mu-
sun?

Tüm bu sorulara yanıt arıyorsanız,

  02 31 - 58 69 49 15

nolu telefonumuzu arayın. 



• Nihai Sorular. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 €

• Yaşamın Amacı Ne?. . . . . . . . . . . . 2,50 €

Yaşam sorularla doludur. Ben kimim? Neden
buradayım? Nereye gidiyorum? Tanrı var mı?
Varsa nasıldır? Tanrı’yı tanıyıp O’nun sevgi-
sini, gücünü hayatımda yaşayabilir miyim? gi-
bi soruları bu iki kitapçık ele alır ve yanıtlar.
Kitapçığın tanesi 2,00 Euro’dur (posta ücreti
dahil).

• İsa Mesih S tek ve gerçek umudumuz

• Korku ve umut arasındaki yaşamım

Her kitapçık posta masrafı dahil 1,50 €. Satın
almak istediğiniz kitapların tutarını kullanıl-
mamış Alman posta pulu olarak da adresimi-
ze gönderebilirsiniz.

  Mutlu Kaynak
  Postfach 41 01 61
  D - 44 271 Dortmund
  Almanya / Deutschland
  e-Mail: mutlu.kaynak@aol.de



PAZAR

Sonntag 1
NİSAN

April

DİRİLİŞ BAYRAMI / OSTERN

Size önemle belirtiyorum: Benim sözümü
dinleyenin ve beni gönderene iman

edenin sonsuz yaşamı vardır. O
yargılanmayacaktır; ölümden yaşama

geçmiştir.

Yuhanna 5: 24

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer
mein Wort hört und glaubt dem, der mich

gesandt hat, der hat ewiges Leben und
kommt nicht ins Gericht, sondern er ist

aus dem Tod in das Leben
übergegangen.

Johannes 5, 24



Naaman adında büyük bir komutan vardı,
ama o cüzamlıydı .  Bir gün kendisine
söylenen bir öneriyi değerlendirip Elişa
adında bir peygambere gitti. Peygamber ona,
“Git Şeria ırmağında yedi kere yıkan” dedi (2
Kral.5). Naaman buna çok bozuldu ve kızdı.
“Ben, peygamberin gelip elini üzerime
koyacağını düşündüm, ama o bana ‘git
ırmağa gir’ diyor”, diyerek öfkeyle geri
dönmek isterken, görevlilerden biri çok
bilgece bir söz dedi: “Efendim, bu peygamber
sana çok zor bir şey söyleseydi yapmaz
mıydın? Şimdi basit bir şey diyor. Sen de
itaat et, git yıkan, ne kaybedersin!” Naaman
bu sözü akı l lıca bularak gidip Şeria
ırmağında yedi kez suya daldı. Sonuç ne
oldu? Adam cüzamından tamamen kurtuldu.
Onu kurtaran, paklayan ırmaktaki su değildi,
onu sağlığına kavuşturan itaat etmesiydi.

Burada da görüyoruz ki, Tanrı’nın çözümü
a ç ı k  v e  b a s i t ,  a ma  i man ı ,  i t a a t i
gerektirmektedir. İsa Mesih, “bana iman eden
kurtulacaktır”, diyor. Kurtuluş yolu basittir,
ama iman ve itaati gerektirir. Gitmedikçe,
adım atmadıkça ve itaat etmedikçe kurtuluş
da gelmez.



PAZARTESİ

Montag 2
NİSAN

April

DİRİLİŞ BAYRAMI / OSTERMONTAG

(Avrupa ülkelerinin çoğunda tatildir)

O gece Mısır’dan geçeceğim...
bulunduğunuz evlerin üzerindeki kan
sizin için belirti olacak. Kanı görünce
üzerinizden geçeceğim... ölüm meleği

size hiçbir zarar vermeyecek.

Çıkış 12:12-13

Und ich werde in dieser Nacht durch das
Land Ägypten gehen und ... das Blut soll

für euch zum Zeichen an den Häusern
werden, in denen ihr seid. Und wenn ich
das Blut sehe, dann werde ich an euch
vorübergehen: so wird keine Plage, die

Verderben bringt, unter euch sein...

2. Mose 12, 12-13



İbrani halkı ölüm meleğinden kurtulmak için
kurban kesip kanını kapılarına sürmeleri
gerekliydi. Sürdüler ve kurtuldular. Kanı
sürmeyen her evde ölüm vardı.

İsa Mesih’e iman edenler de simgesel açıdan
O’nun kanını yüreklerinin kapılarına sürdü ve
böylece Rab’bin bedenine konuldu. Bu
nedenle imanlılar da gelecek olan yargıdan
kurtuldu; hem de yüzde yüz. Neden? Çünkü
imanlılar İsa’dadır ve O’nda korunmaktadırlar.
Tıpkı bu halkın evin içinde kapılarına
sürdükler i  kan arac ı l ığ ıyla kur t u lup
korundukları gibi.

İsa’da olmak, kurtuluşun garant is idir.
İncil’deki en önemli sözlerden biri, Mesih
İsa’da olmak! sözüdür. Nasıl kurtuluyoruz?
Mesih’e konularak. Yani kurtulmak Mesih’te
olmak demektir. Bir insan İsa’ya iman eder
etmez, Kutsal Ruh’un vaftizi aracılığıyla
Mesih’in bedenine konulur, O’nunla birleşir
(1.Kor.12:12-13). Bizlere, “Rab’le birleşen
kişi, O’nunla tek bir ruh olur” denilmiştir
(1.Kor.6:17). Bu nedenle Mesih’e iman eden
sonsuza dek O’na ait olur.



SALI

Dienstag 3
NİSAN

April

Mesih İsa’da olanlara artık
hiçbir mahkûmiyet

(yargılanma) yoktur.
Romalılar 8: 1

Also gibt es jetzt keine
Verdammnis für die, die in

Christus Jesus sind.
Römer 8, 1

die Verdammnis: mahkumiyet, yargılanma

kein: hiçbir



Mesih İsa’da olmak, kurtuluşun en büyük

garantisidir. İncil’de Mesih’te ya da İsa’da

sözü, 100 kereden fazla kullanılır. Mesih

İsa’nın kendisi “Siz bende ve ben de sizde”

diye bu gerçeği dile getirdi. İman edince biz
M e s i h ’ t e y i z .  B u n u  b i r a z  o l s u n
açıklayabilmek için şu benzetmeyi vereyim:

Kuş havadadır, hava kuştadır.

Balık sudadır, su balıktadır.

Demir ateştedir, ateş demirdedir.

Yani kuş havadadır, ama aynı zamanda
hava kuşun içinde, ciğerlerindedir. Balık su
içinde yaşar ama yine de su balığın
içindedir. Demir ateşin içerisinde erir, ateş
de demiri eritir.

Bizler de İsa’ya gelip O’na iman edince,
Mesih’e konuluyor ve Mesih’te oluyoruz.
Mesih’te olunce, O da bizdedir.

Evet, imanlı Mesih’te, Mesih de imanlıdadır.
Bu nedenle Mesih İsa’da olanlara artık
hiçbir yargılanma yoktur!



ÇARŞAMBA

Mittwoch 4
NİSAN

April

Mesih İsa’daki kutsallara...
Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa

Mesih’ten sizlere inayet ve
esenlik olsun.

Filipililer 1: 1-2

Allen Heiligen in Christus Jesus:
Gnade euch und Friede von Gott,

unserem Vater, und dem Herrn
Jesus Christus!

Philipper 1, 1-2

heilig: kutsal



Mesih imanlılarına ilişkin Tanrı Sözü, Mesih
İsa’da kutsallar, diyor. İşte işin püf noktası
buradadır. İsa’da olmak bizi kutsal kılar. Bu
kutsallar Mesih’teydiler; ama aynı zamanda
da Filipi kentindeydiler. Görüldüğü gibi
nerede ya da hangi kentte olmanız önemli
değildir. Önemli olan Mesih İsa’da olmaktır.
Nasıl Mesih’te olunur? Mesih’i Kurtarıcınız
olarak kabul ettiğinizde Mesih’te olursunuz.

Filipililer 3:1'de Mesih İsa’da olmanın verdiği
sevinçten söz ediliyor. Mesih’te ve O’nun
huzurunda yaşamak, kuşun havada, ağacın
toprakta, balığın da denizde yaşaması gibidir.

Bizler Mesih’teyiz. Mesih’in kanı simgesel
aç ıdan yüreğ im izin kap ı  söveler ine
sürülmüştür. Bu nedenle Pavlus, Mesih
İsa’da olanlara asla yargılanma olmayacaktır,
dedi. Bunu gördüğüm için sürekli olarak
Mesih İsa’ya iman edenlerin kurtuluşları
yüzde yüz kesindir, diyorum.

Evet, bizi yargıdan kurtaran, kurtuluşumuzu
garanti eden İsa’nın kanıdır.



PERŞEMBE

Donnerstag 5
NİSAN

April

Bizim Passah kuzumuz
olan Mesih kurban edildi.

1 Korintoslular 5: 7

Denn auch unser
Passahlamm, Christus,

ist geschlachtet.
1. Korinther 5, 7

das Lamm: kuzu

schlachten: kurban etmek



Passah’ın bizim için anlamı nedir? Mesih’in
bizim için kurban olmasıdır. İsa ne zaman
çarmıha çakılıp öldürüldü? Nisan ayında!
Yani Passah Bayramının kutlandığı ayda.
Yeruşalim’de Passah bayramı kutlanırken o
günlerde İsa çarmıha çakıldı; başka deyişle
kurban edildi. Yine simgesel açıdan O’nun
kanı yüreklerimizin kapısına sürüldü O’na
iman ettiğimizde. Bu, sonsuza dek süren bir
o layd ı r  (Ç ık ış  12:14). Burada bizim
zayıflığımız, yetersizliğimiz ya da gücümüz
değil, Mesih’te olmamız önemlidir.

Mesih’e iman ettin mi? O zaman O’nun kanı
senin de yüreğinin kapısına silinmemek
üzere sürülmüştür. Bu kurtuluş güvencesidir.
Her tür zorlukta, sıkıntıda, acıda, hatta
zayıflıkta Rab’bin kanının yüreklerimizin
kapısına sürüldüğünü unutmayalım. Seni,
beni kimse Rab’bin elinden çekip alamaz.
Bakın İsa Mesih ne diyor: “Onlara sonsuz
yaşam veririm. Onlar sonsuza dek yok
olmayacaklar. Hiç kimse onları elimden
kapamayacak” (Yuhanna 10:28).



CUMA

Freitag 6
NİSAN

April

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, yaratılışı-
mızla varlığımıza konan göksel bir erdemdir.
Korku ise, yeryüzündeki kargaşalıklardan, so-
runlardan, insanın geleceğinden emin olma-
masından kaynaklanmaktadır. İnsanın sağlıklı
bir şekilde Tanrı’ya olan imanı, onun yaşamı-
nı 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 Tan-
rı’ya getirmelidir. Tanrı’nın Sözü’yle beslen-
melidir. Tanrı’ya bırakılan korkular, O’nun Sö-
zü’nden alınan vaatler, destek kişiye yeniden
güven verir. Gerçek iman yoluyla kişi korkula-
rından özgürlük bulur.

Dostum, insan yaşamına hücum eden saldırı-
lar ancak RAB’bin gücüyle alt edilir. Eğer
Rab bir kimsenin ışığı ve kurtuluşuysa, o kim-
senin korkuları da alt edilir. Bu öylesine bir
güvenliktir ki, geçmişi, şimdiyi ve tüm sonsuz-
luğu kapsar. RAB ışığımdır. Her an yüreğimi
aydınlatır, adımlarımı esenliğe, doğruluğa yö-
neltir.



CUMARTESİ

Samstag 7
NİSAN

April

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 anlıyo-
ruz? Her şeyden önce beni günahtan, güna-
hın yargısından, sonsuz cehennem azabın-
dan 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 sığına-
ğıdır. İnsanın hayatı tehlikelerle doludur.
Gözle görülebilir, fiziksel tehlikelere karşı
kendimizi savunmaya çalışırız; ama çoğu kez
bunu başaramayız. Ama RAB yaşamımın
sağlam sığınağıdır. Şeytanın saldırıları, gü-
naha 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 güveniyo-
rum, sonsuza dek de güvenebilirim. RAB’be
güvenen hiç kimse hayal kırıklığına uğrama-
mıştır. Her tür saldırılara uğrasam yine kork-
mam. Çünkü güvenliğim RAB’dir.



PAZAR

Sonntag 8
NİSAN

April

RAB benim ışığım, kurtuluşum-
dur, kimden korkayım, RAB ya-
şamımın kalesidir, kimden yıl-

ayım?

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



27. Mezmur’un ilk ayeti “Işığım ve kurtuluşum
RAB’dir, kimden korkayım” diyor. Burada he-
men “sen ve ben” ilişkisini görüyoruz. Tanrı
ve ben! RAB ışıktır, RAB kurtuluştur demiyor.
Tabii bu da doğrudur, ama burada “benim ışı-
ğım, 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 aracı lığıyla
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).



PAZARTESİ

Montag 9
NİSAN

April

RAB benim ışığım, kurtuluşum-
dur, kimden korkayım, RAB ya-
şamımın kalesidir, kimden yıl-

ayım?

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



Davut peygamber Tanrı’nın kendi kurtuluşu
olduğunu söylemektedir. Ben de aynı şeyi
söylüyorum: Tanrı benim de kurtuluşumdur!
Burada kişisel ilişki vurgulanır. Rab’bin kendi-
si, özü kurtuluştur. Bu nedenle O’nun sundu-
ğu kurtuluş sonsuzdur. Onu alan kimse de
sonsuz kurtuluşa sahip olur.

“RAB yaşamımın kalesidir, kimseden yıl-
mam”. Tanrı bize yaşam vermekle yetinmez,
aynı zamanda bize verdiği yaşamı yeryüzün-
de tam doluluğuyla yaşayabilmemizi de sağ-
lar. Bitkilere, insanlara hayat veren unsurlar-
dan biri ışıktır. Ruhsal açıdan da ruhsal ışık
ruhsal yaşam için gereklidir. Rab senin haya-
tının ışığı mı? Seni seven, sana yaşam gücü-
nü veren O mu?

“Kimseden korkmam” diyor Davut peygam-
ber. 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!”



SALI

Dienstag 10
NİSAN

April

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



Belki de Davut peygamber bu noktada geriye
hayatının tehlikeli günlerine bakıp bazı olay-
ları anımsıyordu. Çobanlık günlerinde koyun-
ları, kuzuları kurtlardan, aslanlardan ve ayı-
lardan korumak için kendi hayatını tehlikeye
atmıştı. Bugün dünyanın her yerinde böyle
tehlikelerle karşılaşılmıyor. Bazı yerlerde ha-
len aynı tehlike vardır çobanlar için, ama ge-
nelde batı dünyasında çobanlık tehlikeli de-
ğildir. Aslanları, kurtları ya da ayıları ancak
hayvanat bahçesinde demir parmaklıklar ar-
kasında görmeye alışmışız. Sokakta yürürken
birden önümüze bir aslan, bir ayı çıkacağını
beklemeyiz! Ancak mecazi anlamında sokak-
ları dolaşan bazı insanlar var ki, yırtıcı hay-
vanlar gibi vahşi işler yapabilirler. Şeytanın
kendisi kükreyen bir aslan gibi yutacak birisi-
ni 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 öğren-
mişti. Ben de Rab’be güvenmeyi öğrenmeye
devam ediyorum. Ya sen, dostum?



ÇARŞAMBA

Mittwoch 11
NİSAN

April

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



Davut peygamber neden bir kabadayı gibi ko-
nuşuyor? Aslında öyle değil, Davut, Rab’be
güvendiği için korkmuyor ve güvenini yitirmi-
yor. Tanrı bizler için aynı sağlayışı vermekte-
dir. O’na güvenebiliriz. Karşımızda kim olursa
olsun bizimle birlikte olan en güçlü Kişi var-
dır. Rab benimleyse ben kimden korkarım ki!
Rab İsa ölümden dirildikten sonra kendi öğ-
rencilerine kerelerce göründü. Onlara konuş-
tu, ama konuşmaya başlamadan önce genel-
de “Korkma” sözünü kullandı. Sen de Rab
İsa’ya iman ettiysen, senin de diri Rab’bin, di-
ri kurtarıcın vardır. Korku çeşitli kılıkta ve çe-
şitli 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. İğne-
den korkarım. Uçaktan korkarım ve yüksek
bir yere çıktığım zaman korkularımı kendi ba-
şıma yenemediğimi bildiğim için Rab’be dua
ederim.

Peki dostum, senin korkularında, kaygılarında
güvenebileceğin biri var mıdır? Davut pey-
gamberin vardı, benim de vardır. Bu seven
Tanrı’dır.



PERŞEMBE

Donnerstag 12
NİSAN

April

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



Bu sözlerde Davut peygamberin hayatının
özetini görebiliriz. “RAB’den tek dileğim, tek
arzum şu”. Sen bunu söyleyebilir misin? Ha-
yatta en çok istediğin şey nedir? Elçi Pavlus
da Davut gibi bir talepte bulundu: “Ancak
yaptığım tek şey şu: Geridekilere aldırış et-
meyerek 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 kale-
mi 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 Mar-
ta’nın hayatına benzeyebilir. Kutsal Söz Mar-
ta’ya ilişkin şöyle diyor: Ne var ki, Marta ba-
şından aşkın hizmet yüzünden sinirlendi,
Rab’be kardeşini şikayet etti. Rab, “Marta,
Marta” dedi, “Bir sürü iş için kaygılanıyor, ya-
kınıyorsun. Ama gerekli olan tek şey vardır.
Meryem de yararlı payı -kendisinden hiç alın-
mayacak olan payı- seçmiş bulunuyor” (Luka
10:40-42).



CUMA

Freitag 13
NİSAN

April

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



İki kız kardeşten biri olan Marta mutfakta
oraya buraya koşuyor, misafirlerin sayısını
hesaplıyor, “Acaba ne kadar pilav yapa-
yım, yeteri kadar bulgur var mı” diye telaş-
lanıyordu. Her şeyi aynı zamanda yapmak
için telaşlanıyordu. Bazen yaşamın karma-
karışık olduğunu sanırız. Yirmi birinci yüz-
yılın illeti olarak görürüz bu telaşı, ama
Davut’un zamanında da vardı, İsa Mesih’in
zamanında da. Çoğu zaman kendi kendi-
mizi telaşa sokarız. Zamanın kendi yapı-
sında telaş yoktur. Zamanı biz kendimize
işkenceci yaparız. Şunu şu zamanda yap-
mazsam kıyamet kopacakmış sanki. Da-
vut 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, tapınağın-
da O’na danışmak için bütün günlerini
O’nun evinde geçirmek”.



CUMARTESİ

Samstag 14
NİSAN

April

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



Davut peygamber tek isteğinin ne olduğunu
yazarken uyku tulumunu alıp da Rab’bin tapı-
nağına yerleşeceğini söylemiyordu. O’nun is-
teği Rab ile sürekli buluşmak, O’nunla konuş-
mak ve O’na tapınmaktı. Rab’bin sandığı,
Rab’bin insanlarla buluştuğu yerdi, çünkü bu
sandık Buluşma Çadırının en kutsal yerin-
deydi. Davut peygamber, düşmanlarının elin-
den aldığı sandığı tekrar Yeruşalim’e getir-
mişti. O’nun için özel bir çadır yaptırmış ve
Tapınak kuruluncaya kadar Rab’bin sandığı
orada kalmıştı. Davut her zaman Rab ile bir-
likte olmak istiyordu. O’nunla ancak Buluşma
Çadırında buluşabileceğine göre hayatının
amacı bu olmuştu.

Bizim de Rab’be yaklaşabileceğimiz bir yeri-
miz var bugün. 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 kurtarıcı-
mız olarak hayatımıza davet edebiliriz.



PAZAR

Sonntag 15
NİSAN

April

RAB’den bir şey diledim, O’nu
ararım: 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: bakmak, seyretmek



Davut peygamberin hayatında istediği tek
şey, “RAB’bin güzelliğini seyretmek, tapına-
ğında O’na danışmak, bütün günlerini
Rab’bin evinde geçirmekti!” Rab’bin evinde,
kutsalların kutsalında merhamet kürsüsü var-
dı. Davut’un merhamete ihtiyacı vardı. Bizim
de Tanrı’nın merhametine ihtiyacımız vardır.
Aynı zamanda Tanrı’nın evinde Mesih’in ka-
nını, O’nun çarmıhını dile getiren bir sunak
vardı. Tanrı’nın huzuruna girebilmesi için Da-
vut 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 aracılı-
ğıyla girebiliriz; başka bir yol yoktur. Eski Ant-
laşma döneminde de kurbanlar İsa Mesih’e
işaret ediyordu. Ayrıcalıklı insanlarız ve ayrı-
calıklı bir dönemde, inayet döneminde yaşa-
maktayız.

Sen de ayrıcalıklı bir dönemde yaşıyorsun
dostum. Tanrı’nın sana da yetecek kadar bol
merhameti vardır. O’nun kurtuluş veren kay-
rası sana da uzanmaktadır.



PAZARTESİ

Montag 16
NİSAN

April

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



İbrani halkı Mısır’dan çıkıp çölde ilerlerken
Tanrı’yla buluşabilecekleri bir çadır kurmuş-
lardı. 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 an-
cak yılda bir kez yapabilirdi. Bu En Kutsal
Yerde Tanrı’nın sandığı vardı ve bu sandı-
ğın içi dışı altınla kaplanmıştı. Sandığın ka-
pağını oluşturan üst kısımda ise çok süslü
bir yer vardı. Buna Merhamet Kürsüsü de-
nirdi. Yılda bir kez kesilen kurbanın kanı bu
kürsü üzerine serpilirdi. Kurban tüm İsrail

halkının günahlarının örtülmesi içindi. Gü-
nümüzde ise Rab İsa bizim için kurban ol-
duğuna ve kanını akıttığına göre bizim de
gidebileceğimiz bir merhamet kürsüsü var-
dır. Eski Antlaşma döneminde yılda bir kez
Tanrı huzuruna girilirken şimdi İsa Mesih’in
kanı aracılığıyla her an O’nun huzuruna gi-
rebiliriz. İşte “çadırının emin yeri” burasıdır.
Bundan daha emin bir yer düşünemeyiz.



SALI

Dienstag 17
NİSAN

April

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



Bu harika resmi 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 sesi-
me, 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. Bu-
gün biz de o yere dualarımızda girip
O’nun merhametine sığınabiliriz.

Davut, “Ya RAB” diyor, “yüzümü arayın,
dedin. Yüreğim sana dedi: yüzünü arıyo-
rum” (Mezmur 27:8). Dostum, Rab sen-
den kendisini aramanı istiyor. Rab’bi arı-
yor musun? Rab’bi aramak sonsuz yaşa-
mı aramak demektir.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 18
NİSAN

April

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, kurtulu-
şum, yaşamımın sığınağıdır, dedikten sonra
“ya RAB, kulak ver sesime, bana merhamet
et” diyor. Başta kurtulmak için Rab’bin inaye-
tine muhtacız. İkinci olarak insan Rab’bin
onayına muhtaçtır. Soru şu: Yaşamın Tanrı
tarafından onaylanıyor mu? Nasıl birisin?
Tanrı’nın senden hoşnut olduğunu söyleyebi-
lir misin? Üçüncü olarak insan Tanrı’nın yö-
netmesini aramalıdır. Tıpkı Davut’un dilediği
gibi: Ya RAB, yolunu bana öğret! Düşmanla-
rımdan ötürü bana düz yolda rehber ol! (Mez.
27:11).

Güncel yaşamda insana öğüt veren çok olur.
Ama birçok insan kötü arkadaşlıkların kurbanı
oldu! Zarara, yıkıma uğradı. İnsan öğüdü ge-
nelde bu sonuçları getirir. Elbette ara sıra iyi
bir öğüt yarar sağlayabilir, ama genellikle in-
san 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 et-
mesi, O’nun sesine kulak vermesi yaşamsal
önem taşımaktadır. Tanrı’nın çizdiği sağlıklı
yolu seçmek, bu yolda bağımlılık göstermek
kesin güvenlik getirir.



PERŞEMBE

Donnerstag 19
NİSAN

April

Yüzümü arayın, dedin; yüre-
ğim sana dedi: Yüzünü arıyo-

rum, ya RAB!
Mezmur 27: 8

Mein Herz erinnert dich:
Sucht 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 iste-
diğini görmek ve anlamak demektir. Böyle bir
davete Davut hemen yanıt veriyor: “Evet, yü-
zünü arıyorum ya RAB!” Davut, Rab’bin yüzü-
nü dualarıyla aradı. Rab senden Kendisini
aramanı bekliyor, ama sen O’nu aramaya ko-
yulmadan önce O seni aramaya koyulmuştur.
O seni buldu, ama senin O’nun yüzünü ara-
manı ister. Sen buna tepki gösterdin mi? Me-
sih ile yaşamak sevgi dolu bir evlilik gibi, sev-
gi 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.



CUMA

Freitag 20
NİSAN

April

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



Rab’bin yüzünü gizlemesi ne demektir? Da-
vut neden Rab’be, “Yüzünü benden gizleme”
diye yakarıyor? Kutsal olan Tanrı, günah kar-
şısında yüzünü gizler. Davut burada ne dedi-
ğini iyi biliyordu. Bir kez günah işlemiş ve
Rab yüzünü ondan gizlemişti. Davut’un güna-
hı, Rab ile arasına ayrılık koymuştu. Tanrı ile
olan bağlantısı bozulmuş, paydaşlığı yitirmiş-
ti. Bunları tekrar yitirmek istemiyordu. Günah
işlediğinde sevincini yitirmişti, onu yine yitir-
mekten korkuyordu. Davut 51. Mezmurda
şöyle haykırdı Rab’be: “Ey Tanrım, inayetine
göre bana acı, rahmetinin çokluğuna göre is-
yanlarımı sil. Tümüyle yıka beni suçumdan,
arıt beni günahımdan; çünkü biliyorum isyan-
larımı, günahım sürekli karşımdadır. Sana
karşı, yalnız sana karşı günah işledim, senin
gözünde kötü olanı yaptım... Beni huzurun-
dan atma. Kutsal Ruhu’nu benden alma. Geri
ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, bana
destek ol, istekli bir ruh ver!”

Davut, “Bırakma, terk etme beni, ey kurtulu-
şumun Tanrısı!” diye yalvarıyor. Davut gü-
nahlarından tövbe ettiği zaman yeniden kur-
tuluş sevincine kavuştu.



CUMARTESİ

Samstag 21
NİSAN

April

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 olabi-
lir, 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 is-
ter. Bazen bir şeyin çocuk için iyi olmaya-
cağını sanırlar ve yanılmış da olabilirler.
Eğitimde ara sıra rastladığımız aksama-
lardır bunlar. Çocuk eğitiminde sağduyu-
muzu kullanmalıyız. Ancak sağduyumu-
zun da sağlam bir temeli olmalıdır. Bu te-
mel Tanrı’nın kendisidir ve bunun yuva
içinde uygulanması gereklidir.



PAZAR

Sonntag 22
NİSAN

April

Ya RAB, yolunu öğret bana,
düşmanlarımdan ötürü 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 is-
temiyorum, iyi bir tanıklık istiyorum. Bu ta-
nıklık yoksa düşmanım benimle alay ede-

cektir. Lütfen beni gözle ey Rabbim ve düş-
manlarımın önünde sana utanç getirebile-
cek 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 or-
tamda Davut Rab’bi yardımına çağırmak-
tan 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?



PAZARTESİ

Montag 23
NİSAN

April

Eğer yaşayanlar diyarında
Rab’bin iyiliğini göreceğime
inanmasaydım, 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, das Gebiet: diyar

der Zweifel: kuşku



Yaşam ülkesi ya da yaşayanlar diyarı derken
Davut neyi kastediyordu? Yaşayanlar diyarı
Rab’bin huzurudur, O’nun bulunduğu yerdir,
diye düşünüyorum. Çünkü Rabbimiz’in kendi-
si “Yaşam” olduğuna göre Yaşayanlar diyarı
da O’nun yeridir.

Tanrı kendisini Musa’ya ‘İbrahim’in Tanrısı’
olarak tanıttı. O dönemde İbrahim bu
dünyadan çoktan göç etmişti. Bu Tanrı’nın
Sözü’ne değinerek İsa “Tanrı ölülerin değil,
dirilerin Tanrısı’dır. Çünkü herkes O’nun için
yaşar” dedi.

Eğer Rab yaşam olmasaydı, O’nun inayeti ol-
masaydı, benim hiç bir umudum olmazdı. Bu
yaşamda ne huzurum olurdu ne de sevincim!
Ama şükrolsun ki, Rabbim bana kendi huzu-
runu açtı, bana kalıcı, sonsuz bir umut verdi.
Hayatımda bu yaşama ilişkin sorunlarım,
kaygılarım olsa bile, o esenliği yaşayabilmek-
teyim.

“RAB’bi bekle, güçlü ve yürekli ol; evet,
RAB’bi bekle!” (Mezmur 27:14) diyor Davut
peygamber.



SALI

Dienstag 24
NİSAN

April

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 Tan-
rı Sözleri olduğu için, ona Kutsal Kitap diyo-
ruz. Bu Kitap’ı okuduğumuz zaman, orada öy-
küler, ilginç olaylar, bazen de bizim insani ak-
lımızla kabul edemeyeceğimiz durumlarla
karşılaşırız. O zaman da aklımıza şu soru ta-
kılıyor: “Canım bu olayın ya da durumun Kut-
sal 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 et-
medi. 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 koydur-
du. Neden mi? Bizler bundan ders alalım di-
ye. Bu insanlar itaatsizlik ettiklerinde, çok ev-
lilik yaptıklarında, Tanrı buna sabretti, ama
bu insanların da bundan sonra başları bir tür-
lü dertten, sorundan kurtulmadı.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 25
NİSAN

April

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



Bugünlerde yine Kutsal Kitap’ta geçen Naa-
man adında bir adamın yaşam öyküsüne ir-
deleyecek ve burada bizlere verilen derslere

bakacağız. Naaman olayı 2 Krallar kitabının
5. bölümünde geçmektedir. Burada anlatılan
öykü üç kişi arasında geçiyor. Naaman, kü-
çük köle bir kız ve peygamber Elişa.

İlk ayet bizlere Naaman hakkında kısaca bir
bilgi verir. Naaman, Aram ordusunun komu-
tanıydı. 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 hasta-
lıktı. Hem fiziksel, hem sosyal ve hem de p-
sikolojik olarak korkunçtu.



PERŞEMBE

Donnerstag 26
NİSAN

April

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 dönem-
lerde iyileşmesi olanaksız gibi gözüken cü-
zam hastalığına yakalanmıştı. O dönemlerde,
özellikle Yahudi toplumu içerisinde cüzamlı
olan biri, en yakın sevdiklerinden ayrılmak
zorundaydı. 2. cüzamlı toplumdan uzaklaştırı-
lır, toplum dışına atılırdı. 3. cüzamlı olan biri
kendisine yaklaşan birini gördüğü zaman, he-
men kendisinin murdar, pis, kirli olduğunu ba-
ğırarak söylemesi gerekirdi. 4. cüzamlı olan
biri asla bir kimseye dokunamazdı, kimsenin
de kendisine dokunmasına izin verilmezdi. 5.
cüzamlı tapınma yerlerine de gidemezdi, çün-
kü bu yerler onlar için yasaktı. Kısacası, cü-
zamlı biri her tür insan ilişkilerinden, temas-
tan uzaktı. Bugün psikolojik tedavilerde ku-
caklama, dokunma, temas etme yöntemleri
kullanılıyor. Bir çocuğun olumlu gelişmesi için
anne babanın çocukla fiziksel teması çok
önemlidir. Kucaklamak, temas etmek gerçek-
ten de önemlidir. Ama cüzamlı biri bu tür ey-
lemlerden tamamen uzaklaştırılır, belki de bir
günde birkaç kere “yaklaşma, ben kirli, mur-
dar, pis biriyim” diye bağırmak zorunda kalı-
yordu.



CUMA

Freitag 27
NİSAN

April

Naaman yiğit bir
askerdi, 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 dı-
şı edilmiyorlardı. Ama Tanrı’nın İbrani ulusu-
na cüzamlıları uzak tutmak konusunda bir ya-
sa 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 da-
ha sonra vücudun tümüne yayılarak ciltten
başka, kemiklere ve onlara bağlı olan tüm ek-
lemlere de zarar verir. Eklemlerin yıkıma uğ-
ramasıyla vücut kendini taşıyamaz olur ve
hasta kişi yürüyemez bir duruma gelir. Cü-
zam, daha ileri aşamasında sinirler etkilenmiş
olduğundan hasta, yanık, ezik, kesik gibi ya-
raları duymaz ve böyle yaralanmalara tepki
gösteremez duruma gelir. Hasta, adeta yaşa-
yan 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 üzerin-
de düşünmeniz gereken bir şeydir.



CUMARTESİ

Samstag 28
NİSAN

April

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



O dönemlerde gerçekten de cüzamlılar kor-
kunç 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 has-
talık Tanrı’nın onlara verdiği bir cezaydı. Cü-
zamlı kişi çocuksa, çocuğun kendisi değil de,
ya annesi ya da babasının ağır bir günah iş-
lediğini 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 on-
ların 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 benzetmişler-
dir. Cüzam gibi, günah hastalığı da korkunç-
tur, küçükten başlar ve yavaş yavaş insanın
bütün varlığına yayılır; sonunda da insanı ya-
şayan bir ölü haline getirir. Günah hastalığı
ne demektir? Yanıt önümüzdeki günlerde.



PAZAR

Sonntag 29
NİSAN

April

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, karde-
şinden, 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 yapmak-
tan vazgeçmiş. Yatağında bile fesat düşünür,
olumsuz yolda direnir, reddetmez kötülüğü”
(Mezmur 36: 2S4).

Elçi Pavlus, çok dindar olmakla beraber, ken-
di durumunu şu sözlerle açıkladı: “Köle gibi
günaha satılmışım. Ne yaptığımı anlamıyo-
rum. Çünkü istediğimi yapmıyorum; nefret et-
tiğim ne ise, onu yapıyorum” (Romalılar 7:
14S15). Tanrı Sözü aynı zamanda “Günahın
karşılığı ölümdür” der (Rom.6:23).

Hiçbir ilaç, hiçbir doktor bizi günah hastalı-
ğından kurtaramaz. Ama İsa Mesih cüzamlı-
ları korkunç hastalıklarından kurtarabildiği gi-
bi, O, insanları günah hastalığından da kurta-
rıyor kendisine gelindiğinde.



PAZARTESİ

Montag 30
NİSAN

April

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 edile-
meyen bir hastalıktı. Günah da hiçbir şe-
kilde insansal yollarla tedavi edilmez, iyi-
leştirilmez. Ve biliyoruz ki, “Her insan gü-
nahlıdır!” (Rom.3:23). Her insan günah cü-
zamına yakalanmıştır ve ölüme doğru gidi-
yor.

Peki günahın tedavisi yok mu? İnsani yön-
temlerle yoktur, ama sadece Tanrı günahı
tedavi edebilir ve günahkârı kurtarabilir.
Naaman’ın birçok iyi yönü vardı ama o, bir
günahkârdı. Cüzamını saklamaya çalışı-
yordu, ama tedavi edemiyordu. Günümüz-
de de birçok insan günahını örtbas etme-
ye, günahının üzerine sıva çekmeye çalışı-
yor. Tamamen yıkanıp tertemiz olmaları
gerekir, yoksa ölüme doğru gitmektedir.
İnsanı günahtan temizleyen, kurtaran tek
kişi Tanrı’nın gönderdiği Kurtarıcı İsa Me-
sih’tir. İnsanın yapması gereken tek ey-
lem, bu Kurtarıcıya gidip teslim olmaktır.
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SALI

Dienstag 1
MAYIS

Mai

(Avrupa ülkelerinin çoğunda tatildir)

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



Naaman zengin, varlıklı, saygın bir insandı.
Hiç kuşku yok ki, kurtulmak için ülkesindeki
her olanağı denemiş, dünyanın en ünlü he-
kimlerine baş vurmuş, ama onlar da onu iyi
edememişlerdi.

Birden bu küçük, basit kız beliriyor. Aramlılar
düzenledikleri akınlar sırasında İsrail’den kü-
çük bir kızı tutsak almışlardı. Bu kız Naa-
man’ın karısının hizmetine verilmişti ve Kutsal
Kitap’taki bilinmeyen, ismi verilmeyen kişiler-
den biridir. Büyük bir insandı. Çünkü onun
verebileceği iyi bir haberi vardı. Bu haber as-
lında 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” de-
di.

Bu kız Elişa peygamberi biliyordu, ama bu ül-
kenin kralı, bu komutanın bundan haberi yok-
tu.

Suriye kralı bunu duyunca Naaman’ı hediye-
lerle ve bir mektupla İsrail kralına gönderiyor.
Herhalde bu peygamberin kralın yanında ol-
duğunu sanıyordu.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 2
MAYIS

Mai

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



Aram kralının, komutanının cüzamdan iyileşti-
rilmesini isteyen mektubu İsrail kralını çok ra-
hatsız etmişti. Mektupta şunlar yazılıydı: “Bu
mektupla birlikte sana kulum Naaman’ı gön-
deriyorum. Onu cüzamdan kurtarmanı dile-
rim.” 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 cü-
zamına yakalandığını biliyor. Ve bundan kur-
tulmak için de iyilik ediyor, dinsel kurallara
uyuyor, sadaka veriyor ki, belki Rab merha-
met eder de onun günahlarını bağışlar.

Bu bize yine, kim olursa olsun, kimsenin kim-
seyi günah hastalığından kurtaramayacağını
gösteriyor. Tek kurtuluş yolu, büyük doktor
olan Tanrı’nın kendisidir. İnsan diri Tanrı’ya
gittiğinde kurtuluş bulur.



PERŞEMBE

Donnerstag 3
MAYIS

Mai

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



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 Ir-
mağı’nda yedi kez yıkan. Tenin eski halini
alacak, tertemiz olacaksın” (2 Krallar 5:9S10).

Naaman, kuzeydeki büyük bir krallıktan geli-
yordu. 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 Ir-
mağı’nda yedi kez yıkanmasını söylemişti!
Bu durum tabii ki Naaman’ın gururunu incit-
mişti.

Elişa aslında bu adamı kaba bir şekilde kar-
şılamıştı. Hatta onu karşılamamıştı bile; onu
karşılamak için kapıya bile gitmemişti. Eli-
şa’nın Aram ordularının bu büyük komutanı
karşısında yerlere eğilip izzet ikram edeceği-
ni düşünürdünüz. Bunun yerine Elişa, Naa-
man’a hizmetkârını yollayıp yedi kez Şeria Ir-
mağı’nda yıkanmasını söylüyor.



CUMA

Freitag 4
MAYIS

Mai

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 5:9S10

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, 9S10



Neden iyileşmek için ırmakta, suda yıkansın?
Neden 7 kere?

Fiziksel açıdan baktığımızda zaten suyun te-
mizleme özelliği vardır. Burada da suyun
Tanrı Sözü’nü simgelediğini düşünüyorum
(Efes. 5:25S26).

Bugün Tanrı Sözü’nün arıtma, doğrulukla do-
natma, kurtuluş verme özelliği vardır (2
Tim.3:16; 1 Petros 1:23). Yakup 1:18'de bu
Söz aracılığıyla doğduğumuz söylenir. Yu-
hanna 7:38S39'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 be-
denine gömülmek, dalmak. Bu ne zaman ger-
çekleşir? 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?



CUMARTESİ

Samstag 5
MAYIS

Mai

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



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, ge-
nelde 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? Affe-
dersin suç bende demek neden o kadar zor-
dur? Neden küsüyoruz ve hep karşıdakinin
gelip özür dilemesini bekliyoruz? Neden kırıl-
makta o kadar zorlanıyoruz? Affetmekte niye
zorlanıyoruz? Gerisinde gururumuz yatıyor!

Tanrı’nın sevgi olduğu hakkında epey şey du-
yarız ama Tanrı aynı zamanda nefret de
eder. Nefret etmeden sevemezsiniz. Yani, kö-
tüden nefret etmeden iyiyi sevemezsiniz. Ço-
cuklarınızı seviyorsanız, çocuklarınızı ısırma-
ya çalışan bir köpekten nefret edersiniz. O
saldırgan köpeği öldürmek istersiniz. Tanrı
insanı sever ve gayet açık bir şekilde insanın
yüreğindeki gururdan nefret ettiğini bildirir.



PAZAR

Sonntag 6
MAYIS

Mai

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 6:16S19

Sechs Dinge sind es, die dem HERRN
verhasst sind, und sieben sind seiner
Seele ein Gräuel: Stolze Augen, fal-
sche Zunge ... und wer freien Lauf
lässt dem Zank zwischen Brüdern.

Sprüche 6, 16S19



Bugünkü ayette Tanrı’nın nefret ettiği yedi
şeyi sıralar. İlki “Gururlu gözler”dir, sonra,
“yalancı dil, suçsuz kanı döken eller”. Tan-
rı’nın nefret ettikleri listesinin başında ne
olduğunu görüyor musunuz? Gururlu göz-
ler. Tanrı bundan nefret ettiğini söyler.
Tanrı bundan adam öldürmeden nefret et-
tiği kadar nefret eder.

Yakup 4:6, “Tanrı kibirlilere karşıdır, ama
alçakgönüllülere lütfeder” der. Gurur insa-
nın mahvolma nedenidir. Gurur ailelerin
yıkılmalarına nedendir. Gurur büyük bir
günahtır.

Süleyman’ın Özdeyişleri’nde şunları da
okuyoruz:

“Gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ar-
dından da düşüş gelir” (16:18).

“Küstahlığın ardından utanç gelir, ama bil-
gelik alçakgönüllülerdedir” (11:2).

“Kibir insanı küçük düşürür, alçakgönüllü-
lükse saygı kazandırır” (29:23).



PAZARTESİ

Montag 7
MAYIS

Mai

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 ko-
numu ve başarılarından ötürü duyduğu nor-
mal mutluluktan çok daha fazlasıdır.

Pavlus bunu şöyle dile getirmişti: “Tanrı’nın
bana bağışladığı lütufla hepinize söylüyorum,
kimse kendisine gereğinden çok değer ver-
mesin. Herkes, Tanrı’nın kendisine verdiği
iman ölçüsüne göre düşüncelerinde ölçülü ol-
sun” (Rom.12:3).

Gurur kendine aşırı değer vermektir. Değdiği-
nizden 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 san-
dığınız 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).



SALI

Dienstag 8
MAYIS

Mai

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



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 ka-
zanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar say-
dım” (Fil.3:7) diyebilmişti. Pavlus, dinden vaz-
geçmişti. Pavlus o zamana dek sahip olduğu
her şeyden vazgeçmişti; bunların tümünü pis-
lik saymış, fırlatıp atmıştı.

Mesih ve gurur birlikte olamaz. Hem gururlu
olup hem de Mesih’e Kurtarıcınız olarak gü-
venemezsiniz. Eğer O’na güveniyorsanız, bü-
tün gururunuzu bir kenara bırakmalısınız.

Naaman’ın öyküsü, bir insanın gururundan
kurtulmasının en iyi örneğidir. Naaman kesin-
likle büyük ve önemli bir adamdı. Tanrı onun
karakter ve yetenek sahibi olduğunu belirten
bütün özelliklerini saymıştı. Ama o bir cüzam-
lıydı. Bir günahkârdı. Tanrı onu sadece cü-
zamdan değil, aynı zamanda gururundan da
kurtarmak istiyordu.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 9
MAYIS

Mai

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 cü-

zamı iyileştireceğini düşünmüştü. Biliyor
musunuz değerli dostum, işte din budur.

Naaman, “Bir iyileştirme kuyruğuna girip eli-
ni yaralarımın üzerine koydurabilseydim ve

Tanrısı’nın isminde dua etseydi... üzerime
birazcık yağ sürseydi. Bu harika olurdu” di-
ye düşünmüştü. Bu dindir ve dinin kuralları
vardır, o kadar. Tanrı birisini iyileştirdiğinde
bu imanla olur. Gururunuzu bir kenara attı-
rır. Herhangi bir hastalıkta insana değil, Bü-
yük Doktor olan Tanrı’ya gitmeliyiz. Günah-
tan kurtulmanın yolu bir insana, bir dine gir-
mek 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? Ora-
larda yıkanıp paklanamaz mıydım sanki?”
Sonra öfkeyle dönüp gitti (2 Krallar 5:12).



PERŞEMBE

Donnerstag 10
MAYIS

Mai

(Avrupa ülkelerinin çoğunda dini
bayramdır)

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



Şeria Irmağı, küçük bir ırmaktı, belki de ça-
murlu bir ırmaktı. Lübnan’daki ırmaklardan
bazıları kadar güzel değildi. Bu konuda Naa-
man haklıydı. “Neden gidip Şeria’nın sularına
gireyim? Neden temiz suyu olan bir ırmağa
girmeyeyim?” demişti. Eğer ırmağa girmek
beni kurtaracaksa, o zaman buralara gelme-
me 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 kıra-
cak 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 iste-
mezler. Bunun yerine büyük bir şey yapmayı
isterler.

Naaman da böyle yapmak istedi. İşte bu Naa-
man’ın gururu! Şam’daki ırmakların daha iyi
olduğunu söyledi. Peygamberin ona gidip Şe-
ria Irmağı’nda yıkanmasını söylemekteki say-
gısızlığa çok kızmıştı. Ama kurtulmak için Me-
sih’e gelmeniz gerekir.



CUMA

Freitag 11
MAYIS

Mai

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



Naaman öfkeyle atına binip oradan ayrılır-
ken, hizmetkârları daha bilgeli davranarak
ona gelip “Peygamber senden büyük bir

şey yapmanı isteseydi, onu yapardın. Öy-
leyse neden bunu yapmıyorsun?” dediler.

Günümüzde ne kadar çok kişi kurtuluşa sa-
hip olmak için büyük bir şey yapmayı ister-

ler? Yapmanız gereken hiçbir şey yoktur;
İsa Mesih her şeyi bizim için zaten yapmış-
tır. Bütün yapmanız gereken onu kabul et-
mektir. Bizler boş ellerle ona geliriz. Naa-
man’ın da bu şekilde gelmesi gerekiyordu.

İsa’ya gelmeden, O’nun önünde durmadan
kurtulamazsınız. Kurtuluşun tek yolu budur.

Rab’be, “olduğum gibi geliyorum, tek umu-

dum Senin kanının benim için dökülmüş ol-
ması” diyerek geliriz. Bu kan bizim için ol-
duğu kadar bütün insanlar için de dökül-
müştür. Bütün yapmanız gereken, Mesih’in
çarmıhta gerçekleştirmiş olduğu işi kabul
etmektir.



CUMARTESİ

Samstag 12
MAYIS

Mai

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



Naaman, Şeria Irmağı’na gidip Elişa’nın tali-
matlarına göre suya yedi kez daldı. Orada
olup onu seyretmek harika olurdu. Sanıyo-
rum sudan çıktığı her keresinde yaralarını
muayene ediyordu. Büyük bir olasılıkla için-
den, “Bu çok saçma bir şey. Temizlenmiyo-
rum, cüzamım geçmiyor!” diye düşünüyordu.
Sonra yeniden suya dalıyordu. Ama Şeria Ir-
mağı’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 Tan-
rı’nın kurtarıcı olarak yolladığı İsa Mesih’e
gelmektir.

İsa Mesih’e iman etmek, bir dine girmek de-
ğil, 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.



PAZAR

Sonntag 13
MAYIS

Mai

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 Eli-
şa’nın almasını ister. Ama Elişa, Tanrı’nın
yapmış olduğu bu işten dolayı kesinlikle bir
ücret almaz. Bu da bize Kurtuluşun karşılık-
sız olduğunu gösterir. İnayet budur.

Ne var ki, Elişa’nın Gehazi adında bir uşağı
vardı. Bu adam, böylesine güzel armağanla-
rın elden gitmesini istemediği için Naaman’ın
ardından koşar ve Elişa’nın adını da kullana-
rak bu armağanlardan bir kısmını kendisi için
alıp saklar. Elişa bunu bilir ve Gehazi’ye şöy-
le der: “Naaman’ın cüzamı sonsuza dek se-
nin ve soyunun üzerinde kalacak.” Böylece
Gehazi Elişa’nın huzurundan cüzamlı olarak
ayrılır.

Gehazi neden Naaman’dan armağanları al-
mıştı? Açgözlülüğünden ötürü. Naaman’ın
büyük günahı gururuydu. Gehazi’nin büyük
günahı açgözlülüktü. Sevgili dostum, açgöz-
lülük ruhun cüzam hastalığıdır. Rab bizleri bu
hastalıktan da kurtarmak istiyor.



PAZARTESİ

Montag 14
MAYIS

Mai

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: 11S13

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, 11S13



Bir cüzam olayı da İncil’de anlatılmaktadır.
Yeruşalim’e doğru yoluna devam eden İsa,
Samiriye ile Galile arasındaki sınır bölgesin-
den geçiyordu. Bir kasabaya girdiğinde on
cüzamlı adam uzakta durarak, “İsa, Efendi-
miz, halimize acı!” diye seslendiler. İsa onları
görünce, “Gidin, kâhinlere görünün” dedi.
Adamlar yolda giderken cüzamdan temizlen-
diler. Onlardan biri, iyileştiğini görünce yük-
sek sesle Tanrı’yı yücelterek geri döndü, yü-
züstü İsa’nın ayaklarına kapanıp O’na teşek-
kür etti. Bu adam Samiriyeli’ydi. İsa, “İyileşen-
ler on kişi değil miydi?” diye sordu. “Öbür do-
kuzu nerede? Tanrı’yı yüceltmek için bu ya-
bancıdan başka geri dönen olmadı mı?” Son-
ra 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 hastala-
ra şifa vermiş olduğunu duymuşlardı. Onlar
da İsa’nın o şifa verme gücüne, merhametine
ve kurtarıcılığına güvendiler.



SALI

Dienstag 15
MAYIS

Mai

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



Kendisinden yardım isteyen bu cüzamlılara
İsa Mesih sadece bir söz söyledi: “Gidin, kâ-
hinlere görünün!” Ancak bu ölümcül hastalık-
tan kurtulduktan sonra kâhine görünebilirler-
di. Ne var ki İsa Mesih onlara dokunmadı, el-
lerini onların üzerine koymadı. Nasıl iyileşe-
ceklerdi? Bu emirle İsa cüzamlılarda bir umut
uyandırdı. Onların kendisine güvenmelerini,
sözüne uymalarını istedi. Kurtuluş yolu buy-
du.

Rab bizlere de iyiliklerini göstermek ister.
Ama bazen bizim önce O’nun sözüne göre
adım atmamızı bekler. İsa Mesih’e iman et-
mek ve O’nun sözlerine itaat etmek her za-
man birbirine bağlıdır. Cüzamlıların İsa’nın
sözüne itaat etmeleri onların İsa’ya iman et-
miş 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 ko-
yuldular. Onların Rab’be itaat ederek hareke-
te geçtiklerinde şifa bulmaları gerçekten hari-
kadır!



ÇARŞAMBA

Mittwoch 16
MAYIS

Mai

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 di-
ğer dokuz kişi ortalarda yoktu. Neden sadece
biri döndü? Diğer dokuz kişi nerede kaldı?
Onlar iyileşmiş olduklarını görmemiş miydi-
ler? Kuşku yok ki, onlar da iyileştiklerini gör-
düler. 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 hakketmedi-
ği halde Tanrı’nın ona büyük merhamet gös-
terdiğinin, O’nu bağışladığının farkına vardı.
İsa bambaşka birisiydi; şimdi İsa’ya dönmeli,
O’na teşekkür etmeliydi. Eminim ki, geri dö-
nerken de yüksek sesle Tanrı’yı yüceltiyordu.
Çünkü bu kurtuluşu, yeni yaşamı O’na borç-
luydu. Öbür dokuz insan da cüzamlarından
kurtulduklarında kesinlikle sevindiler. Ama
İsa’ya dönmediler, eski köylerine, yakınlarına
koştular. Kahinlere gidip iyileştiklerini göster-
diler. Artık herkes gibi, dünyaya dalıp gittiler.
Onlardan bir iz bile kalmadı.



PERŞEMBE

Donnerstag 17
MAYIS

Mai

İsa, iyileşenler on kişi değil miydi?
diye sordu. Öbür dokuzu nerede?

Bu yabancıdan başka Tanrı’yı

yüceltmek için geri gelen olmadı

mı?

Luka 17:17S18

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, 17S18



İsa Mesih, iyileşen on kişiden sadece yaban-
cı olan bu kişiden başka Tanrı’yı yüceltmek
için geri dönen olmadı mı? diye sordu. Bu
sözler bize, Tanrı’nın çektiği derin yürek acı-
sını gösterir. O, insanlara ne kadar iyilik gös-
terirse de, dua ve yalvarışlarına ne kadar ce-
vap verirse de, bu insanların çoğu, aldıklarıy-
la 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 sorabil-
seydik 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 Rab’be yönelen yanıtın da buna benzi-
yor mu?



CUMA

Freitag 18
MAYIS

Mai

İsa, iyileşenler on kişi değil miydi?
diye sordu. Öbür dokuzu nerede?

Bu yabancıdan başka Tanrı’yı

yüceltmek için geri gelen olmadı

mı?

Luka 17:17S18

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, 17S18



Cüzam gibi korkunç bir hastalıktan iyileş-
mek harika bir şeydir. Ama Tanrı’yla dost-
luk, Tanrı’yla kişisel yakın ilişki, daha da
değerli ve önemlidir. İşte, cüzamdan iyile-
şen Samiriyeli adam öbür dokuz arkada-
şından farklı bir şekilde davrandı. İyileşti-
ğinin 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, Tan-
rı’yı övmek ve İsa Mesih’i arayıp O’na te-
şekkür 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.



CUMARTESİ

Samstag 19
MAYIS

Mai

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 Me-
sih şöyle dedi: “Ayağa kalk, git. İmanın seni
kurtardı!” On kişi şifa bulmuştu. Ama sade-

ce birine İsa, “İmanın seni kurtardı” dedi.
Demek ki, kurtulmak iyileşmekten daha üs-
tün bir şeydir. Bir hastalıktan kurtulabilirsin,
ama belirli bir süre sonra yine hastalana-
caksın. Yaşlanmana, sonunda da bu dün-
yadan göçüp gitmene kimse engel olamaz.
Oysa iman ile kurtuluş, sonsuzluğu kapsar.
Günahların bağışlanmasını ve insanın son-
suz 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, Yahudi-

ler 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.



PAZAR

Sonntag 20
MAYIS

Mai

PENTİKOST BAYRAMI / PFINGSTEN

(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



Biliyor musunuz, değerli dostum, şükretmekle
Tanrı’yı yüceltmiş oluyoruz. Aynı zamanda
teşekkür etmekle Tanrı’nın İsa Mesih aracılı-
ğıyla bize sağlamış olduğu nimetleri kendimi-
ze kabul etmiş oluruz. Öbür yanda, teşekkür
etmezsek, hamt etmezsek, Rab’bin bizim için
sunduğu iyilikleri, inayeti küçük gördüğümüzü
gösteririz. O zaman da Rab’bin bize sunduğu
o bereketlerden gerektiği gibi yararlanama-
yız. Şükür dolu bir yaşamı yaşamamak, as-
lında yenilginin, sevincin yitirilmiş olduğunu
gösteren bir işarettir. Rab’bin bereketlerini
unutan kişi, sadece sıkıntılarını, gerçekleş-
memiş olan hayallerini, korkularını, kaygıları-
nı, eksiklerini düşünür ve haliyle mutsuz olur.

“RAB’be övgüler sun, ey gönlüm! O’nun kut-
sal 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 seve-
cenlik tacı giydiren, yaşam boyu seni iyilikler-
le doyuran O’dur” (Mezmur 103:1S5).



PAZARTESİ

Montag 21
MAYIS

Mai

PENTİKOST BAYRAMI /
PFINGSTMONTAG

(Avrupa ülkelerinin çoğunda kutlanır)

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 ...

verkündigen wir euch.

1. Johannes 1,1



Tanrı Sözü olan İncil, “Yazılmış olan önemli,
bilinçli, bereketli, görkemli ve en güzel Ki-
tap”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 İn-
cil mi? Hayır, tek İncil vardır, ama bir gerçe-
ğin dört tanık tarafından ortaya konmasıdır.
İncil’in Matta kesimi İsa’yı kral olarak, Mar-
kos, mükemmel bir hizmetçi olarak, Luka
merhametli ve sevecen insanoğlu olarak tanı-
tır; Yuhanna ise, İsa Mesih’i tüm görkemiyle
Tanrı’yla aynı özyapıya sahip olan Kutsal
Tanrı Oğlu olarak tanıtır. Yuhanna aynı za-
manda İncil’de 1., 2., 3. Yuhanna mektupları-
nın ve Vahiy kitabının da yazarıdır.

Önümüzdeki günlerde 1 Yuhanna mektubu-
nun 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? Açıkla-
ması önümüzdeki günlerde.



SALI

Dienstag 22
MAYIS

Mai

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 ... verkündigen wir

euch.

1. Johannes 1,1



“Başlangıçtan beri var olan yaşam sözü!” Yu-
hanna 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 yaşı-
nın 300 bin ile 700 bin yıl arasında olduğunu
tahmin ediyordu. Sonra 2,5 milyon yıl denildi,
şimdiyse dünyanın yaşı milyarlarla ifade edil-
mektedir. Unutmayalım ki, inandığımız Tanrı,
ezeli ve sonsuzdur.

Bu evreni Tanrı mı yarattı, yoksa o bir tesadüf
eseri midir? Evrenin kendiliğinden oluşuverdi-
ğini düşünmek saçmadır. Yaşamın bir patla-
ma sonucu tesadüfen ortaya çıktığını söyle-
mek, bir matbaada patlama sonucu bir sözlü-
ğün kendiliğinden ortaya çıktığını söylemek
kadar akılsızcadır.

Yaşadığımız bu evrenin gerisinde akıllı bir
güç vardır. Başlangıcın tarihini bilmiyoruz.
Birkaç bin ya da milyar, fark etmez, istediği-
niz gibi kabul edebilirsiniz. Çünkü burada
sonsuzluğun Tanrısı ile ilgileniyoruz.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 23
MAYIS

Mai

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 birlik-
teydi ve söz Tanrı’ydı! Başlangıçta O Tanrı’y-
la 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 var-
dı” (var değil). Başka deyişle bu, başlangıcı
olmayan bir başlangıçtır; çünkü O’nun baş-
langıcı yoktur. “Başlangıçta Söz vardı” ayeti-
nin 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 ve-
ren ve Yuhanna 1:14'e gelene dek bunun yü-
celiğini anlamakta aciz kalırız: “Söz beden ol-
du - insan oldu - aramızda yaşadı!” Bu da bi-
zi, İsa’nın doğduğu yer olan Beytlehem’e geri
götürür ve oradan başlayarak kavramaya
başlarız.



PERŞEMBE

Donnerstag 24
MAYIS

Mai

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

mit: ile

zusammen mit: ile birlikte



Bugünkü ayette başlangıçta Söz’ün var oldu-
ğu, 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. An-
cak 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 kalmış-
tır. Bizler O’nun yanına gidemez, O’nu göre-
mezdik. Bu nedenle O bizim yanımıza gel-
miştir, Tanrı’yı bize açıklamıştır.

Başka deyişle, sonsuz, ezeli olan Tanrı, biz-
lere yeniden o sonsuz kurtuluşu vermek için,
yeryüzüne bir insan olarak geliyor. Bu bizim
aklımızın alamayacağı kadar büyük bir ina-
yettir. Bu, aynı zamanda Tanrı’nın biz insan-
lara olan sevgisinin yüceliğini gösterir. Ben
buna evet dediğimden beri yüreğimde o son-
suz esenliği, kurtuluş güvencesini yaşamak-
ta, ve Rab’be bunun için hamt etmekteyim.



CUMA

Freitag 25
MAYIS

Mai

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 Ya-
kup O’nunla Yeruşalim kentinde tanıştılar.
Daha sonra İsa onlara yaklaşıp kendisini izle-
melerini istediğinde, bu iki kardeş babalarıyla
birlikte ağlarını onarıyorlardı. Çünkü meslek-
leri balıkçılıktı. Onlar da hemen babalarını bı-
rakıp İsa’yı izlediler. Şimdiyse Yuhanna O’n-
dan söz ederek İsa’nın tüm kişiliğinin gerçeği-
ni ortaya seriyor.

Yuhanna, “İşittiğimiz, gözlerimizle gördüğü-
müz, 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 et-
mektedir. Yuhanna, Rab İsa’yı gerçekten
duyduğunu, O’nun sesini işittiğini ve O’nu
dinleyince Tanrı’yı dinlemiş olduğunu söylü-
yor.



CUMARTESİ

Samstag 26
MAYIS

Mai

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 ... verkündigen wir

euch.

1. Johannes 1,1



İsa’yı seyrettik, O’na baktık, diyor. Burada
kullanılan sözcük dilimize tiyatro olarak geç-
miştir. Tiyatro sadece oturup baktığınız bir
yer değil, dikkatle izlediğiniz bir yerdir. Yu-
hanna 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. İb-
rani halkı Musa önderliğinde çölde ilerlerler-
ken, itaatsizlikleri yüzünden yılanlarca ısırıldı-
lar. Tanrı’nın Musa peygambere sunduğu çö-
züm, tunçtan bir yılan yapıp onu yukarı dik-
mekti ve yılanlarca ısırılan kişiler kurtulabil-
mek için yukarıya kaldırılan direğin üstündeki
tunçtan yılana bakmak zorundaydılar. Yuhan-
na bunu İsa’ya uyarlıyor ve kurtuluş için
imanla O’na bakmamız gerektiğini belirtiyor.
Bunun ardından da O’nu hayatımızla izlemek
gerekiyor. Bakmak kurtarır, hayatımızla izle-
mek kutsallaştırır. Yuhanna’nın İyi Haberinde
belirtildiği gibi, “Söz insan olup aramızda ya-
şadı. Biz de O’nun yüceliğini, Baba’dan gelen
lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul’un yü-
celiği niteliğinde gördük” (Yu.1:14).



PAZAR

Sonntag 27
MAYIS

Mai

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



“Yaşam belirgin oldu” ya da “Yaşamı açıkça
göründü!” Bu, yaşamın insanların görebilece-
ği açık bir yere getirilmesi demektir. Yuhanna
bir sonraki ayette göreceğimiz gibi, yaşam
sözü olan Rab İsa Mesih hakkında konuş-
maktadır.

Yuhanna’nın sözünü ettiği “sonsuz yaşam”
İsa Mesih’in ta kendisidir. Eğer bir tanım is-
terseniz, sonsuz yaşam bir kişidir ve bu kişi
İsa Mesih’tir. Öyle basit ki, bunu her insan
anlayabilir, hem de o kadar zordur. Ya Me-
sih’tesin ya da değilsin. Hepsi bu kadar! Ya
Mesih’e inanırsın ya da inanmazsın. Eğer
inanıyorsan, sonsuz yaşama sahipsin, de-
mektir. 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 oldu-
ğumdan eminim. Neden? Çünkü Rab’bin Sö-
zü açık ve kesin olarak bunu diyor.



PAZARTESİ

Montag 28
MAYIS

Mai

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



“İşittiğimizi ve gördüğümüzü” sözleri üçüncü
kezdir ki söyleniyor. Neden üç kez tekrarlanı-
yor? Çünkü ruhsal paydaşlık çok önemlidir.
Ama Tanrı’yla nasıl beraberliğimiz olacak?
Bu mümkün değil. Çünkü Tanrı kutsaldır. Öy-
leyse Tanrı’yla insanı nasıl bir araya getirebi-
lirsiniz? Amos peygamber şöyle dedi: “İki
adam anlaşmadan birlikte yürürler mi?”
(Amos 3:3). Nasıl beraberliğimiz olacak?
Tanrı’yla anlaştığımızda beraberliğimiz olabi-
lir. Tanrı’ya şükürler olsun ki, O bu anlaşma
yolunu kendisi açtı. İsa’ya Tanrı’nın Sözü,
özü denmektedir. Durup dururken Tanrı ne-
den Kendi Sözü, özü 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: “Ta-
nıklık şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi,
bu yaşam O’nun Oğlu’ndadır. Oğul’u varlığın-
da bulunduran yaşama sahiptir. Tanrı’nın Oğ-
lu’nu varlığında bulundurmayan yaşama sa-
hip değildir” (1 Yu.5:12).

Not: İncil’de İsa’ya ilişkin söylenen Oğul sözü
ruhsal anlamdadır.



SALI

Dienstag 29
MAYIS

Mai

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



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 kurtarı-
cımız olarak tanımamız, kabul etmemiz gere-
kir.

Günümüzde paydaşlığın anlamını ve önemi-
ni yitirmiş durumdayız. Paydaşlık dediğimiz-
de genelde aklımıza birlikte eğlenmek, ye-
mek 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. Bir-
likte Rab İsa ve O’nun Sözü ile ilgili şeyleri
konuşuruz. O’nun söylediği sözleri, ilkeleri,
vaatleri paylaşırız. Birlikte Rab’be ilahiler
okur, O’nu yüceltiriz.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 30
MAYIS

Mai

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! Kilise-
de Rab’bin Sofrasının yapılışı bir eylemdir;
vermek bir eylemdir, dua etmek bir eylemdir.
Ancak bu bölümde Yuhanna’nın burada sö-
zünü ettiği, Pavlus’un da şu ayette belirttiği
beraberlik (ortak olma) tecrübesidir: “O’nu ta-
nımak, dirilişinin gücünü bilmek ve elemlerine
ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek...
istiyorum” (Fil.3:10).

Etiyopyalı bir adam vardı. Tanrı’nın Ruhu F¥li-
pus adındaki öğrenciyi ona yolladı ve Filipus
ona Rab’bin müjdesini açıkladı. Bu açıkla-
mayla bu adam sevinçle dolarak yoluna de-
vam 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.



PERŞEMBE

Donnerstag 31
MAYIS

Mai

(Avrupa ülkelerinin bazısında dini
bayramdır)

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



Tanrı Işıktır sözü, Tanrı kutsal olduğunu be-
lirtir. Ama insan kutsal değildir. Harika kurta-
rıcı ile benim aramdaki bu uçurum nasıl ka-
patılabilir? 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 üs-
tüne 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 bu-
nu yapabilseydi, o zaman bir aracım olurdu.”
İncil, bu tek aracının İsa Mesih olduğunu söy-
ler (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 gide-
rilmesini sağlayan bağışlamalıktır; yalnız bi-
zim günahlarımız için değil, tüm dünyanın
günahları için”(1 Yu.2:1S2).



Değerli okuyucumuz, takvimdeki
yazılara ilişkin herhangi bir sorunuz
ya da anlamadığınız bir yer olursa
bize çekinmeden yazabilirsiniz. Si-
ze elimizden geldiğince yanıt ver-
meye ve sizlerle yazışmaya hazırız.
Ayrıca, cezaevinde olanlarınıza,
cezaevi idaresinin izin verdiği ölçü-
de ruhsal konularla ilgili kitap ve
CD’ler sağlayabiliriz.

Adresimiz:

  Mutlu Kaynak
  Postfach 41 01 61
  D - 44 271 Dortmund
  Almanya / Deutschland
  e-Mail: mutlu.kaynak@aol.de



SEVİNÇ GETİRİCİ HABER’İN
SESİNİ DİNLE!

Varlığının gizini, amacını, yaşamının
getirdiği yararı hiç düşündün mü?
Kimsenin umut dolu bir gelecekten
söz edemediği dünyamızda senin ka-
fanda beliren bir sürü soru aydınlığa
kavuşturuldu mu?

Bunalımlar, kaygılar ve dayanılmaz
sancıların korkunç boyutlara ulaştığı
günümüzde en büyük ihtiyacın sonsuz
yaşam güvencesi olduğunu biliyor mu-
sun?

Tüm bu sorulara yanıt arıyorsanız,

  02 31 - 58 69 49 15

nolu telefonumuzu arayın. 



CUMA

Freitag 1
HAZİRAN

Juni

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



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? Odanı-
zın ışığını açtığınızda köşeye gizlenmiş ka-
ranlık aydınlanır. Köşeye gidip de karanlığı
yok eden şey nedir? Ya da karanlığı yok et-
miş midir? Işık söndürülünce karanlık yine o
köşeye geri dönmez mi? Öyleyse ışık nedir?

Yuhanna Tanrı’nın ışık olduğunu söylerken,
Tanrı’nın kişiliğinin özelliklerinden, öz nitelik-
lerinden bir kısmını açıklamış oluyor. Bu Tan-
rı’nın öz niteliklerinin tümünü kapsamazsa da,
O’nun hakkında çok şey anlatır. Işık, görkem-
den, parlaklıktan, güzellikten ve Tanrı’nın ha-
rikalarından söz eder. Güneş harika bir alev
topu gibi doğarken, onu hiç izlediniz mi? Gü-
neşin doğuşunu ya da batışını gördüğümde
her zaman hayran kalmışımdır. Tanrı’nın ya-
rattığı doğayı, güneşi, yıldızları izlemek, gör-
mek ne harika bir şeydir! Tanrı ışıktır. Bu da
Tanrı’nın güzelliğini, yüceliğini gösterir.



CUMARTESİ

Samstag 2
HAZİRAN

Juni

Tanrı ışıktır ve O’nda karanlığın
izi yoktur.

1 Yuhanna 1: 5

Gott ist Licht.
1. Johannes 1,5



Şu soruyu tekrar sorayım: Tanrı Işıktır,
dediğimizde ne anlıyoruz? Işık ve özellik-
leri nelerdir? Işığın bir özelliği kendisini
belli etmesidir. Işık görülebilir, hem de
kendisini yayar. Karanlığı aydınlatır. Işık
olduğunda ellerimi görebilirim ve kirlendiy-
se yıkayabilirim. Işık olmasaydı yeryüzü-
nü göremezdik, hiçbir şey göremezdik.
Işık kusurları ve kirliliği ortaya çıkarır, aynı
zamanda ışık güzellikleri de açığa çıkarır.

Işık ayrıca Tanrı’nın bembeyaz paklığın-
dan 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. Ha-
nımların çoğu elbiselerinin kokularını gi-
dermek için onları güneşte bırakırlar. Gü-
neş harika bir temizleyicidir. Işık sözüyle
de Tanrı’nın paklığı, kutsallığı anlatır.



PAZAR

Sonntag 3
HAZİRAN

Juni

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. Ufuk-
taki ışık insana cesaret verir. Devam edecek
gücü sağlar. Tanrı ışıktır. Dostum, karanlık
sadece ışığı yok saymak değildir. Basitçe ışı-
ğın karşıtı da değildir. Karanlık ışığa düş-
mandır. Tanrı’nın ışığı ve kutsallığı dünyanın
karanlık ve karmaşası ile tam bir çatışma ha-
lindedir.

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 at-
madı, cehennemi hakketmişken. O bize gön-
derdiği 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.



PAZARTESİ

Montag 4
HAZİRAN

Juni

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

nicht vorhanden: yok



Işığın önemli bir özelliği, ulaştığı yeri ısıtma-
sıdır. Işık, enerji taşır. Dünyamız için bu ener-
jinin kaynağı güneştir. Güneş saniyede 4 mil-
yon ton dolayında atom yitir ve bu maddeye
eş değerde olan enerjiyi uzaya fırlatır. Gü-
neşten yayılan ışınlar dünyamıza ulaşır, bizi
ısıtır ve dünyamızda yaşamayı olanaklı kılar.
Eğer dünyamız güneşten biraz uzak ya da
yakın olsaydı burada yaşamak mümkün ol-
mazdı. Örneğin Merkür gezegeni güneşe en
yakın gezegendir. Onun güneşe bakan yüzü
400 dereceyi geçer, güneşe bakmayan tarafı
karanlık ve eksi 170 derece dolayında soğuk-
tur. Merkür’ün bir yüzü fokur fokur kaynarken,
diğer tarafı aşırı oranda soğuktur. Buna ben-
zerlikte, ruhsal alanda bizler yüzümüzü Tan-
rı’ya çevirebiliriz. Yüreklerimiz aşırı oranda
buzlaşmış, ruhumuz enerji yokluğundan yıp-
ranmış olabilir. Ama yüzümüzü Tanrı’nın ışı-
ğına çevirdiğimizde, O’na yaklaştığımızda,
O’ndan gelen o ışınlar, o sıcaklık bizi yeniden
ısıtır. Tanrı ışığının, sıcaklığının yüreğimize
girmesine izin verdiğimizde, o buzlar yüreği-
mizden eriyip gider. Böylece O’nun gücüyle
güç buluruz.



SALI

Dienstag 5
HAZİRAN

Juni

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



“O’nunla ruhsal paydaşlıktayız” ya da
“Eğer O’nunla beraberliğimiz vardır der,
ama vaktimizi karanlıkta geçiriyorsak ya-
lan söylüyoruz ve gerçeği uygulamıyoruz
demektir” derken, Yuhanna, bizim yalan
söylediğimizi öne sürüyor. Birine yalancı
demek hiç de hoş bir şey değildir. Yuhan-
na size, “‘ben imanlıyım, Tanrı’ya inanıyo-
rum’ diyor, ama günahta yürüyorsanız, o
zaman yalan konuşuyorsunuz”, diyor; çün-
kü Tanrı ışıktır ve kutsaldır! Çünkü ışıkla
karanlık hiçbir zaman bağdaşamaz.

Dostum, eğer Tanrı’yla yürüyeceksen,
O’nunla ancak IŞIKTA yürüyebilirsin. Eğer
günahların bağışlanmamışsa, iman etmiş-
sin ama yaşamında günah varsa, O’nunla
yürümüyorsun, demektir. Tanrı’yı kendi
düzeyine indiremezsin. “Benim Rab ile
paydaşlığım var” derken günah ile de pay-
daşlığın olamaz. Bu mümkün değil. Çünkü
Rab’bin günahla asla paydaşlığı olamaz.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 6
HAZİRAN

Juni

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



“Biz de ışıkta yürürsek!” demek Tanrı’nın Sö-
zü’nün ışığında yürürsek, demektir. Dikkat
edin, burada ışığa göre yürümekten söz et-
miyor, ışıkta yürümekten söz ediyor. Bu da
bizim için şu anlama geliyor: Önemli olan na-
sıl yürüdüğümüz değil, nerede yürüdüğümüz-
dür. Tanrı’nın önüne gelip O’nun Sözü’nün
günahlı yüreklerimizin üzerinde parlamasına
izin verdik mi?

Görüldüğü gibi, karanlıkta yürüyüp iyi bir du-
rumda olduğunuzu düşünmeniz mümkündür.

Dünyanın her tarafında insanlar ibadet yerle-
rine gidip dinsel ibadetlerini yapmaktadırlar.
Ancak bu insanlar Tanrı’nın Sözü’nü işitmi-
yorlar. 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, gü-
nahlı olduklarını ve Tanrı’yı kendi düzeylerine
indiremeyeceklerini anlarlardı. Yuhanna, Tan-
rı’yla beraberliği olduğunu iddia edip günahta
yaşayan birinin yalan dediğini, söyler.



PERŞEMBE

Donnerstag 7
HAZİRAN

Juni

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 beden-
deyken, her zaman ruhsal bir savaş halinde
olacağız. Günaha ne yazık ki sürekli olarak
düşüyoruz. Tabii, bir imanlı olarak günaha
düştüğümüzde, kurtuluşumuzu yitirmiyoruz.
Tanrı’yla beraberliğimizi yitiriyoruz. Ne zama-
na kadar? Rab’bin önünde durup onu itiraf
edip af dileyene kadar. O zaman Mesih’in ka-
nı bizi yeniden arındırır. Arındırır sözcüğü ge-
niş 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 ailesin-
deyseniz ve yaşamınızda günah varsa Tanrı
size Mesih’e inanmayan biri gibi davranmaya-
caktır. O size söz dinlemeyen bir çocuk gibi
davranacaktır. Yani, bazen bir babanın çocu-
ğunu bir odaya götürüp cezalandırdığı gibi,
sizi bir kenara çekecektir.

Günaha düştüğünüz an, hemen Mesih’e gidip
O’nun temizleyen kanı altına gelin. İşte o za-
man beraberlik yeniden kurulur.



CUMA

Freitag 8
HAZİRAN

Juni

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 temiz-
dir. Bu gerçekten de insanın kendisini görme-
mesinden kaynaklanıyor. Yuhanna’nın söyle-
diği bu sözler, yalancı olmaktan daha da kö-
tüdür. Eğer yaşamınızda günahın olmadığını
söylemeye başladıysanız, sizde kesinlikle
gerçek yok demektir. Bu sizde gerçeğin olma-
dığı anlamına da gelir. Kendinizi aldatıyorsu-
nuz 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 der-
sek kendi kendimizi aldatırız ve içimizde ger-
çek olmaz” der. Dostum, bu yaşamda mükem-
melliğe, kusursuzluğa ulaşmak olanaksızdır.

İnsan, benim günahım yoktur ya da ben iyi bir
insanım, hata işlemem deyince kimi aldatı-
yor? Sadece kendisini kandırmış olur. Kimse
Tanrı’yı aldatamaz. Komşusunu ya da arka-
daşını da değil, yalnızca kişi kendisini aldatır.



CUMARTESİ

Samstag 9
HAZİRAN

Juni

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



Bugünkü ayetimiz, “Eğer” ile başlıyor. “Eğer
günahlarımızı açıkça söylersek!” “Eğer Tan-
rı’yla beraberliğimiz vardır dersek!...” “Eğer
ışıkta yürürsek...” İşte günahlı insanla kutsal
Tanrı’yı bir araya getirmenin yöntemi, günah-
ların itiraf edilmesi, açıkça söylenmesidir. “İti-
raf” aynı şeye evet, yani Tanrı’nın söylediği-
nin aynısını söylemektir. Tanrı, yaptığınızın
günah olduğunu söylüyorsa, siz de O’nun ta-
rafına 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 pisliğe girip çıkar, ba-
basından aldığı mirası har vurup harman sa-
vurur. Sonunda pişman olarak üstü başı kirli,
pis bir şekilde geri döner. Babası onu sevgiy-
le kabul eder, ona yeni elbiseler giydirir. Oğlu
ertesi gün, “Baba ben yine uzaklara gidip do-
muz ağıllarında çalışacağım!” demedi.

Günahlarımızı itiraf ettiğimizde onlara sırt çe-
virdik, Tanrı’nın söylediğinin aynısını söyle-
dik, demektir. Tanrı günahtan nefret eder ve
şimdi de siz nefret ediyorsunuz demektir. İti-
raf sizinle Tanrı arasındaki bağlantıyı, ilişkiyi
düzeltir.



PAZAR

Sonntag 10
HAZİRAN

Juni

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 Rab’be gidip yüreğinizi açmıyorsunuz
ve başkasına söyleyemeyeceklerinizi O’na
anlatmıyorsunuz? Sorunlarınızı, günahlarınızı
anlatın Rab’be. Zayıflıklarınızı anlatın, itiraf-
larda bulunun. Tanrı’ya, kendisiyle paydaşlık
içinde olup O’nun ilkelerini kendi hayatınızda
yaşamak ve başkalarına yansıtmak istediğini-
zi söyleyin. Tanrı’nın kendisine geri dönen
yolu da Tanrı’nın hazırlamış olması harikadır!

Şimdiye dek söylediklerimizi özetlersek, Yu-
hanna bize, ancak ışıkta, yani Tanrı’nın
önünde yürüyerek O’nunla beraberliğimiz ola-
bilir, diyor. Yapmamız gereken ikinci nokta,
günahlarımızı O’na itiraf etmektir. Işıkta yürü-
dükçe İsa Mesih’in kanının bizi arıtmaya de-
vam ettiğini biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz
ki, daha kusursuz değiliz, ne yazık ki, her za-
man günaha düşeceğiz. Ancak bu günahlılı-
ğımızı O’na itirafta bulunmamız gerektiğini de
bilmeliyiz. Günbegün, Rab’bin Sözü’nden ge-
reken besini, gıdayı alarak yaşamamız, iman-
da büyümemiz gerekir. Rab’bin Sözü’ne de-
ğer verdikçe, o Söz’den beslendikçe o Söz
bizi geliştirecek ve olgunlaştıracaktır.



PAZARTESİ

Montag 11
HAZİRAN

Juni

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: kahin



Bugünlerde Kutsal Kitap’tan ağıtlar kitabına
bakacağız. Yeremya peygamber, Yeremya ve
ağıtlar kitabını yaklaşık İ.Ö. 650 yılları dola-
yında 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 çağı-
rır ve Tanrı’nın yargısını İsrail halkına bildir-
mekle görevlendirir. Neden Tanrı’nın yargısı
gelmek üzeredir? Çünkü daha önceleri de ol-
duğu gibi, bu halk yeniden putperestliğe doğ-
ru 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 son-
ra ülkede yeniden bir gerileme, yozlaşma,
Rab’den dönüp yeniden putlara yönelme söz
konusudur. Bu insanların Tanrı’dan uzaklaş-
maları, Rab’be itaat etmemeleri yargıyı getir-
mek üzeredir ve Yeremya bunu halka bildir-
melidir. Zaten Yeremya kitabının ana konusu
da, Rab’bin yargısıdır.



SALI

Dienstag 12
HAZİRAN

Juni

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



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 kaldırı ldı.  İ .Ö.587 yı lında ise
Yeruşalim kuşatıldı, yakılıp yıkıldı, Yahuda
krallığı 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  halk ın Babi l l i lere karş ı
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.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 13
HAZİRAN

Juni

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



Yeremya peygamber büyük bir Tanrı adamıy-
dı. Ona gerçekten de ‘Tanrı’nın ağlayan pey-
gamberi’ demek yerindedir. Çünkü Tanrı,
böylesine yufka yürekli biri olan Yeremya’yı
katı bir yargı mesajı vermek üzere seçti. Ye-
remya 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 ol-
duğunu kanıtlamıştı. Yoşiya, katılmaması ge-
reken bir savaşa katılıp bu savaşta öldürüldü.
Yeremya da ona bir ağıt yaktı.

Yeremya, bu halkın günahlarından dolayı Ba-
bil’de sürgün olarak yetmiş yıl kalacaklarını
önceden bildirdi. Ayrıca, sürgünün karanlığı-
nın ötesindeki ışığı da gördü.

Bu gün de Tanrı’dan uzaklaşmanın yargı,
O’na gelmenin, Rab’de yaşamanın esenlik ve
barış getirdiğini bilmeliyiz.



PERŞEMBE

Donnerstag 14
HAZİRAN

Juni

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 kilo-
metre uzaklıktaydı.

Burada Yeremya’nın babası Hilkiya’dan söz
edilmektedir. Hilkiya, kral Yoşiya’nın hüküm-
ranlığı sırasında Yasa kitabını bulan baş ka-
hindi. Yoşiya zamanındaki uyanışı kıvılcım-
landıran şey, Rab’bin Musa’ya verilen Yasa-
sı’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. Tan-
rı’nın insanları kullandığı doğrudur ama uya-
nışı getiren Tanrı Sözü’dür. (Bu uyanış ve et-
kileri, 2 Krallar 22 ve 2. Tarihler 34'te bkz.).

Tanrı bizim yüreklerimizde, yaşamlarımızda
da bir uyanış sağlamak istiyor. Nasıl mı? Sö-
zü aracılığıyla. Bu nedenle, değerli okuyucu-
muz, Tanrı Sözü’nü sürekli olarak okumalı ve
onun üzerinde düşünmelisiniz. Elinizde Kut-
sal Kitap yoksa, adresimizden ısmarlayabilir-
siniz.



CUMA

Freitag 15
HAZİRAN

Juni

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 Nebukad-
nessar tarafından yıkılan Yeruşalim konu-
su ile ilgili beş ayrı ağıttan oluşur.

Siyon kentinin viraneye dönüşmesi öyle-
sine 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 yazıl-
masının nedeni işte bu felaketti. Bu kitap,
Yeremya’nın ön bildirilerine bir tür ek ola-
rak görülebilir. Peygamberin Yeruşalim’in
ve tapınağın yıkımından dolayı duyduğu
derin üzüntüyü ifade eder. Ön bildirilerinin
yerine geldiğini görerek mutlu olmak yeri-
ne Yeremya, halkının çektiği sıkıntılar ne-
deniyle acı acı ağlar.

Yeruşalim kenti dul kalan kadına, içinde
oturanlarsa çocuklarına benzetilir.



CUMARTESİ

Samstag 16
HAZİRAN

Juni

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



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 Yerem-
ya’nın ağıtları gibi başka bir şey yoktur” de-
miştir. “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 ha-
bere dayanamıyor ve gözyaşı döküyor.

Yeremya’nın Ağıtları kitabı, beş bölümden
oluşmuştur ve her bölüm bir ağıttır. Bu ağıtlar
anlatılamayacak kadar üzüntü doludur. Bun-
larda, Yeremya’yı ağlayarak Yeruşalim’e ba-
karken görüyoruz. Bu kitap göz yaşları ve
üzüntüyle doludur. Bir acı şarkısı, bir üzüntü
şiiridir ve merhamet sözleriyle doludur. Bu kı-
rılan bir kalbin ilahisi, bir üzüntü mezmuru, bir
üzüntü senfonisi, bir kalburdan geçme öykü-
südür. Yeremya’nın Ağıtları, Kutsal Kitap’ın
ağlama duvarıdır, diyebiliriz.



PAZAR

Sonntag 17
HAZİRAN

Juni

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



Ağıtlar kitabı, bizi Yeremya’nın yüreğinin de-
rinliklerine götürür. Tanrı’dan kendi kalbini
gerçekten kıran bir mesaj getirmişti. Çok üzü-
cü ve zavallıydı ve o ağlıyordu. Genel olarak
gözyaşları bir zayıflık işareti olarak kabul edi-
lir ya da ağlamak erkeklere yakışmaz; hele
hele yüksek sesle ağlamak bebeklere özgü-
dür, denir. Ama bu hiç de doğru değil!

Yeremya adlı bu adamın çok yumuşak bir kal-
bi 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 öğütlemiş-
ti. 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.



PAZARTESİ

Montag 18
HAZİRAN

Juni

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



Yeremya bizlere Yeruşalim’e ağlayarak ba-
kan başka birini, yani İsa Mesih’i hatırlatıyor.
Tek fark, Yeremya kentin kalıntılarına baktı-
ğında Yeruşalim harabe olmuştu ve tapınak
yakılıp yıkılmıştı. İsa Mesih de Yeremya’dan
altı yüzyıl kadar sonra Yeruşalim kentinin ba-
şına geleceklerden ötürü Yeruşalim için ağla-
mıştı. 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’i itaatsiz bir kadına
benzeterek harabeye dönmesinin nedenini
açıklar: “RAB haklıdır, çünkü buyruğuna karşı
geldim; şimdi dinleyin, ey halklar, çektiğim
acıya görün; erden kızlarım, gençlerim sürgü-
ne gitti”.

Rab daima haklıdır! O yargıladığı zaman da
haklıdır. Çünkü Rab kurtuluş için her tür feda-
karlığı yapmış, tüm olanaklarını ortaya koy-
muştur. İnsanın kurtulması için sadece
Rab’bin Mesih İsa aracılığıyla sunduğu kurtu-
luşu kabul etmesi gerekir. Kabul eden kurtu-
lacaktır, reddedense bir gün yargılanacaktır.



SALI

Dienstag 19
HAZİRAN

Juni

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



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 ara-
sında, angarya altına düştü!”

Büyük Yeruşalim kenti düşmüştür. Bu durum
nasıl açıklanabilir? Yeremya durumu anlama-
mıza yardım eden iki harika cümle söylüyor:
“Yeruşalim büyük günah işledi, bu yüzden kir-
lendi; ona saygı duyanların hepsi şimdi onu
hor görüyor, çünkü ayıbını gördüler; o da in-
leyip öbür yana dönüyor!” (Ağıtlar 1:8).

“Yeruşalim büyük günah işledi.” Bu, kentin
neden düştüğünün ilk açıklamasıdır. Çıplaklı-
ğı görüldü! Ne kadar canlı bir resim!

Bu kural her çağ için, her insan ve toplum
için, günümüz için de geçerlidir. Günah kirlili-
ği, sonunda da düşüşü ve yıkımı, peşinden
de yargıyı getirir. Kurtuluş yok mu? Vardır,
değerli dostum. Bu, günahtan dönmek ve
Rab’be sığınmaktır.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 20
HAZİRAN

Juni

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



Yeremya, Yeruşalim’in yıkılmasının yasını tek
başına tuttu. Küllerin arasında ağlayarak dur-
du. Bu kent neden yıkılmıştı? Ulus günah iş-
lemişti. Rab’be sırtlarını dönmüş ve günah
içinde yaşamışlardı. Bu nedenle yıkılmıştı.
Peygamber Tanrı’nın haklı olduğunu söylü-
yor. 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; bunlar-
dan biri acı, diğeri tatlıdır. Yeruşalim günah
işlemiştir, buna karşın Tanrı Yeruşalim’i sev-
mektedir. “Yeruşalim büyük günah işledi” ve
“Rab haklıdır.” Tanrı onları, “sonsuz bir sev-
giyle sevdiğini” söylemiştir. Tanrı bu yargıyı
onların başına adil olduğu için getirmişti.

Tanrı seni de seviyor ve günahlarından tövbe
edip kendisine dönmeni bekliyor. Günah için-
de yaşarsan, eninde sonunda yargı gelecek-
tir. Bundan hiç kuşkun olmasın! Bunun yanın-
da Tanrı’nın sevgisi ve inayeti halen senin
üzerindedir. O senin de günahtan dönmeni
bekliyor.



PERŞEMBE

Donnerstag 21
HAZİRAN

Juni

Rab öfkelenince Siyon kızını nasıl
bulutla kapladı! İsrail’in görkemini
gökten yere fırlattı, öfkelendiği gün
ayağının taburesini anımsamadı. 

Ağıtlar 2:1

Wehe, wie umwölkt in seinem Zorn
der Herr die Tochter Zion! Er hat

die Herrlichkeit Israels vom Himmel
zur Erde geworfen und am Tag

seines Zorns nicht gedacht an den
Schemel seiner Füße.

Klagelieder 2, 1



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 et-
memesi için onları cezaevlerine tıkarlar. De-
mek ki, cezaevleri doğru olan insanların yara-
rı içindir. Cehennem, cennet için bir korunma
tedbiridir, diyebiliriz. Suçu cezalandıramayan
bir devlet yıkıma mahkumdur ve kötülüğü,
haksızlığı hoş gören bir Tanrı’ya güvene-
mem. Tanrı’nın günaha karşı olan öfkesi ol-
masaydı, benim bu evrende güvenliğim asla
olmazdı. Ama Tanrı’nın kötülüğe ödün ver-
mediğini, Rab’bin sevgi ve inayet dolu oldu-
ğunu, ama günahı da cezalandıracağını bili-
yorum; bu da bende Tanrı’ya karşı büyük bir
hayranlık ve güven oluşturur.

Dostum, Rab günahı kesinlikle yargılayacak-
tır. Kötü ve adil olmayan şeylere asla ödün
vermeyecektir. Çünkü Tanrı kutsal bir Tan-
rı’dır. O’nun bu kutsallığı bana güvence veri-
yor.



CUMA

Freitag 22
HAZİRAN

Juni

İsyanlarım boyunduruğa döndü,

RAB’bin eliyle birbirine tutturulup

boynuma geçirildi, gücüm tükendi. Rab

karşı duramadığım insanların eline

verdi beni.

Ağıtlar 1: 14

Schwer ist das Joch meiner

Verbrechen, durch seine Hand

zusammengeflochten. Sie kamen auf

meinen Hals; das brach mir die Kraft.

Der Herr lieferte mich solchen in die

Hände, denen ich nicht standhalten

kann.

Klagelieder 1, 14



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 doğru-
luk 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 on-
ları disipline koymalıdır. Yeremya bizlere
Tanrı’nın kalbini gösterir; Yeremya ağladı-
ğında Tanrı ağlamaktadır; Yeremya
üzüntü çektiğinde Tanrı üzüntü çekmek-
tedir. Biz olup bitenleri anlamıyoruz; ama
önemli olan, Tanrı’nın izin verdiği her şey-
de doğru olduğunu bilerek O’na güven-
mektir. Halkın başına gelecekler Rab’bin
kalbini paramparça ettiği halde Yeruşa-
lim’in yıkılmasına ve halkın sürgüne git-
mesine izin vermekte haklıydı.



CUMARTESİ

Samstag 23
HAZİRAN

Juni

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



Hiç umutsuz bir duruma düştünüz mü? Ya da
sevdiğiniz birisinin bir hastalıktan dolayı gün-
den güne eriyip gittiğini, ama elinizden hiçbir
şeyin gelmediğini yaşadınız mı?

Münir adında çok değerli bir dostumu kaybe-
derken bunu yaşadım diğer iki dostumla bir-
likte. Dört arkadaş, dost ve kardeştik. Dostu-
muz Münir’in kansere yakalandığını duyduk.
Onu ziyaret ettik, onun her gün daha çok eri-
diğini, ölüme doğru yaklaştığını görüyorduk.
Ona yardım etmek, onu bu kanser mikrobun-
dan kurtarmak istiyorduk, ama bir şey yapa-
mıyorduk. Günlerce acı çektik, dua ettik. O
zaman çok açık bir şekilde gördüm ki, ya-
şamda en zor olan durumlardan biri çaresiz-
liktir! Sevdiğiniz birisine yardım etmek, onu
kurtarmak istiyorsunuz, ama elinizden hiçbir
şey gelmiyor. Ne korkunç!

Yeremya da halkının günah nedeniyle yok ol-
maya doğru gittiğini, onları kurtarmak istiyor-
du, ama halkı onu dinlemiyordu, o da bir şey
yapamıyordu; çaresizdi. Bu nedenle de ağlı-
yor, gözyaşı döküyordu.



PAZAR

Sonntag 24
HAZİRAN

Juni

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



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 ger-
çeğini kabul etmek istemezler. Bunun yerine,
Tanrı’nın sevgi olduğu gerçeğini fazlasıyla
vurgularlar. Tabii ki Tanrı sevgidir. Ben, Tan-
rı’nın sevgi olduğunu kabul ediyorum ve
imanlıların yaşamlarında bu sevginin açıkça
görülmesi gerektiğine inanıyorum. Sık sık bu-
nu yapmayı ihmal ettik; ama çağımızda sade-
ce Tanrı’nın sevgisini vurgulayıp durmakta-
yız. Tanrı’nın kutsallığından, günaha karşı
olan öfkesinden, O’nun doğruluğundan pek
söz edilmiyor. Unutmayalım, Tanrımız sevgi
Tanrısı’dır, ama aynı zamanda da Tanrı, doğ-
rudur, Tanrı kutsaldır ve Tanrı bütün yaptıkla-
rında adildir.



PAZARTESİ

Montag 25
HAZİRAN

Juni

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, nehir



Değerli dostlar, çoğu zaman insanlarımız gü-
nahın ne kadar ciddi olduğunu pek görmez-
ler. Günahın en başta getirdiği şey yıkımdır.
Günah insanı Tanrı’dan ayırır, insandan ayı-
rır, 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 nede-
niyle 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 ola-
rak götürüldüler? Günahlarından dolayı. On-
lara tövbe etmeleri, Rab’be dönmeleri için ke-
relerce fırsatlar verildi, ama onlar Rab’bin
verdiği habere pek kulak asmadılar, günahlı
olduklarını ciddiye almadılar. Sonunda Ye-
remya peygamberin söylediği gibi, köle ola-
rak Babil’e götürüldüler. Orada 70 yıl sürgün
hayatı köle olarak yaşadılar. İşte, günahın
getirdiği sonuç o dönemde de aynıydı, günü-
müzde de aynıdır.



SALI

Dienstag 26
HAZİRAN

Juni

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

das Ufer: kıyı



137. mezmur, 70 yıllık kölelik döneminde Ya-
hudi halkının yaşamış olduğu trajik ve üzücü
olaylardan söz eder. Bu insanlar yurtsuz ol-
manın, reddedilmenin, ezilmenin ne olduğunu
tecrübe etmiştir. Yabancı ülkelerde, yabancı-
lar arasında yaşamanın ne kadar üzücü oldu-
ğunu yaşadılar.

“Babil ırmakları kıyısında oturup Siyon’u
anımsadıkça ağladık!” Ne kadar acıklı bir
manzara, değil mi? Bu kısa cümlede, ezilmiş-
lik, terk edilmişlik ve umutsuzluk vardır.

Bu insanlar kendi istekleriyle Babil’e gitmedi-
ler, oraya götürüldüler, çünkü oturdukları ken-
ti onlardan daha güçlü olan Babil orduları iş-
gal etmişler, birçoğunu esir alıp Babil’e taşı-
mışlardı. Onları hayvan sürüsü gibi tozlu yol-
larda güttüler. İnsanlıktan çıkardılar, her biri-
ne haşereymiş gibi baktılar. Şimdi oturup
başlarına gelen bu yıkım için ağlıyorlar. Eğer
Yeremya peygamberin haberini öneme alsa-
lardı, günahlarından tövbe etselerdi, bunlar
başlarına gelmeyecekti. Bu bizlere de ders
olmalıdır.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 27
HAZİRAN

Juni

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.

Psalm 137, 3



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 gü-

nah 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 Ye-
remya’yı dinlemediler, onunla alay ettiler.
Tanrı da Yeremya’nın ağzıyla yargısını bu
sert enseli insanlara duyurdu. Tövbe etmez-
lerse Yeruşalim’i, onların o güzel kentini yok
edecekti. Aynı zamanda Yeremya onlara,

köle olacaklarını da söyledi.

Dostum, bugün de durum aynıdır. Günahla-
rınızdan tövbe etmezseniz, bir gün yargı ge-
lecektir. Tanrı sizi de seviyor ve kurtarmak

istiyor.



PERŞEMBE

Donnerstag 28
HAZİRAN

Juni

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 okumu-
yorlar. Ne koroları var ne de koro şefleri. Ezgi
okuyacaklarına ağıt yakıyorlar, feryat ediyor-
lar. Lirlerini kavaklar üzerine asmışlardır. Si-
yon ezgilerini Babil ırmakları kenarında söy-
leyemezlerdi! Onlar daha önce Yeruşalim’de,
Rab’bin Tapınağında Rab’be ilahi söylerlerdi.
Şimdiyse Babil ırmakları kenarında boyunları
eğik oturuyorlar.

Bugün de bu kapsamda binlerce Mesih iman-
lısı lirlerini bir yere asmışlar, Rab’be övgüler
yükseltemiyorlar. Dudaklarında ezgi yok, sa-
dece şikayet var! Dostum, sen de yüreğinde-
ki 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 özlü-
yorsun. Sen de o sevinç ilahisini kaybettin
mi? Hayatına bak ve gör. Senin sevincini
senden çalmış olan bir günahın mı var? Var-
sa tövbe et ve geri Rab’be, O’nun huzuruna
dön.



CUMA

Freitag 29
HAZİRAN

Juni

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



Babil halkı İsrailliler’in her zaman harika ezgi-
ler söylediklerini biliyorlardı. Dünyaca bilinen
bir şeydi bu. İsrail ulusunun yıllık bayramla-
rında halk türlü yerlerden Yeruşalim’e gelip
birlikte ilahiler söylerler ve özellikle bu mez-
murları okurlardı. Herhalde mezmurların hep-
si için de müzik bestelenmişti. Davut peygam-
ber yüzlerce müzisyenlerden oluşan bir or-
kestra kurup bir koro düzenlemişti. Tahminle-
re göre bazen yüz bini aşkın bir topluluk tapı-
nağın 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 in-
sanlar bambaşka şekilde tek Tanrı’ya yaklaşı-
yorlardı. 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.
Tapınışları artık yürekten gelmedi, yüzeysel
bir şeye dönüştü.



CUMARTESİ

Samstag 30
HAZİRAN

Juni

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 ce-
hennemden kurtarmak için öldü. Tanrı’nın
Ruhu dünyaya Mesih’i Kurtarıcı olarak gös-
termek ve dünyayı günahı hakkında ikna et-
meye geldi. İsa, “Bana iman etmedikleri için”
günah işlediler (Yu.16:9) dedi. Tanrı’nın hır-
sız 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 yap-
mış olduğu o eşsiz kurtuluşun anlamını yitir-
diği bir yere gelebilirsiniz. Yeruşalim, Tan-
rı’nın Yeremya’ya, “Seni dinlememelerine
üzülme. Eğer Musa, İlyas ya da Samuel bu-
rada olup onlar için dua etseydi, onları da
dinlemezdim. Artık çok geç; çizginin öbür ta-
rafına geçtiler!” diye yargıladığı kenttir.



Sevgili okuyucularımız, şu kitapları oku-
manızı özellikle öneriyoruz:

Çocuklar için İncil’den öyküler. . . . 6,10 €

Noel nedir?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 €

Vaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 €

İnanç ve Kanıt . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 €

Nihai sorular. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 €

Kutsal Kitap yorumu . . . . . . . . . . 45,00 €
  (5 cilt)

Açıklamalı Kutsal Kitap.. . . . . . . . 29,50 €

Kitapları isteme adresi:

  Mutlu Kaynak
  Postfach 41 01 61
  D - 44 271 Dortmund
  Almanya / Deutschland
  e-Mail: mutlu.kaynak@aol.de



Her insanın kesinlikle Tanrı Sözü’nü oku-
ması gerekir. Kutsal Kitap’ı adresimizden
ısmarlayabilirsiniz.

Kutsal Ruh’un kişiliğini (özünü), gücünü
ve etkisini daha iyi anlayabilmek için Kut-
sal Ruh’un Öğretisi adlı kitabımızı ke-
sinlikle okumalısınız.

Kutsal Kitap. . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 €

Kutsal Ruh’un Öğretisi. . . . . . . . . . 3,40 €

Yoel’in Yorumu. . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 €

Kutsal Kitap yorumları (5 cilt). . .  45,00 €

Açıklamalı Kutsal Kitap.. . . . . . . . 29,50 €

Kutsal Kitap dizini. . . . . . . . . . . . . 22,00 €

  Mutlu Kaynak
  Postfach 41 01 61
  D - 44 271 Dortmund
  Almanya / Deutschland
  e-Mail: mutlu.kaynak@aol.de



SEVİNÇ GETİRİCİ HABER’İN
SESİNİ DİNLE!

Varlığının gizini, amacını, yaşamının
getirdiği yararı hiç düşündün mü?
Kimsenin umut dolu bir gelecekten
söz edemediği dünyamızda senin ka-
fanda beliren bir sürü soru aydınlığa
kavuşturuldu mu?

Bunalımlar, kaygılar ve dayanılmaz
sancıların korkunç boyutlara ulaştığı
günümüzde en büyük ihtiyacın sonsuz
yaşam güvencesi olduğunu biliyor mu-
sun?

Tüm bu sorulara yanıt arıyorsanız,

  02 31 - 58 69 49 15

nolu telefonumuzu arayın. 



Sevgili okurlarımız, sizlere şu ilginç kitapları
okumanızı salık veririz:

İncil (Yunanca aslından çağdaş Türkçe'ye
çevirisi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,00 €

Çocuklar için Kutsal Kitap’tan öyküler.. . .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 €

İsa Mesih S tek ve gerçek 
umudumuz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,50 €

İncil'den Yuhanna Kesimi S Su, Ekmek, Ya-
şam (Almanca ve Türkçe dilinde ilk adımlar)
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,00 €

Kitap ısmarlayan herkese “Su, Ekmek, Ya-
şam” adlı yayın armağan olarak gönderile-
cektir. 

Siparişinizle birlikte, kitapların toplam değe-
rinde damgasız Alman posta pulu olarak da
gönderebilirsiniz.

  Tanrı Bildirisini Yayma Derneği
  Postfach 11 11 01
  D - 57 081 Siegen
  Almanya / Deutschland



PAZAR

Sonntag 1
TEMMUZ

Juli

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



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 İs-
rail’i cezalandırmakta kullandığı gibi!

Kendi hayatınızda Tanrı’nın bazı durumların,
sorunların ve özellikle de bazı insanların yo-
lunuza çıkmasına neden izin verdiğini hiç dü-
şündünüz mü? Bazı insanlarla hiç tanışma-
mış olmayı ister miydiniz? Düşmanlarınız ol-
duğunu söyleyebileceğiniz bazı insanlar var
mı? Birisi size acı çektirmiş olabilir, hatta bazı
insanlar sizin hayatınızı zehir etmiş olabilir,
yuvanızı yıkmış olabilir ve buna benzer şey-
ler! Peki neden bunlar sizin başınıza geldi?
Tabii ki bunların nedenini bilmek bazen müm-
kün değildir; ama olaya bir de başka açıdan
bakmak gerekir. Acaba tüm başımıza gelen-
ler Tanrı’nın amacı doğrultusunda olabilir mi?
Acaba bunlarla Tanrı bizi belirli bir aşamaya,
bir olgunluğa mı getirmek istedi! Her şeyin bi-
zim yararımız için işlediğini söyler elçi Pav-
lus. Bu nedenle yaşamınızda Tanrı’nın elini
görmeyi öğrenin, dostum.



PAZARTESİ

Montag 2
TEMMUZ

Juli

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



Bir zamanlar, Tanrı’nın yapılırken ölçülerini
verdiği, huzurunun bulunduğu ve bereketledi-
ği tapınak, şimdi Rab’bin nefret ettiği bir duru-
ma geldi.

İnandığını söyleyen insanların kendi yaşam-
larını araştırmaları gerektir. Toplantılara katı-
lırken, 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 ne-
resi olduğunu biliyor musunuz? O’nun ölümü-
nü planlayan o adamların olduğu yer miydi?
Hayır dostum, o gece en tehlikeli yer, İsa’nın
bulunduğu o üst kattaki odaydı! Neden, bili-
yor musunuz? Şeytan oradaydı ve Yahuda
İskariyot’un kalbine İsa’yı ele vermeyi koydu.
Tabii ki, bir topluluğa katılmak iyidir, ama sa-
dece bir kiliseye gitmeniz Tanrı’yı hoşnut etti-
ğinizi göstermez. Hayatınız, tutum ve davra-
nışlarınız Tanrı’ya bağlı olduğunuzu göster-
mesi gerekir.



SALI

Dienstag 3
TEMMUZ

Juli

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



T. adında bir kız tanıdım. İsa Mesih’e ilgi du-
yuyor, hatta iman ettiğini bile söylüyordu. Bi-
zim yılda iki kez yaptığımız seminerlere de
katılıyordu. Ama T.’nin yaşamı pek düzgün
değildi. Bir taraftan Rab’be iman ettiğini söy-
lüyor, ama hayatı, yaşayış şekli tam tersini
gösteriyordu. Bir gün onu karşıma aldım,
uzun uzadıya kendisiyle konuştum. Yaptıkla-
rının doğru olmadığını, günah içerisinde ya-
şamaması gerektiğini söyledim. Daha sonra,
kendisinden 4S5 yıl kadar hiç bir haber ala-
madım. Bir gün bizim o seminer toplantımız-
da bir bayanın bana, “Ali abi, merhaba, nasıl-
sın?” diye sorduğunda, “merhaba” diyerek
cevap verdim, ama “seni tanıyamadım”, de-
dim. Birden hüngür hüngür ağlamaya başla-
dı. “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 kenti-
ni böylesine harabeye çeviren, alay konusu
durumuna getiren, onların günahlarıydı.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 4
TEMMUZ

Juli

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, karan-
lıkta yürüttü. Evet, dönüp dönüp bütün gün

bana elini kaldırıyor. Etimi, derimi yıprattı,
kemiklerimi kırdı” (Ağıtlar 3:1S4).

Yeremya peygamber gördüğümüz gibi çok
büyük sıkıntılar çekti. Yeruşalim kentini, o

kentin başına gelecekleri düşündükçe sağ-
lığı bozuldu. Yeremya, ulusun başına gelen
yıkımdan çok etkilenmişti. “Size söylemiş-
tim” diyerek dolanıp durmuyordu. Aslında
kalbi paramparçaydı. Onun bu tepkisi aslın-
da bizlere Tanrı’nın neler hissettiğini göste-
riyor. 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 olabi-
lirsiniz. Bu Rab’bin verdiği vaadidir. O’na
gelin, yüreğinizde olanları söyleyin ve daha
da önemlisi O’na güvenin.



PERŞEMBE

Donnerstag 5
TEMMUZ

Juli

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 Ye-
ruşalim kentinin üzerine gelen yargıyı önce-
den bildirmişti ve Yeremya bu ağıtı yazarken
Yeruşalim’in harabeleri ve yıkıntıları içinde
ağlayarak oturuyor. Ama Yeremya bir şey da-
ha biliyordu. O, Tanrı’nın sert yargısına kar-
şın, O’nun inayet ve merhamet elini görebili-
yor. Eğer Tanrı’nın inayeti ve merhameti ol-
masaydı tamamen yok olabilirlerdi. Eğer hak
ettikleri cezayı alsalardı tamamen yok edilir-
lerdi; yeryüzünden tamamen silinirlerdi.

Bu sadece Yeremya ve halkı için geçerli de-
ğildir, her çağda her insan ve ulus için de ge-
çerlidir. Bu senin ve benim için de geçerlidir.
Günahlıyız, ama buna rağmen yok olmuyo-
ruz. Rab bizi hemen cehenneme göndermi-
yor. Çünkü Rab inayette öylesine yüce ve ha-
rikadır 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 üzerimiz-
dedir.



CUMA

Freitag 6
TEMMUZ

Juli

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 4:1S2

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, 1S2



Yeremya altını, Siyon delikanlılarıyla kıyas-
lıyor. Altın kaplar gibi olan İsrail’in en iyi de-
likanlıları şimdi toprak testiler gibi olmuşlar.

Kırılmışlar. Savaşın korkunç ve dehşet ve-
rici 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 kalktığı-
nızda 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 benze-
tir. Ancak burada konu kabın neden yapıl-
mış olduğu değil, nasıl kullanıldığıdır. Bizler
ne tür kaplarız? Rab için mi yoksa kendimiz

için mi kullanılan kaplarız?



CUMARTESİ

Samstag 7
TEMMUZ

Juli

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



1948 yılında İsrail devleti kurulduğu zaman,
bunu Tanrı kurmadı. Yahudi halkını devlet-
leştiren, 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 diyarları-
na döndürmedi. Rab, Yahuda’nın sorununun,
yardım için Mısır’a bakmakta olduğunu söylü-
yor. Ve Mısır onlara yardımcı olmadı. Batı
dünyası, İsrail’e vermesi gereken şeyin maki-
neler, silahlar ve benzeri şeyler değil, Tanrı
Sözü olması gerektiğini kavramadı. Yeruşa-
lim anlam olarak aslında “Barış kenti!” de-
mektir, ama orada barış başkanı olan İsa
Mesih kabul edilmediği için barış yok. Barış,
huzur ve esenlik ancak İsa Mesih’e döndük-
leri 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 çö-
züm İsa Mesih’e gelip iman etmektir.



PAZAR

Sonntag 8
TEMMUZ

Juli

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 5:19S21

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, 19S21



Bu, Yeremya’nın halkı için duasıdır. Daha
önce Rab’bin inayetine ve merhametine
değindi. O inayet nedeniyledir ki, bizi yok
etmedin, diyordu. Şimdiyse, Rab’bin son-
suza dek egemen olduğunu söyler ve ken-
dilerini yeniden anmasını diler. Rab’be dö-
nebilmeleri için, Rab’bin yardımına ihtiyaç
duyduklarını belirtiyor. Yine Yeremya bili-
yordu ki, o eski esenlik, barış ve bereket
dolu günlere kavuşmak için, Rab’be dön-
meleri gerekir. Davut peygamber de güna-
hı nedeniyle yitirdiği o huzura, sevince ka-
vuşmak için şöyle dua etmişti: “Ey Tanrım,
inayetine göre bana acı, rahmetinin çoklu-
ğu uğruna sil isyanlarımı... Arıt beni güna-
hımdan... geri ver bana sağladığın kurtu-
luş sevincini” (Mezmur 51).

Bundan hepimiz ders almalıyız: O yıkım
günü gelmeden, bir an önce günahlarınız-
dan tövbe ederek Rab’be dönmeniz gere-
kir. O gün işte şimdidir, çünkü yarının ne
olacağını bilmiyorsunuz.



PAZARTESİ

Montag 9
TEMMUZ

Juli

Tanrı Avram’a (İbrahim’e), ülkeni,
akrabalarını, baba evini bırak,
sana göstereceğim ülkeye git,

dedi.

Yaratılış 12: 1

Und der HERR sprach zu Abram:
Geh aus deinem Land und aus
deiner Verwandtschaft und aus
dem Haus deines Vaters in das
Land, das ich dir zeigen werde!

1. Mose 12, 1



Okuduğumuz ayet bize, Tanrı’nın İbrahim’i
çağırdığını göstermektedir. Peki Tanrı neden
İbrahim’i seçti ve çağırdı? Tanrı’nın bunda
amacı neydi? Neyi hedefledi? Bunun ile
bizlere neyi öğretmek istiyor? Tüm bunları
daha iyi anlamak için, Yarat ı lış 1S11
bölümler i  aras ında gel işen o laylara
bakmamız gerekir .  Tabi i  ayr ınt ı lara
girmeyeceğim, kısa bir kuş bakışı yapacağım.

Ama Nuh tufanı ve Babil kulesine ilişkin
birkaç ayrıntıya bakmamız gerekecek. Sonra
Yaratılış 12. bölümden başlayarak İbrahim’in
çağrılması ve Tanrı’ya itaat ederek yola
çıkması serüvenini izleyeceğiz. Burada da
ayet ayet değil, ama önemli gördüğüm,
kendimize de büyük dersler çıkarabileceğimiz
noktalara bakacağız.

En başta şunu söyleyebilirim: Tanrı tüm
evreni yaratırken, insanı yaratılışın baş tacı
olarak yarattı. Bu da senin, benim ve her
insanın Tanrı önünde çok değerli olduğunu
göstermektedir. Bu aynı zamanda Tanrı
t a r a f ı n d a n  ç o k  s e v i l d i ğ i m i z i  d e
göstermektedir. Sen de değerlisin ve
sevilmektesin.



SALI

Dienstag 10
TEMMUZ

Juli

Tanrı, kendi suretimizde,
kendimize benzer insan

yaratalım, dedi.
Yaratılış 1:26

Und Gott sprach: Lasst uns
Menschen machen in unserm

Bild, uns ähnlich!
1. Mose 1, 26

sich ähnlich sein: benzemek

die Form, die Gestalt, das Aussehen: suret



Dün de belirttiğim gibi, Tanrı tüm evreni
yaratırken, insanı yaratılışın baş tacı olarak
yarattı. Çünkü Tanrı sadece insanı kendi
benzerliğinde yarattı. Bu nedenle de sadece
insan konuşabilir, düşünebilir, karar verebilir,
iyilikle kötülük arasında ayrım yapabilir,
seçebilir, sevebilir, affedebilir, bağrına
basabilir; yani tüm o tanrısal erdemlerin tümü
insana verilmiştir. Ayrıca yine Tanrı’ya özgü
olan o özgür iradeyi de Tanrı  insana
vermiştir. Bu nedenle insanın Tanrı’ya özgür
i rades in i  ku l lanarak boyun  eğmes i
gerekiyordu. Ama insan bu özgür iradesini
Tanrı ’dan yana değil, kötülükten yana
kullandı  ve böylece Tanrı huzurundan
kovuldu ve ölümlü oldu (Yar.3:23). Bu insanın
başına gelen ilk yargıydı. Yaratılış kitabının
ilk üç bölümünde bunlara tanık oluyoruz.

İkinci olarak, Adem’in oğullarından Kayin,
kardeşi Habil’i öldürdü. Bu ilk kardeşin
kardeşi öldürmesi, kanını akıtmasıydı. Neden
bugün insan insanı  öldürüyor? Yanı t
buradadır. İnsanın günahı insanı kardeş katili
yaptı. Bunun sonucu yine yargıydı. Kayin
toprağın laneti altına girdi.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 11
TEMMUZ

Juli

Adem 130 yaşındayken kendi
suretinde, kendisine benzer bir

oğlu oldu. Adını Şit koydu.

Yaratılış 5: 3

Und Adam lebte 130 Jahre und
zeugte einen Sohn ihm ähnlich,
nach seinem Bild, und gab ihm

den Namen Set.

1. Mose 5,3

ähnlich: benzer



Yaratılış 5.bölümde ilginç bir gelişme oluyor.
Tanrı Yaratılış 3:15’te kadının soyundan bir
kurtarıcının geleceğini vaat etti. Peki bu nasıl
olacaktı? Habil öldürüldü, Kayin lanet altına
girdi. Bugünkü ayetimizde “Adem 130
yaşındayken Şit adında kendisine benzer bir
oğlu oldu!” diyor. Yaratılış 1:26’da Tanrı,
kendi suretimizde, kendimize benzer insan
yaratalım, dedi, diye yazar. İnsan önce Tanrı
benzerliğinde yaratıldı. Burada ise, Adem
kendi benzerliğinde bir oğla sahip oluyor.
Yani günah kalıtım yoluyla anne babadan
çocuklarına geçti.

5.bölümde artık ölüm yargısı da kendisini
göstermeye başladı. Adem öldü, Şit öldü,
Enoş öldü ve ölüm ağzını açtı ve artık
insanlar o günden bugüne dek ölüyorlar.
Birçok insanın “Neden ölüyoruz” sorusunun
yanıtı da buradadır. İnsan günah işleyerek
ölümlü oldu. Ölümlü olmak demek, insanın
cehenneme atılması demektir. Ama sevgi
olan Tanrı, insanları bu sonsuz yargıdan
kurtarmak için Şit ve onun soyundan gelen
bir kadın aracılığıyla bir kurtarıcının geleceği
vaadini verdi.



PERŞEMBE

Donnerstag 12
TEMMUZ

Juli

Hanok 365 yıl yaşadı. Tanrı
yolunda yürüdü... sonra Tanrı

onu yanına aldı.

Yaratılış 5:23S24

Und alle Tage Henochs
betrugen 365 Jahre. Und

Henoch ging mit Gott; und er
war nicht mehr da, denn Gott

nahm ihn hinweg.
1. Mose 5, 23-24



Ölüme mahkum olan insanlar arasında
karşımıza Hanok adında ilginç birisi çıkıyor
Yaratılış 5’te! Hanok 65 yaşındayken oğlu

Metuşelah doğdu ve bundan sonra Hanok
300 yıl Rab ile yürüdü, diyor. Burada yargı
gelmiyor, Rab ile yürümenin mükafatı
ortaya koyuluyor: “Hanok Rab ile yürüdü ve
Rab onu - ölümü tatmadan - yanına aldı!”
diyor (Yar.5:22,24).

“Yürümek” sözünü ilk kez Yaratılış 3:8’de
görüyoruz. Rab Aden bahçesinde yürüyor.
Rab’bin yürüdüğünü duyan Adem ile Havva
korktuklarından dolayı kaçıp saklandılar.
Oysa daha önce Rab’den korkuları yoktu.
Tam tersine, Rab ile sevinç veren ilişkileri
vardı. Rab’bin aralarında olmasından büyük
bir mutluluk duyuyorlardı . Ama ş imdi

Rab’den korkuyorlar ve kaçıp saklanıyorlar.
Neden? Çünkü günahlı olduklarını biliyorlar.
Günah bugün de insanları korku içerisine
tu ta r ,  ge rçe k le rd e n  kaç ıp sak la n ı r
insanoğlu.



CUMA

Freitag 13
TEMMUZ

Juli

Nuh doğru bir insandı... Tanrı
yolunda yürüdü.

Yaratılış 6: 9

Noah war ein gerechter
Mann, untadelig war er unter
seinen Zeitgenossen; Noah

lebte mit Gott.
1. Mose 6, 9

gerecht: doğru

der Mensch: insan



Hanok Rab ile yürüdü. Rab ile yürümenin
karşılığı olan yaşamı aldı. Hanok ölümü
tatmadan yukarı  alındı .  Bu Mesih İsa
aracılığıyla sonsuz yaşama kavuşanları
göstermesi bakımından harikadır.

Rab i le  yürüyen ik inc i  k iş i  Nuh’tur.
Okuduğumuz gibi, “Nuh Tanrı yolunda
yürüdü!” Rab onu da bir gemi aracılığıyla
kurtardı.

Ama diğer insanlar öylesine günaha battılar
ki, Rab insanlığı yeryüzünden yok etti tufan
aracılığıyla. İşte burada bir sorun beliriyor,
özellikle de ilahiyat okuyanlar için. Efendim,
Sümerliler’de de Nuh tufanına ilişkin masal
vardır. Sonra tufanın yeryüzünü birden
kaplaması mümkün değildir, diyorlar. Bu
doğrudur. Dünyamız düz olsaydı, bu mümkün
olabilirdi. Ama yuvarlak olduğu için, bu
mümkün değildir. Orta doğuyu su basarken,
Amerika’yı, Avrupa’yı ya da Avustralya’yı su
basması olanaksızdır. Oysa bunun yanıtı
bence çok basittir. Tanrı neden tufanı
yolladı? İnsanların günahları için. Bu tufan ile
Rab insanlığı yok etti. O zaman insanın
olmadığı Amerika kıtasına ya da başka
kıtalara tufan göndermesine gerek yoktu!



CUMARTESİ

Samstag 14
TEMMUZ

Juli

RAB Nuh’un ardından kapıyı
kapadı.
Yaratılış 7:16

Und der HERR schloss
hinter ihm zu.

1. Mose 7, 16

hinter: ardında, ardından

die Tür: kapı

schließen: kapamak



Rab ile yürüyen Nuh ve ailesine bir gemi
aracılığıyla kurtuluş geldi. Onlar bu yargıdan
kurtuldular. Bu harika bir şekilde bizim
kur tu luş  gem im iz  o lan  İsa  M es ih ’ i
göstermektedir. O’na iman eden herkes o
sonsuz kurtuluşa kesin olarak sahiptir.

Nuh olayında beni her zaman teşvik eden,
sevindiren şu sözler yazı lıdır Yaratılış
7:16’da: “Nuh ve ailesi gemiye girdikten
sonra, RAB Nuh’un ardından kapıyı kapadı!”
Artık geri dönüş yok. İçeri çağıran Rab, içeri
girildiğinde kapıyı kapayan Rab. Bu kurtuluş
güvencesidir. Mesih’e iman eden bir kimseyi
hiçbir kimse Rab’bin elinden alamaz.

Tanrı İbraniler’i Mısır diyarından çıkardıktan
sonra onları Kızıl denizini yararak karşıya
geçirdi ve sonra deniz tekrar birleşti. Musa
bu halka şöyle dedi: “Korkmayın, bekleyin.
Rab’bin s izi bugün nas ı l  kurtardığını
göreceksiniz. Bugünden sonra Mısırlılar’ı bir
daha asla, ebediyen görmeyeceksiniz” (Çıkış
14:13S14).

Rab’de geri dönüş yok. Kurtuluş garantidir.



PAZAR

Sonntag 15
TEMMUZ

Juli

Başlangıçta dünyadaki bütün
insanlar aynı dili konuşur,
aynı sözleri kullanırlardı.

Yaratılış 11:1

Und die ganze Erde hatte ein
und dieselbe Sprache und
ein und dieselben Wörter.

1. Mose 11, 1

die Sprache: dil

das Wort: söz



Yaratılış 11’de “Kendimize bir isim yapalım”
dediler. “Ün salalım!” İşte insanın o gün bu
gün tutumu budur! Tanrı’dan bağımsız olarak
ün salmak istiyor.

Babil kulesi, orta doğuda bulunan harabelerin
bazılarında görülebilen basamaklı piramit
şeklinde bir yapıydı. Fırat ve Dicle nehirleri
arasındaki alanda buna benzer başka
harabeler de var. Bunlar da tuğladan
yapılmış. Harabe şeklinde ilk yapının nasıl bir
şek i lde  inşa edi ld iğ in i  göz önünde
canlandırmaya kalkarsak diyebiliriz ki,
çevresindeki basamaklar aracılığıyla tepesine
çıkılabilen yüksek, ama yarıda kalmış bir
binaydı. Bu gibi kulelerin tepesinde genelde
bir sunak kurulurdu. Bu sunaklar putperest
bir inancı besleyen çirkin tapınaklardı.

Daha sonra bu yöre, “Zighurat” adıyla bilinen,
Babil kulesine benzeyen kuleciklerle dolacak
ve insanlar bu kulelerin doruğunda insanları,
hatta masum bebekleri diri diri yakarak,
yakılmış kurban olarak sunacaklardı.

Bu günahın en doruk noktaya çıkmasıydı.
Günah sınırı açtığında Rab buna göz
yummaz, yargısını gönderir. Burada da böyle
olacaktır.



PAZARTESİ

Montag 16
TEMMUZ

Juli

Başlangıçta dünyadaki bütün
insanlar aynı dili konuşur,
aynı sözleri kullanırlardı.

Yaratılış 11:1

Und die ganze Erde hatte ein
und dieselbe Sprache und
ein und dieselben Wörter.

1. Mose 11, 1

die Erde, die Welt: dünya

dieselbe: aynı



Yaratılış 11.bölümde gördüğümüz gibi, aynı
dili konuşan insanların - ki burada nasıl ve
hangi dili konuştukları bize bildirilmiyor, bir
araya gelip göklere erişecek bir kule inşa
etmeye başlarlar. Ama ne yazık ki, onların bu
istekleri, çabaları Tanrı’ya dönük bir adım
değil, O’ndan ayrı yola giden ve Rab’be
meydan okuyan bir adımdı.

Günahlı insan burada kendisini Tanrı yerine
koyuyor. “Kendimize bir kent kuralım” dediler.
Burada ne kötülük var, diyeceksiniz! Bakın
daha sonraki sözde ne diyorlar: “Göklere
erişecek bir kule dikip ün salalım!” Bu kısa
ayette, insanı her çağda rahatsız etmiş olan
hastalığı görüyoruz. Ortada kocaman bir BEN
var. Demek ki bu kulenin kurulmasındaki tek
amaç insanı yüceltmek, kendi benliğini
beslemekti.

Babil sözcüğü, imparatorluğun iç inde
yaşayan halkın dilinde “tanrıların kapısı”
anlamındadır. İbrani dilinde ise ‘babil’
sözcüğünün anlamı “kargaşalık” demektir.
Tanrı’ya baş kaldırmak sonunda insan
yaşamına kargaşalık getirir.



SALI

Dienstag 17
TEMMUZ

Juli

Kendimize bir kent kuralım, göklere
erişecek bir kule dikip ün salalım.

Böylece yeryüzüne dağılmayız.

Yaratılış 11: 4

Und sie sprachen: Wohlan, wir
wollen uns eine Stadt und einen

Turm bauen, und seine Spitze bis
an den Himmel! So wollen wir uns
einen Namen machen, damit wir
uns nicht über die ganze Fläche

der Erde zerstreuen!

1. Mose 11, 4



Kendi kişisel hayatımızda anıtlar, abideler
dikiyor muyuz? Birey ya da toplum olsun,
insanlar ruhsal alanda, düşüncelerinde
putlaştırdıkları herhangi bir şeyin gerektirdiği
inanç düzeyinden yukarı çıkamazlar. Oysa
insanı yöneten, yönlendiren Tanrı’nın sevgisi
olmalıdır. Sevginin içinde adalet, doğruluk,
birlik, barış vardır.

Bazı insanlar bazen Babil kulesinin dini bir
yer değil de bilimsel bir anıt olduğunu
söylüyorlar. Fırat ve Dicle ırmakları arasına
düşen verimli vadide Babil kulesi gibi birçok
binaların kalıntıları vardır. Bunlara “zighurat”
derler ve kesin olarak dini amaç için
kullanılırlardı. Bazı zighuratlar daire şeklinde
bir külah gibi yükselirdi. Bazıları da büyük
kutu altta olmak üzere, birbirinden küçük
kutucukların üst üste yerleştirilmiş şeklini
ifade eder şekilde inşa edilirlerdi. Ortak
yönleri, her zighurat ın tepesine çıkan
b a s a m a k l a r ı  v a r d ı .  İ n s a n l a r  b u
basa ma k la rdan  yukar ı  ç ı k ı p ç i rk in
kurbanlarını sunarlar, güneşe, aya ve
yıldızlara tapınırlardı.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 18
TEMMUZ

Juli

RAB insanların yaptığı kenti ve kuleyi
görmek için aşağıya indi ve şöyle dedi:
“Tek bir halk olup aynı dili konuşarak

bunu yapmaya başladıklarına göre
düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir

engel tanımayacaklar.”

Yaratılış 11:5S6

Und der HERR fuhr herab, um die Stadt
und den Turm anzusehen, die die

Menschenkinder bauten. Und der HERR
sprach: Siehe, ein Volk sind sie, und eine
Sprache haben sie alle, und dies ist erst
der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen
nichts unmöglich sein, was sie zu tun

ersinnen.

1. Mose 11, 5-6



Rab insanı yaratı rken ona üstün
yetenekler verdi. Bu yetenekler Rab’bi
yüceltmek için kullanıldığı süre insana
zarar vermez. Rab aynı zamanda insana
vermiş olduğu yeteneklerin ne kadar etkili
olduğunu da bilir. İnsan kafasına koyduğu
şeyi bir yolunu bulup yapar. Tek dil
konuşulması insan için büyük avantajlar
sağlıyordu.

Babil kulesi olayında insanlar aynı dili,
aynı lehçeyi konuşuyorlardı. Düşünce
kavramları aynı sözlerle ifade edilirdi.
Ancak bir eksikleri vardı. Yaşamlarının
merkezi artık Rab değil, kendileriydi.
Tanrısız insan bir hiçtir. Yani onların
yaşamları bir hiç, uzay gibi bomboştur.

Dostum, dikkat edelim ki bizim hayatımız
da bomboş olmasın.



PERŞEMBE

Donnerstag 19
TEMMUZ

Juli

RAB insanların yaptığı kenti ve kuleyi
görmek için aşağıya indi ve şöyle dedi:
“Tek bir halk olup aynı dili konuşarak

bunu yapmaya başladıklarına göre
düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir

engel tanımayacaklar.”

Yaratılış 11:5S6

Und der HERR fuhr herab, um die Stadt
und den Turm anzusehen, die die

Menschenkinder bauten. Und der HERR
sprach: Siehe, ein Volk sind sie, und eine
Sprache haben sie alle, und dies ist erst
der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen
nichts unmöglich sein, was sie zu tun

ersinnen.

1. Mose 11, 5-6



Bugün teknoloji, insan hayatını kurtarmakta,
umutsuzlara umut vermekte, ulaşım ve
iletişim alanında akla gelmez kolaylıklar
sağlamaktadır. Evet, bilim ve teknikte
gelişmişiz, ama bu başarılı teknoloji bile
insanın yalnızlığını gideremiyor. En başarılı
bilimsel buluşlar huzurlu, barış dolu bir evliliği
sağlayamıyor. En çağdaş yöntemler sevgiden
yoksun yüreklere sevgi dökemiyor. İşte, Rab
insanın kendi özüne yapacağı zararı görünce
yapılan Babil kulesine müdahale etti. Yanlış
anlamayalım. Tanrımız insanın en yüksek
bilgiye ve gelişmeye sahip olmasını ister.
Unutmayal ım ki,  Tanr ı  insanı  kendi
benzerliğinde yarattı. İnsanın her şeyde
bilgiye sahip olmasını istedi. Bu nedenle de
insana böylesine yüce ve harika bir beyin
verdi. Ama insan yanlış yola gittiğinde, bir
çocuğunun ateşe doğru ilerlemekte olduğunu
gören bir baba gibi onun yanmaması için
hemen müdahale etti.

Kendini olduğundan üstün gören insanın
yolunu düzeltmek için Rab ne yaptı? Aşağı
indi. Rab bizleri de günahtan kurtarmak için
aşağıya indi, dünyamıza geldi.



CUMA

Freitag 20
TEMMUZ

Juli

Kendimize bir kent kuralım,
göklere erişecek bir kule dikip ün

salalım. Böylece yeryüzüne
dağılmayız.

Yaratılış 11:4

Und sie sprachen: ... So wollen
wir uns einen Namen machen,
damit wir uns nicht über die

ganze Fläche der Erde
zerstreuen!

1. Mose 11, 4



Günahlı insan burada kendisini Tanrı yerine
koyuyor. Aslında bu Tanrı ’ya bir baş
kaldırmaydı. Sorun da zaten buydu!

Daha önce de belirttiğim gibi, Babil sözcüğü,
imparatorluğun içinde yaşayan halkın dilinde
“tanrıların kapısı” anlamındadır. İbrani dilinde
ise ‘babil’ sözcüğünün anlamı “kargaşalık”
demektir.

Eğer insan kendisini yüceltirse, ki bu
gururdur aynı zamanda, o zaman orada
aşağılanma ve kargaşalık olacaktır. Bugün
topluluklarda neden ayrılık vardır? Neden bu
kadar çekişme, kavga dövüş vardır? Çünkü
orada insanlar kendilerini öne koyuyorlar da
ondan. Bir insan kendisini öne koyduğunda,
ne aile içinde huzur olur, ne iş yerinde, ne de
toplumda. İnsanın kendi yaşamında da bu
yolla huzur ve esenlik olmaz.

Kendini olduğundan üstün gören insanın
yolunu düzeltmek için Rab ne yaptı? Aşağıya
indi! İşte bu inayettir aslında. Rab insanın
yaptıklarına duyarsız değildir. O her bir
insanla yakından ilgilenir ve insanı doğru bir
yolda tutmak ister.



CUMARTESİ

Samstag 21
TEMMUZ

Juli

Rab, insanların yaptığı kentle
kuleyi görmek için aşağıya indi.

Yaratılış 11:5

Und der HERR fuhr herab, um
die Stadt und den Turm

anzusehen, die die
Menschenkinder bauten.

1. Mose 11, 5

sehen: görmek

herabkommen: (aşağıya) inmek



Çıkış kitabında da Rab’bin aşağıya indiğini
okuyoruz (3:8). Ama Çıkış kitabında Rab
köle olan İbrahim soyunu kurtarmak için
iniyor. Bu halk Rab’be yakarıyor. Çünkü onlar
büyük sıkıntı ve eziyet çekmekteler. Rab’be
yakardılar ve Rab aşağıya indi!  O’nun
aşağıya inmesi kurtuluş getirdi. Babil
olayında Rab aşağıya aslında insanı o gurur
tepesinden indirmek için indi. İnsan kendisini
yüceltirse, orada bereket olmaz; sonunda
kargaşalık gelir.

Birçok insan tanıyorum ki, onlar Rab’be
hizmet etmek istediler, ettiler de ama belirli
bir süre. Sonra çöktüler, yıkıldılar, perişan bir
şekilde çekip gittiler. Neden? Çünkü hizmet
ettiler ve bunun karşılığında yüceltilmek,
pohpohlanmak, övülmek istediler.

Rab İsa Yuhanna 17’de biz imanlıların birlikte
olmalar ı ,  b ir  o lmalar ı  iç in  dua et t i .
Hayatımızda Rab yücelirse, başka deyişle
yüceliği Rab’be verirsek, orada birlik olur.
Ama yüceliği kendimiz ararsak, orada birlik
olmaz.



PAZAR

Sonntag 22
TEMMUZ

Juli

“Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım
ki birbirlerini anlamasınlar.” Böylece

RAB onları yeryüzüne dağıtarak
kentin yapımını durdurdu.

Yaratılış 11:7-8

Wohlan, Lasst uns herabfahren und
dort ihre Sprache verwirren, dass sie

einer des anderen Sprache nicht
mehr verstehen! Und der HERR
zerstreute sie von dort über die

ganze Erde; und sie hörten auf, die
Stadt zu bauen.

1. Mose 11, 7-8



İnsanlar Rab’be karşı isyan ettikleri zaman
birlikteydiler, ama Rab şimdi onları dağıttı. Dil
konusunda yabancı bir ülkede dil bilmeyen
kişinin ne kadar zorluk çektiğini bizler iyi
biliyoruz.

Dilin oluşturduğu engeller bazen yıkımlara
neden olabilir. Bu dil karışıklığı Babil’de
gerçekleşti. Hemen ardından kule inşaatı
durdu, insanlar Babil’i terk etti ve çevreye
dağıldı. Burada doğaüstü bir olay yer aldı, bir
mucize oldu. İnsanlar birden çeşitli dillerle
konuşmaya baş lad ı lar ve birbirlerini
anlayamaz duruma geldiler. Bu aslında
Rab’bin isyana karşı yargısıydı.

Tufan yargısı da tümüyle yozlaşmış olan
insanlık ailesini günahtan temizlemek için
gelmişti. Tufandan sonra Rab onları kutsadı.
İnsan açısından bakılırsa bu olay insanlık
üzerine düşen büyük bir lânetti. Babil
olayında da Tanrı insanların tamamen
yozlaşmasını, putperestliğinde en doruk
noktaya çıkmasını engelledi. Unutmayalım ki,
günah sınırını aştığında, yargı gelir.



PAZARTESİ

Montag 23
TEMMUZ

Juli

İbrahim çağrıldığında miras alacağı
yere gitmek için imanla Tanrı

buyruğuna uydu ve nereye gittiğini
bilmeden ülkesinden ayrıldı.

İbraniler 11:8

Durch Glauben war Abraham, als
er gerufen wurde, gehorsam,

auszuziehen an den Ort, den er
zum Erbteil empfangen sollte; und
er zog aus, ohne zu wissen, wohin

er komme.

Hebräer 11, 8



Şimdi geldik İbrahim’in çağrılmasına ve onun
iman yolculuğuna. Tanrı İbrahim’i seçmekle
bir iman adamını seçti. Yani, İbrahim’in
yüreğinde iman tohumu vardı. Putperest bir
ortamda yetişmesine rağmen, yüreğinde bir
yaratıcının olması gerektiğini düşünüyordu
kuşkusuz. Peki ama, iman deyince ne
anlıyoruz? Kutsal  K i tab ın bize iman
konusunda açıkladığı bazı ilkeler vardır.
İman bizleri kendi yeteneklerimizin üzerine
çıkartıp Tanrı’nın imkanlarına giriş sağlar.
İbrahim oturup da imanın kurallar ını
yazmadı. O sadece iman hayatını yaşadı.
Nasıl yaptı bunu? Görülmeyen iki gerçeğe
dayandı. Birincisi Rab’be, ikincisi Rab’bin
Sözü’ne. Rab’be ve O’nun Sözü’ne iman
yoluyla bağlantıda kaldığımız ölçüde, biz de
günlük hayatımızda karşılaştığımız her tür
iman denemes ine ve sorunlar ım ıza
katlanabilir ve bunların üstesinden gelebiliriz.
İman okulunda denenmeler bizi geliştirir ve
bu yolla da Tanrı ’nın merhametini ve
yüceliğini bize açıklamasına hayatımızda
fırsat vermiş oluruz.



SALI

Dienstag 24
TEMMUZ

Juli

Terah oğlu Avram’ı, Haran'ın oğlu olan
torunu Lut'u ve gelini Saray’ı yanına
alarak Kenan ülkesine gitmek üzere
Kildaniler’in Ur kentinden ayrıldılar.

Haran’a gidip oraya yerleştiler.

Yaratılış 11:31

Und Terach nahm seinen Sohn Abram
und Lot, den Sohn Harans, seines

Sohnes Sohn, und Sarai, seine
Schwiegertochter, die Frau seines

Sohnes Abram; und sie zogen
miteinander aus Ur, der Stadt der

Chaldäer, um in das Land Kanaan zu
gehen; und sie kamen nach Haran und

wohnten dort.

1. Mose 11, 31



Avram - ki bu İbrahim’dir, Terah adında
varlıklı bir babanın oğluydu ve Ur kentinde
yaşıyorlardı. Ur kenti güney Mezopotamya
olan bir Sümer kentiydi. O dönemlerde
uygarlığın beşiği sayılan Ur kenti, İ.Ö. 4. bin
yıl içinde Kuzey Mezopotamya’dan geldiği
sanılan ve Kalkolitik çağ kültürünü sürdüren
ç i f t ç i l e r  t a r a f ı n d a n  k u r u l d u ğ u
düşünülmektedir.

Sümerliler, maden kullanan, yazı sanatını
geliştiren ilerlemiş sayılabilecek bir yönetim
biçimi kuran bir halktı. Sümerliler’den sonra
Akkadlar ortaya çıkar. Akkadlar’ın tanınmış
kralı Sargon 1 yeryüzünün ilk önemli egemeni
sayılır. Adı “Yeryüzünün Dört Köşesinin
Kralı!” olarak geçer. Akkadlar’dan sonra,
yeniden Sümerliler ortaya çıkar ve ‘Gudea’
adlı krallarının yönetiminde Ur’un 3’üncü
hanedanını kurar. Bu hanedanın ardından
eski Babil dönemi parlar. İşte İbrahim’in
yetiştiği ve adını tarihe bıraktığı çağ budur.
Bugün Irak toprakları içinde bulunan Ur kenti
çöl ortasında kalmış bir yıkıntıdır. Ur kentinde
doğan İbrahim’in tam olarak hangi tarihte
doğduğu bilinmiyor, ama en azından İ.Ö. iki
bin yıl kadar gerilere gitmektedir.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 25
TEMMUZ

Juli

(Bir gün) RAB Avram’a, “ülkeni,
akrabalarını, baba evini bırak,

sana göstereceğim ülkeye git!”
dedi.

Yaratılış 12: 1

Und der HERR sprach zu Abram:
Geh aus deinem Land und aus
deiner Verwandtschaft und aus
dem Haus deines Vaters in das
Land, das ich dir zeigen werde!

1. Mose 12, 1



Okuduğumuz ayette i lk kez Tanrı ’nın
İbrahim’e görünüp onu çağırdığını görüyoruz.
Bu çağrı oldukça zor bir çağrıdır. İbrahim
ailesini, yerini yurdunu bırakıp bilmediği bir
diyarın yolunu tutması gerekiyor. Neden
İbrahim yerini yurdunu - akrabalarını
bırakması gerekiyordu? Çünkü putperest bir
ortamda, bir aile içinde İbrahim’in imanı
gelişip büyüyemezdi. Günah ortamından
çıkması gerekiyordu. Tanrı da bunu istedi ve
İbrahim de o ilk ve zor adımı attı, yola
koyuldu. İşte o andan sonra İbrahim’in hayatı
değişti. Onun imanı Rab’be itaat ettikçe daha
da büyüdü. Bu nedenle de Kutsal Kitap ona,
“iman babası” demektedir.

Bizim hayatımızda da nerede ve kimlerle
yaşadığımız çok önemlidir. İnsanı iyi ya da
kötü yolda etkileyen faktörlerin başında çevre
gelmektedir. Mezmur yazarı da “Kötülerle
yürümeyen ,  günahkar la r ı n yo lunda
durmayan, alaycıların arasında oturmayan
insan mutludur” der (Mezmur 1). Bilge
Süleyman da şöyle der: “Öfkeli olan adamla
arkadaşlık etme, kızıcı adamla gitme. Yoksa
onun yollarına alışırsın ve canını tuzağa
düşürürsün!” (Öz.22:24S25).



PERŞEMBE

Donnerstag 26
TEMMUZ

Juli

(Bir gün) RAB Avram’a, “ülkeni,
akrabalarını, baba evini bırak,

sana göstereceğim ülkeye git!”
dedi.

Yaratılış 12: 1

Und der HERR sprach zu Abram:
Geh aus deinem Land und aus
deiner Verwandtschaft und aus
dem Haus deines Vaters in das
Land, das ich dir zeigen werde!

1. Mose 12, 1



Tanrı  İbrahim’i putperest bir ortamdan
çıkmaya çağı rdı .  Peki bunu nereden
biliyoruz? Yeşu 24:2’de şöyle der: “İbrahim’in
ve Nahor’un babası Terah... Fırat ırmağının
ötesinde yaşar ve başka ilahlara kulluk
ederlerdi.”

Demek ki, Tanrı İbrahim’i çağırırken, İbrahim
putperest bir ortamda, yani Ur kentinde
yaşıyordu (Yar.11:28,31; 15:7; Nehemya 9:7)
ve Ur kenti antik Sümer kentiydi. Ur’da ay
tanrısı Nanna’ya taparlardı. Tabii ki İbrahim
gerçek, yaşayan Tanrı ’yı  tanımıyordu.
Tanrı’nın onu çağırması için de İbrahim
herhangi bir iş yapmadı. Hiç kuşku yok ki,
İbrahim’in kafasında gerçekten de yaratıcı bir
Tanrı var mı diye sorusu dolaşıyordu. Ancak
Tanrı’nın İbrahim’i çağırmasının en önemli
nedenlerinden biri, İbrahim ve onun soyu
aracılığıyla bir ulus oluşturmak ve bu ulus
aracılığıyla dünyaya hem tanıklık vermek,
hem de bu ulustan gelecek bir kurtarıcı
aracılığıyla tüm ulusları bereketlemekti. Tanrı
da zaten İbrahim’i çağırdığı zaman şu vaatte
bulundu: “Yeryüzünün bütün halkları senin
aracılığınla kutsanacak” (Yar.12:3).

Tanrı onu inayeti yoluyla çağırdı.



CUMA

Freitag 27
TEMMUZ

Juli

Terah, oğlu Avram’ı, Haran’ın oğlu olan
torunu Lut’u ve Avram’ın karısı olan

gelini Saray’ı yanına aldı. Kenan ülkesine
gitmek üzere Kildaniler’in kenti Ur’dan

ayrıldılar. Haran’a gidip oraya yerleştiler.

Yaratılış 11:31

Und Terach nahm seinen Sohn Abram
und Lot, den Sohn Harans, seines

Sohnes Sohn, und Sarai, seine
Schwiegertochter, die Frau seines

Sohnes Abram; und sie zogen
miteinander aus Ur, der Stadt der

Chaldäer, um in das Land Kanaan zu
gehen; und sie kamen nach Haran und

wohnten dort.

1. Mose 11, 31



R ab İbrah im ’ i  seç t iğ i  zaman, iman
yaşamında öğrenci olabilecek ve iman
yaşamını pratik şekilde yaşayabilecek birisini
seçmişti. Tanrı’nın bir insanın yaşamına
nasıl yenilik ve bereket getirdiğinin güzel bir
örneğini İbrahim Peygamberin hayatında
sergiledi. İbrahim, insanlara imanda önder
olmaya çağrıldı. Daha sonra Tanrı İbrahim’e
şu vaatte bulundu: “Yeryüzündeki halkların
hepsi senin arac ı lığınla kutsanacak”
( Ya r . 1 2 : 3 ) .  T a n r ı ’ n ı n  b e r e k e t i n i n
gerçekleşmesi her zaman kolay yollardan
olmayacaktı. Tanrı İbrahim’i birkaç kez zor
durumlardan geçmesine izin verecek ve ona
şaşırtıcı buyruklarda bulunacaktı. İbrahim’se
Tanrı’ya itaat ettiğinden imanda örnek bir kişi
olarak bize ışık tutmaktadır. Kutsal Yazılar’da
İbrahim önümüzde parlak bir anı t gibi
yükselir. Tanrı onu özel bir çağrıyla kendisine
bağlı olmaya davet ettiği zaman, Tanrı’nın
vaatlerine inandığı için onu ‘Tanrı’ya iman
edenlerin Babası’ diye ilan etti. Ruhsal
açıdan da İbrahim, gerçekten de Tanrı’ya
iman edenlerin babası sayılmaktadır.



CUMARTESİ

Samstag 28
TEMMUZ

Juli

İbrahim Tanrı’ya iman etti
ve bu ona doğruluk sayıldı.

Romalılar 4:3

Abraham aber glaubte
Gott, und es wurde ihm zur

Gerechtigkeit gerechnet.
Römer 4, 3

der Glaube: iman

glauben: iman etmek



Elçi Pavlus, “İbrahim iman etti” derken, bu bir
anlık olan bir iman değildi. Yılları kapsayan,
süreklilik gösteren bir imandı. İbrahim iman
eden bir insandı ve O sürekli olarak Tanrı’ya
iman etti. Bu nedenle o doğrulukla donatıldı.
Bu doğruluk, İbrahim uzun yıllar Kenan
diyarında  yaşadıktan sonra kendisine ilişkin
söylendi. Ama bundan önce de İbrahim imanlı
birisiydi. Bunu nereden biliyoruz? İncil’den
İbraniler 11.bölümden. “İbrahim, iman
sayesine miras alacağı yere gitmesi için
çağrılınca, Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye
gideceğini bilmeden yola çıktı” (11:8) diyor.
“Nereye gideceğini bilmeden” diyor. Demek ki
o yola çıkarken zaten imanlıydı. Nereye
gideceğini bilmiyordu ama imanı önceden
başlamıştı. Şunu da unutmamak gerekir ki,
Tanrı İbrahim’i çağırdığı zaman, o kusursuz
biri değildi. Kerelerce iman hayatında
yenilgiye uğradı. Yine de Rab onu doğru
saydı .  Çünkü dediğim gibi, İbrahim’in
yüreğinde iman vardı. Ve İbrahim iman
yaşamında öğrenci olabilecek ve iman
yaşamını  pratik şekilde yaşayabilecek
birisiydi.



PAZAR

Sonntag 29
TEMMUZ

Juli

İbrahim Rab’be iman etti,
RAB bunu ona doğruluk

saydı.
Yaratılış 15: 6

Und er glaubte dem HERRN;
und er rechnete es ihm als

Gerechtigkeit an.
1. Mose 15, 6

rechnen, anrechnen: saymak

die Gerechtigkeit: doğruluk



İbrahim Rab’be iman etti. Bu şu anlama
da geliyor: İbrahim kendi doğruluğuna
güvenmedi, İbrahim’in yüreğinde o iman
tohumu va rd ı .  Ama  o  t ohumun
yeşermesi, büyümesi ve ürün getirmesi
gerekliydi. Rab onu o iman okulundan
geçirerek büyüttü. İbrahim imanda öyle
bir konuma geldi ki, hem Rab’be, hem de
Rab’bin verdiği söze, vaade güvendi.

Rab’be ve O’nun Sözüne iman yoluyla
bağlanıp itaat ettiğimizde biz de günlük
yaşamımızda karşılaştığımız her tür iman
denemesine ve sorunlarımıza katlanabilir
ve bunların üstesinden gelebiliriz. Bu
şeki lde yaşamaya çal ış t ığımızda,
Tanrı’nın bizim hayatımızda çalışmasına,
bizi imanda büyütmesine izin vermiş
oluruz;  ayn ı  zamanda da O’nun
merhametini ve yüceliğini hayatımızda
açıklamasına fırsat tanımış oluruz.



PAZARTESİ

Montag 30
TEMMUZ

Juli

RAB Avram’a, “Ülkeni, halkını, babanın
evini bırak, sana göstereceğim topraklara

git” dedi, “Seni büyük bir ulus
yapacağım, Seni kutsayacak, sana ün

kazandıracağım. Bereket kaynağı
olacaksın.”

Yaratılış 12:1-2

Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus
deinem Land und aus deiner

Verwandtschaft und aus dem Haus
deines Vaters in das Land, das ich dir

zeigen werde! Und ich will dich zu einer
großen Nation machen, und ich will dich
segnen, und ich will deinen Namen groß
machen, und du sollst ein Segen sein!

1. Mose 12, 1-2



Bu iki ayette Rab’bin İbrahim’e verdiği üç
yönlü vaat dile getiriliyor. Aslında bu ayetler
tüm Kutsal Kitap’ın odak noktasını oluşturur.
Tüm Kutsal Yazılar bu üç vaadin üzerine
kuruludur. Vaat lerden bir incisi toprak
konusundad ı r .  “Sana  gös t e receğ im
topraklara git” derken gideceği toprakları ona
vereceğini vaat ediyordu. Üç yönlü vaadin
ikincisi bir ulus konusundadır. “Seni büyük bir
ulus yapacağım” diye ona belki de imkansız
gözüken  b i r  vaa t t e  bulundu.  “Seni
kutsayacak, sana ün kazandıracağım.
Bereket kaynağı olacaksın” diye üçüncü bir
vaatte bulundu.

Ancak Rab İbrahim’e sadece kutsama
vaadinde bulunmadı, aynı zamanda, “Seni
kutsayanları kutsayacağım. Seni lanetleyeni
lanetleyeceğim. Yeryüzündeki halkların hepsi
senin aracılığınla kutsanacak” dedi.

Rab, İbrahim’e verdiği vaatleri yerine getirdi
ve Rab İbrahim’den bir ulus yarattı. Bu ulus
belki de yeryüzünde ulus olarak varlığını
koruyanlar arasında en uzun olanlarından
biridir.



SALI

Dienstag 31
TEMMUZ

Juli

RAB Avram’a, ülkeni ve
akrabalarını, baba evini bırak,
sana göstereceğim ülkeye git,

dedi.

Yaratılış 12:1

Und der HERR sprach zu Abram:
Geh aus deinem Land und aus
deiner Verwandtschaft und aus
dem Haus deines Vaters in das
Land, das ich dir zeigen werde!

1. Mose 12, 1



Tanrı nasıl çağırdı? “Yüceliğin Tanrısı,
atamız İbrahim’e göründü” diyor Elçilerin
İşleri 7:2’de. Biliyoruz ki, Tanrı İbrahim’e 7
kez görünüp ona konuştu. İlk görünmesinde,
putperest bir ülke olan Ur’da yücelik Tanrısı
olarak göründü.

Tanrı  İbrahimi çağırdığı  zaman, o 75
yaşındaydı. İbrahim Rab’bin çağrısına iman
ile uydu ve yüz yıl Rab’be iman ederek,
güvenerek yaşadı (Yar.25:7). Rab İbrahim’e
bu vaatleri verdiği zaman, onların bir tek
çocukları bile yoktu.

Yüz yıllar sonra Tanrı Yeşaya peygamber
aracılığıyla İbrahim’in soyu olan İbranilere
şöyle dedi: “Atanız İbrahim’e, sizi doğuran
Sara’ya bakın. Çağırdığımda İbrahim tek
kişiydi, ama ben onu kutsayıp çoğalttım!”
(Yeşaya 51:2).

Tanrı her zaman verdiği sözü kesinlikle tutar.
Bu nedenle de - her zaman söylediğim gibi -
Mesih İsa’ya iman edenlerin kurtuluşları
yüzde yüz kesindir. Çünkü Tanrı şu kesin
sözü vermiştir: “İsa’ya iman edenin sonsuz
yaşamı vardır.”



ÇARŞAMBA

Mittwoch 1
AĞUSTOS

August

İman Haberi duymakla, Haberi
duymak da Mesih’in Sözü

aracılığıyla olur.

Romalılar 10: 17

Also ist der Glaube aus der
Verkündigung, die

Verkündigung aber durch das
Wort Christi.

Römer 10, 17

durch: aracılığıyla



Tanrı’nın konuşması insan yüreğinde iman
mucizesini oluşturur. Bugünkü ayetimizde de
okuduğumuz gibi, “İman haberi duymakla,
Haberi duymak da Mesih’in Sözü aracılığıyla
olur.”

İ b r a n i l e r ’ d e  ş ö yle  yazar :  “ İ brah im
çağrıldığında miras alacağı yere gitmek için
imanla Tanrı buyruğuna uydu” (İbr.11:8).
Yani İbrahim Rab’bin çağrısına imanla
karşılık verdi.

Gerçek iman Tanrı Sözü üzerine kuruludur ve
insanı itaate götürür.

Tanrı İbrahim ve Sara’yı ancak onlar itaat
ettiklerinde kullanıp bereketleyebilirdi (2
Kor.6:14S7:1).

Bugün günahlı bir insanın günahlarından
kurtulması için İbrahim ve Sara’da olduğu gibi
bir deneyimden geçmesi gerekmiyor. Ama
imanlıların hayatlarında Tanrı’nın yüceliğini
gördükleri zaman, yani temiz, pak, dürüst
hayatlarını gördüklerinde bu onları Tanrı’ya
çeker (Matta 5:16), ve Tanrı’nın Sözlerini
duyduklarında yüreklerinde iman oluşmaya
başlar (H.İ.1:8).



PERŞEMBE

Donnerstag 2
AĞUSTOS

August

RAB Avram’a görünerek, “Bu
toprakları senin soyuna

vereceğim” dedi.

Yaratılış 12: 7

Und der HERR erschien dem
Abram und sprach: Deinen

Nachkommen will ich dieses
Land geben. Und er baute dort

dem HERRN, der ihm erschienen
war, einen Altar.

1. Mose 12, 7



Tanrı neden çağırıyor? Tanrı’nın İbrahim’i
çağırmasının en önemli nedenlerini şöyle
sıralayabiliriz: İlkinde Tanrı’nın sevgisi ve
inayeti kurtarmak istiyor ve vaat veriyor.
Sonra, Tanrı bu karı kocayı kurtarıp onlar
aracılığıyla, onların soyundan gelecek bir
kurtarıcı yoluyla tüm dünyayı bereketlemek
istiyor. Bu kurtarıcı İsa’dır. O tüm dünyanın
günahları için çarmıha çakıldı (1 Yu.2:2; 4:14;
Markos 16:15).

Son olarak da İbrahim’in yaşamı  tüm
imanlıların imanda yaşamaları için bir örnek
ve resimdir.

İbrahim imanla kurtuldu ve doğru sayıldı
(Yar.15:6; Rom.4:1S5; Gal.3:6S14) ve İbrahim
imanla yaşadı (İbr.11:8S19). O imanını itaat
ederek gösterdi (Yakup 2:14S26). İbrahim
nereye gideceğini bilmemesine rağmen itaat
etti (İbr.11:8S10).

Tabii ki İbrahim ve Sara kusursuz değillerdi.
Kerelerce hata yaptılar, ama onlar yine de
Rab’be döndüler ve iman ile yürüdükleri
yolda devam ettiler.

İşte bu bizlere de itaat etmenin önemini
gösteriyor.



CUMA

Freitag 3
AĞUSTOS

August

İman, umut edilenlere
güvenmek, görünmeyen şeylerin

varlığından emin olmaktır.
İbraniler 11: 1

Der Glaube aber ist eine
Verwirklichung dessen, was man

hofft, ein Überführtsein von
Dingen, die man nicht sieht.

Hebräer 11, 1

überzeugt sein: emin olmak



Kutsal Kitap imana değinirken, güvenmek ve
emin olmaktan söz eder. İman duyguların
kabarması değildir, ki duyguların da yeri
vardır hayatımızda (İbr.11:17-19). Gerçek
iman Tanrı Sözü’ne dayanır (Rom.10:17).
Tanr ı  İbrahim’e ses leniyor  ve onun
aracılığıyla ne yapmak istediğini belirtiyor ve
İbrahim Tanrı’nın Sözü’ne güvenip itaat
ediyor.

Bizler Tanrı’ya verdiğimiz herhangi bir sözle
değil, Tanrı’nın verdiği vaat aracılığıyla
kurtuluyoruz. İbrahim’e Tanrı seslendi, ona
vaatte bulundu ve İbrahim buna imanla
karşılık verip itaat etti (İbr.11:8S10).

Kutsal Kitap kurtuluşun ta başlangıçta
Tanr ı ’nın verd iğ i  vaade dayandığını
gösteriyor (Yar.3:15). Bu vaadin en doruk
noktası İsa Mesih’in çarmıhta ölmesidir (
Yar.22:2; Ef.2:16; İbr.8). Tanrı bir antlaşma
yaptıysa, söz verdiyse, o sözünü kendisi
yerine getirir ve Rab verdiği vaadini, sözünü
kesinlikle tutar. Ve Rab bizim iman ile sahip
olduğumuz kurtuluşu garanti eder.



CUMARTESİ

Samstag 4
AĞUSTOS

August

Seni büyük bir ulus yapacağım,
seni kutsayacağım.

Yaratılış 12: 2

Und ich will dich zu einer
großen Nation machen, und ich

will dich segnen, und ich will
deinen Namen groß machen,
und du sollst ein Segen sein!

1. Mose 12, 2

die Nation, das Volk: ulus



Tanr ı  İbrahim’e vaat te bulunurken,
açıklamalarda bulunmaz, sadece “Seni büyük
b i r  u l u s  y a p a c a ğ ı m . . .  s e n i
bereketleyeceğim... senin adını  büyük
edeceğ im ve sen i  bereke t leyen le r i
bereketleyeceğim” dedi .

Yaratılış 11.bölümde insanlar Babil’de, “gelin
kendimize başı göklere erişecek bir kule bina
edelim, kendimize nam kazanalım” dediler.
Ama İbrahim’in adını Tanrı büyük yaptı.
İnsanlar Babil’de birlik olmak istediler, ama
her şey kaosla sonuçlandı, ama İbrahim
aracılığıyla Tanrı tüm dünyayı bereketledi.

Tanrı bizleri bereketliyor. Tanrı’dan bereket
alan, kurtuluş bulan insan bu bereketi,
kurtuluş sevincini kendisinde tutamaz;
başkalarının da bu esenliğe, berekete ve
kurtuluş sevincine katılmalarını yürekten
ister. İşte bu nedenle ben Ali olarak Müjde’yi
insanlara duyurmaya çalışıyorum.

Bereket Tanrı’nın İbrahim’e verdiği sözle
başladı. Bizler başkalarına bereket olabilelim
diye bereketlendik. Bugün de kendisine gelen
herkese Rab bu bereketi sunuyor.



PAZAR

Sonntag 5
AĞUSTOS

August

RAB Avram’a, “Ülkeni, akrabalarını, baba
evini bırak, sana göstereceğim ülkeye

git” dedi. “Seni büyük bir ulus
yapacağım, seni kutsayacak ve sana ün

kazandıracağım.”

Yaratılış 12:1S2

Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus
deinem Land und aus deiner

Verwandtschaft und aus dem Haus
deines Vaters in das Land, das ich dir

zeigen werde! Und ich will dich zu einer
großen Nation machen, und ich will dich
segnen, und ich will deinen Namen groß
machen, und du sollst ein Segen sein!

1. Mose 12, 1-2



Tanrı’nın İbrahim’i çağırması ve ona verdiği
buyruk kesin ve açıktır. İbrahim’in atması
gereken ilk adım kolay gibi gelebilir, ama
atılması zor bir adımdı. Önce vatanını, yerini
yurdunu, ailesini, anne babasını bırakması
gerekiyordu. Ama İbrahim’in bu ilk adımda
tam itaat etmediğini görüyoruz. İbrahim ne
yapıyor? Babasını ve yeğeni Lut’u da alarak
Ur kentinden ayrılıyor ve Haran’da babası
ölene kadar kalıyor.

Bu döneme kadar Tanrı konuşmuyor. Rab
suskun. Rab susuyorsa, orada doğru
gitmeyen bir şey vardır, demektir. Başka
önemli bir durum da şudur: Rab susarsa,
yargı gelebilir, demektir.

1.Samuel 3.bölümde ilginç bir olay vardır.
“Rab’bin Sözü seyrek geliyordu” diyor. Çünkü
eğer halk Rab’be itaatsizlik ediyorsa, onların
kulakları da tıkalı demektir. O zaman Rab
konuşmuyor. Burada da Rab konuşmuyor.
Çünkü İbrahim itaat edip harekete geçti, ama
Tanrı ’nın Sözü’ne tam olarak uymadı.
İtaatsizlik her zaman Rab’bin bereketlerinin
akmasına engel olmaya çalışır.



PAZARTESİ

Montag 6
AĞUSTOS

August

RAB Avram’a, “Ülkeni, akrabalarını, baba
evini bırak, sana göstereceğim ülkeye

git” dedi. “Seni büyük bir ulus
yapacağım, seni kutsayacak ve sana ün

kazandıracağım.”

Yaratılış 12:1S2

Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus
deinem Land und aus deiner

Verwandtschaft und aus dem Haus
deines Vaters in das Land, das ich dir

zeigen werde! Und ich will dich zu einer
großen Nation machen, und ich will dich
segnen, und ich will deinen Namen groß
machen, und du sollst ein Segen sein!

1. Mose 12, 1-2



İbrahim’ in neden anne babas ından,
akrabalarından ayrılması gerekiyordu? İnsan
nasıl anne babasını bırakabilir? Bu anne ve
babayı atma, onlara saygısızlık değil mi?
Özellikle de doğu kültüründe böyle yapan
insanlara hayırsız evlat deniyor. Ben de şu
soruyu sorayım: Tanrı insanı yaratırken ne
dedi? “Adam annesini, babasını bırakıp
karısına bağlanacak” (Yar.2:24). Ayrılma
olmadan bağlanma olmaz.

Konuşarak, sevgiyle ayrılmak anne babayı
atmak değil. Onlara saygısızlık, sevgisizlik de
değil. Ayrılma olmadığı için aile içerisinde
gelin kaynana arasında bu kadar sorunlar,
öfke ve nefret vardır. Bugün bana bir tek
gelin bile kaynanamla sorunum yoktur
diyemez, en azından bugüne kadar ben
duymadım.

Benim kız kardeşim çok iyi bir yol izledi. Üç
çocuğu evlendiklerinde, onların kendi
yuvalar ını  kurmasını ,  bu nedenle de
ayr ı lmalar ın ı  söyledi .  Bugüne kadar
gelinleriyle ve damadıyla gerçekten çok iyi
geçinmektedirler. Tekrar edeyim: Ayrılma
olmadan bağlanma olmaz. Ayrıca bozuk
ortamdan ayrılma olmadan gelişme de olmaz.



SALI

Dienstag 7
AĞUSTOS

August

Ne mutludur o insana ki,
kötülerin öğüdüyle yürümez,

günahkarların yolunda durmaz,
alaycıların arasında oturmaz.

Mezmur 1: 1

Glücklich der Mann, der nicht
folgt dem Rat der Gottlosen, den
Weg der Sünder nicht betritt und
nicht im Kreis der Spötter sitzt,

Psalm 1, 1

der Rat: öğüt



Mutlu insanın burada üç özelliğini görüyoruz:
Yürümez, durmaz ve oturmaz. Nerede? Kötü
olan yerlerde. O zaman böyle olan yerlerden
ayrılması gerekir.

Bizler de iman edince ayrılıyoruz. Ayrılma
olmadan iman ve imanda gelişme olmaz.
Kilise -Eklesiya- DEN AYRILANLAR,
demektir. Ne anlama geliyor bu? Dünyadan,
eski hayattan, günahtan ayrılmak demektir.
İbrahim ayrılmalıydı. Çünkü onun ailesi,
oturduğu çevre puta tapan insanlardı. Eğer
İbrahim o putperest ortamdan ayrılmasaydı
büyük sorunlarla karşılaşacaktı. İbrahim’in
babasını  yanına alması  onun Rab’bin
buyruğuna uyarak yoluna devam etmesine
engel oldu. Lut ise daha sonra İbrahim’e
büyük sorun yarattı, hatta sonunda ayrılmak
zorunda kaldılar. Sadece bu değil, Lut,
sonunda her şeyini, eşini kaybetti ve kızları
da ahlaksızca bir davranışta bulundular.

İbrahim ve Sara’nın bu insanları yanlarında
taşımaları, aslında anlaşmazlık günahını da
beraberlerinde taş ıd ı lar  (Yar.20:13).
İtaatsizlik sorunları da beraberinde getirir
(Yar.12:10S20; 20:1S18).



ÇARŞAMBA

Mittwoch 8
AĞUSTOS

August

İman etmeyenlerle aynı
boyunduruğa girmeyin. Çünkü

doğrulukla kötülüğün ne ortaklığı,

ışıkla karanlığın ne paydaşlığı

olabilir.

2 Korintoslular 6: 14

Geht nicht unter fremdartigem Joch

mit Ungläubigen! Denn welche

Verbindung haben Gerechtigkeit

und Gesetzlosigkeit? Oder welche

Gemeinschaft Licht mit Finsternis?

2. Korinther 6, 14



İman hayatı, her tür kötülük ve günahtan
ayrılmayı gerektirir (2 Kor.6:14S7:1).

İbrahim’in hayatını incelediğimiz zaman, onun
sıklıkla uzlaşma, anlaşma denenmesiyle
k a r ş ı l a ş t ı ğ ı n ı  g ö r ü y o r u z .  T a n r ı
denenmelerden geçmemize izin verdiği
zaman, O bizim imanımızı güçlendirmek ister.
Ama imanımızı sarsmak, bizi şüpheye
düşürmek isteyen ayartıcıyı da unutmamak
gerekir.

İman ile yaşamak istediğimiz zaman, her
şeyimizi Rab’bin eline, Sözü’ne, gücüne ve
isteğine bırakıyoruz, demektir. Ailemizden,
arkadaşlarımızdan ayrılmamıza gerek yoktur,
ama hayatımızda önceliği, sevgiyi ne alıyor,
buna bakmalıyız (Luka 14:25S27). Tanrı’ya
olan bağlılığımız, sevgimiz her şeyin üstünde
olmalıdır. O zaman kötü, yararsız olan
şeylerle anlaşma yapmayız.

Yeşaya peygamber aracılığıyla Rab şöyle
seslendi: “Doğruluğun ardından giden,
RAB’be yönelen sizler beni dinleyin: ... Atanız
İbrahim’e, sizi doğuran Sara’ya bakın.
Çağırdığımda tek kişiydi İbrahim, ama ben
onu kutsayıp çoğalttım” (Yeş.51:1-2).



PERŞEMBE

Donnerstag 9
AĞUSTOS

August

Abram Rab’bin buyurduğu gibi
yola çıktı. Lut da onunla birlikte
gitti. Abram Haran’dan ayrıldığı

zaman 75 yaşındaydı.

Yaratılış 12: 4

Und Abram ging hin, wie der
HERR zu ihm geredet hatte, und

Lot ging mit ihm. Abram aber war
75 Jahre alt, als er aus Haran zog.

1. Mose 12, 4

aufbrechen: yola çıkmak



İbrahim ve babası Terah Haran’da uzun süre
kaldılar. Sonra Terah öldü. Bu olaydan sonra
İbrahim tekrar harekete geçti. İbrahim’in
babası vaat edilen o ülkeye giremedi. Lut da
belirli bir noktaya kadar İbrahim’le birlikte
gitti, ama sonunu getiremedi, çünkü o imanla
hareket etmedi. İlginçtir ki, Tanrı İbrahim’in
itaat edip doğru yolda attığı her adımdan
sonra kendisine konuşuyor ve ona vaadini
tekrarlıyor (Rom.4:18S21). Onlar yaptığı
hatalara rağmen hayatlarını, geleceklerini
Tanrı’nın ellerine bırakıp Rab’bin vaatlerine
güvenerek yollarına devam ederler.

Bizi bulunduğumuz ortamdan çıkaran, Rab’be
itaate götüren imandır. İbrahim’in yoluna
devam edememesinin gerisinde belki de
babasına olan sevgi ya da babasının
kendisine olan sevgisiydi (Luka 9:59S62).
Ama baba öldükten sonra bu karı koca
Haran’dan ayrılıp yeniden itaat yoluna
girerler. İman ve kararsızlık birlikte yürümez
(Yakup 1:6S8) ve kimse iki efendiye kulluk
edemez (Matta 6:24). İman sorumluluğu
gerektirir.



CUMA

Freitag 10
AĞUSTOS

August

İmanla İbrahim miras alacağı yere
gitmek üzere çağrıldığı zaman itaat

etti ve nereye gittiğini bilmeden
ülkesinden ayrıldı.

İbraniler 11: 8

Durch Glauben war Abraham, als
er gerufen wurde, gehorsam,

auszuziehen an den Ort, den er
zum Erbteil empfangen sollte; und
er zog aus, ohne zu wissen, wohin

er komme.

Hebräer 11, 8



İbrahim ve Sara’nın itaatleri olmasaydı,
acaba bugün dünyamız nerede olurdu? İlk
imanlıların o dayanıklıkları, kendilerine
yapılan o zulümlere katlanmaları, hayatlarını
kaybetmeleri, buna rağmen imanlarının
devam etmesi, itaatleri olmasaydı, bugün
dünyamızın hali ne olurdu? Eğer bugün halen
bereket alıyorsak, bunu o sadık imanlılara da
borçluyuz.

İbrahim ve Sara’nın yıllarca süren o uzun
yolculuklarının ayrıntıları hakkında fazla bir
bilgimiz yoktur. Ama önemli olan onların
hedefleriydi. Daha sonraki yüz yıllarda Tanrı
vaat ettiği gibi, Kenan ülkesini İbrahim’in
soyuna verdi.

Kenan ülkesi, aslında imanlıların imanla
sahip oldukları vatanı simgelemektedir. Bu
göksel vatana sahip olanların yaşamlarına
her zaman denenmeler gelecektir. Ama Tanrı
bunda da imanlılara yardım eder (Fil.1:6).

İman bizi ileriye götürür (Yar.12:6S8). İtaat
insana, Tanrı’nın vaatlerine ilişkin güvence
verir (Yar.12:7; Yu.7:17).



CUMARTESİ

Samstag 11
AĞUSTOS

August

RAB Avram’a görünerek, “Bu
toprakları senin soyuna vereceğim”

dedi. Avram, kendisine görünen

RAB’be orada bir sunak yaptı.

Yaratılış 12: 7

Und der HERR erschien dem Abram

und sprach: Deinen Nachkommen

will ich dieses Land geben. Und er

baute dort dem HERRN, der ihm

erschienen war, einen Altar.

1. Mose 12, 7



Rab Avram’a ikinci kez gözüküyor ve
konuşuyor. Ne zaman? İbrahim tekrar itaat
ettiğinde. Başka deyişle, İbrahim yeniden
Rab’bin çizdiği yola geldiğinde, Rab ona
gözüküyor ve konuşuyor.  İbrahim’ in
hayatında hep böyle oldu. İbrahim yeğeni
Lut’tan ayrıldıktan sonra Rab İbrahim’e
üçüncü kez gözüküp konuşuyor (13:14). Bazı
putperest krallar İbrahim’e büyük bir servet
sundular. Ama İbrahim bunları kabul etmedi.
Bundan sonra Rab ona gözükerek, “Korkma,
senin kalkanın benim. Ödülün çok büyük
olacak” dedi (15:1). Yaratılış 17.bölümde
Tanrı bir kez daha İbrahim’e görünerek,
“Benim yolumda yürü, kusursuz ol. Seninle
yaptığım antlaşmayı sürdüreceğim” dedi.
Altıncı kez Rab’bin İbrahim’e gözükmesi,
kendisine gelen üç yabancıyı - aslında onlar
melekti - misafir ettiğinde gerçekleşti (18:1).
Son olarak da uzun yıllar İbrahim’i iman
okulunda büyütüp geliştirdikten sonra RAB
ona konuştu (Yar.22). Bugün de, zorluklar,
sıkıntılar olsa bile itaat etmek, Rab’bin
yolunda yürümek Rab’bin bereketlerinin
üzerimize gelmesini sağlar.



PAZAR

Sonntag 12
AĞUSTOS

August

RAB Avram’a görünerek, “Bu
toprakları senin soyuna vereceğim”

dedi. Avram, kendisine görünen

RAB’be orada bir sunak yaptı.

Yaratılış 12: 7

Und der HERR erschien dem Abram

und sprach: Deinen Nachkommen

will ich dieses Land geben. Und er

baute dort dem HERRN, der ihm

erschienen war, einen Altar.

1. Mose 12, 7



Tehlikeli ve yabancı oldukları ülkede İbrahim
ve Sara’ya büyük bir teselliydi Tanrı’nın
onlara gözükmesi ve konuşması. İman ile
yaşandığı zaman, korkuya fazla yer kalmaz
(İbr.13:5S6, Hİ.18:9; 2 Tim.4:17).

İm a n  h a ya t ı n d a  b e l k i  t eh l ike l i  b i r
yolculuğumuz olmaz, ama her zaman
sorunlarla karşılaşmak mümkündür. Örneğin,
bazen aile içerisinde sorunlar olur, bazen iş
yerinde büyük bir sorun olur, hatta işten
atılma korkusu da yaşanabilir. Tüm bu ve
benzeri korku ve kaygılarda, sorunlarda
gözlerimizi çevireceğimiz Rab vardır ve O
bizlere gereken gücü ve desteği sağlar.

İbrahim Kenan diyarının neresine gittiyse
çadırını kurduğunu ve orada bir sunak yeri
yaptığını  ve Rab’be sunak sunduğunu
görüyoruz (Yar.12:7S8; 13:3S4).

Çadır sembol olarak, insanın bu dünyada bir
yolcu, bir yabancı olduğunu göstermektedir
(İbr.11:9S16; 1 Petrus 2:11). Sunak ise
Tanrı’nın sunduğu göksel vatandaş lığı
simgelemektedir.



PAZARTESİ

Montag 13
AĞUSTOS

August

RAB Avram’a görünerek, “Bu

toprakları senin soyuna vereceğim”

dedi. Avram, kendisine görünen

RAB’be orada bir sunak yaptı. Oradan

Beytel’in doğusundaki dağlık bölgeye

doğru gitti.

Yaratılış 12: 7S8

Und der HERR erschien dem Abram

und sprach: Deinen Nachkommen will

ich dieses Land geben. Und er baute

dort dem HERRN, der ihm erschienen

war, einen Altar. Und er brach von dort

auf zu dem Gebirge östlich von Bethel.

1. Mose 12, 7-8



İbrahim ne zaman çadırını ve sunağı terk
ettiyse zorluklarla karşılaştı.

Avram (İbrahim) kendisine görünen RAB’be
orada bir sunak yaptı ve oradan Beytel’in
doğusundaki dağlık bölgeye doğru gitti.
Çadırını batıdaki Beytel’le doğudaki Ay
kentinin arasında kurdu. Orada RAB’be bir
sunak yapıp RAB’bi adıyla çağırdı.

Tanrı’nın ilk kez Adem’e seslendiğini Yaratılış
2:15-16’da görüyoruz. Sonra birçok yolla
insana konuştuğunu, seslendiğini okuyoruz.
Ama burada ilk kez Tanrı ’nın insana
göründüğünü okuyoruz. Sonra 18.bölümde
Rab İbrahim’e gözüküyor. Tabii ki, insan bu
günahlı bedende kutsal Tanrı’yı görmesi
mümkün değildir, ama RAB bir melek
g ö r ü n ü mü n e  b ü r ü n e r e k  k e n d i s i n i
göstermektedir. Ya da Rab’bin insanlar
tarafında görünebilir bir biçime girmesidir, ki
buna “Tanrı’nın görünümü” denmektedir.

Kendisine görünen Rab’be İbrahim tekrar bir
sunak yaptı. Elbette Tanrı’nın sonsuza dek
verdiği sözü tutmasını duymak ve bilmek
büyük bir tesellidir insana.



SALI

Dienstag 14
AĞUSTOS

August

RAB Avram’a görünerek, “Bu

toprakları senin soyuna vereceğim”

dedi. Avram, kendisine görünen

RAB’be orada bir sunak yaptı. Oradan

Beytel’in doğusundaki dağlık bölgeye

doğru gitti.

Yaratılış 12: 7S8

Und der HERR erschien dem Abram

und sprach: Deinen Nachkommen will

ich dieses Land geben. Und er baute

dort dem HERRN, der ihm erschienen

war, einen Altar. Und er brach von dort

auf zu dem Gebirge östlich von Bethel.

1. Mose 12, 7-8



Çoğu zaman Kutsal Kitap’ta geçen isimlerin
derin anlamları vardır. Önce İbrahim’e
Rab’bin göründüğü yerde İbrahim hemen bir
sunak yeri yaptı ve Rab’be sunu sundu. Hatta
ayetin devamında Rab’be sunak sunan
İbrahim RAB’bi adıyla çağırdı ,  diyor.
Yeruşalim’in kuzeyine düşen Beytel’in Tanrı
halkının tarihinde önemli bir yeri vardır.
Beytel, “Tanrı’nın evi” anlamına gelmektedir
(Yar.28:19). Ay kentinin anlamı da enkaz
yığını, virane demektir. Bunlara resim olarak
bakarsak, İbrahim, doğudan batıya, virane,
yıkık bir kentten Tanrı evine doğru gitti,
diyebiliriz.

Bugün dünyamız da yıkınt ı ,  virane bir
ortamdadır. Ama bizim göksel bir vatanımız
vardır. Bizler bu sonsuz vatana doğru giden
yoldayız.

Özdeyişler 4:18’de şöyle der: “Doğruların
yolu şafak ış ığı  gibidir, giderek öğle
güneşinin parlaklığına erişir!”

Rab’bin çocuğu musun? O zaman sevin,
çünkü o vaat edilen diyara Rab seni
kesinlikle eriştirecektir.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 15
AĞUSTOS

August

İbrahim çadırını toplayıp
çeşitli yerlerde konuklayarak

Negev’e doğru ilerledi.
Yaratılış 12: 9

Dann brach Abram auf und
zog immer weiter nach Süden.

1. Mose 12, 9

das Zelt: çadır

verschieden: çeşitli

der Ort: yer



İman insanı  ileri doğru götürür. İman
hayatında yerinde durmak yoktur. İmanda
yürüdükçe, imanda büyümeye de başlarız.
Şu sözlere dikkat edin: “İbrahim yola çıktı”
(12:4), “ayrıldı” (12:4), “ülke boyunca ilerledi”
(12:6), “hareket etti” (12:8), “göçe devam etti”
(12:9).

Tanrı İbrahim’i hep hareket halinde tuttu.
İnsanın yerinde durması, yerinde sayması
tehlikeli bir durumdur. “İnayet tahtına tam
güvenle yaklaşal ım. Öyle k i  ih t iyaç
duyduğumuz anda  lü tu f  v e  inayete
kavuşal ım” (İbr.4:16)  d iye okuyoruz
İbraniler’de.

İbrahim nereye gideceğini ve ne yapacağını
nereden biliyordu? Yanıtı bize yine Yaratılış
12:8 ayeti veriyor: “İbrahim Rab’be bir sunak
yaptı ve Rab’bi adıyla çağırdı!” İbrahim
nereye gittiyse orada Rab’be bir sunak
sundu. Tanrı’ya açıkça tapınmaktan, O’na
ilişkin tanıklık etmekten utanmadı, putperest
komşularından, insanlardan çekinmedi. Rab
de ona her zaman yol gösterdi.



PERŞEMBE

Donnerstag 16
AĞUSTOS

August

İbrahim çadırını toplayıp
çeşitli yerlerde konuklayarak

Negev’e doğru ilerledi.
Yaratılış 12: 9

Dann brach Abram auf und
zog immer weiter nach

Süden.
1. Mose 12, 9

lagern: konuklamak

vorwärtskommen: ilerlemek



İman hayatında bizler de imandan imana
gitmeliyiz (Rom.1:17). Başka deyişle, eğer
güçten güce doğru gitmek istiyorsak

(Mez.84:7S8) imana dayanan ve imana
ulaş tıran imanla yürümeliyiz, imanla
yaşamalıyız.

İman, körü körüne bir yere atlamak değildir.

İman, itaat etmek demektir. “İbrahim imanla
itaat etti” diyor İbraniler’in yazarı (İbr.11:8).
İtaat etmeyen bir iman ölü bir imandır diyor
Yakup 2:14S26 ayetleri arasında. “İmana
dayanmayan her tutum günahtır” diyor
Pavlus Romalılar 14:23’te. İman ve itaat
birbirinden ayrılmaz bir parça gibidir, tıpkı
bir liranın iki yüzü gibi.

Ama bu, günahlı insanın iman ve işlerle
kurtulacağı anlamına gelmez. Çünkü Tanrı
Sözü çok açık ve net bir şekilde, imanlının
sadece imanla kurtulabileceğini belirtir
(Yu.3:16S18 ve Ef.2:8S9). İman kurtarır ve
kurtaran iman iyi işlerle de kendisini gösterir

(Ef.2:8S10; Titus 2:11-12; 3:8,14).



CUMA

Freitag 17
AĞUSTOS

August

İman ederek inayetle kurtulmuş
bulunuyorsunuz. Bu kendi

başarınız değil, Tanrı
armağanıdır.

Efesoslular 2:8

Denn aus Gnade seid ihr errettet
durch Glauben, und das nicht
aus euch, Gottes Gabe ist es.

Epheser 2, 8

die Gnade: inayet, kayra, lütuf

der Glaube: iman



Dün de belirttiğim gibi iman kurtarır, ama
kurtaran iman iyi işlerle de kendisini gösterir
(Titus 2:14; 3:8,14). İbrahim de imanla
kurtuldu (Rom.4:1S5), ama onun imanı itaat
ile kendisini ortaya koydu (Yakup 2:21S24).
Ben de Tanrı’ya iman ediyorum demek yeterli
değildir. İmanını eylemlerinle, hayatınla da
göstermen gerekir. Ben inanıyorum deyip
dürüstlükten yoksunsan, o iman beş para
etmez. İmanı bir masanın dört ayağına
benzetebiliriz. İlki, akıldır, ikincisi yürektir,
üçüncüsü hayatt ı r, bundan sonra da
başkalarına birdirmektir. Tanrı Sözü’nü
okuyup anlayacaksın, anladığını yüreğine
indireceksin, yüreğine aldığını hayatında
uygulayacaksın, sonra da başkalarına iyi
haberi vereceksin.

İbrahim, Tanrı’nın kendisini istediği yerde
durdu ve o Rab’bin isteğine itaat ederek adım
attı, böylece yola koyuldu. Bu itaat adımı bu
öykünün bittiği anlamına gelmiyor, tam
tersine imanın başladığı yerdir. İtaat edenler
olsak bile, denenmelerden geçmemiz gerekir
ki imanda büyüyebilelim, İbrahim gibi.



CUMARTESİ

Samstag 18
AĞUSTOS

August

Ülkede şiddetli kıtlık yüzünden
Avram geçici bir süre için Mısır’a

gitti.

Yaratılış 12:10

Es entstand aber eine Hungersnot
im Land; da zog Abram nach
Ägypten hinab, um dort als
Fremder zu leben, denn die

Hungersnot lag schwer auf dem
Land.

1. Mose 12, 10



Hayatın bazen ne kadar zor olduğunu
biliyoruz. Bazen üzerimize büyük bir tufan
gibi gelir sorunlar. İşte böyle durumlarda
imanımız denenmeden geçer. Denenmeden
geçmeyen bir imana güven olmaz. Elçi
Petrus imanlılara yazarken, onların büyük
denenmelerden, sıkıntı lardan geçtiğini
görüyordu ve onlara iman deneyimini şöyle
belirtti: “İçtenlikle kanıtlanan imanınız, İsa
Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur
kazandıracak. İmanınız ateşle arıtıldığı halde
yok olup giden altından daha değerlidir!” (1
Petrus 1:7).

Eyup’ta da aynı resmi görmekteyiz. “Rab
tuttuğum yolu biliyor. Beni sınadığında altın
gibi çıkacağım!” diyor Eyup 23:10’da.

Eğer Tanrı denenmeye izin veriyorsa, o
imanım ızı  denemekten çok, imanım ızı
arıtmak - paklamak, bozuk yerleri onarmak
ve bizi olgunlaştırmak istediğindendir.
Sadece Tanr ı  nas ı l  bir imana sahip
olduğumuzu bilir. Denenmeler yoluyla ancak
iman okulunda ilerleriz.



PAZAR

Sonntag 19
AĞUSTOS

August

Ülkede şiddetli kıtlık yüzünden
Avram geçici bir süre için Mısır’a

gitti.

Yaratılış 12:10

Es entstand aber eine
Hungersnot im Land; da zog

Abram nach Ägypten hinab, um
dort als Fremder zu leben, denn
die Hungersnot lag schwer auf

dem Land.

1. Mose 12, 10



Ülkede şiddetli kıtlık var ve İbrahim ne
yapıyor? Mısır’a gidiyor. Neden bunu yaptı?
Çünkü sırtını Rab’be döndü.

Bu bana Rut kitabını anımsatıyor. Elimelek
ve Naomi ad ında kar ı  koca Yahuda
Beytlehem’inde kıtlık çıkınca onlar da ülkeyi
terk edip Moav diyarına gittiler.

Kutsal Kitap’ta isimlerin oldukça önemi
vardır. Ya da bu isimlerle Rab bizlere ruhsal
dersler öğretmektedir.

Yahuda hamt demektir. Beytlehem Ekmek
Evi anlam ına gelmektedir. Bu aile ne
yapıyor? Hamt ve ekmek evini terk edip
Moav ülkesine gidiyor. Moav ne anlama
geliyor? Çöp tenekesi (Mez.60:8).

Bu isimlere ruhsal açıdan bakalım: Kişi hamt
ve ekmek evini terk ediyor bir sorundan
dolayı, gidip çöp tenekesinden karnını
doyurmaya çalışıyor.

Bu aile Moav diyarında yıkıma uğradı ve
sonunda sadece anne Naomi ve gelini Rut,
Beytlehem’e dönebildi.



PAZARTESİ

Montag 20
AĞUSTOS

August

Ülkede şiddetli kıtlık yüzünden
Avram geçici bir süre için Mısır’a

gitti.

Yaratılış 12:10

Es entstand aber eine
Hungersnot im Land; da zog

Abram nach Ägypten hinab, um
dort als Fremder zu leben, denn
die Hungersnot lag schwer auf

dem Land.

1. Mose 12, 10



Avram, Beytel bölgesinde uzun süre kalmadı.
Oradan Şekem bölgesine gitti ve Rab ona
tekrar görünerek o toprakları kendi soyuna
vereceğini söyledi. Ama burada İbrahim
büyük bir kıtlıkla karşılaştı. Tabii ki bu onu
hem kaygılandırdı, hem de korkuttu. Çözüm
aramaya başladı. Mısır’da - Nil nehrini de
hesaba kattığımızda - bol yiyecek vardı. O
zaman en iyi çözümün Mısır’a gitmek
olduğunu düşündü İbrahim. Elbette bu,
Tanrı’nın çözümü değildi, insani bir çözümdü.
İnsani çözümler çoğu zaman yıkımla
sonuçlanabilir. İnsanın aklına şu soru geliyor:
Neden İbrahim o kıtlık döneminde Rab’be
gitmedi, O’na sormadı? Önce o, bu kıtlık
denenmesine hazırlıklı değildi. İkinci olarak
korku ve kaygıya kapıldı. Korku ve kaygı kötü
bir şey olacak beklentisidir ve bu insanı
paniğe sürükler. Böyle bir durumda ise, hem
mantıklı düşünemezsin, hareket edemezsin,
hem de nereye ve kime gideceğini bilmezsin.
Çünkü kaygı ve korku bir yerde insanı kör
eder. İbrahim de böyle bir duruma düştü.

Bugün de Rab’be değil de, olumsuzluklara
bakıldığında insan ister istemez korku ve
kaygıya kapılır ve yanlış adımlar atar.



SALI

Dienstag 21
AĞUSTOS

August

Ülkede şiddetli kıtlık yüzünden
Avram geçici bir süre için Mısır’a

gitti.

Yaratılış 12:10

Es entstand aber eine
Hungersnot im Land; da zog

Abram nach Ägypten hinab, um
dort als Fremder zu leben, denn
die Hungersnot lag schwer auf

dem Land.

1. Mose 12, 10



İbrahim bir kıtlık sorunuyla karşılaşıyor. Dün
de belirttiğim gibi hemen korku ve kaygıya
kapılıyor. İnsani duyguları ağır basıyor.
Eyvah şimdi ne olacak! Kısa bir süre önce
Rab ona görünüp konuşmadı mı? Ne oldu bu
adamın imanına birden? Unutmayalım,
İbrahim de bizler gibi bir insandı. Yeri
geldiğinde kaygıya kapıldı, korktu, kendi
gücüyle hareket etti. İbrahim bir iman adımı
attı, ama büyük bir kıtlıkla karşılaşınca,
Rab’be bakma, O’na güvenme yerine, Mısır’a
baktı ve oraya gitti.

İman yolunda giden Avram, nereden bilecekti
Mısır’ın kendi soyunu uzun yıllar köle
edeceğini. Kim bilir, belki de birileri ona
Mısır’da bol yiyecek var, en iyi yolun oraya
gitmek olduğunu söyledi. İbrahim de Tanrı’nın
kendisine yol göstermesini bir kenara bırakıp
bu öğüdü dinleyerek oraya gitti. Buna
rağmen, Rab İbrahim’i asla bırakmayacak ve
onun bu türden deneyimlerini İbrahim’i
imanda daha da o lgun laş t ı rmak ve
geliştirmek için kullanacaktır. İşte bu inayettir.
Rab bugün de kendisine iman edenleri asla
bırakmaz ve gelen denenmeleri iyilik için
kullanır.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 22
AĞUSTOS

August

Ülkede şiddetli kıtlık yüzünden
Avram geçici bir süre için Mısır’a

gitti.

Yaratılış 12:10

Es entstand aber eine Hungersnot
im Land; da zog Abram nach
Ägypten hinab, um dort als
Fremder zu leben, denn die

Hungersnot lag schwer auf dem
Land.

1. Mose 12, 10



Kı tlık her zaman, her çağda, özellikle
günümüzde Afrika ülkelerinde de büyük bir
felaket ve deneyimdir. Şimdi de İbrahim bu
felaketle karşı karşıya geldi.

Bu dünyadaki hayatın gerçeklerinden asla
kaçamayız. Bu modern çağımızda kim birçok
ülkede açlık ve yokluktan dolayı her gün
binlerce çocukların açlıktan öldüğünü
düşünebilirdi? Neden böyle? Bunun nedeni
aslında insanın günahı ve bunun sonucu
olan insanın açgözlülüğü ve bencilliğidir.
Ama insan yaşadıkları denenmelerle,
tecrübelerle olgunlaşır, gelişir. İbrahim’e
de Tanrı bu kıtlık yoluyla öğretiyordu; yani
aslında İbrahim’in imanı denenmekteydi. Her
zaman belirttiğim gibi, bir imanlının imanda
gelişmesi, büyümesi denenmeler sonucunda
gerçekleşir, Yakup 1:2S4 ayetleri arasında
dendiği gibi.

“... imanın denenmesi dayanma gücünü
yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksiği
olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için
tam bir etkinliğe erişsin!”



PERŞEMBE

Donnerstag 23
AĞUSTOS

August

Ülkede şiddetli kıtlık yüzünden
Avram geçici bir süre için Mısır’a

gitti.

Yaratılış 12: 10

Es entstand aber eine
Hungersnot im Land; da zog

Abram nach Ägypten hinab, um
dort als Fremder zu leben, denn
die Hungersnot lag schwer auf

dem Land.

1. Mose 12, 10



Evet, kıtlık İbrahim’in korkmasına ve
yanlış adım atmasına neden oldu.
İnsanın en büyük düşmanlarından biri
korkudur .  Sağ l ıkl ı  korkudan söz
etmiyorum. Sağlıklı korku bizi tedbir
almaya, dikkatl i  olmaya iter. Ama
sağlıksız korku - ki bunun gerisinde kaygı
da yatmaktadır - insanın güvenini sarsar.

İnsan Tanrı isteğinin içinde olduğunu
bilirse, yüreğinde korkuya fazla yer
kalmaz. İman hayatında hem korku hem
de iman aynı yürekte uzun süre
barınamaz.

Tanrı’ya bağlılık her tür korkuyu insan
yüreğinden yok eder (Mez.112; Yeşaya
8:13).

İnsandan korkmak aslında bir tuzaktır.
Özdeyişlerde de şöyle der: İnsan korkusu
tuzak kurar. Fakat Rab’be güvenen
güvenlikte olur (Öz.29:25).



CUMA

Freitag 24
AĞUSTOS

August

Avram Mısır’a gitti. Mısır’a
yaklaştıklarında karısı Saray’a, güzel bir
kadınsın. Mısırlılar seni görüp bu onun
karısı diyerek beni öldürürler. Lütfen

soranlara kız kardeşim olduğunu söyle,
dedi.

Yaratılış 12:11S13

Als er nahe daran war, nach Ägypten
hineinzukommen, sagte er zu seiner Frau
Sarai: ... du bist eine Frau von schönem
Aussehen; und wenn die Ägypter dich
sehen, werden sie sagen: Sie ist seine

Frau. Dann werden sie mich erschlagen
und dich leben lassen. Sage doch, du

seist meine Schwester.

1. Mose 12, 11-13



İbrahim kıtlık döneminde Rab’be bakacağına
Mısır’a baktı ve oraya gitti. Mısır’a vardığında
da eşi Saray yüzünden öldürülebileceği
korkusuna kapıldı. Böylece Saray’ı kız
kardeşi olarak tanıttı. Aslında eşini koruması
gerekirken, insan korkusu ona bir tuzak oldu.

İbrahim ne yapıyor? Kendi canından korktuğu
için karısını peşkeş çekiyor. Bunu düşünmek
bile insanın kafasını karıştırıyor. Nasıl olur
bu? Bunun nedeni İbrahim’in yüzünü Rab’den
çevirmesidir. Bu büyük bir hataydı.

Peki neden Tanrı buna izin verdi? İman
hayatının düşmanlarından birisi gururdur.
İnsan Rab’be bağımlı olmak istemiyor. Buna
gururu engel olur. Tanrı İbrahim’in ileride
böyle bir gurura kapılmasını istemiyor. Onun
imanının ateşten geçmesine izin veriyor.
İmanda büyümenin tek yolu iş te bu
denenmedir.

İbrahim bu kı t lık s ı ras ında Tanr ı ’ya
güveneceğine, Mısır’a giderek ona güveniyor.
K u t s a l  K i t a p ’ t a  M ı s ı r  d ü n y a y ı
simgelemektedir. Bu sembole göre İbrahim
bir an dünyaya dönüyor, Rab’be gideceğine.
Peki, bir sorun karşısında biz nereye
gidiyoruz?



CUMARTESİ

Samstag 25
AĞUSTOS

August

Bu yüzden Egemen RAB diyor ki,
İşte Siyon'a sağlam temel olarak bir

taş, denenmiş bir taş, değerli bir

köşe taşı yerleştiriyorum. Ona

güvenen yenilmeyecek.

Yeşaya 28: 16

Darum, so spricht der Herr, HERR:

Siehe, ich lege in Zion einen

Grundstein, einen bewährten Stein,

einen kostbaren Eckstein,

felsenfest gegründet. Wer glaubt,

wird nicht ängstlich eilen.

Jesaja 28, 16



Bugünkü ayet eski çevride şöyle belirtilir:
“O’na iman eden acele etmez! ” Ama
orijinalinde şu anlam vardır: “İman eden
korkuya kapı larak acele etmez, telaşa
düşmez!” Başka deyişle O’na iman eden
yenilmeyecektir.

İman esenliğe, barışa ve umuda doğru
hareket eder; imans ızlık ise korkuya,
huzursuzluğa, telaşa götürür.

İbrahim korku ve telaşa kapılarak Mısır’a
gitt ikten sonra herhangi bir sunaktan,
sunudan söz edilmiyor. Neden? Çünkü o
korkularına yenik düşmüştü. Gerçekten
bugün de durum aynıdır. İnsan Tanrı’ya ve
O’nun sözüne güvenmeyi bırakt ığında,
insansal bilgelik, insani yardımlar peşinden
koşar ki, bu da büyük sorunlara yol açar.
Herhangi bir denenmeden kaçmak, kısa
sürede ikinci denenmeyi beraberinde getirir.

Denenme döneminde önemli soru, bu
durumdan nasıl çıkabilirim sorusu değil, bu
denenmeden ne öğrenebilirim sorusudur.
Tanrı’nın imanımızın gelişmesi, büyümesi için
iş başında olduğunu unutmayalım.



PAZAR

Sonntag 26
AĞUSTOS

August

Bütün yüreğinle Rab’be güven,
kendi aklına - anlayışına dayanma.
Bütün yollarında O’nu tanı, O senin

yollarını doğrultur.

Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5S6

Vertraue auf den HERRN mit
deinem ganzen Herzen und stütze

dich nicht auf deinen Verstand! Auf
all deinen Wegen erkenne nur ihn,
dann ebnet er selbst deine Pfade!

Sprüche 3, 5-6



İbrahim’in kıtlık telaşına kapılarak Mısır’a
gitmesi, onun başına çok büyük sorunlar açtı.
Önce hayatı söz konusu olunca yalan
konuştu; hem de bunu iki kere yaptı
(Yar.20:13). İbrahim’in bu yalanı, yıllar sonra
kendi oğluna da geçmiş olacaktır (Yar.26).

Görüyoruz ki, günah kalıtımlıdır. Özellikle
günah yolunda yürümek eninde sonunda
büyük sorunlar yaratacakt ı r .  B ir inc i
Mezmur’da mutlu insanın yapmamas ı
gereken üç şeyden söz eder. Birincisi, mutlu
insan kötülerin öğüdüyle yürümez. İkincisi,
günahkarların yolunda durmaz, ve son olarak
da alaycıların arasında oturmaz. Mutlu insan
yine b ir inc i Mezmur’a göre, Rab’bin
Sözü’nden zevk alır ve gece gündüz o
Söz’ün üzerinde derin derin düşünür. Ve bu
sözler onun hayatında meyve verir.

İbrahim korktuğu için, yarım yalan attı, eşinin
kız kardeşi olduğunu söyledi. Bu yalan
sonucunda neredeyse İbrahim o vaat edilen
o soydan olacaktı. Ama Rab buna engel oldu
ve İbrahim’i korudu.



PAZARTESİ

Montag 27
AĞUSTOS

August

RAB korkusu bilgeliğin
başlangıcıdır.

Süleyman’ın Özdeyişleri 1: 7

Die Furcht des HERRN ist
der Anfang der Erkenntnis.

Weisheit und Zucht
verachten nur die Narren.

Sprüche 1, 7

die Furcht: korku

der Anfang: başlangıç



Gerçekten de korku insanın güvenini, imanını
sarsar. Korku ve iman aynı yürekte birlikte
bar ınamaz.  Yeşaya 12:2 ’de,  “Tanr ı
k u r t u l u ş u m d u r ,  O ’ n a  g ü v e n e c e k ,
yılmayacağım!” der. Almanca çevrisinde
(Elberfelder) “korkmayacağım” diyor. İsa
Mesih bir keresinde öğrencilerinin korkuları
nedeniyle onları şöyle azarladı: “Neden
korkuyorsunuz? Şu ana kadar imanınız yok
mu?” (Markos 4:40).

Ancak yaşamda bir korku insan için çok
yararlıdır. Bu da Rab korkusudur. Nitekim,
112. Mezmur’da şöyle der: “Ne mutlu
R a b ’ d e n  k o r k a n  i n s a n a ,  O ’ n u n
buyruklarından zevk alana!”

Yeşaya peygamber de şöyle der: “Her şeye
egemen Rab’bi kutsal sayın, korkunuz
sadece O’ndan olsun!” (8:13).

İnsan korkusu bir tuzaktır diyor Süleyman
peygamber Özdeyişler 29:25’te.

İşte İbrahim’in başına gelen de bu korkuydu
ve bu korkusu ona tuzak oldu. Ama şükrolsun
ki, Rab onu bırakmadı, bizleri de bırakmadığı
gibi. Bunu Rab vaat etmişti.



SALI

Dienstag 28
AĞUSTOS

August

İbrahim eşi Sara’ya şöyle diyor:...
Lütfen onun kız kardeşiyim de ki,

senin hatırın için bana iyi
davransınlar, canıma

dokunmasınlar.

Yaratılış 12:11-13

Abraham sagte zu seiner Frau
Sarai: ... Sage doch, du seist meine
Schwester, damit es mir gut geht
um deinetwillen und meine Seele

deinetwegen am Leben bleibt!

1. Mose 12, 11-13



Bir eş olarak İbrahim’in görevi karısını canı
pahasında da olsa korumaktı. Ama o önce
kendi canını düşündü! Ne kadar acı! Bakın
Kutsal Söz kocalara ilişkin ne diyor:

“Siz kocalar... daha zayıf varlıklar olan
karılarınızla anlayış içerisinde yaşayın...
onlara saygı gösterin” (1 Petrus 3:7).

“Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun
uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı
öyle sev in... Kocalar karı larını  kendi
bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven
kendisini sever” (Efes. 5:25,28).

Ama İbrahim bu sorumluluğunu yerine
getirmiyor ve Rab’bin bu buyruğunu hiçe
sayıyor. Bu da başkalarına bereket değil,
yargı getirdi.

Oysa daha önce Tanrı İbrahim’in uluslara
bereket getireceğ ini söylemiş t i ,  ama
İbrahim’in itaatsizliği, firavun ve evine de
yargıyı getirdi (Yar.12:17).

Bugün de bu kural değişmemiştir. İtaat
etmede her zaman bereket vardır.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 29
AĞUSTOS

August

İbrahim eşi Sara’ya şöyle diyor:...
Lütfen onun kız kardeşiyim de ki,

senin hatırın için bana iyi
davransınlar, canıma

dokunmasınlar.

Yaratılış 12:11-13

Abraham sagte zu seiner Frau
Sarai: ... Sage doch, du seist meine
Schwester, damit es mir gut geht
um deinetwillen und meine Seele

deinetwegen am Leben bleibt!

1. Mose 12, 11-13



İbrahim’in eşinden istediği şey yarım yalandı.
Ne yazık ki Saray da bu oyuna ayak uydurdu.
Unutmayalım ki, yalan yalanı, günah günahı
doğurur. Yıllar sonra İbrahim ve Saray yine
aynı yalana başvuracaklardır (Yar.20). Bu da
insanın günahlı ve zayıf olduğunu gösterir.
Ama inayet dolu olan Tanrı her zaman
insanın kendisine dönme olanağı sağlamıştır.
Yani insan günaha düşer ve Rab’be dönerek
yeniden af bulur (1 Yu.1:9); ama işlenen
günahın acı sonuçları bazen yıllarca sürer.
Başkalarına bereket olmak istiyorsak, Rab’bin
isteği doğrultusunda ve Rab’de yaşamalıyız.

Rab yine de İbrahim’e inayetle davranıyor,
onu o kötü konumdan kurtarıyor. Çünkü Rab
verdiği sözden vazgeçmez. Doğrudur, bazen
imansızlık büyük bedellere mal olabilir. Ama
Rab verdiği sözde, koyduğu hedefte devam
eder. Eğer Tanrı’nın koruma eli İbrahim ile
Saray üzerinde olmasaydı, Saray Firavunun
eşi olabilirdi. Ama Rab buna izin vermedi. O
İbrahim’in imansızlığını bile onun için bereket
olarak kullandı. İşte Rab’bin inayeti budur.



PERŞEMBE

Donnerstag 30
AĞUSTOS

August

Avram, karısı ve sahip olduğu
her şeyle birlikte Mısır’dan
ayrılıp Negev’e doğru gitti.

Yaratılış 13:1

Und Abram zog aus Ägypten
herauf, er und seine Frau und
alles, was er hatte, und Lot mit

ihm, nach dem Süden.

1. Mose 13, 1

die Ehefrau: eş, karı



Tanrı Mısır’da İbrahim ve Saray’ı korudu.
Hatta Firavun İbrahim’e yalan konuştuğu
için fırça attı. Sonra da İbrahim ve eşine
bir sürü mal mülk verdi. İbrahim de
Mısır’dan büyük bir varlıkla ayrıldı.

İlginçtir ki, daha önce Beytel ve Ay kenti
arasında çadır kurmuştu ve şimdi yine
oraya gitti, sonra Rab’bin adını çağırdı ve
daha önce yapması gerekeni yaptı ve
yiğeni Lut’tan ayrıldı. İbrahim daha önceki
iki deneyimden başarıyla çıkamadı, ama
şimdi üçüncü deneyimden başarıyla çıktı.
Bu deneyim o kadar da kolay değildi.
Çünkü yeğeni  Lut ’ tan ayr ı lmas ı
gerekiyordu, hem de seçme hakkını Lut’a
bırakarak.

Bundan sonra Rab yeniden İbrahim’e
konuştu ve İbrahim’e şöyle dedi:

“Kuzeye, güneye, doğuya ve batıya
dikkatle bak. Gördüğün tüm toprakları
sonsuza dek senin soyuna vereceğim!”
(Yaratılış 13:14S18).



CUMA

Freitag 31
AĞUSTOS

August

Avram Lut’a, “biz akrabayız”
dedi. “Bu nedenle aramızda

kavga çıkmasın... Gel ayrılalım.”

Yaratılış 13: 8-9

Da sprach Abram zu Lot: Lass
doch keinen Streit sein zwischen

mir und dir, wir sind doch
Brüder! ... Trenne dich doch von

mir!

1. Mose 13, 8-9

der/die Verwandte: akraba



Hem İbrahim’in malı mülkü çoktu, hem de
Lut’un. Sonra aralarında sorunlar çıkmaya
başladı. İbrahim bunun doğru olmadığını ve
artık ayrılmaları gerektiğini anladı. Seçim
hakkını Lut’a bıraktı. Lut ise çok verimli bir
alan olan Şeria (Ürdün) ovasını seçti. İbrahim
ise Kenan topraklarında kaldı. Bu bize
İbrahim’in hatalarına rağmen, Rab’be
güvendiğini göstermektedir.

Aslında insanlar arasındaki sorunun kaynağı
insanın yüreğinde barınmaktadır. Lut’un
yüreği malı mülkünde ve dünyadaydı. Ama
İbrahim Tanrı’yı hoşnut etmek, O’na itaat
ederek O’nunla birlikte yaşamak istiyordu.
Amos peygamber, iki kişinin anlaşmadan
birlikte yürümelerinin mümkün olmadığını
yazar (Amos 3:3).

İki yakın akraba arasında olan çekişme
yeterince kötüydü, ama daha da kötüsü
putperest uluslara pek örnek bir durum
değildi.

Mesih inanlıları arasında bir çekişme, kavga
varsa, bu Rab’be tanıklıkta kötü bir örnektir.
İsa Mesih’in ettiği son duayı okumanızı
öneriyorum (Yuhanna 17:20S23).
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CUMARTESİ

Samstag 1
EYLÜL

September

Ne iyi, ne güzeldir birlik içinde
kardeşçe yaşamak.

Mezmur 133: 1

Ein Wallfahrtslied. Von David.
Siehe, wie gut und wie lieblich
ist es, wenn Brüder einträchtig

beieinander wohnen.
Psalm 133, 1

die Gemeinschaft: paydaşlık, birlik

zusammen, beieinander: birlikte



Kardeşlerin birlikte olması sevgi, anlayış,
hoşgörü içinde yaşaması harika bir koku
yayar dünyaya. Ama arada kargaşa, kavga

varsa, bir sürtüşme, çekişme varsa o güzel
koku berbat bir kokuya dönüşür. Topluluk
içinden bu kötü koku etrafa yayılar.

Yakup 3:13 - 4:10 ayetler arasında hem

Lut’un hem de topluluklar arasındaki barışı,
esenliği bozan şeyin insan yüreği olduğunu
belirtir. İnsanın yüreğinde bu sorunlar
vardır. Yani sorunun kökeni insan yüreğidir.

Lut, tanrısal bilgeliğin ardınca gitmedi;
aksine bu dünyanın bilgeliği ardınca gitti,
tıpkı daha önce amcası İbrahim’in Mısır’a
giderek yaptığı gibi. Lut kendisiyle barış
içinde olmadığından dolayı İbrahim’le de
barış içinde olamadı. Tanrı’yla barış içinde
olamayan insan kendisiyle de barış içinde
olamaz. Kendisiyle barış içerisinde olmayan
insan başkalarıyla da barış içerisinde
olamaz.



PAZAR

Sonntag 2
EYLÜL

September

Avram Lut’a, “biz akrabayız”
dedi. “Bu nedenle aramızda

kavga çıkmasın... Gel ayrılalım.”

Yaratılış 13: 8-9

Da sprach Abram zu Lot: Lass
doch keinen Streit sein zwischen

mir und dir, wir sind doch
Brüder! ... Trenne dich doch von

mir!

1. Mose 13, 8-9

zwischen uns: aramızda



Lut Şeria (Ürdün) ovasında Sodom kentine
yakın bir yerde çadır kurdu. Lut kendi aklınca
kurnaz davranıp o yörenin en verimli
bölgesini seçti. Ama o diyarda daha sonra
büyük sorun ve yıkım yaşadı; çünkü onun
yüreği dünyada ve dünya malındaydı.
Biliyoruz ki, dünya malına tamah insanı
tutsak eder.

İncil’de bize üç insan tipinin olduğunu öğretir.
1 Doğal insan, cansal insan ve ruhsal insan.
Doğal insan kurtulmamış insandır. Cansal
insan kurtulmuş ama, bedenin isteklerine
boyun eğen insandır. Sonra da ruhsal insan
gel iyor .  Ruhsal insan  ruhsal hayat
yaşamaktadır (1 Kor.2:14S3:3). Yaratılış
13.bölümde de bu üç insan tipine rastlarız.
Lut cansal insandı. Elçi Petrus Lut’un doğru
bir insan olduğunu yazar 2 Petrus 2:7S8’de.
Ama o yaşamını tümden Tanrı’ya adayarak
yaşamadı. Lut, Tanrı’nın dostu İbrahim ile
yaşamak istemedi. Lut dünyanın dostluğunu
seçti (Yak.4:4). İbrahim ise ruhsal insandı.
O’nun hedefi Rab’be itaat etmek ve O’nun
buyrukları doğrultusunda yaşamaktı. Biz
hangi insan tipi konumundayız? Cansal
mıyız, yoksa ruhsal mı?



PAZARTESİ

Montag 3
EYLÜL

September

İbrahim yeğeni Lut’a, ‘gel ayrılalım.
Sen sola gidersen ben sağa

gideceğim. Sen sağa gidersen, ben
sola gideceğim’ dedi.

Yaratılış 13: 9

Ist nicht das ganze Land vor dir?
Trenne dich doch von mir! Willst du

nach links, dann gehe ich nach
rechts, und willst du nach rechts,

dann gehe ich nach links.

1. Mose 13, 9

links: sol (taraf/yan)



İbrahim kavga etmeyi sevmeyen barışçı ve
başkalarına yardım eden bir yapıya sahipti.
Yani o sadece kendisi için değil, başkaları
için de yaşadı.  Daha önce kı t lık baş
gösterince hemen kendisini düşünerek
Mısır’a gitti (Yar.12:12S13). Kenan diyarına
dönüp tekrar bir sunak kurduğunda insanları,
olayları değil, tekrar Tanrı’yı yaşamının ilk
sırasına koydu. Lut’u yanına alan, kendisi
sayesinde zenginleşen Lut’a ayrılmaları
gerektiğini söyledi ve kendisine seçme
önceliğini verdi.

Romalılar 12:10’da şöyle yazar: “Kardeşlik
sevgisinde birbirinize içtenlikle bağlanın.
Birbirinizle yarışırcasına karşılıklı saygı
gösterin!”

Mes ih imanlıs ı  kendi ç ıkar ın ı  değ i l ,
başkalarının çıkarını gözetir. Başkalarını
düşünmek Mes ih inanc ın ın temel in i
oluşturuyor.

Filipililer 2:4’te şöyle yazar: “Yalnız kendi
yararınızı değil, başkalarının yararını da
gözetin!” Bu, önemli bir sözcüktür ve dediğim
gibi Mesih inancının özünü oluşturur. Nasıl
mı? Yanıtı yarın.



SALI

Dienstag 4
EYLÜL

September

Yalnız kendi yararınızı değil,
başkalarının yararını da gözetin!

Filipililer 2: 4

Ein jeder sehe nicht auf das
Seine, sondern ein jeder auch

auf das der anderen!

Philipper 2, 4

sehen nach, aufpassen: gözetmek

der/die/das andere: başka

der Nutzen, der Vorteil: yarar



Bu parçanın anahtarı, başkalarıdır. Başkaları
sözcüğünü ilk önemli kılan Mesih inancı
olmuştur. Mesih neden cennetin görkeminden
bu dünyaya gelmiştir? Başkaları için. Mesih
neden çarmıha çakılarak ölmeyi seçmiştir?
Başkalar ı  için. Bizler neden müjdeyi
yaymalıyız? Başkaları için. Kendimiz yerine
başkalarını düşünmek, Mesih’in düşüncesidir.
Mesih de bizler için - başkaları için yeryüzüne
geldi ve başkaları için canını verdi. Bizler
O ’ n u n  b a ğ l ı l a r ı ys a k ,  b aş k a  t ü r l ü
davranamayız. “Vermek almaktan daha üstün
mutluluktur” dedi İsa Mesih (H.İ.20:35). Tanrı
beni ve seni o kadar çok sevdi ki, biricik
Oğlunu verdi! (Yu.3:16). Burada aldı demiyor,
verdi diyor. Kimin için? Başkaları için. Yani
Tanrı senin ve benim için İsa Mesih’i
yeryüzüne gönderdi. Mesih senin için de
çarmıha çakıldı. Mesih şu anda diri ve
Tanrı’nın sağında oturmaktadır. Ne için?
Senin ve benim için. Çünkü Mesih bizim için
Tanrı önünde şefaat etmektedir. Bu nedenle
Mesih’e geldiğimizde Tanrı önünde kabul
edilir ve sonsuz yaşama sahip oluruz.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 5
EYLÜL

September

İbrahim yeğeni Lut’a, ‘gel
ayrılalım. Sen sola gidersen ben

sağa gideceğim. Sen sağa
gidersen, ben sola gideceğim’

dedi.

Yaratılış 13: 9

Ist nicht das ganze Land vor dir?
Trenne dich doch von mir! Willst

du nach links, dann gehe ich
nach rechts, und willst du nach

rechts, dann gehe ich nach links.

1. Mose 13, 9



İbrahim görünenlere değil, görünmeyenlere
baktı, yani iman ile hareket etti ve iman ile
yaşadı. Bu nedenle de Lut’un iyi ve verimli
bölgeyi seçmesi onu geleceğe yönelik
kaygılandırmadı. Çünkü iman ile her şeyin
Rab’bin elinde olduğunu biliyordu. İbrahim’in
Mezmur 145:15’te yazılan şu sözleri okuma
imkanı yoktu: “Herkesin umudu sende, onlara
yiyeceklerini zamanında veren sensin!” Ya
da Matta’da söylenen şu sözlerden de haberi
yoktu İbrahim’in: “Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz
diyerek kaygı lanmayın... Sizler önce
Tanrı’nın egemenliğini ve doğruluğunu
arayın, bunların tümü size verilecektir...Yarın
için kaygılanmayın!” (Matta 6:31S34).

Bunlara rağmen İbrahim bunları  kendi
hayatında uygulamaya koydu ve her şey
Tanrı  denetiminde olduğunu eylem ve
tutumuyla gösterdi.

Dostum, eğer Tanrı hayatımızda ilk yeri
tutarsa, o zaman her şey zamanla rayına
oturur.



PERŞEMBE

Donnerstag 6
EYLÜL

September

Avram ile göçen Lut’un da
davarları, sığırları, çadırları vardı.

Malları öylesine çoktu...

Yaratılış 13:5S6

Und auch Lot, der mit Abram zog,
hatte Schafe und Rinder und
Zelte. Und das Land ertrug es

nicht, dass sie zusammen
wohnten; denn ihre Habe war
groß, und sie konnten nicht

zusammen wohnen.

1. Mose 13, 5-6



Anladığım kadarıyla Lut, İbrahim ile yola
koyulduğunda fazla bir şeyi yoktu; sadece bir
çadırı vardı; İbrahim sayesinde mal mülk
sahibi oldu, ama onun bir sunu sunacak bir
sunağı yoktu. Bu şu anlama geliyor: Lut hiçbir
zaman Rab’bi çağırmadı ve O’nun bilgeliğini
aramadı (Yakup 1:5). O gözlerini dünyaya,
dünyasal şeylere dikti ve böylece gidip
Sodom kentinin yakınlarında bir çadır kurdu.

“Göz, yüreğin sevdiklerini görür! ” Lut’u
İbrahim Mısır’dan çıkardı, ama Mısır Lut’un
yüreğinden çıkmadı. Oysa İbrahim’in gözleri
göksel yurda, göksel vatana çevrilmiş, o
göksel kenti görmek istiyordu (İbr.11:13S16).
Böylece o Tanr ı ’nın bereket i alt ında
yaşamayı seçti.

Lut’un İbrahim ile birlikte yaşadığı dönemde
bir Tanrı adamı olması için eline yeterince
imkanlar geçti. Ama onun bir tek kere bile bir
sunak kurduğunu,  sunu sunduğunu
okumuyoruz. Tam tersine iyi ve verimli bir
bölge seçtiğini düşünerek daha sonra kendi
yıkımına neden olacak Sodom yakınlarında
otu rmaya  baş lad ı .  Bu  onun  dünya
bereketlerini aradığını göstermekteydi.



CUMA

Freitag 7
EYLÜL

September

Lut Avram’dan ayrıldıktan sonra Rab
Avram’a ‘Bulunduğun yerden kuzeye,
güneye, doğuya, batıya dikkatle bak’
dedi. ’Gördüğün tüm toprakları senin

soyuna vereceğim.’

Yaratılış 13: 14S15

Und der HERR sprach zu Abram,
nachdem Lot sich von ihm getrennt
hatte: Erheb doch deine Augen, und

schaue von dem Ort, wo du bist, nach
Norden und nach Süden, nach Osten und
nach Westen! Denn das ganze Land, das

du siehst, dir will ich es geben und
deinen Nachkommen für ewig.

1. Mose 13, 14-15



Bu üçüncü kezdir ki, RAB İbrahim’e
görünüyor ve onunla konuşuyor. İlginçtir ki,
İbrahim ne zaman yaptığı hatadan dönüp
doğru bir karar vererek doğru adım attığında
Rab ona görünüyor ve konuşuyor. Ta
başlangıçta Tanrı İbrahim’e, ailenden ve
akrabalarından ayrıl, sana göstereceğim
diyara git, demişti. İbrahim itaat edip yola
koyuldu, ama Rab’bin tam ne dediğine
uymadı. Ailesini, yeğeni Lut’u da beraberinde
götürdü. Bu itaatsizlik İbrahim’i yavaşlattı,
yanlış adımlar atmasına neden oldu. Ama
Rab yine de inayetle davrandı ve onu
korumaya, gütmeye devam etti. İbrahim
hatasını gördüğünde, Rab ona seslendi ve
vaatlerini yineledi, onu bereketleyeceğini,
büyük bir ulus yapacağını söyledi.

İbrahim Rab’bin sesini duyduktan sonra
hemen çadırını söküp Hevron’daki Mamre
meşeliğine yerleşti. Orada Rab’be bir sunak
yaptı. İbrahim ile Lut arasındaki fark işte
buydu. Lut gözünü hep dünyasal şeylere
çevirdi, ama İbrahim göksel değerlere önem
verdi.



CUMARTESİ

Samstag 8
EYLÜL

September

Lut Avram’dan ayrıldıktan sonra Rab
Avram’a ‘Bulunduğun yerden kuzeye,
güneye, doğuya, batıya dikkatle bak’
dedi. ’Gördüğün tüm toprakları senin

soyuna vereceğim.’

Yaratılış 13: 14S15

Und der HERR sprach zu Abram,
nachdem Lot sich von ihm getrennt
hatte: Erheb doch deine Augen, und

schaue von dem Ort, wo du bist, nach
Norden und nach Süden, nach Osten und
nach Westen! Denn das ganze Land, das

du siehst, dir will ich es geben und
deinen Nachkommen für ewig.

1. Mose 13, 14-15



İbrahim’i iman atası yapan şey hatalarına,
bazen de yanlış adım atmasına rağmen,
Tanrı’ya dönmesi ve Tanrı’nın kendisi için
seçimine evet demesiydi. Yani İbrahim seçimi
Tanrı’ya bıraktı. Lut ile İbrahim arasındaki
başka bir fark da şuydu: Lut, ben istiyorum,
dedi, ama Tanrı İbrahim’e, ben vermek
istiyorum, dedi. Lut’un dünya gözüyle iyi olanı
seçmesi sonunda onun ailesinin yok
olmasına neden oldu. Ama İbrahim’in ailesi -
soyu dünyayı doldurdu. Lut, her tür şeye
açıktı, ama İbrahim Tanrı’ya güvendi ve
imkansız olanı bekledi. Tanrı İbrahim’e,
“Kalk, sana vereceğim toprakları boydan
boya dolaş ” (Yar.13:17)  dedi.  Sana
vereceğim mirası imanla al (Yeşu1:2-3;
Yasanın Tekrarı 11:24).

Onun imanı ve Tanrı’ya güven bağlamasının
sonucu olarak Rab’bin bereketlerini almasına
neden oldu.

İsa Mesih’e iman edenler de ruhsal olarak
her tür berekete sahiptirler. Nitekim Pavlus
da şöyle yazar: Rabbimiz İsa Mesih’in Babası
ve Tanrısı kutlu olsun. Göksel yerlerde bizleri
her tür kutlulukla Mesih’te kutlu kılan Tanrı
O’dur (Ef.1:3).



PAZAR

Sonntag 9
EYLÜL

September

Tanrım yücelerdeki
zenginlikleriyle ihtiyaçlarımızı

bollukla karşılayacaktır.
Filipililer 4: 19

Mein Gott aber wird alles,
wessen ihr bedürft, erfüllen nach
seinem Reichtum in Herrlichkeit

in Christus Jesus.
Philipper 4, 19

das Bedürfnis: ihtiyaç

der Überfluss: bolluk



1 Petrus 1:3-4’te şöyle yazar: “Mesih bizleri
diri umuda kavuşturdu... Bizi bozulmaz,
yozlaşmaz, solmaz mirasa atadı. Bunu
göklerde sizin için saklamaktadır!”

Mesih İsa’ya iman edenler, o göksel mirasa
sahiptirler. Tanrı ’nın Sözü aslında bir
vasiyetnamedir. İman ise bu vasiyeti açan
anahtardır.

İbrahim Rab’be şükretti ve yüceliği O’na
verdi. Dışarıya çıkıp gözlerini gökyüzüne
dikti, sonra da çadırını sökerek Hevron’a
yerleşti. Evet, İbrahim yüreğini Rab’be
yöneltti, O’nun inayeti için de şükretti.

İbrahim’in buraya kadar olan yaşam
öyküsüne baktığım ızda, iki deneyimde
başarılı olamadı. Rab’be ve O’nun bilgeliğine
bakacağı yerde, daha çok insani değerlere
ve bilgeliğe baktı. Ama üçüncü deneyimde -
ki bu Lut ile ayrılmaları gerektiğinde, seçim
hakkını Lut’a bıraktı - Rab’bin kendisi için
seçtiği yoldan yürümeye başladı. İşte bu
dünyayı yenen iman adımıydı (1 Yu.5:4).



PAZARTESİ

Montag 10
EYLÜL

September

Avram çadırını söktü, gidip
Hevron’daki Mamre meşeliğine

yerleşti. Orada Rab’be bir sunak
yaptı.

Yaratılış 13: 18

Und Abram schlug seine Zelte
auf und ging hin und ließ sich

nieder unter den Terebinthen von
Mamre, die bei Hebron sind; und
er baute dort dem HERRN einen

Altar.

1. Mose 13, 18



İman okulunda yürüdüğünüzde, bir sonraki
adımın ne olacağını, nelerle karşılaşacağınızı
hiçbir zaman bilemezsiniz. İbrahim Yaratılış
13.bölümde doğru bir adım atarak Lut’tan
ayrıldı. Bu ayrılmadan sonra Rab İbrahim’e
tekrar konuşup vaadini tekrarladı. İbrahim de
çadırını söküp Hevron’daki Mamre meşeliğine
yerleşti, orada RAB’be bir sunak yaptı. Ama
birden İbrahim kendisinden kaynaklanmayan
bir savaşın ortasında buldu kendini. Neden
böyle oldu?

Rab, yaşamın her alanında iman okulunda
b iz im büyümemiz i ,  o lgun laşmam ız ı
istemektedir. Önümüzde bizi tetikleyen, bize
meydan okuyan bir şey olmadan büyüme de
olmaz. Değişim olmadan tetikleme de olmaz.

Eğer ışıkta yürürsek (1 Yu.1:7) o zaman
hayatımızda olan şeyleri görür ve gereken
adımları da atarız. Karanlıkta her şey aynı
gözükür. Ama iman okulunda bizim ileri doğru
adım atmamızı teşvik eden, tetikleyen
durumlar her zaman ortaya çıkar. İşte bu bizi
geliştirir ve büyütür.



SALI

Dienstag 11
EYLÜL

September

Avram’ın yeğeni Lut’la mallarını da
götürdüler. Çünkü o da Sodom’da
yaşıyordu. Oradan kaçıp kurtulan

biri İbrani Avram’a durumu bildirdi.

Yaratılış 14:12S13

Und sie nahmen Lot mit, den Sohn
von Abrams Bruder, und seine

Habe und zogen davon; denn er
wohnte in Sodom. Und es kam ein
Entkommener und berichtete es

Abram, dem Hebräer.

1. Mose 14, 12-13



Yaratılış 14. bölümde kendimizi bir savaşın
içinde buluyoruz. 1S12 ayetlerinde önce bir
gözlemde bulunuyoruz.  13S16 ayetler
arasında bir savaşın olduğunu okuyoruz ve
17S24 ayetler arasında da İbrahim’e sunulan
armağanları görüyoruz.

İlk ayetlerde bazı krallar arasında bir savaşın
olduğunu, sonra da yenilen ve esir alınan
krallarla birlikte Lut ve adamlarının da esir
alındığını, tüm malının mülkünün yağma
edildiğini görüyoruz.

İkinci kesimde (14:13S16) İbrahim’in yeğeni
Lut’a karşı nasıl bir tutum takındığını ve onu
kurtarmak için plânlar yaptığını okuyoruz. Bu
bölümde ilk kere İbrani sözünü okuyoruz ayet
13’te.

İbrahim sert yürekli biri değildi. O bir yolcu ve
yabancıydı o diyarda. Yeğeni ona karşı
saygısızca davrandı. Buna rağmen bir sorun
a n ı n d a  İ b r a h i m  h i ç b i r  b a h a n e ye
başvurmadan, Lut ve ailesini hayatı pahasına
da olsa kurtarmak istiyor. Affetmesini bilen,
yardıma hazır olan insan aslında büyük
insandır.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 12
EYLÜL

September

Sizler dünyanın ışığısınız...
Işığınız insanlar önünde öyle

parlasın ki, iyi işlerinizi görsünler
ve göklerde bulunan Babanızı

yüceltsinler.

Matta 5:14, 16

Ihr seid das Licht der Welt ... So
soll euer Licht leuchten vor den
Menschen, damit sie eure guten

Werke sehen und euren Vater, der
in den Himmeln ist, verherrlichen.

Matthäus 5, 14+16



İmanlılar olarak, asla imanımızın ilkeleri olan
doğruluktan, bar ış tan,  sevgiden taviz
veremeyiz. Bizler her zaman doğruluk ve
sevgi ilkesinde insanlarla yaşayacağız,
yardıma muhtaç olanları gördüğümüzde,
imkanlarımız dahilinde elimizden geleni de
yapacağız (Luka 10:25S37; Gal.6:10). Bizler
madem ki dünyanın tuzu ve ışığıyız, o zaman
da dünyaya tadı ve ışığı bizim vermemiz
gerekiyor. Bunu da hayatımızla, tutum ve
davranış larımızla göstermeliyiz. Bunun
örneklerini Kutsal Kitap’ ta fazlas ıyla
görüyoruz. Örneğin, Yusuf. Rab onu kullandı
ve Mısır’da birçok ulusların kurtulmasına
neden oldu. Nehemya, putperest bir krala
hizmet etti, ama Rab bu kralı bile kendi amacı
için kullandı ve Nehemya’nın Yeruşalim’e
gidip oranın duvarlarını onarmasını sağladı.
Ester, putperest bir kralla evlendi ve Rab
Ester yoluyla kendi halkının yok olmasını
engelledi.  Daniel,  Babil’de kendis ine
danışılan birisi oldu.

Bu nedenle bizler de çeşitli dönemlerde
çeşitli insanlarla çalışabiliriz; ama her zaman
kim olduğumuzu asla unutmamalıyız ve
yaptıklarımız Rab’be onur getirmelidir.



PERŞEMBE

Donnerstag 13
EYLÜL

September

Avram, yeğeni Lut’un tutsak
alındığını duyunca, evinde doğup

yetişmiş üç yüz on sekiz adamını

yanına alarak dört kralı Dan’a kadar

kovaladı.

Yaratılış 14: 14

Und als Abram hörte, dass sein

Bruder gefangen weggeführt war,

ließ er seine bewährten Männer,

seine Hausgeborenen, ausrücken,

318 Mann, und jagte ihnen nach bis

nach Dan.

1. Mose 14, 14



İbrahim her zaman Lut’a candan ve sevecen
davrandı (13:9). Burada da Lut’u kurtarmakla
aynı şeyi yaptı. Lut, İbrahim’e karşı hiç de
samimi davranmadı. İbrahim haklı olarak,
bana ne, kendi etti kendi buldu, şimdi
cezasını çeksin diye düşünmedi. Lut onun
yeğeniydi. Bu nedenle de İbrahim kötülüğe
karşılık iyilikle davrandı (Rom.12:17S21;
Gal.6:1S2).

Üçüncü aşamada, İbrahim her ne kadar bir
barış adamı olsa da, onun küçük de olsa bir
ordusunun olduğunu görüyoruz. Barış
harikadır, ama dünyanın gerçekleri ortadadır.
Biz imanlılar olarak kimseye düşmanlık
edemeyiz. Bizim asla - bir insan olsun,
toplum ya da ülke olsun - düşmanımız
o la ma z .  K i m s e y l e  f i z i k s e l  o l a r a k
savaşamayız. Rab’bin çocuklarıyız, ama bir
ruhsal savaş içindeyiz. Bu nedenle de bizler
ruhsal alanda donanımlı olmalıyız. Yani
ruhsal alanda bir ordumuzun olması gerekir.
Nedir bu ordu? Tanrı’nın Sözü! Tanrı Sözü
aracılığıyla her tür güce, donanıma sahibiz.
Bu nedenle imanlılar olarak Tanrı Sözü’nü iyi
bilmeli ve günlük olarak da bu Söz’den
beslenmeliyiz.



CUMA

Freitag 14
EYLÜL

September

Avram, yeğeni Lut’un tutsak
alındığını duyunca, evinde doğup

yetişmiş üç yüz on sekiz adamını

yanına alarak dört kralı Dan’a kadar

kovaladı.

Yaratılış 14: 14

Und als Abram hörte, dass sein

Bruder gefangen weggeführt war,

ließ er seine bewährten Männer,

seine Hausgeborenen, ausrücken,

318 Mann, und jagte ihnen nach bis

nach Dan.

1. Mose 14, 14



İbrahim’in kendisini koruması için küçük bir
ordusu vardı ve bu küçük orduyla zafer
kazandı. Bu zaferin kazanmasında 7 önemli
nokta görüyoruz: 1. Asker olarak seçilen bu
insanlar İbrahim’in evinde doğdular (14).
Ruhsal kapsamda bakarsak, bizler de
Tanrı’dan doğduk ve “Tanrı’dan doğan
dünyaya üstün gelir” diye okuyoruz (1
Yu.5:4’te).

Bizim ilk doğumumuz Adem’dedir ve yenildik.
İkinci doğumumuz - yeni doğuş Tanrı’dandır
ve bu bizi Tanrı çocukları yapar (Ef.2:19S23).

2. İbrahim’in adamları silahlandılar.

İstekli ve cesur olmakla bir savaş kazanılmaz.
Askerlerin donanımlı olmaları da gereklidir.
Yani silahları olmalıdır.

İmanlı lar ın da ruhsal a landa savaş ı
kazanmaları için ruhsal silahları olmalıdır. Bu
silahların ne olduğunu Ef.6:10S18 ayetler
aras ında veriyor. Unutmayalım, bizim
silahlarımız fiziksel değil,  ruhsaldır (2
Kor.10:3S5). Bu savaş sırasında her zaman
Kutsal Ruh’un gücüne ihtiyacımız vardır.
Tanrı’nın Sözü ve dua yaşamı bizim etkili
silahımızdır (H.İ.6:4).



CUMARTESİ

Samstag 15
EYLÜL

September

Avram, yeğeni Lut’un tutsak alındığını
duyunca, evinde doğup yetişmiş üç yüz

on sekiz adamını yanına aldı... onları
gruplara ayırdı, gece saldırıp onları

bozguna uğrattı... Yeğeni Lut’la mallarını,
kadınları ve halkı geri getirdi.

Yaratılış 14: 14S16

Und als Abram hörte, dass sein Bruder
gefangen weggeführt war, ließ er seine

bewährten Männer, seine
Hausgeborenen, ausrücken ... Und er fiel

über sie her und schlug sie. ... Lot,
seinen Neffen, und dessen Habe brachte
er zurück und auch die Frauen und das

Volk.

1. Mose 14, 14-16



Avram’ın o küçük askeri ordusu zafer
kazandı. Neden? Birinci neden, bu askerlerin
Avram’ın evinde doğmalarıydı. İkinci neden
bu askerler yetişmiş ve silahlıydılar.

3. Bu askerler deneyimliydi. Yani silahlarını
kullanmasını biliyorlardı. Cesur, atılgan
olabilirsin, yeterince silahların da olabilir, ama
bu silahları kullanamıyorsan, sana bir yarar
getirmez.

4. İbrahim’in askerleri önderlerine inandılar.

5. Bu askerler arasında bir birlik vardı

6. Bu askerlerin hedefleri aynıydı

7. Onların performansı vardı

Tekrar edeyim: Mesih imanlılarının savaşı
insanlar değil, şeytandır, silahları da Tanrı
Sözü’dür.

Bizler Tanrı Sözü’nü ne kadar iyi biliyorsak, o
kadar gelen saldırılara karşı dayanaklı oluruz
(2 Tim. 3:16S17).

Bizi kurtaran Rab, bizi eğitmek ve her iyi iş
için donatmak istiyor (İbr.13:20S21).



PAZAR

Sonntag 16
EYLÜL

September

Avram... kralları bozguna
uğratıp dönünce Sodom kralı

onu karşıladı.
Yaratılış 14: 17

Und als er zurückkehrte,
nachdem er die Könige, die mit
ihm gewesen, geschlagen hatte,
zog der König von Sodom aus,

ihm entgegen, in das Tal
Schawe, das ist das Königstal.

1. Mose 14, 17



İbrahim büyük bir zafer kazandı. Sadece
Lut’u kurtarmakla kalmadı, esir düşen Sodom
kralını da kurtardı. Şimdi İbrahim savaştan
geriye dönüyor. Onu hem Sodom kralı, hem
de Melkisedek karşılıyor. Kral İbrahim’e
büyük mal mülk, yani büyük bir zenginlik
sunuyor. Bunun yanında Melkisedek de
İbrahim’e sadece ekmek ve şarap getiriyor.

Şimdi İbrahim’in önünde büyük bir denenme
vardır. O hangisini seçecektir? Bizler
olsayd ık büyük o las ı l ıkla sunulan o
ganimetleri alır Melkisedek’in sunduğunu da
kabul ederdik.

Melkisedek kimdi? Salem kralıydı. Bu kişiye
daha sonra biraz daha ayrıntılı bakacağım.

Sodom kralının sunduğu o büyük zenginlik
güzel ve çok çekici bir öneriydi. Bu aslında
büyük bir denemeydi. İbrahim savaş kazandı,
ş imdi de bu savaş ta elde ettiği  tüm
ganimetlere, yani mallara mülklere sahip
olabilirdi. İbrahim’in bu iki teklif arasında bir
seçim yapması gerekir. Sizce İbrahim
hangisini seçecek?



PAZARTESİ

Montag 17
EYLÜL

September

Sodom halkı çok kötüydü.
Rab’be karşı büyük günah

işliyordu!

Yaratılış 13: 13

Die Leute von Sodom aber
waren sehr böse und sündig

vor dem HERRN.

1. Mose 13, 13

die Sünde: günah

sündigen: günah işlemek



İbrahim, Sodom kralının önerdiği o zenginliğe
evet deseydi ne olacaktı? İbrahim kendisini
satmış olacaktı, başka deyişle o Sodom
kralına gebe kalacaktı. Ama bu denenmeden
İbrahim başarıyla çıkıyor, ona hayır, diyor.
Ben senden beş para bile kabul etmem.
Sodom aslında tanrısız dünyayı resmeder.
Zaten bugünkü ayetimizde de bu halkın ne
kadar günah içinde yaşadığını, Tanrı’ya karşı
kötülük işlediklerini yazar.

Hezekiel’de de şöyle yazar: “Sodom’un
günahı  şuydu: kendis i de kızlar ı  da
g u r u r l u yd u ,  ekm e ğ e  do ym u ş l a r d ı ;
umursamazlardı. Düşküne, yoksula yardım
elini uzatmazlardı. Kendilerini beğenmişlerdi.
Önümde iğrenç şeyler yaptılar! Bu nedenle
onları önümden sürüp attım!”

İbrahim’in böyle bir topluluktan ya da kraldan
gelen teklifine hayır demesi yerinde ve çok
doğru bir karardı.

Kendisine sadece ekmek ve şarap getiren
M e l k i s e d ek ’ e  e v e t ,  d i y o r .  K i m d i r
Melkisedek? Yanıtı yarın.



SALI

Dienstag 18
EYLÜL

September

Yüce Tanrı’nın kahini olan Salem
Kralı Melkisedek ekmek ve şarap

getirdi.
Yaratılış 14: 18

Und Melchisedek, König von
Salem, brachte Brot und Wein

heraus; und er war Priester
Gottes, des Höchsten.

1. Mose 14, 18

der Priester: kahin

das Brot: ekmek



İbrahim’e Melkisedek adında bir kahin
sadece ekmek ve şarap getiriyor ve İbrahim’i
kutsuyor. Kimdir Melkisedek?

Önce o bir kahindi ve Salem kralıydı. O
Doğruluk ve Esenlik kralıydı, diyor İbraniler’in
yazarı (7:2). Melkisedek anlam olarak,
“Kralım doğrudur” ya da “Doğruluk kralı”
anlamına gelir. Melki = kral demektir, ki
“melekut” sözcüğü aynı  kökten gelir.
Süryanice’de Melki halen erkek adı olarak
kullanılır. Sedek ise doğruluk anlamındadır.
Arapça’dan Türkçe’ye geçen ve doğruluk
anlam ını  taşıyan “sıdk” sözcüğü aynı
köktendir.

Mezmur 110:4’te İsa Mesih’e ilişkin şu
peygamberlik sözü veriliyor: “Melkisedek
düzeni uyarınca sen sonsuza dek kahinsin!”

Melkisedek, Mesih’in bir tiplemesidir ve bizler
Mesih’in kâhinliği zamanında yaşıyoruz. Bu
da bize şunu gösteriyor ki, Mesih Tanrı’nın
sağında bizlere arac ı l ık etmekte ve
bereketlemektedir. (Melkisedek’e ilişkin
İbraniler’deki ayetler 5:10; 6:20; 7:1, 17).



ÇARŞAMBA

Mittwoch 19
EYLÜL

September

İnayetle sadakat buluşacak,
doğrulukla esenlik öpüşecek.

Mezmur 85: 10

Gnade und Wahrheit sind sich
begegnet, Gerechtigkeit und
Frieden haben sich geküsst.

Psalm 85, 11

die Gnade: inayet, kayra, lütuf

die Gerechtigkeit: doğruluk

der Friede: esenlik



İnayet, esenlik ve doğruluk Mesih’te birleşir.
İsa’nın çarmıhında “salah (doğruluk) ve
se lamet  (esen l ik )  öpüş t ü le r ”  d i yo r
okuduğumuz ayette.

Halen Melkisedek üzerinde duruyoruz. Kimdi
bu k iş i?  Sa lem kra l ıd ı r  ve Mes ih ’ i
simgelemektedir. Bazıları Salem’in Yeruşalim
olduğunu düşünüyor. Bu mümkün olmakla
birlikte Salem bir yer değildir. Çünkü salem
sözcüğü, huzur, esenlik anlamına gelir.
Melkisedek’in Yeruşalim kralı olduğunu
söylemez. O barış kralıydı; o günlerde barış
yapabilecek bir adamdı. Bir yerlerdeki bir
kentin kralıydı. Ama bu onun Yeruşalim kralı
olduğunu göstermez; herhangi bir yerin kralı
olabilirdi. Yeruşalim’in kralı da olabilirdi. O
barış kralıydı.

Şimdi çok ilginç olan şey, Melkisedek,
İbrahim’i karşılamak için geldiğinde
ekmekle şarap getirmesiydi. Bu iki değerli
insanın Rab’bin Sofrası’nı kutladıklarını
söyleyebilirim. Mesih gelmeden iki bin yıl
önce bu ik i  insan Mes ih ’ in  ge l iş in i
bekl iyor lardı .  Bugün Rab’bin sofras ı
yapıldığında Mesih’in iki bin yıl önce bizler
için neler yaptığına dönüp bakıyoruz.



PERŞEMBE

Donnerstag 20
EYLÜL

September

Yüce Tanrı’nın kahini olan
Salem Kralı Melkisedek ekmek

ve şarap getirdi.

Yaratılış 14: 18

Und Melchisedek, König von
Salem, brachte Brot und Wein

heraus; und er war Priester
Gottes, des Höchsten.

1. Mose 14, 18

der Höchste: Yüce



Melkisedek neden sadece İbrahim’e ekmekle
şarap getirdi? Bana göre Melkisedek’in
getirdiği ekmek ve şarapla İbrahim ve
Melkisedek Rab’bin Sofrası’nı kutladılar. İsa
Mesih şöyle dedi: “Babanız İbrahim günümü
göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve
sevindi!” (Yu.8:56).

Melkisedek’in babasının ve anasının kim
olduğu bilinmediği için “onun ne babası, ne
anası, ne de soyu var” diye yazılır. Doğumu
ve ölümüyle ilgili kayıtlar bulunmadığından
“Tanrı Oğlu gibi, sürekli olarak kahin” kaldığı
anlamında yorumlanır. Melkisedek tarih
sahnesine tek bir kez “Ulu Tanrı’nın kahini”
olarak yoktan çıkmasıyla Kutsal Yazıları
okuyanların akıllarında sanki sonsuzlaşıp
kalmıştır. Gerçi anası babası vardı. Doğdu,
yaşadı ve öldü. Ama Kutsal Yazılar bunlardan
söz etmeyince sonsuzca kahin kalan
Tanrı’nın Oğlu’nun bir simgesi olmuştur. Bazı
yorumcular Melkisedek’in yeryüzüne melek
sıfatıyla gelen Mesih olduğuna da inanır.
Öyle de olabilir, böyle de. Önemli olan ezeli
ve sonsuz olan İsa Mesih’i simgelemesidir.
Mesih sonsuz kahindir ve öyle de kalacaktır.
(Yeş.9:6; 32:1,17; Yer.23:5; İbr.12:11).



CUMA

Freitag 21
EYLÜL

September

Selam kralı Melkisedek Avram’ı
kutsayarak şöyle dedi: “Yeri,
göğü yaratan Tanrı Avram’ı

kutsasın!”

Yaratılış 14: 19

Und er segnete ihn und sprach:
Gesegnet sei Abram von Gott,

dem Höchsten, der Himmel und
Erde geschaffen hat!

1. Mose 14, 19

segnen: kutsamak



Dünya malına göz dikmeyen ve doğru adım
atan İbrahim’i Melkisedek kutsuyor. Bu
aslında İbrahim dünyanın değil, Rab’bin
bereketiyle yaşamını sürdürmeye devam
etmesi demektir. Bu kutsamadan sonra
İbrahim ne yapıyor? Her şeyin ondalığını
Melkisedek’e veriyor (14:20). Kutsal Kitap ilk
kez burada ondalıktan söz ediyor. Eski
İsrail’de krallar halktan yüzde onluk bir pay
alırlardı (1 Samuel 8:15). İbrahim’in de
ondalık vermesiyle aslında Melkisedek’i kral
ve kahin olarak kabul ettiğini göstermektedir.

Daha sonra gelen Levililer ve Yasanın
Tekrarı kitaplarında da bu ondalıktan söz
ederek şöyle yazar: “İster toprağın ürünü,
ister ağacın meyvesi olsun, toprakta yetişen
her şeyin ondalığı Rab’be aittir” (Lev.27:30;
Yasa. 14:22; 26: 12S15).

Ondalığın gerisindeki düşünceyi Malaki
3:10’da görebiliriz: “Tapınağımda yiyecek
bulunması için tüm ondalıklarınızı ambara
getirin!” Rab yine ondalık ile kendi halkını ve
onların geçimlerini düşünüyor.



CUMARTESİ

Samstag 22
EYLÜL

September

Tapınağımda yiyecek
bulunması için tüm

ondalıklarınızı ambara getirin!

Malaki 3:10

Bringt den ganzen Zehnten in
das Vorratshaus, damit

Nahrung in meinem Haus ist!

Maleachi 3, 10

der Zehnte: ondalık

der Speicher, das Vorratshaus: ambar



Daha önce de belirttiğim gibi, ilk kez İbrahim
peygamber ondalık verdi. Bunun ile aslında
Tanrı’ya ve O’nun inayetine, korumasına ve
bereketlerine duyduğu minnettarlığı gösterdi.
Ondalık ile İbrahim aynı zamanda Tanrı’ya
olan sevgisini göstermiş oldu. Levililer
27:30’da, “İster toprağın ürünü, ister ağacın
meyvesi olsun, toprakta yetişen her şeyin
ondalığı RAB’be aittir. RAB için kutsaldır”
diyor.

Peki neden Tanrı ondalık istedi? Tanrı’nın
elbette ki ondalığa ihtiyacı yoktur, ama
ondalık ile halkı arasında bir dayanışmayı
istiyor. Başka önemli bir nokta da ondalık ile
Rab’be ait olduklarını da bir yolla göstermiş
oluyorlardı. Ondalık aynı zamanda Rab’be
hizmetin sürdürülmesi içindir. Okuduğumuz
ayette de gördüğümüz gibi, Tanrı tapınağında
yiyecek olsun istedi. Yeni Antlaşma’da
vermenin gerekliliğinden söz eder, ama
ondalık olarak değil; herkes imkanı dahilinde
vermelidir. Ancak imanlı verirken bunu
yürekten, isteyerek ve sevinerek vermesi
gerekir.



PAZAR

Sonntag 23
EYLÜL

September

RAB bir görümde Avram’a
görünerek, “Korkma, Avram”
dedi. “Senin kalkanın benim.
Ödülün çok büyük olacak.”

Yaratılış 15: 1

Nach diesen Dingen geschah das
Wort des HERRN zu Abram in

einem Gesicht so: Fürchte dich
nicht, Abram; ich bin dir ein

Schild, ich werde deinen Lohn
sehr groß machen.

1. Mose 15, 1



Bir insan gerçekten de Rab’be iman ederek
itaatkar bir yaşam sürdürmesine rağmen,
bazen kendisini karanlıkta bulabilir. Hatta bu
karanlık dönem günlerce, aylarca ve yıllarca
sürebilir.

Zaman olur, imanlı kendisini karanlıkta görür
ve bunun nedenini bir türlü anlamaz ve
neden Rab, böyle bir yol izliyor diye sorar.
Böyle bir duruma düşen bir imanlı bir
keresinde şöyle dedi:

Artık Rab’bin sözünü okuyamıyorum,
düşünemiyorum, hatta doğru dürüst dua bile
edemiyorum. Ama iman etmeyi sürdürebilirim
en azından. Bu, bir kişinin o karanlık, zor
günlerini gösterir.

İbrahim de böyle bir deneyimden geçti. Buna
ruhsal açıdan canın, ruhun karanlık gecesi
diyebiliriz. Yaratılış 15:12’de şöyle diyor:
“Avram’ın üzerine dehşet verici zifiri bir
karanlık çöktü!”

İbrahim’in cesarete, teselliye ihtiyacı olduğu
zamanda Tanrı ona, “Korkma Avram! Senin
kalkanın benim!” diyor.



PAZARTESİ

Montag 24
EYLÜL

September

Aranızda RAB’den korkan, kulunun
sözünü dinleyen kim var? Karanlıkta

yürüyen, ışığı olmayan RAB’bin
adına güvensin, Tanrısı’na dayansın.

Yeşaya 50: 10

Wer ist unter euch, der den HERRN
fürchtet, der auf die Stimme seines
Knechtes hört? Wer in Finsternis

lebt und wem kein Lichtglanz
scheint, vertraue auf den Namen des
HERRN und stütze sich auf seinen

Gott!

Jesaja 50, 10



İmanlılar her zaman yine insandır ve
duygular ı  vardı r.  İman etmekle onun
insanlığı, duyguları, korkuları, kaygıları,
sorunları yok olmuyor. Birçok imanlı bu
konuda hataya düşüyor. Akı l ve istek
vurgulanır genellikle ama duygulardan pek
söz edilmez ya da bastırılması gerekir,
deniyor. Bu büyük bir hatadır.

Bizler Tanrı benzerliğinde duygularımızla
birlikte yaratıldık. Duygularımızı hasır altı
edemeyiz, aklımızdan çıkarıp atamayız;
çünkü oradadır. Ancak duygular ımızı
denetlemeyi öğrenmeli ve bizi tümden
yönetmesine izin vermemeliyiz. Eğer dengeli
olarak duygularımızı kullanabilirsek bu harika
olur.

İsa Mesih’e bakalım: O tam bir insandı ve
duyguları vardı.  O’nun duygulandığını,
ağladığını, sevindiğini, üzüldüğünü, kızdığını
hep görüyoruz. Ama her zaman dengeliydi
Mesih’in duyguları. Bizler de ne duygusuz
olalım, ne de duygularda aşırılığa kaçalım.
Bazen duygulanarak gözyaşı dökmek bizi
ferahlatabilir.



SALI

Dienstag 25
EYLÜL

September

RAB bir görümde Avram’a
görünerek, “Korkma, Avram.

Senin kalkanın benim. Ödülün
çok büyük olacak” dedi.

Yaratılış 15: 1

Nach diesen Dingen geschah das
Wort des HERRN zu Abram in

einem Gesicht so: Fürchte dich
nicht, Abram; ich bin dir ein

Schild, ich werde deinen Lohn
sehr groß machen.

1. Mose 15, 1



İbrahim kısa süre önce bir savaşta zafer
kazanarak geriye döndü. Ş imdi neden
korkmaması gerekir? Çünkü o bir insandır ve
insani duyguları vardır. Bu insani duygular
bizler için yeri geldiğinde büyük bir tehlike
olabilir. Örneğin, İlyas peygamber Karmel
dağında Baalın putları karşısında büyük bir
za fe r  kazand ıktan sonra büyük  b i r
umutsuzluğa düştü (1 Kral.19). İlyas, yüksek
bir dağın tepesindeyken birden kendisini
derenin dibinde buldu.

İbrahim için başka bir tehlike de, Sodom
kralından başka 3 kralın geriye gelip
İbrahim’e saldırması  olabilirdi. İbrahim
öldürülebilirdi. O zaman ne olacaktı Rab’bin
vaadine? Bu nedenle İbrahim Rab’bi
duymalıydı. Aslında buna ihtiyacı da vardı.
Tabii ki, duygularımız da vardır dediğim gibi,
bu duygularımızı bilip sağlıklı bir şekilde
hareket edebiliriz. Ancak böyle durumlarda
kendimize zaman ayırıp Tanrı’nın Sözü’nü
dinlemeli ve oradan gereken teselliyi
bulmalıyız.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 26
EYLÜL

September

RAB bir görümde Avram’a
görünerek, “Korkma, Avram.

Senin kalkanın benim. Ödülün
çok büyük olacak” dedi.

Yaratılış 15: 1

Nach diesen Dingen geschah das
Wort des HERRN zu Abram in

einem Gesicht so: Fürchte dich
nicht, Abram; ich bin dir ein

Schild, ich werde deinen Lohn
sehr groß machen.

1. Mose 15, 1



“Korkma!” sözü ilk kez Kutsal Kitap’ta burada
geçiyor. İmanlı korkuyu kendi duygusal iman
ile değil, Tanrı Sözü’ne iman edip güvenerek
yenebilir. Tanrı kendi çocuklarını adlarıyla
çağırır (Yu.10:3).

Evet, Kutsal Kitap’ta ilk kere burada “Korkma”
diyor Tanrı. Daha sonra Hem İshak’a hem de
Yakup’a “Korkma” diyecektir Rab (Yar.26:24;
46:3). Kendi halkına da kerelerce “Korkma”
diyecektir (Çıkış 14:13; 20:20; Yasanın
Tekrarı 1:21).

Yeşaya’da da kerelerce “Korkma” sözü
kullanılmaktadır (Yeş.41:10,13; 43:1,5;
44:2,8).

İnc il’de de kerelerce “Korkma” sözü
kullanılmaktadır (Matta10:31; Markos 5:36).
Yuhanna 14:27’de İsa Mesih şöyle seslendi
bağlılarına: “Sizlere esenlik bırakıyorum. Size
kendi esenliğ imi veriyorum. Ben size
dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz
sarsılmasın, korkmayın!”

Hiç kuşku yok ki, senin de bir sürü korkun,
kaygın vardır. Ama Rab size de “Korkma”
diyor. Kutsal Kitap’ta her gün için “korkma”
sözü vardır.



PERŞEMBE

Donnerstag 27
EYLÜL

September

RAB bir görümde Avram’a
görünerek, “Korkma, Avram.

Senin kalkanın benim. Ödülün
çok büyük olacak” dedi.

Yaratılış 15: 1

Nach diesen Dingen geschah das
Wort des HERRN zu Abram in

einem Gesicht so: Fürchte dich
nicht, Abram; ich bin dir ein

Schild, ich werde deinen Lohn
sehr groß machen.

1. Mose 15, 1



“Korkma, çünkü senin kalkanın Ben’im” diyor
Rab İbrahim’e. Burada Ben’im sözü bile,
Rab’bin korumasının ne kadar derin, harika
olduğunu göstermektedir. Ben’im sözü
Tanrı’nın gücünü, sonsuzluğunu, her şeye
egemen olduğunu ortaya koyar. Ben’im sözü
Tanrı’nın adıdır. “Ben ben olanım!” demektir.

İnsanın hiçliği karşısında, Tanrı Benim, diyor.

Mezmur 46:11’de, “Yakup’un Tanrısı
kalemizdir” diyor.

Günlük yaşamda kendi etrafımızda dönersek,
kısa sürede tüm cesaretimiz kırılır, ama iman
ile Rab’be baktığımızda cesaret buluruz.

Tanrı  bizim korkularım ızın karşısında
kalkanım ızdır!  O bizim kaygı larımızın
karşısında kalkanımızdır. Kalkanın görevi
nedir? Gelen okların - saldırıların önünde
durmaktır.

İbrahim’in buna ihtiyacı vardı. Rab ona
“Korkma, senin kalkanın benim” dediği gibi,
Rab bizim de kalkanımızdır.



CUMA

Freitag 28
EYLÜL

September

RAB bir görümde Avram’a
görünerek, “Korkma, Avram.

Senin kalkanın benim. Ödülün
çok büyük olacak” dedi.

Yaratılış 15: 1

Nach diesen Dingen geschah das
Wort des HERRN zu Abram in

einem Gesicht so: Fürchte dich
nicht, Abram; ich bin dir ein

Schild, ich werde deinen Lohn
sehr groß machen.

1. Mose 15, 1



“Korkma, senin kalkanın benim” sözü
aslında Matta 6:33S34 ve Filipililer 4:19’da
b e l i r t i l e n  s ö z l e r i n  E s k i  A n t l a ş m a

formülüdür. Bu yerlerde ne diyor? “Siz her
şeyden önce Tanrı’nın egemenliğini ve
doğruluğunu arayın. Bunların tümü size
ver i le cek t i r !  Bu nedenle  ya r ın iç in
kaygılanmayın - korkmayın. Çünkü yarınki
gün payına düşen kaygıyı taşıyacaktır.”

“Tanrı yücelerdeki zenginlikleriyle Mesih
İ s a ’ d a  i h t i y a ç l a r ı n ı z ı  b o l l u k l a
karşılayacaktır!”

Korkudan kurtulmak, kaygı lanmamak,
ihtiyaçların karşılanması dünyanın muhtaç
olduğu ve aradığı bir şeydir. Ama Tanrı
dışında bunu sağlayan kimse yok.

“Rab Tanrı bir güneş, bir kalkandır, inayet
ve yücelik sağlar. Ey orduların Rab’bi, ne
mutlu sana sığınan adama” diyor Mezmur
yazarı (Mez.84:11S12).

Rab bizlere de kalkandır. O’nun inayeti hep
bizimle birliktedir.



CUMARTESİ

Samstag 29
EYLÜL

September

Ey egemen RAB, bana ne
vereceksin? Çocuk sahibi

olmadım.

Yaratılış 15: 2

Da sagte Abram: Herr, HERR,
was willst du mir geben? Ich
gehe ja doch kinderlos dahin,
und Erbe meines Hauses, das
wird Elieser von Damaskus.

1. Mose 15, 2



İbrahim’in sorusu şuydu: Tamam Rab, bana
vaatlerde bulunuyorsun. Korkma, ödülün
büyük olacak diyorsun, sonra soyumun yerin
tozu gibi olacağını söyledin (Yar.13:16); hatta
tüm yeryüzü benim soyum aracılığıyla
bereket bulacağını (Yar.12:1S3) söyledin;
ama oldukça yaşlandım, bir çocuğum bile
yok. Kim mirasçım olacak! Benim soyum nasıl
olacak? Ölürsem kölem Eliezer mirasçım
olacaktır, diyor. O zaman verdiğin vaade ne
olacak?

Bugün de ülkemizin genelinde olduğu gibi, o
dönemlerde ve doğu kültüründe çocuk sahibi
olmak çok önemliydi. Bunun için her şey
yapılır. Çocuğu olmayan ailelere acıma
gözüyle bakılır ve o aile verimsiz toprağa
benzet i l i r .  İbrahim ve Saray da bu
durumdadır ve gittikçe de yaşlanıyorlar ve
öyle görünüyor ki, Tanrı verdiği vaade ilişkin
bir şey yapmayacaktır. Ama Rab yeniden
konuşur ve İbrahim’e, kimse senin mirasçın
olmayacak. Öz çocuğun mirasçı olacaktır,
diyor.

Rab’be güvenmek, Rab’bin verdiği sözü
yerine getireceğini bilmektir.



PAZAR

Sonntag 30
EYLÜL

September

RAB Avram’a yine seslendi:
Senin öz çocuğun mirasçın

olacaktır.

Yaratılış 15:4

Und siehe, das Wort des HERRN
geschah zu ihm: Nicht dieser

wird dich beerben, sondern der
aus deinem Leibe hervorgeht, der

wird dich beerben.

1. Mose 15, 4

das Erbe, das Erbteil: miras



İman okulunda öğrenmemiz gereken önemli
bir kural vardır: Tanrı’nın isteği Tanrı’nın
istemi ve istediği zamanda yerine gelir.

Tanrı, İbrahim ve Saray’dan verdiği vaat
konusunda bir şeyler yapmasını istemiyor.
Onların sadece O’nun vaadinin yerine
gelmesi için kendilerini hazırlamalarını istiyor.
İbrahim ve Saray’ın bedenleri çocuk sahibi
olmak için ölmüş olduğunu - yani o kadar
yaşlılar ki, fiziksel olarak asla çocuk sahibi
olamayacaklarını - ve Tanrı bu yolla bir
mucize yarat ıp gücünü ve yüceliğ ini
sergileyeceği akıllarına gelmedi.

Söylediklerimize tam olarak inanmazsak ya
da yüreğimiz sabırsızsa da isteklerimizi,
dileklerimizi Rab’bin önüne getirmek iyidir.
Tanrı bizim sorularımıza karşı sağır değil ya
da bizim duygularımıza duyarsız değildir.
Tanrı İbrahim’e ihtiyaç duyduğu güvenceyi
verdi.

İncil’de bizler için de şöyle yazılıdır: “Tüm
kaygılarınızı O’na bırakın, çünkü Rab sizi
düşünür” (1 Petrus 5:7).



BABA SEVGİSİ     Senin baban nasıl biridir?
Bazıları, benim babam harika derken birçok-
ları da, korkunç diyor. Peki, Tanrı’ya “baba”
diyebilir misin? Tanrı bizim babalarımıza ben-
zer mi? Tanrı’nın nasıl bir yüreği vardır bizle-
re karşı? Tüm bu sorulara yanıtı “Baba Sevgi-
si” adlı kitapçıkta ya da CD’mizde bulabilirsi-
niz.

BAĞIŞLAMAK     Bağışlamak ne demektir?
Neden bağışlamak o kadar zordur? Biz gü-
nahlı insanlarız. Peki, Tanrı bizi nasıl bağışlı-
yor? Bağışlama konusunda Tanrı’nın buyruğu
nedir? Tüm bu sorulara “Bağışlamak” adlı
CD’mizde yanıt bulacaksınız.

Her CD’yi 2,50 Euro’ya elde edebilirsiniz.
Posta ücreti için ayrıca 1,00 € hesap edin. Is-
marlama adresi:

  Mutlu Kaynak
  Postfach 41 01 61
  D - 44 271 Dortmund
  Almanya / Deutschland
  e-Mail: mutlu.kaynak@aol.de



İnternet ve telefon aracılığıyla
her gün cesaret veren 2-3 daki-
kalık bir vaazı ya da 20-30 daki-
kalık Kutsal Kitap yorumunu din-
leyebilirsiniz.

Telefon numarası: 

  02 31 - 58 69 49 15

Ayrıca 2-3 dakikalık cesaret ve-
ren sözlerin bir kısmını ve yo-
rumları CD’ler haline getirdik.
Onları da adresimizden sağlaya-
bilirsiniz. Her CD 3,00 €’dur.

  www.iyi-haber.de 

internet TV’yi izleyebilirsiniz.



Şu kitapları okumanızı öneririz:

Özgür müsün?.. . . . . . . . . . . . 2,00 €

Kutsal Kitap değiştirildi mi?. . . 3,00 €

Hıristiyanlığın temelleri. . . . . . 4,00 €

Ahlak.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30 €

Hasar görmüş duygular. . . . . . 3,60 €

Satın almak istediğiniz kitapların fiyat-
larına bir Euroluk posta ve ambalaj
masraflarını da ekleyip tutarı Alman
posta pulu olarak da mektupla adresi-
mize gönderebilirsiniz.

  Mutlu Kaynak
  Postfach 41 01 61
  D - 44 271 Dortmund
  Almanya / Deutschland 
  e-Mail: mutlu.kaynak@aol.de



Sevgi sevinç selamet

Sevgi sevinç selamet
yolunda durdum.
Gelip geçenleri
çok mutlu buldum!

Takıldım peşlerine
yola koyuldum.
Onlar gibi artık
ben de kurtuldum.

Rab İsa’nın adına
vaftiz olundum.
Mesih’in kanıyla 
satın alındım.

Kurtuluşun tek yolu
İsa Mesih’tir.
O’na gelenleri
tertemiz yıkar.

O’na gelenleri
tertemiz yıkar.



PAZARTESİ

Montag 1
EKİM

Oktober

RAB Avram’ı dışarı çıkararak,
‘göklere bak’ dedi. ’Yıldızları
sayabilir misin? İşte soyun o

kadar çok olacak.’

Yaratılış 15:5

Und er führte ihn hinaus und
sprach: Blicke doch auf zum

Himmel, und zähle die Sterne,
wenn du sie zählen kannst! Und er
sprach zu ihm: So zahlreich wird
deine Nachkommenschaft sein!

1. Mose 15, 5



Tanrı İbrahim’e bakmasını istiyor! Nereye?
Gök yüzüne. Orası harika gözükmekte ve
yıldızlarla doludur. Bunun ile Tanrı İbrahim’e
ulus lar ın babas ı  olacağını ,  soyunun
sayılamayacak kadar çok olacağını söyledi.

Yaşam karanlıkta görünmese de yıldızlara
bakılabilir. İbrahim’in kafasını kurcalayan
sorununun çözümü, çaresi  yukar ıya
bakmasıydı.

Yıldız haritasında 30.000 civarında yıldızın
olduğu astronomide bilinmektedir. Ama
g ö k y ü z ü n d e  -  s a d e c e  b i z i m  d e
gezegenlerimizin ait olduğu saman yolunda
100 milyar kadar yıldızın olduğu tahmin
ediliyor. Tanrı İbrahim’e tabii ki, senin soyun
da yüz milyar olacak demek istemedi, Rab’bin
söylemek istediği, nasıl ki, gökyüzündeki
yıldızlar sayılamıyorsa, senin soyun da öyle
sayılamayacak kadar çok olacaktır.

Aslında İbrahim’e tekrar Tanrı’nın vaadi
hatırlatılmaktadır. Ve kesinlikle de vaade
kavuşacaktır.

Bugün biz Mesih’te kurtuluyorsak, bu Rab’bin
İbrahim’e verdiği o vaadin yerine gelmesiyle
mümkün oldu.



SALI

Dienstag 2
EKİM

Oktober

Avram RAB’be iman etti,
RAB bunu ona doğruluk

saydı.
Yaratılış 15:6

Und er glaubte dem HERRN;
und er rechnete es ihm als

Gerechtigkeit an.
1. Mose 15, 6

der Glaube: iman, inanç

glauben: iman etmek



Verilen vaade inanmaz ya da uygulamaya
koymazsak, o vaadin bize bir yararı olmaz.
İbrahim daha önce Rab’bin vaadine
reaksiyon gösterdi Yar.12:1S3’te. Rab’bin
sesini duyduğunda hemen eyleme geçti,
yurdunu terk ederek vaat edilen diyara -
Kenan’a doğru yola çıktı (İbr.11:8).

Yaratılış 15:6’da ilk kez İbrahim’in imanından
s ö z  e d e r .  B u  a y e t  Y u . 3 : 1 6  i l e
karşılaştırılabilir. Tanrı Sözü kurtuluşun
imana dayandığını, iman aracılığıyla geldiğini
belirtir. Ancak bu ayet İncil’de üç yerde alıntı
alınarak kullanılır (Gal.3:6; Rom.4:3 ve Yakup
2:23).

“İbrahim Tanrı’ya iman etti ve bu ona
doğruluk sayıldı!” İbrahim tamamen Tanrı’nın
vaadine iman etti.

B iz le r  Tanr ı ’ n ı n ses lenmes i  ya  da
konuşmasıyla kurtulmuyoruz; O’nun verdiği
vaade iman ederek kurtuluyoruz. Yuhanna
20:31’de insanın nasıl kurtulması gerektiği
belirtilir. İman sözü yüz kere kadar geçer.
Kurtuluş Tanrı’nın inayetiyle gerçekleşir.
(Ef.2:8S9).



ÇARŞAMBA

Mittwoch 3
EKİM

Oktober

Almanya’da milli bayramdır

Avram RAB’be iman etti, RAB
bunu ona doğruluk saydı.

Yaratılış 15:6

Und er glaubte dem HERRN;
und er rechnete es ihm als

Gerechtigkeit an.

1. Mose 15, 6

gerecht: doğru



İbrahim’in en çok ihtiyaç duyduğu şey
doğruluktu. Bugün de insanların en muhtaç
oldukları şey doğruluktur.

İncil’de şöyle der: “Herkes günah işledi,
Tanrı ’nın yüceliğinden yoksun kaldı . . .
Yazılmış olduğu gibi doğru kimse yok, tek kişi
bile yok” (Rom.3:23 ve 3:10).

Doğru sayılmak için dindar olmak yeterli
değildir. Çünkü Tanrı tam bir doğruluk
beklemektedir. Doğrulukla donatılma ya da
doğru sayı lma olmadan asla Tanrı ’nın
önünde duramaz, sonsuz yaşama - cennete
sahip olamayız.

İbrahim doğruluğa nasıl sahip oluyor? O
Rab’be iman ediyor ve bu ona doğruluk
sayılıyor.

“Sayı lmak” demek, biris inin hesabına
yazılmak demektir.

Çarmıhta bizim günahlarımız Mesih’e yazıldı
ve cezayı O bizim yerimize çekti ve biz
böylece doğru sayılıyoruz, tüm günahlarımıza
af buluyoruz kutsal Tanrı önünde. İşte bu
inayettir.



PERŞEMBE

Donnerstag 4
EKİM

Oktober

Avram RAB’be iman etti.
RAB bunu ona doğruluk

saydı.
Yaratılış 15:6

Und er glaubte dem HERRN;
und er rechnete es ihm als

Gerechtigkeit an.
1. Mose 15, 6

rechnen, anrechnen: saymak

als Gerechtigkeit anrechnen: doğruluk saymak



İman, basit bir söz, ama uygulaması o kadar
zor. İbrahim Rab’bin sözüne iman etti. Bu
seksen yaşını aşkın adam, çocuk sahibi
olacağına inandı. “İbrahim Rab’be güvendi ve
Rab bunu ona doğruluk saydı” sözü Kutsal
kitabın en sarsıcı ve hayat değişt irici
sözüdür. Basitçe İbrahim Rab’be inandı. Evet
İbrahim Rab’be bir yerde şöyle diyor: “Bana
göre her şey olanaksız görünüyor, ama ben
sana iman ediyorum! Çünkü senin için
imkansız diye bir şey yoktur! ” Gerçek
doğruluk budur. Kendi dindarlığımızla, iyi
işlerimizle, sadaka vermekle, ibadet yerlerine
gitmekle Tanrı katında doğru sayılamayız.
Rab’be ve Sözü’ne inanmakla doğru sayılırız.

Yahudiler atalar ı  İbrahim ve Yahudi
olduklarıyla çok övünürlerdi ve halen
övünmekteler. Özel bir soy oldukları için
Rab’bin onlara ayr ıcalıklar tanıdığına
inanırlar. Oysa Rab’bin önünde sadece iman
geçerlidir. Yahudiler’in atası sayılan İbrahim
bile iman yoluyla Tanrı katında doğru sayıldı.
Aslında İbrahim sadece Yahudiler’in atası
değil, iman yolunda yürümek isteyen her
imanlının atasıdır.



CUMA

Freitag 5
EKİM

Oktober

“İbrahim’in imanı kendisine
doğruluk yerine sayıldı”

diyoruz.
Romalılar 4:9

Denn wir sagen, dass der
Glaube dem Abraham zur
Gerechtigkeit gerechnet

worden ist.
Römer 4, 9

der Glaube: iman



Tanr ı  kat ında doğru sayı lmak ya da
doğrulukla donat ı lmak - aklanmak ne
demektir? Tanrı’nın huzurunda günahlarımıza
bağış bulmak ve tüm suçlamalar önünde
lekes iz o lmak demekt ir .  Normal bir
mahkemede yargıç bir suçluyu bağışlarsa
onu aynı zamanda doğru sayamaz. Suçluydu
adam. Affedilmeye ancak suçlu kişiler ihtiyaç
duyar. Adam suçlu değilse o zaman yargıç
onun suçsuz olduğunu ilan eder, çünkü onun
bağışa ihtiyacı yoktur. Fakat suçlu bir kişiyi
hem bağışlamak hem de onu suçsuz, yani
doğru ilan etmek normal bir yargıcın yaptığı
bir iş değildir. Böyle bir işi ancak Tanrı
yapabilir. O, günahlı ve suçlu kişiyi hem
bağışlar, hem de suçsuz, haklı diye ilan eder.

Tanrı’nın ulusları iman kuralı uyarınca
doğrulukla donattığını öngören Kutsal Kitap
İbrahim’e önceden müjdelendi: “Tüm uluslar
sende kutlu kılınacak. Böylelikle, iman
kuralına bağlı olanlar, iman edip kutlu kılınan
İbrahim’le birlikte kutlu kılınırlar” (Gal.3:6-9).

İmanımız İbrahim’in imanı gibi olmalı. O
Rab’bin sözüne inandı ve doğru sayıldı.



CUMARTESİ

Samstag 6
EKİM

Oktober

Birisi, benim imanım var deyip de
sözünü işleriyle kanıtlamazsa bu

neye yarar? Bu tür iman onu
kurtarabilir mi?

Yakup 2: 14

Was nützt es, meine Brüder,
wenn jemand sagt, er habe

Glauben, hat aber keine Werke?
Kann etwa der Glaube ihn

erretten?

Jakobus 2, 14



İman sözde değil özde olmalıdır. Bakın
İbrahim imanını eylemiyle kanıtlıyor. Neydi
onun eylemi? Harekete geçti, Rab’bi dinledi,
sonunda da oğlu İshak’ı sunmaya hazırdı.

İbrahim sadece Tanrı buyruğuna uymakla ya
da O konuştuğu için kurtulmadı. İbrahim’in
itaati aslında onun imanını gösteriyordu.

Günahlı insan iman ve işlerle kurtulmuyor.
Sadece iman ile kurtuluyor. Ancak imanı
onun eylemleriyle - itaatiyle kendisini
kanıtlıyor.

Bu konuya ilişkin Gal.3; Rom.4 ve Yakup 2’ye
bakılabilir. Bu yerlerde göreceksiniz ki,
kurtuluş sadece iman ile gerçekleşir.

Galatyalılar 3.bölümde Pavlus imana parmak
basar,  Romalı lar 4.bölüm “sayı lmak”
konusuyla ilgileniyor, Yakup 2 ise imanın
eylemlerle - davranışlarla kanıtlanması
noktasına değinir.

İbrahim’in korkusuna karşılık Rab “Korkma,
BEN’im” yanıtını veriyor. İbrahim’in kaygısı
karşısında Tanrı, merak etme, senin kendi
çocuğun olacaktır, diyor. Yani Rab verdiği
v aa t t e  d u r a r a k  İ b r a h i m ’ in  soyun u
bereketleyecektir.



PAZAR

Sonntag 7
EKİM

Oktober

Tanrı Avram’a, bu toprakları sana
miras olarak vermek için

Kildaniler’in Ur kentinden seni
çıkaran Rab benim.

Yaratılış 15:7

Und er sprach zu ihm: Ich bin der
HERR, der ich dich herausgeführt

habe aus Ur, der Stadt der
Chaldäer, um dir dieses Land zu
geben, es in Besitz zu nehmen.

1. Mose 15, 7



Tanrı İbrahim’e verdiği vaadi onaylıyor ve
onun soyuna Kenan diyarını  verdiğini
belirtiyor. O da Rab’be, “Ey egemen RAB, bu
toprakları miras alacağımı nasıl bileceğim”
diye soruyor (Yar.15:8). İbrahim’in sorduğu
soru imansızlık sorusu değildi. Onun imanı
vardı, buna rağmen emin olmak istiyordu;
başka deyişle İbrahim Rab’den bir güvence
almak istiyordu.

Avram, yeri geldiğ inde her imanlının
öğrenmesi gereken sabrı  öğreniyordu.
Tanrı’nın bazı şeyleri ağırdan alması, verdiği
vaadi unuttuğu anlamına gelmez. Yıllar geçse
ve insani açıdan olanaksız olsa bile Avram,
Tanrı’nın kendisine bir oğul vereceği vaadine
güvenmeye devam etti. Ancak bekleme
süresi oldukça uzundu. İbrahim’in yeni bir
güvenceye ihtiyacı olduğunu bilen Rab,
“Göğe bak, yıldızları sayabilir misin” dedi.
Çıplak gözle bunu yapmak mümkün değil.
Yani senin soyun sayılamayacak kadar çok
olacaktır, dedi. Rab, İbrahim’e sadece fiziksel
bir soy değil, her kuşaktan, her ulustan imanlı
çocuklar da verecekti (Rom.4:16S17).



PAZARTESİ

Montag 8
EKİM

Oktober

Şunu iyi bil ki, senin soyun yabancı
bir ülkede, gurbette yaşayacak. Dört

yüz yıl kölelik edip baskı görecek.

Yaratılış 15:13

Und er sprach zu Abram: Ganz

gewiss sollst du wissen, dass deine

Nachkommenschaft Fremdling sein

wird in einem Land, das ihnen nicht

gehört; und sie werden ihnen

dienen, und man wird sie

unterdrücken vierhundert Jahre

lang.

1. Mose 15, 13



14.ayette de şöyle diyor: “Sonra soyun
oradan büyük mal varlığıyla çıkacak. Sen de
esenlik içinde atalarına kavuşacaksın!”

Tanrı’nın birden İbrahim’in soyunun 400 yıl
kölelik edeceğini söylemesi, İbrahim’e bir
güvence ve onun sorusuna da bir yanıttı. Rab
bununla sonsuzluğu gördüğünü, her şeyin
kendi elinde olduğunu, planladığını ve verdiği
sözleri her zaman tuttuğunu göstermektedir.

Burada ve Elçilerin İşleri 7:6’da İbrahim’in
soyunun 400 yıl kölelik çekeceğinden söz
ediyor. Çıkış 12:40’ta ve Galatyalılar 3:17’de
430 yıldan söz ediyor. Burada bir çelişki yok.
400 yıl bu halk Mısır’da kaldı. Ama Tanrı’nın
İbrahim’i çağırması ve onunla bir antlaşma
yapması 430 yıldır.

Bu vaat da gelecekte kölelikte eziyet çeken
İ brah im soyuna  da  des t ek olacak :
“Köleliğimiz sonsuza kadar sürmeyecek,
Tanrı bizi kurtamayı vaat etti” tesellisini
verecek. Peki bu halkı kölelikten kurtarmak
için Tanrı neden o kadar uzun bekledi?
Çünkü Tanrı hem merhametli ve sabırlıdır;
hem de tüm halkın, Mısır’ın da kendisine
dönerek kurtulmasını bekledi.



SALI

Dienstag 9
EKİM

Oktober

Soyuna kölelik yaptıran ulusu

cezalandıracağım. Sonra soyun oradan

büyük mal varlığıyla çıkacak. Sen de

esenlik içinde atalarına kavuşacaksın

ve ileri yaşta ölüp gideceksin.

Yaratılış 15:14S15

Aber ich werde die Nation auch

richten, der sie dienen; und danach

werden sie ausziehen mit großer Habe.

Du aber, du wirst in Frieden zu deinen

Vätern eingehen, wirst in gutem Alter

begraben werden.

1. Mose 15, 14-15



İbrahim 175 yaşına kadar yaşadı
(Yar.25:7); Bu onun yüz yıldan fazla bir
zamanda  Tan r ı  i l e  yürüdüğünü
göstermektedir (Yar.12:4).

Her ne kadar İbrahim ara sıra çok yanlış
yollara girdiyse de, yanlış adımlar attıysa
da, Tanrı yine de onun aracılığıyla tüm
uluslara bereket geleceği vaadini verdi.

Tanrı’nın bu karı kocaya verdiği vaat,
onlara o zor dönemlerde hiç kuşku yok ki,
büyük bir güç ve teselli verdi.

Bakın Tanrı Sözü bizlere ilişkin ne diyor?
“Bizler O’nun yapıtıyız. Mesih İsa’da iyi
işler için yaratılmış bulunuyoruz. Tanrı
vaktimizi bu iyi işlerle geçirmemizi
amaçlayarak bunları önceden belirledi”
(Ef.2:10).

“Şuna kesinlikle inanıyorum ki, sizlerde
yararlı bir iş başlatan Tanrı, Mesih İsa’nın
gününde onu sonuçland ı racakt ı r ”
(Fil.1:6).



ÇARŞAMBA

Mittwoch 10
EKİM

Oktober

O gün RAB Avram’la antlaşma
yaparak ona şöyle dedi: Mısır

ırmağından büyük Fırat ırmağına

kadar uzanan bu toprakları... senin

soyuna vereceğim.

Yaratılış 15:18S21

An jenem Tag schloss der HERR

einen Bund mit Abram und sprach:

Deinen Nachkommen habe ich

dieses Land gegeben, vom Strom

Ägyptens an bis zum großen Strom,

dem Euphratstrom ...

1. Mose 15, 18-21



Rab o gün Avram’la bir antlaşma yapıyor
ve soyuna vereceği ülkeyi ona belirtiyor.
12:1’de de, “Sana vereceğim ülkeye git”
demişti. 13:14-15’te Tanrı İbrahim’e
gördüğün bütün toprakları sana ve soyuna
vereceğim, demişti. Şimdi de bu vaadini
tekrarlıyor ve “Senin soyuna bu ülkeyi
vereceğim” diyor. Tanrı’nın yaptığı bu
antlaşma ile İbrahim, bu diyarın kendi
soyuna verileceğine tam olarak iman etti.

Bu bölümde İbrahim’in sorusunu, kaygısını
gördük. Buna karşı Tanrı’nın İbrahim’e
verdiği vaadi, antlaşmayı gördük. Rab,
“Senin kalkanın Ben’im” diyerek onun
kaygısını, korkusunu giderdi ve İbrahim de
Tanrı’ya iman ederek doğrulukla donatıldı.

Bugün de Tanrı Mesih aracılığıyla bizlere
sonsuz yaşam vaadini verdi. İbrahim
Tanrı’nın vaadine iman etti ve bu vaadin
yerine geleceğine emindi. Peki sen de
iman ediyor musun? Sonsuz yaşama
sahip olduğuna emin misin?



PERŞEMBE

Donnerstag 11
EKİM

Oktober

Karısı Saray Avram’a çocuk vereme-
mişti. Saray’ın Hacer adında bir cariye-
si vardı. Saray Avram’a, RAB çocuk sa-
hibi olmamı engelledi. Lütfen cariyem
Hacer’i al. Belki bu yolla çocuk sahibi

olabilirim.

Yaratılış 16:1S2

Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kei-
ne Kinder. Sie hatte aber eine ägypti-
sche Magd, deren Name war Hagar.

Und Sarai sagte zu Abram: Siehe doch,
der HERR hat mich verschlossen, dass
ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner
Magd ein! Vielleicht werde ich aus ihr

erbaut werden.

1. Mose 16, 1-2



Ana caddeden çıkarsan, genellikle ara
sokaklar insanı yanlış yerlere yönlendirir.
Yaratılış 16.bölüm de acı veren yanlış bir
yola girildiğini görüyoruz. İbrahim 85 yaşına
gelmiştir. Tam on yıl boyunca Rab ile
yürümüş ve iman okulunda çok önemli
dersler öğrendi. Tanrı onlara bir çocuk
vereceği vaadini verdi, ama bu çocuğun ne
zaman dünyaya geleceğini söylemedi. Onlar
uzun bir zamandır beklemekteydiler.

Tanrı’nın yapmak istediklerinde daima bir
planı vardır. Rab sadece İbrahim’e bir çocuk
vermekle kalmayıp tüm dünyanın kurtuluşu
için de bir zaman planı vardı. Saray sabırla
Rab’bin vaadini beklemeliydi,  ama o
sabırsızlandı. Aslında Tanrı onların fiziksel
olarak çocukları olamayacak bir duruma
gelmelerini bekliyordu, öyle ki yücelik
Tanrı’ya verilsin (Rom.4:20). Saray birden
herhalde Rab’be biraz yardım etmek gerekir
diye düşündü ve cariyesi Hacer’i İbrahim’e
sundu. Bu iman adımı değildi. Tanrı’nın
zamanını beklemek imanda yaşamanın bir
belirt isidir. Yeşaya 28:16’da “Tanrı ’ya
güvenen acele etmez” diyor.



CUMA

Freitag 12
EKİM

Oktober

RAB’be güvenen -
korkuya kapılarak - acele

etmez.
Yeşaya 28: 16

Wer glaubt, wird nicht
ängstlich eilen.

Jesaja 28, 16

die Eile: acele

eilen: acele etmek



E l ç i  P a v l u s  “ R A B ’ b e  i m a n  e d e n
utandırılmayacaktır” diyor (Rom. 10:11).

Bizler de Rab’be güvenmeyi bıraktığımızda,
aceleci oluruz ve yanlış yollara gideriz, yanlış
adımlar atarız; bunun sonucunda da bazen
ağır ıstıraplar çekeriz.

İmanımızı belirleyen başka belirti de Tanrı
Sözü’dür.

Elçi Pavlus şöyle yazar Rom.10:17’de: “İman
haberi duymakla, haberi duymak da Mesih’le
ilgili sözün yayılmasıyla olur!”

İmanı işlerliğe koymak, vicdanımızın sesini
dinlemek ve itaat etmek bereket getirir.

İbraniler 11.bölümde imanda sağlam duran,
Tanrı’nın vaatlerine güvenen ve tarihe iman
izleri bırakan sıradan insanların bir listesi
verilmektedir. Bu da şunu gösteriyor ki, bizler
iman ettiğimizde, Tanrı yüreğimize esenlik,
barış ve sevinç koyar. Hayatımızda sorunlar,
zorluklar olabilir, ama Tanrı’nın esenliğini,
bar ı ş ı n ı  yaşayabi l i r iz ,  O ’nu sab ı r la
beklediğimizde ve O’na güvendiğimizde.



CUMARTESİ

Samstag 13
EKİM

Oktober

Bütün yüreğinle RAB’be güven.
Kendi anlayışına dayanma. Bütün
yollarında O’nu tanı. O da senin

yollarını doğrultur.

Süleyman’ın Özdeyişleri 3: 5S6

Vertraue auf den HERRN mit
deinem ganzen Herzen und
stütze dich nicht auf deinen

Verstand! Auf all deinen Wegen
erkenne nur ihn, dann ebnet er

selbst deine Pfade!

Sprüche 3, 5-6



Kutsal Kitap, iman hayat ında olmas ı
gerekenleri şöyle sıralar:

1. İmanlı beklemesini bilmelidir. 2. İmanlı için
önemli olan Tanrı’nın yüceliğidir. 3. İmanlı
Tanrı Sözü’ne güvenmelidir, son olarak da
imanlının yaşamında Tanrı’nın esenliği ve
barışı olmalıdır.

İbrahim ve Saray Tanrı’nın yüceliğini arayıp
O’nun vaatlerine güvenmeyi bilselerdi, o
zaman hem yanlış adımı atmazlardı, hem de
hayatlarında esenlik ve sevinç olurdu.

Saray çocuğunun olamayacağını çok iyi
biliyordu. Ama eşi İbrahim için bir umut vardı.
Öyleyse en kolay yol, hizmetçimi eşime
vereyim, ondan bir çocuğumuz olsun diye
düşündü ki, Hacer’i İbrahim’e eş olarak verdi.
Bu çok yanlış bir adımdı. Burada hata
İbrahim’indi. O buna ‘hayır olmaz, Rab’bin
vaadini beklemeliyiz’  demeliydi,  ama
herhalde işine geldiği için eşi Saray’ın bu
önerisine evet dedi. Zaten bundan sonra da
onların başları dertten, acıdan, sorundan
kurtulmadı. Zaten insan ipleri kendi eline
aldığında, Tanrı’yı arka plana iter. İman da
geri planda kalır. İman, Rab’bin isteğine,
iradesine göre yaşamaktır.



PAZAR

Sonntag 14
EKİM

Oktober

Saray Avram’a, RAB çocuk sahibi

olmamı engelledi. Lütfen cariyem

Hacer’i al. Belki bu yolla çocuk sahibi

olabilirim. Avram Saray’ın sözünü

dinledi.

Yaratılış 16:2

Und Sarai sagte zu Abram: Siehe doch,

der HERR hat mich verschlossen, dass

ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner

Magd ein! Vielleicht werde ich aus ihr

erbaut werden. Und Abram hörte auf

Sarais Stimme.

1. Mose 16, 2



Bu olay Avram Kenan’da on yıl yaşadıktan
sonra oldu. Saray’ın bu iman konusunda
kafasına bazı sorular takıldı. Belki de Rab
vaat verirken, biz doğru anlamadık; ya da
acaba Rab neyi kast etti; belki de bizim de bir
adım atmamız gerekir, diye düşünmüş
olmalıydı. İşin acıklı tarafı İbrahim, Saray’ın
teklifini kabul etmesiydi. Oysa Tanrı çok açık
ve net bir şekilde şöyle demişti İbrahim’e:
“Şunu iyi bil ki, senin mirasçın öz çocuğun
olacaktır!” (15:4).

Saray eşine ne diyor? “Rab çocuk sahibi
olmamı engelledi!”

Bu ne demektir? Rab’bi suçlamak demektir.

Eğer Tanrı bizi bekletiyorsa bu Tanrı bizi
duymuyor anlamına gelmez. Ama sıklıkla bu
tuzağa düşüyoruz. İblis kulağımıza, “Bak
Tanrı seni ciddiye almıyor. Eğer O seni
gerçekten sevseydi, o zaman durumun başka
olurdu” diye f ıs ı ldar .  Bu t ıpk ı  Aden
bahçesinde şeytanın Havva’ya söylediklerini
anımsatıyor (Yar.3:1S6). Oysa Rab’bin verdiği
vaat kesinlikle zamanı geldiğinde yerine
ge lecekt i r .  Öneml i  o lan  bek lemek,
sabretmektir. Bu iman adımıdır.



PAZARTESİ

Montag 15
EKİM

Oktober

Avram Hacer’i eş olarak
aldı ve Hacer hamile kaldı.

Yaratılış 16:4

Und er ging zu Hagar ein,
und sie wurde

schwanger.
1. Mose 16, 4

schwanger: hamile

schwanger werden: hamile kalmak



İbrahim Saray’ın önerisini kabul ederek
Hacer’i kendisine eş olarak aldı.

O günden sonra da onların başları dertten
kurtulmadı. Sadece bu değil, Hacer ile Saray
ve soyları arasında da sorunlar başladı ve
günümüze kadar da bu sorunlar, çekişmeler,
kavgalar devam etmektedir.

Saray Rab’bin vaadini beklemedi, İbrahim
Saray’ın sözünü dinledi ve Hacer’le evlendi.
Hamile kalan Hacer birden kendi durumunu,
konumunu unutup sanki evin sahibiymiş gibi
davranmaya, Saray’ı küçük görmeye başladı.

Kendi düşen ağlamaz derler ya. Saray’a da,
“Ey Saray, bunu sen istedin” demek geliyor
insanın içinden. Haksızlığa uğrayan Saray
bakın eşi İbrahim’e ne diyor: “Bu haksızlık
senin yüzünden başıma geldi!” Oysa hem
Saray hem de İbrahim Rab’bi beklemediler.
İman okulunda sınıfta kaldılar. Önce Tanrı
suçlanıyor, sonra da İbrahim. İşte dostum,
atılan yanlış adımın sonuçları ancak bu kadar
olur. Özellikle de evlilik konusunda yanlış
adımlar hep acı ve yıkımla sonuçlandığını
gördüm 44 yıllık hizmet hayatımda.



SALI

Dienstag 16
EKİM

Oktober

Çünkü nerede kıskançlık, bencillik varsa,
orada karışıklık ve her tür kötülük vardır.

Ama gökten inen bilgelik her şeyden
önce paktır, sonra barışçıldır,

yumuşaktır, uysaldır. Merhamet ve iyi
meyvelerle doludur. Kayırıcılığı,

ikiyüzlülüğü yoktur.

Yakup 3:16-17

Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da
ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die
Weisheit von oben aber ist erstens rein,
sodann friedvoll, milde, folgsam, voller

Barmherzigkeit und guter Früchte,
unparteiisch, ungeheuchelt.

Jakobus 3, 16-17



Süleyman’ın Özdeyişlerinde çok ilginç
birkaç ayet vardır. Şöyle der: “Yeryüzü üç
şeyin altında sarsılır, katlanamadığı dört
şey vardır. 1.Kölenin kral olması, 2.
Budalanın doyması, 3. Nefret edilen
kadının evlenmesi ve 4. Hizmetçinin
h a n ı m ı n ı n  y e r i n e  g e ç m e s i ! ”
(Öz.30:21S23). Ne kadar doğru bir söz.
Saray büyük bir hata yaptı, ama Hacer de
eğer alçakgönüllü olsaydı, geldiği yeri ve
konumunu unutmasaydı, bu sorunlar
kuşkusuz daha az olacaktı. Ama insanın
yüreğinin ne kadar bozuk olduğunu Tanrı
Sözü bize bildiriyor (Gal.3:3). İbrahim
öyküsünde de tam bunu görüyoruz. Hem
Saray hem de İbrahim iman ile başladılar,
Rab ’be güvend i l e r .  Daha sonra
bedenlerinin isteklerine boyun eğdiler ve
sonuç ise yıkım oldu (Gal.5:19-21).



ÇARŞAMBA

Mittwoch 17
EKİM

Oktober

Saray Avram’a, bu haksızlık senin
yüzünden başıma geldi. Cariyemi

koynuna soktum. Hamile olduğunu

anlayınca beni küçük görmeye

başladı.

Yaratılış 16:5

Und Sarai sagte zu Abram: Das

Unrecht an mir liegt auf dir! Ich

selbst habe meine Magd in deinen

Schoß gegeben; und nun, da sie

sieht, dass sie schwanger ist, bin

ich gering in ihren Augen.

1. Mose 16, 5



Ş imdi İbrahim, Saray ve Hacer art ık
birbir ler ine g irm iş ,  sürekl i  çekişme,
münakaşa halindeler. Birbirlerini suçluyorlar.
Başka ne olabilirdi! Yakup bize “aranızdaki
bu çekişmeler, savaşmalar, nedir diye
soruyor sonra da kendisi şu yanıtı veriyor:
Bunlar içinizdeki bedenin tutkularından
gel iyor .  D ünyaya  dos t luk ,  Tanr ı ’ya
düşmanlıktır... Bunun için Tanrı’ya bağımlı
olun... ellerinizi temizleyin, yüreklerinizi
suçtan arıtın” (Yakup 4:1S10).

Saray ve İbrahim’in yaptıkları hatadan sonra,
Hacer de dahil - bir aile olarak yapmaları
gereken şey şuydu: Önce günahlarını,
yaptıkları yanlışı görüp tövbe ederek Rab’be
gelmeleri, bu sorunları Tanrı’nın ellerine
vermeleri gerekirdi. Tanrı’nın inayetine
sığınıp af dilemeliydiler. Tanrı önünde
durmak, af dilemek hem Tanrı önünde barışı
sağlar, hem de insanı birbirine karşı daha
anlayışlı ve merhametli kılar. Günahını gören
ve günahlarını ikrar edip af bulan insan da
affetmesini öğrenir.



PERŞEMBE

Donnerstag 18
EKİM

Oktober

Avram eşi Saray’a, “cariyen senin
elinde. Neyi uygun görüyorsan

yap”, dedi. Böylece Saray cariyesi
Hacer’e eziyet etmeye başladı.

Hacer onun yanından kaçtı.

Yaratılış 16:6

Und Abram sagte zu Sarai: Siehe,
deine Magd ist in deiner Hand.
Mache mit ihr, was gut ist in

deinen Augen! Als Sarai sie aber
demütigte, da floh sie vor ihr.

1. Mose 16, 6



Saray, İbrahim yanlış adım attılar, sonra da
ç ıkan sonuçlardan dolayı  birbir lerini
suçlamaya başladılar. Aslında onlar - Hacer
de dahil, bir araya gelip Rab’bin önünde
durarak yapt ıklar ı  hatadan dolayı  af
d i l e m e l i y d i l e r ;  b i r b i r l e r i n i  d e
bağışlamalıydılar. Ne yazık ki İbrahim, Saray
ve Hacer’de bunları görmüyoruz. Onların her
biri kendi yollarından gittiler. Özellikle Saray
ile Hacer arasındaki nefret öyle bir düzeye
geldi ki, artık o ev - yuva çekilemez bir
duruma düştü. Nefret egemen olunca, insanın
gözü hiçbir şey görmez. Nefret, insanı
karşıdakine karşı düşman kılar ve saldırgan
yapar. Nefret, insanı insan yapan merhamet,
acıma, iyilik, sevmek, affetmek, yardım etmek
gibi erdemlerden de mahrum eder.

Saray’ın öfkesi ve nefreti o kadar doruğa çıktı
ki, Hacer’e eziyet etmeye başladı. Tabii ki
öfkenin, nefretin ilk zararı kişinin kendisine
olmaktadır. Atalarımız “Keskin sirkenin
küpüne zararı vardır” ya da “Öfkeyle kalkan,
zararla oturur” derler. Ne kadar yerinde ve
doğru bir söz. Peki senin öfken ve kinin ne
durumdadır?



CUMA

Freitag 19
EKİM

Oktober

Avram eşi Saray’a, “cariyen senin
elinde. Neyi uygun görüyorsan

yap”, dedi. Böylece Saray cariyesi
Hacer’e eziyet etmeye başladı.

Hacer onun yanından kaçtı.

Yaratılış 16:6

Und Abram sagte zu Sarai: Siehe,
deine Magd ist in deiner Hand.
Mache mit ihr, was gut ist in

deinen Augen! Als Sarai sie aber
demütigte, da floh sie vor ihr.

1. Mose 16, 6



Hacer kendisine yapı lan eziyete fazla
dayanamayarak kaçmayı seçti. Ama Rab
Hacer’i seviyor ve ona da bazı dersler
vermek istiyordu. İlk başta Hacer Rab’bin
sesine kulak vermeli ve O’na bağımlı olmayı
öğrenmeliydi. Yaratılış 16:7S14 ayetleri
aras ında Rab’b in meleğ inin Hacer’e
göründüğünü, hanımına geri dönmesi
gerektiğini söyledikten sonra, bir oğul
doğuracağını ve adını da İsmail koyması
gerektiğini belirtiyor. İlginçtir ki, Hacer Rab’be
itaat ediyor. Hatta Rab’bin kendisiyle
konuştuğu yere El-Roi adını verdi ki, bu “Beni
gören Tanrı” anlamına geliyor.

Bu bölümün sonunda da, “Hacer Avram’a bir
erkek çocuğu doğurdu. Avram çocuğun adını
İsmail koydu”(Yar.16:15). Bu sırada Avram 86
yaşındaydı.

İlginçtir ki, doğacak olan İsmail’e ilişkin şu
sözler yazılıdır: “O herkese, herkes de ona
karşı çıkacak. Kardeşlerinin hepsiyle çekişme
içinde yaşayacak!” (Yar. 16:12). Yapılan bir
hata, günah Rab’be dönüldüğünde affedilir,
ama günahın sonucu ise kalır.



CUMARTESİ

Samstag 20
EKİM

Oktober

RAB’bin meleği Hacer’i çölde bir
pınarın başında buldu... RAB’bin
meleği ona, hanımına dön ve ona

boyun eğ, dedi!

Yaratılış 16: 7S9

Und der Engel des HERRN fand
sie an einer Wasserquelle in der

Wüste ... Da sprach der Engel des
HERRN zu ihr: Kehre zu deiner

Herrin zurück, und demütige dich
unter ihre Hände!

1. Mose 16, 7-9



Burada ilk kez Rab’bin meleğinden söz
ediliyor. Kimdi Rab’bin meleği? Hacer O’na
daha sonra Rab diyor!  Bu da bize İsa
Mesih’in insan olmadan önceki halini
gösteriyor. Kutsal olan Tanrı insana ancak bu
yolla görünüp yardım edebilirdi. Köle ve şimdi
çok zor durumda olan Hacer’e de yardım
etmek için Rab’bin meleği ona geliyor. Bu
bize Rab’bin ilgisini, sevgisini ve inayetini
gösteriyor.

Saray ve İbrahim Tanrı’ya karşı günah
işlediler. Hatta Hacer’e karşı da büyük hata
yaptılar. Ama buna rağmen Rab her üçünü
de terk etmiyor. Onlarla halen ilgileniyor ve
onları iman okulunda bir sınıf daha yukarı
çıkarmak istiyor. Hacer’e de şu vaatte
bulunuyor: “Senin soyunu öyle çoğaltacağım
ki, kimse sayamayacak! İşte hamilesin, bir
oğul doğuracak, adını da İsmail koyacaksın”
(Yar.16:10-11).

İşte bu Rab’bin insan ayrımı yapmadan
herkesi sevdiğini, onlara merhamet ettiğini ve
inayetini sunduğunu göstermektedir.



PAZAR

Sonntag 21
EKİM

Oktober

RAB’bin meleği Hacer’i çölde bir pınarın
başında buldu... RAB’bin meleği ona,

“Saray’ın cariyesi Hacer, nereden gelip
nereye gidiyorsun”, diye sordu. Hacer,
“hanımım Saray’dan kaçıyorum” diye

yanıtladı. Rab da ona, “hanımına dön ve
ona boyun eğ”, dedi.

Yaratılış 16: 8S9

Und er sprach: Hagar, Magd Sarais,
woher kommst du, und wohin gehst du?
Und sie sagte: Vor Sarai, meiner Herrin,

bin ich auf der Flucht. Da sprach der
Engel des HERRN zu ihr: Kehre zu deiner
Herrin zurück, und demütige dich unter

ihre Hände!

1. Mose 16, 8-9



Melek Hacer’e “Sara’nın hizmetçisi” diyor.
Hacer memleketine gitmek isterken çölde
perişan bir durumdadır. Eğer Rab olaya el
atmasaydı, yok olup gidecekti. Ama hayır,
Rab ona görünüyor, geriye dönmesini ve
hizmetine devam etmesini söylüyor. Bu çok
büyük bir istekti. İtaat etmesi ve geriye
dönmesi imanı gerektiren bir adımdı. Acaba
Hacer ne yapacaktı? Hacer geriye dönerse,
Saray’ın ona eziyet etmeyeceğine dair bir
garanti yoktu. Hacer gerçekten de itaat edip
geriye dönüyor. Geriye döndükten sonra
nelerin olduğunu tam olarak bilmiyoruz, ama
Hacer bir oğlan doğurdu, adını da İsmail
koydular. İsmail adı “Tanrı duyar” demektir.
Rab’bin vaat ettiği gibi İsmail’in soyu da
sayılamayacak kadar çoğaldı. İsmail’in
soyundan Arap halkı geldi. Bugün Araplar ve
Yahudiler aslında kardeştirler. Ama bugüne
kadar aralarında hep çekişme, kavga, dövüş
oldu. Her iki ulus İbrahim, Saray ve Hacer’in
yapmadıklarını yapabilirlerse aralarında o
çekişme, kavga biter. Bu da her iki tarafın da
Rab’bin önünde durarak af dilemeleri ve
birbirlerini affetmeleridir.



PAZARTESİ

Montag 22
EKİM

Oktober

Hacer, beni gören Tanrı’yı
gerçekten gördüm mü? diyerek

kendisiyle konuşan RAB’be
“El-Roi” (Beni gören Tanrı) adını

verdi.

Yaratılış 16: 13

Da nannte sie den Namen des
HERRN, der zu ihr geredet hatte:
Du bist ein Gott, der mich sieht!

1. Mose 16, 13

sehen: görmek



Putperest bir halktan gelen Hacer’in Rab’bin
meleğini görmesi, onu tamamen değiştirdi ve
o yaşayan diri Tanrı’yı anladı. Bu Tanrı’nın
diri ve yaşayan bir Tanrı olduğunu, her şeyi
bildiğini ve gördüğünü kavradı; hem de en
zor dönemde gerekenleri tedarik eden RAB
olduğunu gördü.

Bu karşılaşmadan sonra Hacer gerçekten de
büyük bir iman adımı atarak geriye döndü,
Saray’a boğun eğip hizmetine devam etti.
Büyük olasılıkla Saray’dan tutumu için özür
de diledi. Sonra da Rab’bin meleğ ini
gördüğünü, karnındaki bebeğin bir erkek
çocuğu olduğunu ve adının da İsmail
konulması gerektiğini anlattı. Saray da
Tanrı’ya boğun eğmeli ve O’na bağımlı olarak
yaşamasını öğrenmeliydi. Geriye dönen
Hacer’in anlattıklarına herhalde inandı ve
Hacer’in değiştiğini, daha alçakgönüllü
olduğunu gördü. Bundan sonra Saray’ın
Hacer’e eziyet ettiğini görmüyoruz. Bu bize
şunu öğretiyor: Kaçmakla hiçbir sorun
çözülmez. İnsan daha çok Tanrı’ya bağlı
olarak ve O’na güvenerek yaşamalıdır. İkinci
olarak da alçakgönüllülük bir çok sorunu da
ortadan kaldırır.



SALI

Dienstag 23
EKİM

Oktober

Hacer Avram’a bir erkek çocuk
doğurdu. Avram çocuğun adını

İsmail koydu.

Yaratılış 16:15

Und Hagar gebar dem Abram
einen Sohn; und Abram gab

seinem Sohn, den Hagar geboren
hatte, den Namen Ismael.

1. Mose 16, 15

gebären: doğurmak



Saray ve Hacer arasında geçen olumsuz
olaylarda İbrahim’in çok pasif davrandığını
görüyoruz. Saray’ın Hacer’i kendisine eş
olarak vermesine sesini çıkarmadı. Hacer’in
Saray’ı hor görmesine ses etmedi. Saray’ın
Hacer’e eziyet etmesine de sesini çıkarmadı.
Kısacası pek hikmetli davranmadı. Ama
İsmail doğduktan sonra, İbrahim Hacer’in
anlattıklarına inanarak itaat etti ve oğlunun
adını İsmail koydu.

İbrahim ve Saray yaptıkları hatalardan büyük
dersler öğrenmeliydiler. İbrahim İsmail’in
büyüdüğünü gördükçe bir baba olarak çok
seviniyordu. İsmail de babaya ve Saray’a bir
sorun çıkarmıyordu. Daha sonra göreceğimiz
gibi, bir mucize yoluyla Saray hamile kalıp da
İshak dünyaya gelince, İsmail birden
kıskanmaya ve sorunlar çıkarmaya başladı.
Bu da oldukça doğaldır. Bugün bir anne
babadan doğan çocuklar arasında bile bu
kıskançlık vardır. Özellikle aileye yeni bir
bebek gelince, herkesin birden ilgi odağı
oluyor. Bu da diğer çocukların kıskanmasına
neden olur. Burada anne babalar çok dikkatli
olmaları gerekir.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 24
EKİM

Oktober

İmana dayanmayan her
şey günahtır.

Romalılar 14: 23

Alles aber, was nicht aus
Glauben ist, ist Sünde.

Römer 14, 23

alles: her şey

der Glaube: iman

die Sünde: günah



İbrahim ve Saray’ın yaşam öyküleri, aile
içerisinde gelişen olaylar bizlere büyük
dersler öğretir. Onlar bazen büyük iman
adımı attılar, bazen yüzlerini, yüreklerini
Rab’den çevirdiler, korktular, telaşlandılar ve
imanı bir kenara bırakıp yanlış adım attılar.
Bugünkü ayetimizde de gördüğümüz gibi,
imana dayanmayan her şey sonunda kötü
sonuçlar doğurur.

Saray durumu kendi eline aldığında olaylar,
dolayısıyla da sorunlar çıkmaya başladı.
Sonra da bu sorunlarla savaşmaları gerekti.
O ailede bu yanlış evlilikten kaynaklanan
sorunlar egemendi. Yani o ailede imansızlık,
sab ı rs ızl ık,  öfke, k ıskanç l ık,  gurur ,
umursamazlık hakimdi.

Hayatımızda Tanrı’nın isteğini O’nun bilgeliği
doğrultusunda, Tanr ı ’ya bağ lı  olarak
yaşamayı sürdürmeliyiz. Kendimizi günah
karşısında ölü, Mesih İsa’da Tanrı karşısında
diri insanlar saymalıyız. Bundan böyle günah
ölümlü bedenimizde egemenlik kurmasın,
öyle ki bedenin tutkularına uymayalım! diye
okuyoruz Romalılar 6:11S12,14'te.



PERŞEMBE

Donnerstag 25
EKİM

Oktober

Günahın çoğaldığı yerde
Tanrı’nın inayeti daha da

çoğaldı!
Romalılar 5: 20

Wo aber die Sünde
zugenommen hat, ist die

Gnade überreich geworden,
Römer 5, 20

zunehmen, mehr werden: çoğalmak

die Gnade: inayet, kayra, lütuf



Günahın çoğaldığı yerde Tanrı’nın inayeti
daha da çoğaldı! demek, Tanrı’nın günaha
göz yumduğu anlamına gelmez. Bu, Rab’bin

inayeti çoğalsın diye daha çok günah
işleyelim demek de değildir. “İnayet çoğalsın
diye günah işlemeye devam mı edelim” diye
soruyor, yanıtını da şöyle veriyor: “Kesinlikle
hayır!... Artık günaha kölelik etmeyelim diye,
günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için
eski yaratılışımızın Mesih ile birlikte çarmıha
çakıldığını biliriz!” (Rom.6:1S7).

“Günahın çoğaldığı yerde, Tanrı’nın inayeti
daha da çoğaldı” ayeti şu anlama geliyor:
Tanrı’nın o eşsiz inayeti insanın günahından
daha güçlü ve büyüktür. Bu inayet insanın
itaatsizliklerine ve kötülüklerine rağmen
Tanrı’nın amacını ve planını sonuca getirir.

Bu inayet aracı lığıyla bizler kurtulduk.
Tanrı’nın inayeti bizi seçer, korur, kutsal
kılar. Sadece bu değil, inayet bizim günlük
h a y a t ı m ı z d a  i m a n  y a ş a m ı n ı
sürdürebilmemizi de sağlar.



CUMA

Freitag 26
EKİM

Oktober

Ya RAB... inayetin göklerden
büyüktür. Hakikatin
gökyüzüne ulaşır.

Mezmur 108: 4

O Herr, denn groß ist deine
Gnade über die Himmel
hinaus, und bis zu den
Wolken deine Treue.

Psalm 108, 5

der Himmel: gök



İnayet nedir ve bizi günlük iman hayatımızda
nasıl etkiler ya da yönlendirir? İnayet,
hakkedilmeyen iyiliktir. Tanrı’nın inayeti
bizleri itaat etmeye yetkin kılar. İnayet bizlere
sıkıntılarda, elemlerde dayanma gücü verir.
İnayet bizleri iyilik etmek için yetkin kılar.
İnayet kutsal bir yaşam yaşayabilmeyi
olanaklı kılar. Aynı zamanda inayet hem
birbirimize hizmet etmek için bizleri yetkin
kılar, hem de bizleri sağlam temelde tutar.

Tanrı’nın bu inayetinden dolayı ülkesine
kaçmak için çölde ölümle yüz yüze gelen
Hacer’ i Rab gördü ve ona yapmas ı
gerekenleri bildirdi. Hatta Hacer’e vaatler
vererek onu teselli etti, cesaretlendirdi. Bir
oğlu olacağını, onun adını İsmail koyması
gerektiğini belirttikten sonra, İsmail’in soyunu
da bereketleyip büyük bir ulus yapacağını
söyledi. Tabii ki Rab bu vaadi, İbrahim’den ve
onunla yaptığı antlaşmadan dolayı yerine
getirdi. İşte Rab’bin bu inayeti bugün de
devam etmektedir. Kim olursa olsun, ne
kadar büyük günahlar işlemişse işlesin,
Tanr ı ’ ya döndüğünde Tanr ı  inaye t i
aracılığıyla o kimseyi kabul eder, bağışlar.



CUMARTESİ

Samstag 27
EKİM

Oktober

Avram 99 yaşındayken RAB ona
görünerek, “Ben her şeye gücü
yeten Tanrı’yım” dedi. “Benim
yolumda yürü, kusursuz ol.”

Yaratılış 17:1

Und Abram war 99 Jahre alt, da
erschien der HERR dem Abram
und sprach zu ihm: Ich bin Gott,

der Allmächtige. Lebe vor
meinem Angesicht, und sei

untadelig!

1. Mose 17, 1



İbrahim’in yaşından söz etmesi, uzun yılların
geçtiğini, yıllar geçtikçe de onun imanının
denendiğini belirtmektedir. Hatırlarsanız,
İsmail doğduğunda İbrahim 86 yaşındaydı
( Y a r . 1 6 : 1 6 )  v e  R a b  o n a  ye n i d e n
göründüğünde İbrahim 99 yaşına gelmişti.
Aradan 13 yıl geçmişti. İbraniler 11:12’de
İbrahim’den söz ederken, “Bedeni ölü
sayılabilecek bir adamdı” der. Ama Tanrı onu
asla unutmamış ve bir kenara koymamıştı.

İbrahim’in belki de en çok kuşkuya düştüğü
bir anda, doksan dokuz yaşındayken ve bu
yaşta Saray’dan bir çocuğu olmayacağını
düşünürken Rab kendisini ona bu yeni
ismiyle açıklıyor: “El Şadday”. Bu, “Her Şeye
Gücü Yeten Tanrı” demektir. İlginç değil mi?

“Şadday” sözü Eski Antlaşma’da 48 kere “Her
şeye Egemen” o larak çevr i ld i .  Yeni
Anlaşma’da da bu söz “Egemen Rab” ya da
“Her şeye gücü yeten Rab” olarak çevrildi
(2.Kor.6:18; Vahiy 1:8; 4:8; 11:17; 15:3;
16:14; 19:6,15 ve 21:22). Eski çeviride
kullanılan Kadir sözü demek de kudreti
s o n s u z  o l a n  d e m e k t i r .  T a n r ı ' n ı n
yapamayacağı hiçbir şey yoktur.



PAZAR

Sonntag 28
EKİM

Oktober

Avram 99 yaşındayken RAB ona
görünerek, “Ben her şeye gücü
yeten Tanrı’yım” dedi. “Benim
yolumda yürü, kusursuz ol.”

Yaratılış 17:1

Und Abram war 99 Jahre alt, da
erschien der HERR dem Abram
und sprach zu ihm: Ich bin Gott,

der Allmächtige. Lebe vor
meinem Angesicht, und sei

untadelig!

1. Mose 17, 1



“Rab Avram’a göründü!” diyor. Bu beşinci
kezdir Tanrı Avram’a görünüyor ve şimdi ona
yeni adını açıklıyor: “Her şeye gücü yeten
Tanrı! ” Yani El Şadday. Tanrı neden
kendisini El Şadday olarak tanıtıyor? El
Şadday sözü Tanrı’nın sonsuz gücünü
vurgular. El Şadday sözü kullanıldı, çünkü bu
isim ile Tanrı bir gerçeği ortaya koymak ve
İbrahim’in bunu anlamasını istedi. El Şadday
adı ,  insanın çıkmazının, çaresizliğinin
karşısında Tanrı’nın her şeye egemen
olduğunu, gücünün her şeye yettiğini
vurgulamaktadır. El Şadday adı ilk kez
kullanıldığında iki önemli noktaya işaret eder.
Bir taraftan Tanrı tüm ulusları ve onların
yaşadıkları yerleri kontrol etmektedir, diğer
yandan da İbrahim ile Saray’ın bedenleri ölü
denecek yaşta olmalarına karşın onlara bir
o ğu l  v e r e b i l e c e k  g ü ç t e  o l d u ğ u n u
göstermektedir.

Bizim hayat ımızda da sorunlar ya da
çözülmesi olanaksız görünen durumlar
Rab’bin önünde asla olanaksız değildir. Rab
yeri ve zamanı geldiğinde olanaksız görüneni
olanaklı kılabilir güçtedir.



PAZARTESİ

Montag 29
EKİM

Oktober

Benim yolumda yürü,
kusursuz ol.

Yaratılış 17: 1

Lebe vor meinem
Angesicht, und sei

untadelig!
1. Mose 17, 1

der Weg: yol

der Fehler, der Mangel: kusur



“Yürümek” sözünü Yaratılış kitabının ilk 6
bölümünde birkaç yerde görmekteyiz. Önce
3 :8 ’ de,  “Günün ser in l iğ inde (Aden)
bahçesinde yürüyen Rab” diyor. Bu olay
insanın günaha düşmesinden sonra oldu ve
daha önce Tanrı’nın Aden bahçesinde
yürümesi, Adem ile Havva’ya büyük bir
sevinç ve güven verirken, şimdi Tanrı’nın
yürüdüğünü duyunca korktular ve O’ndan
kaçıp saklandılar.

İkinci yürüme olayını Yaratılış 5:22,24’te
görüyoruz. “Hanok 300 yıl Tanrı yolunda
yürüdü... sonra ortadan kayboldu çünkü Tanrı
onu yanına almıştı!” Yaratılış 6:9’da, “Nuh
Tanrı yolunda yürüdü” diyor. Sonra Tanrı
Nuh’u ve ailesini gelecek tufan yargısından
kurtardı. Önce Tanrı ile yürümenin kurtuluş
getirdiğini görüyoruz. Aynı zamanda da
yürümek, bizim bu yaşamda yürümekte
olduğumuzu hatırlatmaktadır. Yani iman
hayatı bir yolculuktur. Özellikle de Tanrı ile
yürümektir. İman ettiğimizde birden bire her
şey yoluna girmiyor, çünkü yaşamın koşulları
ve istekleri her zaman değişmektedir. Hayatın
her alanında Tanrı’ya iman edenlerin Rab ile
yürümeleri gerektiğini de bize göstermektedir.



SALI

Dienstag 30
EKİM

Oktober

Avram 99 yaşındayken RAB ona
görünerek, “Ben Her Şeye Gücü Yeten
Tanrı’yım” dedi. “Benim yolumda yürü,

kusursuz ol. Seninle yaptığım antlaşmayı
sürdürecek, soyunu alabildiğine

çoğaltacağım.”

Yaratılış 17: 1S2

Und Abram war 99 Jahre alt, da erschien
der HERR dem Abram und sprach zu

ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe
vor meinem Angesicht, und sei untadelig!
Und ich will meinen Bund zwischen mir
und dir setzen und will dich sehr, sehr

mehren.

1. Mose 17, 1-2



İbrahim 99 yaşına bastığında Rab’den bir
vahiy aldı. Bilgi almak, insanı sorumlu kılar.
Hanok ve Nuh peygamber Tanrı ile yaşadılar
ve Tanrı yolunda yürüdüler (Yar.5:22; 6:8S9).
İbrahim de Tanrı ile yaşamayı sürdürmeliydi.
Ki zaten Tanrı da ona, kusursuz ol ve benim
yolumda yürü, dedi 1.ayette. Bu şu anlama
geliyor: İbrahim bilinçli olarak yaşamalı ve
gözünü Rab’den ayırmamalıydı. Rab’bin
isteğ ini yerine getirmek iç in tam bir
adanm ış lık içinde olmalıydı .  Tabii ki,
kusursuzluğu ya da adanmışlığı yaşamında
kendisini göstermesi gerekirdi. Kusursuz ol
sözü kesinlikle günahsız olacaksın demek
değildir, ama hiçbir insanın erişemediği
kusursuzluk hedef olmalıdır. 1 Krallar 8:46’da
dünyada “günah işlemeyen tek bir insan bile
yoktur” der. Kusursuz ol demek, içten,
samimi, dürüst, gerçekçi bir şekilde yaşa ve
kendini Tanrı’ya ver, demektir. O’nun isteği,
iradesi bizim isteğimiz ve irademiz olmalıdır.
İmanlılar olarak Rab’bi hoşnut etmek bizim
amacımız haline gelmelidir.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 31
EKİM

Oktober

RAB Avram’a, seninle yaptığım
antlaşmayı sürdürecek, soyunu
alabildiğine çoğaltacağım, dedi.

Yaratılış 17: 2

Und ich will meinen Bund
zwischen mir und dir setzen

und will dich sehr, sehr
mehren.

1. Mose 17, 2

mehren: çoğaltmak



Bu bölümde “Antlaşma” sözü 10 kere
geçmektedir, ki bu da Tanrı’nın İbrahim ile
olan ilişkisini göstermektedir. Burada başka

bir antlaşma söz konusu değildir, daha
önce Tanrı’nın İbrahim ile yaptığı antlaşma
söz konusudur (Yar.12:1S3; 15:1S21).
Burada sözü edilen antlaşma daha sonra
sünnet ile mühürlenecektir.

Burada Tanrı bir kez daha İbrahim’in
soyunun sayılamayacak kadar, yani denizin
kumları kadar (13:16) ve gökteki yıldızlar
kadar olacağını belirtir (15:5). Yer ve göğün
birleştiği bu vurgu İbrahim’in gerçekten de
eşi Saray’dan bir oğlu olacağını belirtir. Bu
soydan da İsa Mesih dünyaya gelecekti.

Avram yüz üstü yere kapandı . Tanrı,
“Seninle yaptığım antlaşma şudur” dedi.
“Birçok ulusun babası olacaksın. Artık adın
Avram değil, İbrahim olacak. Çünkü seni
birçok ulusun babası yapacağım. Seni çok
ver im l i  k ı lacağım, soyundan uluslar

doğacak, krallar çıkacak!” (Yar.17:4-5).



YA RAB İŞİT DUAMI

Ya Rab işit duamı

Yalvarmama kulak ver

Açtım sana elimi

Duy kalbimin sesini!

Canım kurak yer gibi

Susamıştır Rab sana

Yüreğim ezilmekte

Bir yanıt ver bana!



Bu ve bunun gibi ilahilerle do-
lu 0, 1, 2 ve 3 numaralı Gök-
sel Ezgiler adlı CD’lerimizi
adresimizden sağlayabilirsi-
niz. Her CD’nin fiatı 4,50 Eu-
ro’dur.

Adresimiz:

  Mutlu Kaynak
  Postfach 41 01 61
  D - 44 271 Dortmund
  Almanya / Deutschland
  e-Mail: mutlu.kaynak@aol.de



PERŞEMBE

Donnerstag 1
KASIM

November

Avram yüz üstü yere kapandı.
Tanrı, seninle yaptığım antlaşma

şudur, dedi. Birçok ulusun
babası olacaksın.

Yaratılış 17:3S4

Da fiel Abram auf sein Angesicht,
und Gott redete mit ihm und

sprach: Ich, siehe, das ist mein
Bund mit dir: Du wirst zum Vater

einer Menge von Nationen
werden.

1. Mose 17, 3-4



Avram, yüzüstü yere kapanarak Rab’be
tapındı. Bu, İbrahim’in art ık tamamen
Tanrı’nın isteğine, antlaşmasına kendisini
bıraktığını gösteriyor. Bundan sonra Tanrı
Avram’ ın adını  değ iş t ir iyor.  İsmail’ in
doğumundan sonra 13 yıl boyunca Tanrı
sessiz kaldı. Şimdi birden ona İbrahim adını
veriyor. Neden? Çünkü Tanrı doğru gördüğü
İbrahim’in Saray’dan bir oğlu olacağını
bilmesini istedi. Tanrı İbrahim’in El Şadday,
yani her şeye Egemen Rab olduğunu
bilmesini istedi. İmkansızı imkanlı kılabilen bir
Rab o lduğunu b i lmes in i  i s t ed i .  Bu
17. bö lümde Rab 10  kereden  f az la
yapacağım, edeceğ im,  sürdüreceğ im
sözlerini kullandı. Son olarak şimdi Rab en
harika olanı yapmak üzeredir: 89 yaşında
olan Saray hamile kalacaktır. Rab zaten
15:1’de, “Senin ödülün büyük olacaktır”
dememiş miydi? Şimdi bu gerçekleşiyor. 89
ve 99 yaşlarında olan bir karı kocanın
çocukları olabilir mi? İnsan açısından asla
mümkün değildir. Ama Tanrı imkansızı
imkanlı kılabilen Rab’dir. Yasa açısından
imkansız olan kurtuluşu Rab yine olanaklı
kıldı. İşte bu Rab El Şadday - Egemen
Rab’dir.



CUMA

Freitag 2
KASIM

November

RAB Avram’a... Artık adın Avram
değil, İbrahim olacak. Çünkü seni
birçok ulusun babası yapacağım,

dedi.

Yaratılış 17:5

Und nicht mehr soll dein Name
Abram heißen, sondern Abraham
soll dein Name sein! Denn zum
Vater einer Menge von Nationen

habe ich dich gemacht.

1. Mose 17, 5



Soru şu: Tanrı neden Avram’ın adını
değiştiriyor? Bunun vaat ile ilişkisi vardır.
Avram adı “Yüce baba” anlamına geliyor ki,

bu o geniş, herkesi kapsayan vaadi pek
göstermiyor. İbrahim adı ise “Çokların
babası” anlamına geliyor ki, bu da verilen
vaade uyar ve geniş insan topluluklarını,
ulusları kapsar. Tanrı  Avram’a kişisel
olarak bu vaadi vermişti, ama şimdi İbrahim
adıyla Tanrı, bu vaadin diğer ulusları da
kapsadığını göstermektedir. Aynı zamanda
İbrahim’e verilen yeni isim, Tanrı ile olan
anlaşmanın ayet 7’de de belirttiği gibi,

sonsuza dek süreceğini belirtmektedir.

İnsanın çaresizliği karşısında egemen Rab
İbrahim’e, “Senin ve senden sonra soyunun
Tanrı’sı olacağım” diyor. Burada Tanrı’nın

verdiğ i  Söz’ün sonsuza  dek geçerli
olduğunu görüyoruz ve bu bize büyük bir
teselli ve güven veriyor. Çünkü Mesih’e
iman edenlerin kurtuluşları da sonsuza dek
devam eder ve kesindir.



CUMARTESİ

Samstag 3
KASIM

November

Tanrı İbrahim’e, “Sen ve soyun kuşaklar
boyu antlaşmama bağlı kalmalısınız”
dedi, “Seninle ve soyunla yaptığım

antlaşmanın koşulu şudur: Aranızdaki
erkeklerin hepsi sünnet edilecek. Sünnet

olmalısınız, sünnet aramızdaki
antlaşmanın belirtisi olacak.”

Yaratılış 17:9-11

Und Gott sprach zu Abraham: ... Dies ist
mein Bund zwischen mir und euch und

deinen Nachkommen nach dir: alles, was
männlich ist, soll bei euch beschnitten

werden! Das wird das Zeichen des
Bundes sein zwischen mir und euch.

1. Mose 17, 9-11



RAB Avram adını İbrahim olarak değiştirdi.
Bunun ile İbrahim’i ulusların babası olarak
belirtti, sonra sünnet buyruğunu verdi.
Sünnet, Rab’bin İbrahim’in soyu ile yaptığı
antlaşmanın görülebilir belirtisidir. Sünnet,
belli bir dine ya da ulusa giriş bileti değildi.
Önce iman geldi, ondan sonra antlaşma ve
bu antlaşmanın görülebilir simgesi olan
sünnet geldi. Buna benzer şekilde iyi işler de
Rab ile bir antlaşmaya girmemizi sağlamaz.
Ancak İsa aracılığıyla iman yoluyla kurtuluşa
sahip olduğumuz zaman iyi işler bir açıdan
yüreğimizde yer alan değişimin görülebilir bir
belirtisi olur. Mesih imanlısı ile Rab arasında
Mesih İsa’nın kanında imzalanan bir
antlaşma vardır. İyi işlerimiz bu antlaşma
sonucu bizim Mesih’e ait olduğumuzu
gösterir.

Bu sünnet olayını Pavlus şöyle özetler:
“İbrahim daha sünnetsizken imanla doğru
sayıldığının kanıtı olarak sünnet işaretini aldı.
Öyle ki, sünnetsiz oldukları halde iman
edenlerin hepsinin babası olsun. Böylece
onla r  da doğ ru-  aklanm ış  sayı ls ın”
(Rom.4:11).



PAZAR

Sonntag 4
KASIM

November

Tanrı İbrahim’e, “Karın Saray’a gelince,

bundan böyle onun adı Sara olacak.

Onu kutsayacağım; ondan sana bir

oğul vereceğim. Onu kutsayacağım ve

ulusların anası olacak. Halkların

kralları onun soyundan çıkacak.”

Yaratılış 17:15S16

Und Gott sprach zu Abraham: Deine

Frau Sarai ... - Sara soll ihr Name sein!

Und ich werde sie segnen, und auch

von ihr gebe ich dir einen Sohn; und

ich werde sie segnen, und sie wird zu

Nationen werden.

1. Mose 17, 15-16



Tanrı daha önce “Tanrı yüce Babadır”
anlamına gelen Avram adını, “birçok ulusun
babası” anlamına gelen İbrahim adına

dönüş türdü. Ş imdi de Saray’ın adını
değiştiriyor, ona Sara adını veriyor. Sara’nın
anlamı “prenses” demektir. Ve o İbrahim gibi
ulusların anası, uluslara çıkacak kralların
anası olacaktır.

Çok kez kadının önemi unutuluyor, ama Rab
Sara’nın bu konuda önemli olduğunu
İbrahim’e hatırlatıyor. Sara olmaksızın
İbrahim’in vaat edilen oğlu olamazdı. Sara,
hatalarına, kusurlarına rağmen Rab’bin
gözünde önemli sayılıyordu. Rab, Sara’nın
rahminden, o ölü rahimden hayat çıkaracak
ve böylece verdiği vaadi gerçekleştirecektir.
Yani İbrahim ve Sara o kadar yaş lı

olmalarına rağmen bir oğlan çocukları
olacaktır. Bu çocuğun adı İshak olarak
belirlenecek, verilen vaat - gelecek olan ve
ulusların bereket alacağı kişi İshak’ın soyu
aracılığıyla dünyamıza gelecektir.



PAZARTESİ

Montag 5
KASIM

November

İbrahim yüzüstü yere kapandı ve
güldü. İçinden, “Yüz yaşında bir

adam çocuk sahibi olabilir mi?”

dedi, “Doksan yaşındaki Sara

doğurabilir mi?”

Yaratılış 17:17

Da fiel Abraham auf sein Angesicht

und lachte und sprach in seinem

Herzen: Sollte einem

Hundertjährigen ein Kind geboren

werden, und sollte Sara, eine

Neunzigjährige, etwa gebären?

1. Mose 17, 17



Acaba İbrahim neden güldü? Tanrı’nın
söylediği sözler inanılması imkansız sözlerdi.
Hem sevinç, hem de şaşkınlık içinde
olmalıydı İbrahim. Bir yandan kendi yaşlılığı
vardı. Yüz yaşına merdiven dayamıştı. Eşi
Sara doksan yaşına yaklaşmış ve Kutsal
Sözün dediği gibi rahmi bir mezarlık gibi
ölüydü. Yani İbrahim için doğal açıdan çocuk
babası olma imkanı yoktu. Ama Rab imkansız
olanı imkanlı kılandır. Pavlus bu konuda
Roma’daki imanlılara şöyle yazdı: Kitapta
yazılmış olduğu gibi: “Seni birçok ulusun
babası kıldım.” İbrahim, ölüleri yaşama
kavuşturan, var olmayanı var eden Tanrı’nın
önünde iman etti. İbrahim umutsuzluğa karşın
umutla birçok ulusun babası olacağına iman
etti. Yazılı olduğu gibi: Senin soyun böyle
olacakt ır. Bedeninin ölü denebilecek
durumunu -yaklaşık yüz yaşındaydı- ve
Sara’nın çocuk doğuramayacak durumda
olduğunu düşündüğünde, imanı sarsılmadı.
Tanrı’nın vaadi konusunda imansızlık edip
kuşkuya düşmedi. Tam tersine, iman
okulunda gelişti, büyüdü, Tanrı’ya yücelik
sundu (Rom.4:17-22).



SALI

Dienstag 6
KASIM

November

İbrahim Tanrı’ya, “Keşke
İsmail’i mirasçım kabul

etseydin!” dedi.
Yaratılış 17:18

Und Abraham sagte zu
Gott: Möchte doch Ismael

vor dir leben!
1. Mose 17, 18

wenn doch: keşke



Dostum, çocuklar kendilerini sevdirmesini
çok iyi biliyorlar. İbrahim’in Hacer’den olan
oğlu İsmail onun yüreğini fethetmişti. Bir
açıdan İbrahim bu küçük çocuğun kapı dışı
edilmesini asla istemiyordu. Çünkü duygusal
açıdan küçük İsmail’e bağlanmıştı. Tabii ki,
İsmail onun oğluydu. Daha sonra göreceğiz
ki Hacer ile İsmail evden çıkarılacaktır. Bu
olay gerçekleştiği zaman İsmail on dört
yaşında olacaktır. İsmail evden çıkarıldıktan
sonra herhalde İbrahim onu bir daha
görmedi. Vaatlere baksak bile İsmail
İbrahim’in öz oğluydu. İbrahim gibi iyi yürekli
bir kişi öz oğlunu kolayca kapı dışı edemezdi.
Oğlu İsmail’i gönderirken yüreğinin bir
parçası da kopup gitmiş olmalıydı. Burada
İbrahim’in Rab’be yakarışı herhangi bir
babanın yüreğinden kopan bir haykırıştı.
“Keşke İsmail’i mirasçım kabul etseydin!”

Ama insan açısından acı da gelse, yapılan
yanlış adımdan sağlıklı bir durum çıkmaz.
Rab ileriye baktığı için, tüm gelişmeleri iyilik
yönünde kullanır.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 7
KASIM

November

İbrahim Tanrı’ya, “Keşke İsmail’i
mirasçım kabul etseydin!” dedi. Tanrı,
“Hayır. Ama karın Sara sana bir oğul

doğuracak, adını İshak koyacaksın” dedi,
“Onunla ve soyuyla antlaşmamı sonsuza

dek sürdüreceğim.”

Yaratılış 17:18S19

Und Abraham sagte zu Gott: Möchte
doch Ismael vor dir leben! Und Gott

sprach: Nein, sondern Sara, deine Frau,
wird dir einen Sohn gebären. Und du

sollst ihm den Namen Isaak geben! Und
ich werde meinen Bund mit ihm

aufrichten zu einem ewigen Bund für
seine Nachkommen nach ihm.

1. Mose 17, 18-19



İbrahim bir hata yapmıştı ve onun hatası
yüzünden Rab’bin tasarıları değiştirilemezdi.
İnsan istediği bahaneyi bulsun, isterse bin
dereden su getirsin, Rab evlilik konusunda
açıklamasını yapmıştır. Birden fazla eş
olamaz. Erkek ile kadın evlilik bağlarıyla
birleştikleri zaman onlar bir beden olurlar.
İbrahim karısı Sara ile bir bedendi. O
zamanın geleneklerine göre davranmış ya da
davranmamış fark etmez. İkinci bir eş
almamalıydı. Ama İbrahim Rab’bin verdiği
vaadin gerçekleşmesini beklemeden Hacer’i
ikinci eş olarak almıştı. Bu bir hataydı. İki
evlilik asla Tanrı tarafından onaylanmaz.
İbrahim günah iş lemişt i ve günahının
sonuçlarıyla yaşamak zorundaydı. Ama bu
demek değildir ki Rab ona ve İsmail’e karşı
acımasız davranacaktır. Hayır. Rab İsmail’i
de bereketleyeceğini söyledi. Rab şöyle diyor
İbrahim’e: “İsmail’e gelince, seni işittim. Onu
kutsayacağım; onu verimli kılacak, soyunu
alabildiğine çoğaltacağım. On iki beyin babası
olacak. Soyunu büyük bir ulus yapacağım.
Ancak antlaşmamı, gelecek yıl bu zaman
Sara’nın doğuracağı  oğ lun İshak ’ la
sürdüreceğim” (Yar.17:20S21).



PERŞEMBE

Donnerstag 8
KASIM

November

RAB İbrahim’e, seninle yaptığın
antlaşmamı, gelecek yıl bu
zaman Sara’nın doğuracağı

oğlun İshak’la sürdüreceğim,
dedi.

Yaratılış 17:21

Aber meinen Bund werde ich
mit Isaak aufrichten, den Sara
dir im nächsten Jahr um diese

Zeit gebären wird.
1. Mose 17, 21



Rab İbrahim’e bu vaatleri verirken İshak daha
dünyaya gelmemişti. Yine de RAB sanki
gelmiş gibi konuştu. Çünkü Rab bir şeyin
olacağını vaat etti mi, Tanrı’nın uygun
gördüğü zamanda o olmuş demektir. İsmail
konusunda verdiği vaadi de yıllar sonra
yerine getirdi. Şimdiyse “Gelecek yıl bu
zaman” diye İshak’ ın tam ne zaman
doğacağını belirtir. Sonra İbrahim’e, “Sara’nın
doğuracağı oğul” diye kesin olarak Sara’nın
gebe kalıp doğum yapacağını bildirir.

Dostum, bizim hayatımızda da bazı anlar
oluyor ki, Rab’be bir konu hakkında uzun
zaman yakardıktan sonra Rab duamızı
yanıtlıyor ve artık aynı konu üzerinde O’na
yakarmanın yararı kalmaz. Rab bu konu
hakkında söyleyeceğini söyler ve biz O’nun
kararını kabul etmeliyiz. Rab dualarımızı her
zaman duyar, ama bize, bizim istediğimiz
şekilde yanı t ı vermez. Kendi is tediğ i
doğrultuda yanıt verir. Ancak Rab’den gelen
cevabın kesin olduğunu anlamalıyız. Rab
dualarımızı her zaman anında yanıtlamaz.
Yanıtladığı zaman da bazen “Evet” bazen de
“Hayır” der. Bazen de “Beklemelisin” der.
Bize düşen iş RAB’be güvenmektir.



CUMA

Freitag 9
KASIM

November

İbrahim... oğlu İsmail’i... Tanrı’nın
kendisine buyurduğu gibi sünnet

ettirdi ve kendisi de oğlu İsmail ile

sünnet oldu. İbrahim sünnet

olduğunda doksan dokuz

yaşındaydı.

Yaratılış 17:23-24

Und Abraham nahm seinen Sohn

Ismael ... und beschnitt ihn, wie

Gott zu ihm geredet hatte. Abraham

war 99 Jahre alt, als er am Fleisch

seiner Vorhaut beschnitten wurde.

1. Mose 17, 23-24



Sünnet, Tanr ı ’nın İbrahim ile yaptığı
antlaşmanın sadece gözle görülebilir
belirtisidir. İbrahim’in evinde doğmuş her

erkek sünnet edilmeliydi. İbrahim ve İsmail
de buna dahildi. Sonra ne oluyor? Yüz
yaşına yaklaşan İbrahim kendi oğlu İsmail
ile birlikte sünnet oluyor. Bu bize İbrahim’in
imanını, Rab’bin verdiği vaadi ne kadar
öneme aldığını ve itaat ettiğini gösteriyor.

Şunu tekrar vurgulayayım ki, İbrahim’in
doğru sayılması sünnet olmasına bağlı
değildi. Tanrı  İbrahim’i doğru saydığı
zaman o henüz sünnet bile olmamıştı. Ama
İbrahim sünnetsizken kurtarıcıya iman
ederek doğru sayılanların babası sayıldı.
Tanrı önünde önemli olan bedensel sünnet
değildir; yüreğin sünnet edilmesidir; yani

insanın günahını görmesi ve günahlarını
itiraf ederek Rab’be dönmesidir. Böyle bir
yaklaş ım insanların değ i l ,  Tanr ı ’n ın
övgüsünü kazanır (Rom. 2:29).



CUMARTESİ

Samstag 10
KASIM

November

RAB verdiği söz uyarınca Sara’ya iyilik
etti, sözünü yerine getirdi. Sara hamile
kaldı. Tam Tanrı’nın belirttiği zamanda

ona bir erkek çocuk doğurdu.

Yaratılış 21: 1S2

Und der HERR suchte Sara heim, wie
er gesagt hatte, und der HERR tat an
Sara, wie er geredet hatte. Und Sara

wurde schwanger und gebar dem
Abraham einen Sohn in seinem Alter,
zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm

gesagt hatte.

1. Mose 21, 1-2



Yapılan hata ve günahlardan dönmenin
insana esenlik ve barış getirdiğini önceki
bölümlerde de gördük. Elbette hata ve
günahlardan dönüp tövbe etmek sadece
İbrahim için geçerli deği l, İbrahim’in
izinden yürümek isteyen her insanın kendi
yaşamında uygulaması gereken bir ilkedir.

Kutsal Kitap’ta vurgulanan noktalardan biri
Rab’bin verdiği vaatleri tam zamanında
yerine getirdiğidir. İsa’nın doğumunda da
buna benzer bir durum görebiliriz. İshak,
Rab’bin vaat ettiği zamanda doğdu. İsa
hakkında da şöyle yazıldı: “Vakit dolunca,
Tanrı öz Oğlu’nu gönderdi. O bir anadan
doğdu, doğumu da ruhsal yasa altındaydı”
(Gal.4:4). Burada vurgulanması gereken
nokta zamanlama açısından yapılmalıdır.
“Vaki t dolunca, Tanr ı öz Oğ lu’nu
gönderd i ” .  İshak ’ ın doğumu da
zamanlama açısından tam Rab’bin dediği
zaman oldu.



PAZAR

Sonntag 11
KASIM

November

İbrahim Sara’nın doğurduğu çocuğa
İshak adını verdi. Tanrı’nın kendisine

buyurduğu gibi oğlu İshak’ı sekiz
günlükken sünnet etti. İshak doğduğunda

İbrahim yüz yaşındaydı.

Yaratılış 21:3-5

Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm
geboren worden war, den Sara ihm

geboren hatte, den Namen Isaak. Und
Abraham beschnitt seinen Sohn Isaak,
als er acht Tage alt war, wie Gott ihm

geboten hatte. Abraham aber war
hundert Jahre alt, als ihm sein Sohn

Isaak geboren wurde.

1. Mose 21, 3-5



Sara, “Tanrı yüzümü güldürdü” dedi, “Bunu
duyan herkes benimle birlikte gülecek. Kim
İbrahim’e Sara çocuk emzirecek derdi? Bu
yaşında ona bir oğul doğurdum.”

İshak adı “güler” anlamına geliyor. Bu yüzden
Sara gülmekten ve sevinçten söz eder.
İshak’ın doğumu aslında mucizeviydi. Yani
onun doğumu ve hatta ana rahminde
oluşması bile tüm doğa kurallarına karşıydı.
Sara’nın rahmi ölü durumdayken orada
Rab’bin bir mucizesiyle hayat başladı. Elçi
Pavlus bu konuya ilişkin şöyle yazdı: “İbrahim
yüz yaşına yaklaşmışken, ölü denebilecek
b eden in i  v e  S a r a ’ n ı n  ö l ü  r a hmin i
düşündüğünde imanı sarsılmadı” (Rom.4:19).
Evet, Rab’bin özelliği, ölümden yaşam
oluşturması ya da yaratmasıdır. İshak’ın
doğumu kesin olarak mucizevi bir doğumdur.
İleride İsa Mesih daha üstün bir mucize
sonucu dünyaya gelecekti ve Kutsal Yazılar
aracılığıyla insanları bu üstün doğuma
hazırlıyordu.

İbrahim ile Sara, bu doğumun mucizevi
yoluyla olduğuna emindiler. Herhalde onların
hem sevinçlerini, hem de RAB’be olan
hayranlıklarını biraz olsun tahmin edebiliriz.



PAZARTESİ

Montag 12
KASIM

November

Yeni doğmuş bebekler gibi,
hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü

özleyin ki, bununla beslenip
büyüyerek kurtuluşa erişesiniz.

1 Petrus 2:2

Und seid wie neugeborene
Kinder begierig nach der

vernünftigen, unverfälschten
Milch, damit ihr durch sie wachst

zur Rettung.

1. Petrus 2, 2



Kişi iman yaşamına yeni doğuş mucizesi ile
başlar. Sonra yeni doğmuş bebekler gibi
ruhsal açıdan Rab’bin Sözü ile bir bebeğin

anne sütünden beslendiği gibi beslenmeye
başlar. Elçi Petrus da bu konuya değinerek
şöyle yazdı: “Yeni doğmuş çocuklar gibi
sağduyuyla uyumlu, katkısız sütü özleyin.
Öyle ki, kurtuluşta gelişesiniz” (1 Pet.2:2).
Bebeğin doğal gıda ihtiyacı onu anne
sütünü özlemeye iter. Acıktığı zaman elleri
ayakları oynamaya ve süt verilmezse
hemen ağlamaya başlar. Neden? Çünkü
yavru süt istiyor, beslenmeye ihtiyacı

vardır. Biz de iman hayatımızda gelişmek,
büyümek istiyorsak “yeni doğmuş çocuklar
gibi” Rab’bin Sözünü, o katkısız sütü
özlemeliyiz. Günlük olarak Tanrı Sözü’nden
gereken ruhsal besini almalıyız. Gerçekten
yeni doğuşu olan Mesih imanlısı, yeni
doğmuş bir bebek gibidir. Büyük bir iştahla
Kutsal Söze sarılır ve o Sözden gereken
ruhsal gıdayı almaya başlar.



SALI

Dienstag 13
KASIM

November

Çocuk büyüdü, sütten kesildiği
gün İbrahim büyük bir şölen

verdi.

Yaratılış 21:8

Und das Kind wuchs und wurde
entwöhnt; und an dem Tag, als
Isaak entwöhnt wurde, bereitete

Abraham ein großes Mahl.

1. Mose 21, 8

wachsen: büyümek



Doğal bir bebeğin hayatında olduğu gibi
ruhsal yaşamda da insan sürekli olarak süt
ile beslenemez; katı yiyecekler alması

gerekir. Her gün Yuhanna 3:16’yı ya da
Mezmur 23’ü okumakla ruhsal gelişme
olamaz. İbranilere mektubun yazarı da bunu
düşünerek iman hayat ında gel işm e
göstermeyenlere hitaben şöyle yazdı:
“Şimdiye dek öğretmen olmanız gerekirdi.
Tanrı bildirilerinin ilk öğelerini size yeniden
öğretecek birine gereksinmeniz var. Katı
yiyeceğe değil, süte gereksinim duyar
oldunuz. Oysa sütle beslenen, doğruluk

sözü konusunda görgüsüzdür. Çünkü
çocuktur. Katı yiyecekse yetkinlere özgüdür.
Onların anlayışı iyiyi kötüyü ayırt edebilme
doğrultusunda eğitilmiştir” (İbr 5:12-14).

Elçi Pavlus da şöyle yazdı: “Size süt verdim,
katı yiyecek değil... çünkü halen benliğe
uyuyorsunuz. Aranızda kıskançlık ve
çekişme olmas ı , benliğe uyduğunuzu
göstermiyor mu?” (1 Kor.3:2-3).



ÇARŞAMBA

Mittwoch 14
KASIM

November

Sara, Mısırlı Hacer’in İbrahim’e
doğurduğu oğlu İsmail’in alay ettiğini

görünce, İbrahim’e, “Bu cariyeyle oğlunu
kov” dedi, “Bu cariyenin oğlu benim

oğlum İshak’ın mirasına ortak olmasın”.

Yaratılış 21:9S10

Und Sara sah den Sohn der Ägypterin
Hagar, den diese dem Abraham geboren

hatte, scherzen. Da sagte sie zu
Abraham: Vertreibe diese Magd und

ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd

soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden,
mit Isaak!

1. Mose 21, 9-10



Sara Hacer’i İbrahim’e sunduktan sonra aile
içinde olan çekişmeyi, kıskançlığı, eziyeti ve
hor görmeyi anımsayacaksınız. Sonra Hacer
dayanamayıp kaçtı, ama Rab onu çölde
bulup geri dönmesini istedi. Hacer de itaat
etti ve geriye döndü. Bundan sonra ailede bir
çekişme, kavga pek fazla gözükmüyor. Öyle
görünüyor ki, Hacer’in Rab ile yaşadıkları
Sara’yı da etkilemiş ve birlikte yaşamayı
sürdürdüler. Ama şimdi İshak doğdu, tüm
dikkatler onun üzerine toplandı. Büyük bir
şölen veriyor İbrahim oğlu İshak için. Ama
İsmail kardeşini kıskanıyor ve onunla alay
ediyor. Bu da daha önce de belirttiğim gibi
günahlı insanın tutumudur. Bugün de halen
kardeşler arasında kıskançlık vardır. Bunu
gören Sara, yeniden öfkeleniyor, küplere
biniyor ve Hacer ile İsmail’i evden kovmasını
istiyor. İbrahim her ne kadar çok üzüldüyse
de, sonunda Sara’nın dediğini yaptı, Hacer’i
de kendi ailesine gönderdi. Bundan sonra da
İbrahim oğlu İsmail’i bir daha göremeden bu
dünyadan göç edip gitti.



PERŞEMBE

Donnerstag 15
KASIM

November

Bu İbrahim’i çok üzdü, çünkü
İsmail de kendi oğluydu.

Yaratılış 21:11

Und dieses Wort war sehr
übel in Abrahams Augen um

seines Sohnes willen.
1. Mose 21, 11

traurig machen: üzmek

der Sohn: oğul



İsmail, İbrahim’in öz oğluydu. Rab’bin vaadini
hesaba katmayacak olursak hem İsmail hem
de İshak İbrahim’in sevgisine aynı oranda
lâyıktı. Hatta gerçeklere bakacak olursak
İbrahim’ in İsmail’e karş ı  biraz daha
derinleşmiş bir sevgiye sahip olması gerekir,
çünkü İshak yeni doğmuş bir bebekti. İsmail
ise on üç on dört yıldır İbrahim’in yüreğinde
özel bir yer kazanmıştı. Bir baba olarak
İbrahim’in İsmail’e karşı derin duyguları vardı.
Hemen bir çırpıda genç oğlunu annesiyle
birlikte evinden kovamazdı, ama yine de bir
şey yapılması gerekiyordu.

Rab’bin İshak konusunda verdiği vaadin
yerine gelmes in i  beklerken Sara’nın
sabırsızlığı  ve İbrahim’ in karars ızlığı
yüzünden bu durum ortaya çıkmıştı. Suç
İsmail’de değil, İbrahim ile Sara’daydı. Sara
ve İbrahim RAB’bin vaadini bekleseydi, tüm
bu üzücü gelişmeler olmayacaktı.

Bu bizlere de büyük bir derstir. Kararsızlık,
şüphe imanlının iman hayatını sarsar.
“Dengesiz insan tuttuğu yolların tümünde
kararsız olan kişidir” (Yakup 1:8) diyor Tanrı
S ö zü .  O ys a  b i z l e r  Tan r ı  S özü ’ n e
güvenmeliyiz.



CUMA

Freitag 16
KASIM

November

Dengesiz insan tuttuğu
yolların tümünde kararsız

olan kişidir.
Yakup 1:8

Doch ein wankelmütiger
Mann ist unbeständig in allen

seinen Wegen.
Jakobus 1, 8

das Gleichgewicht: denge

unausgeglichen, wankelmütig: dengesiz



Yakup ‘dengesiz, yani iki yürekli insan
kararsız insandır’, diyor. İki yüreklilik
kabul görmeyen bir yaklaşımdır.

Ruhsal konularda kuşkuya düşen kişi
rüzgarın çalkaladığı ve sağa sola
savurduğu denizin kabarmasına benzer.
İnanlılar topluluğundaki bazı imanlılara
baktığımız zaman bu kararsızlığı görürüz
ve üzülürüz. Bazen acı verse bile kesin
kararlar vermek gerektir. Dünya ile uyum
sağ l ayamad ığ ım ıza gö re  neden
bocalayıp duruyoruz. Mesih imanlısı
dünyaya ait değ i ldi r. Onun vatanı
göktedir. Dünyada kalıcı bir yeri yoktur. O
zaman neden dünyanın gittiği yoldan
gitmeye çalışalım? Bunun hiçbir anlamı
yoktur. Hem Rab’bin yolunda hem de
dünyanın gittiği yolda gidemeyiz. İki
efendiye birden kulluk edemeyiz. Bunu
yapmaya çalışırsak bir çeşit ruhsal
şizofreni hastası gibi davranmış olacağız.



CUMARTESİ

Samstag 17
KASIM

November

Dengesiz insan tuttuğu
yolların tümünde kararsız

olan kişidir.
Yakup 1:8

Doch ein wankelmütiger
Mann ist unbeständig in allen

seinen Wegen.
Jakobus 1, 8

die Entscheidung: karar

unbeständig, veränderlich: kararsız



Eski Greklerde bir çeşit at yarışı vardı. Bu
yarışta iki at yan yana durdurulur ve binici bir
ayağını bir atın sırtına öbür ayağını ise öbür
atın sırtına koyup yarışa başlardı. Önemli
olan hızlı gitmek ya da hedefe herkesten
önce varmak değil, at üzerinde kalabilmekti.
Atlar aynı hizada aynı hızla gittikleri süre
binici iki atın üzerinde kalabiliyordu. Ama
atlardan biri daha hızlı gitsin ya da başka bir
yöne doğrulsun, binici hemen dengesini
kaybedip yere düşerdi. Bence bu ikili at yarışı
insandaki iki benliğin resmini çizer. Doğal
benlik ile Ruhsal benlik her zaman birbirine
zıt kutuplara koşar. Birbiriyle uyum içinde
yaşayabilselerdi sorun olmazdı, ama bu iki
tabiat birbirine asla uymuyor.

Hayatın yarışında bir ayağın bir at üzerinde
öbür ayağın da diğer at üzerinde gidemezsin.
Hangi ata bineceksin? Karar vermelisin. Ya
doğal benl iğe ya da ruhsal yaşama
uyacaksın! Her iki atı aynı anda kontrol
edemezsin. Yani hem günaha hem de
Rab’be hizmet edemezsin (Rom.6:12S13).



PAZAR

Sonntag 18
KASIM

November

Tanrı İbrahim’e, Oğlun ve cariyen
için üzülme dedi, Sara’nın sözünü
dinle. Çünkü senin soyun İshak’la

sürecektir.

Yaratılış 21:12

Aber Gott sprach zu Abraham: Lass
es nicht übel sein in deinen Augen

wegen des Jungen und wegen
deiner Magd; in allem, was Sara zu

dir sagt, höre auf ihre Stimme! Denn
nach Isaak soll dir die

Nachkommenschaft genannt werden.

1. Mose 21, 12



Çok kez göksel tasarıları anlamakta zorluk
çekeriz. Hacer ile İsmail’in evden atılması
hoş bir şey değildi. Hem İbrahim hem de Rab
için üzücü bir şeydi. Ne var ki bazen kendi
akılsızlığımızdan dolayı bazı durumlar gelişir
ve bunun kendi hatamız olduğunu unutarak
Rab’bi suçlamaya girişebiliriz. Bu olayda
Rab’bi asla suçlayamayız. Daha İsmail
doğmadan önce Rab’bin tasarıs ı  tüm
ulusların İshak’ın soyunda kutsanacağıydı
(Rom. 9:7-9).

İsmail ne yazık ki itaatsizliğin, sabırsızlığın
ve insani çözümün, başka deyişle günahın
sonucunda dünyaya geldi. Tabii ki İsmail’in
bunda hiçbir suçu yoktu. Bu nedenle de Tanrı
İsmail’i de kutsayacağını söyler. İbrahim zor
bir karar vermek zorundadır, ama Rab onun
acısını bildiği için, ona “Cariyenin oğlundan
da bir ulus yaratacağım. Çünkü o da senin
soyundur” (Yar.21:13) diyor.

Kimdir İsmail’in soyu? Araplar. İshak’ın soyu
da Yahudiler’dir. Demek ki, Araplar ve
Yahudiler kardeştirler aslında.



PAZARTESİ

Montag 19
KASIM

November

İbrahim... biraz yiyecek, bir
tulum da su hazırlayıp Hacer’in
omzuna attı, çocuğunu da verip

onu gönderdi.

Yaratılış 21: 14

Und Abraham ... nahm Brot und
einen Schlauch Wasser und

gab es der Hagar, legte es auf
ihre Schulter und gab ihr das

Kind und schickte sie fort.
1. Mose 21, 14



Bu durum oldukça üzücüdür. Eminim ki,
İbrahim gözyaşları içinde onları yolcu etti,
İsmail’in gidişi, onun yüreğinden bir parçayı

da alıp götürdü. İsmail’in babasından
ayrılması da çok çok üzücüydü.

Hacer ve İsmail’in çöl yolculuğunda suları
bitti. Sonra oğlunun ölümünü görmemek için

onu bir çalının altında bırakıp biraz ileriye
gidip hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.
Onları unutmayan biri vardı. O Tanrı’ydı. Bu
çölde yine Hacer’e görünüp “Korkma” diyor.
“Kalk, oğlunu kaldır, elini tut. Onu büyük bir
ulus yapacağım.” Sonra Tanrı Hacer’in
gözlerini açtı ve Hacer bir kuyu gördü. Gidip
tulumunu doldurdu, oğluna içirdi. Çocuk
büyürken Tanrı onunlaydı... Annesi İsmail’i
bir Mısırlı kızla evlendirdi (Yar.21:14-21).

Bundan sonra İsmail ve soyu sahneyi terk
ediyor. İsmail’in soyuna ara sıra rastlıyoruz.
Bu soy günümüze kadar gelmiştir ve bu
insanlar Arapları oluşturmaktadır. Rab halen

herkesi sevdiği gibi onları da seviyor.



SALI

Dienstag 20
KASIM

November

RAB İbrahim’i denedi ve ona,
“Ey İbrahim” diye seslendi. O

da, “İşte ben” dedi.

Yaratılış 22: 1

Und es geschah nach diesen
Dingen, da prüfte Gott den
Abraham. Und er sprach zu

ihm: Abraham! Und er sagte:
Hier bin ich!

1. Mose 22, 1



İbrahim 75 yaşındayken iman okuluna
başladı. Yaratılış 21’e geldiğimizde İbrahim
yüz yaşındadır ve halen etkili bir şekilde
tecrübelerden geçmektedir.

Biz insanlar hiçbir zaman hayatın meydan
okuması karşısında ve her zaman yeni şeyler
öğrenmek için geç kalmış ya da yaşlanmış
değiliz. Yani hayatımızın her alanında
öğrenmek, tecrübe sahibi olmak için geç
değildir. Eğer öğrenmeden vazgeçersek,
büyümekten, olgunlaşmaktan da ve daha da
önemlisi yaşamaktan vazgeçmişiz demektir.

Habakkuk peygamber bizlere şöyle der:
“Doğru kişi imanla yaşayacaktır!” Bu şu
demektir: Bizler her gün yeniden Tanrı’yı
duymaya ve O’nun sözlerine itaat ederek
yaşamaya muhtacız.

İbrahim de 25 yıl boyunca Rab ile yürüdü,
bazen hatalar yaptı, yanlış adımlar attı, ama
R a b  o n u  b ı r a k m a d ı ;  e ğ i t m e y e ,
olgunlaştırmaya devam etti. Şimdi, Tanrı son
olarak İbrahim’in zor bir denemeden daha
geçmesini isteyecektir. Ama bu deneme
İbrahim’i tam Tanrı’nın istediği kıvama
getirecektir.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 21
KASIM

November

Tanrı İbrahim’i denedi. “Ey İbrahim”, diye
seslendi. O, “İşte ben” dedi. Tanrı,
“İshak’ı, sevdiğin biricik oğlunu al,

Moriya bölgesine git” dedi. “Orada sana
göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık

sunu olarak sun!”

Yaratılış 22:1S2

Gott prüfte den Abraham. Und er sprach
zu ihm: Abraham! Und er sagte: Hier bin
ich! Und er sprach: Nimm deinen Sohn,
deinen einzigen, den du liebhast, den

Isaak, und ziehe hin in das Land Morija,
und opfere ihn dort als Brandopfer auf
einem der Berge, den ich dir nennen

werde!

1. Mose 22, 1-2



Rab İbrahim’den insani açıdan imkansız gibi
gözüken bir şey istiyor. “İshak’ı, sevdiğin
biricik oğlunu al, Moriya bölgesine git” dedi.
“Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu
yakmalık sunu olarak sun!”

Neden Tanrı İbrahim’in böyle bir denenme-
den geçmesini istedi? Tanrı onun yüreğini
bilmiyor muydu? İtaat edip etmeyeceğini
bilmiyor muydu? Bunun yanıtını yarın biraz
daha ayrıntılı vereceğim. Ama şu kadarını
söyleyeyim ki, Tanrı İbrahim’i iman okulundan
mezun etmek istiyordu. Bu nedenle bu son
denemeyi de geçmesi gerekirdi.

Eğer denenmelerden geçiyorsak,  bu
denenmeleri Rab bizim iyiliğimiz için kullanır
ve özellikle de denenmeler bizi olgunlaştırır,
güçlendirir.

Buradaki olay aslında İsa Mesih’in Golgota
tepesinde kurban olacağının harika bir
resmini göstermektedir. İsa’nın tam bir itaatle
Golgota tepesinde hayatını vermesi büyük bir
zafer getirmiştir.

Bir insan Tanrı’nın yüceliği için nasıl bir
yaşam sürdürmesi gerektiğini İbrahim’den
öğrenebilir.



PERŞEMBE

Donnerstag 22
KASIM

November

Tanrı İbrahim’i deneyip ona
şöyle dedi: “Ey İbrahim”! O da

“İşte ben” yanıtını verdi.

Yaratılış 22:1

Und es geschah nach diesen
Dingen, da prüfte Gott den
Abraham. Und er sprach zu

ihm: Abraham! Und er sagte:
Hier bin ich!

1. Mose 22, 1



Tanrı İbrahim’e 7 kez seslendi, ona göründü.

İlki, Yaratılış 12:1, ikincisi 12:7’de. Üçüncü
olarak 13:14’te. Dördüncü görünmesi
15:1’de, beşincisi 17:1, altıncısı 18:1’deydi.

Tanrı’nın İbrahim’e seslendiği bu 6 yerde
İ b r a h i m ’ i n  ü l k e s i n i  b ı r a k m a s ı n ı ,
korkmamas ını ,  kendis ini büyük u lus
yapacağını, bereketleyeceğini, sadece iman
edip Rab’be güvenmesi gerektiğini belirtti.
Ama Yaratılış 22’de büyük bir denenme
geliyor ve Rab İbrahim’e sesleniyor ve

İbrahim “İşte ben” karşılığını veriyor.

Neden şimdi İbrahim “İşte ben” sözünü
kullanıyor? “İş te ben! ” ne demektir?
Dinlemeye, verdiğin buyrukları yapmaya ve
sana itaat etmeye hazırım, demektir.

Tanrı’nın da İbrahim’i getirmek istediği nokta
tam buydu. Bizim yaşamımızda da Tanrı’nın
görmek istediği nokta budur. Rab bizim O’na
“İşte ben! Seni dinlemeye ve itaat etmeye
hazırım” deme aşamasına gelmemizi ister.



CUMA

Freitag 23
KASIM

November

Tanrı, şimdi oğlunu, sevdiğin biricik
oğlunu, İshak’ı al ve Moriya diyarına

git. Orada sana göstereceğim bir

dağda oğlunu yakılan kurban olarak

sun.

Yaratılış 22: 2

Und er sprach: Nimm deinen Sohn,

deinen einzigen, den du liebhast,

den Isaak, und ziehe hin in das

Land Morija, und opfere ihn dort als

Brandopfer auf einem der Berge,

den ich dir nennen werde!

1. Mose 22, 2



İbrahim’in “İşte ben” demesinden sonra Rab
ne diyor İbrahim’e? “Sevdiğin o biricik oğlun
İshak’ı al, Moriya bölgesine git, orada sana
göstereceğim dağda oğlunu yakılan kurban
olarak sun!”

Tanrı’nın böyle bir istekte bulunması mümkün
değil! “Biricik oğlunu kurban et!” Bunu Tanrı
nasıl isteyebilir? Başka bir durum da o
dönemlerde İshak, öyle küçük bir çocuk değil,
yetişkin, hatta 30 yaşında olduğunu söyleyen
uzmanlar vardır. Ben de öyle düşünüyorum.
Şimdi İbrahim’in, 30 yaşındaki oğlunu kurban
etmesi isteniyor. İbrahim oğlunu nasıl kurban
edebilir ki? Gücü de yetmez.

Peki Tanrı neden İbrahim’den böyle bir şey
istiyor? Bazıları İbrahim’i denemek için,
diyecek. Peki Tanrı bilmiyor muydu İbrahim’in
itaat edeceğini? İkinci olarak, neden daha
önce bunu istemedi de, 30 yıl sonra, oğlu 30
yaşına geldiğinde bunu istedi? Daha önce
isteseydi, İbrahim itaat etmeyecekti. Bu bir.
İkinci olarak Tanrı’nın sabırla İbrahim’i
eğitmesi, imanda büyütmesi ve kendisine
güvenmesi gerektiğini onun hayatında
oluşturmalıydı.



CUMARTESİ

Samstag 24
KASIM

November

Tanrı, şimdi oğlunu, sevdiğin biricik
oğlunu, İshak’ı al ve Moriya diyarına

git, dedi. Orada sana göstereceğim

bir dağda oğlunu yakılan kurban

olarak sun.

Yaratılış 22: 2

Und er sprach: Nimm deinen Sohn,

deinen einzigen, den du liebhast,

den Isaak, und ziehe hin in das

Land Morija, und opfere ihn dort als

Brandopfer auf einem der Berge,

den ich dir nennen werde!

1. Mose 22, 2



İbrahim’in oğlu olduktan sonra - İsmail’i de
annesiyle beraber evinden yolladıktan sonra
- İshak’a aşırı oranda bağlandı. Büyük
olasılıkla sevgisi sağlıklı bir sevgi değildi.
Tanrı onu bu sağlıksız tutumdan, bağdan
özgür etmek istiyordu. Tanrı hayatımızda ilk
sırayı  aldığında hayatımız, ilişkilerimiz
sağ lıklı olur. İbrahim ş imdi en büyük
denenme karşısında itaat edecek duruma
gelmiş ve Rab’be “İşte ben” diyebilirdi.

Tanrı da bizim hayatımızda ilk sırayı almak
istiyor. Bu bazen zor, ağır gelebilir, hatta bize
pahalıya mal olabilir, ama sonu berekettir.
Peki beni Tanrı’ya “İşte ben” demeye, Rab’be
itaat etmeye, O’nun isteğini aramaya ve
uygulamaya engel olan faktörler nelerdir? Bir
insan, bir çocuk ya da aşık olduğun birisi
olabilir. Bir eşya, mal mülk, işin, kariyerin
olabilir. Bunlardan kurtulmak zor da olsa
mümkündür, ama insanın kendi benliği, kendi
egosu en büyük engeldir. Öfke, suçlama,
kıskanma, kendimizi öne atma her insanın
sorunudur. Kendimi kırmaya, alçakgönüllü
olmaya, hayatımda ilk sırayı Rab’be vermeye
hazır mıyım? İşte o zaman esenlik, bereket
gelir.



PAZAR

Sonntag 25
KASIM

November

Moriya bölgesine git, orada sana
göstereceğim bir dağda sevdiğin

biricik oğlun İshak’ı yakmalık
sunu olarak sun.

Yaratılış 22:2

Nimm deinen Sohn, deinen
einzigen, den du liebhast, den

Isaak, und ziehe hin in das Land
Morija, und opfere ihn dort als

Brandopfer auf einem der Berge,
den ich dir nennen werde!

1. Mose 22, 2



Biricik oğlunu kurban olarak sunmak bir baba
için mümkün mü? Yüz yaşındayken oğlu
İshak doğmuştu. Şimdi Tanrı nasıl böyle bir
şey isteyebilirdi? İbrahim haklı olarak şöyle
haykırabilirdi - belki de haykırdı: Madem onu
kurban etmemi istiyorsun, öyleyse onu neden
bana verdin? Böyle bir acı yaşamamı neden
istiyorsun?

Buradaki söze dikkat edin: “Git, o biricik
oğlunu kurban et! ” Tanrı gerçekten ne
istiyordu? “Rab İbrahim’i denedi” diyor, bu
bir. İkinci olarak İshak, İbrahim için her şeydi.
Herhalde İbrahim tüm güvenini oğluna
bağ lam ı ş t ı .  Bundan  başka  b i r  şey
görmüyordu. Artık Tanrı onun hayatında ilk
sırayı almıyordu. Güvenini de o biricik oğluna
bağlamıştı. Bu pek sağlıklı bir yaklaşım ve
sevgi değildi. Rab ona bu yolla kime
güvenmesi gerektiğini gösterdi. İkinci olarak,
İbrahim’i bu yolla geliştirdi, olgunlaştırdı ve
onun imanını en doruk noktaya çıkardı. Ona
oğlunu sağlıklı bir şekilde sevmesini gösterdi.
Bu denenmeden itaat ve iman ile zaferle
çıkan İbrahim gerçek anlamda oğluna sahip
oldu. Denenmelerde Rab’bin bir amacı ve
hedefi vardır, ama iyi yönde.



PAZARTESİ

Montag 26
KASIM

November

İbrahim denendiği zaman imanla
İshak’ı sundu. Vaatleri almış olan

İbrahim biricik oğlunu kurban
etmek üzereydi.

İbraniler 11: 17

Durch Glauben hat Abraham, als
er geprüft wurde, den Isaak
dargebracht, und er, der die

Verheißungen empfangen hatte,
brachte den einzigen Sohn dar,

Hebräer 11, 17



İbrahim büyük bir iç savaşından sonra, itaat
ediyor. Bunu nasıl yapabildi? İman ile.
İbrahim iman ile Tanrı buyruğuna uyup

oğlunu kurban etmek istedi. Gittikleri dağ,
Moriya’dır ve bu dağa ‘denenme dağı, itaat
dağı ’  diyebiliriz. Çünkü Moriya dağı ,
İbrahim’in tam olarak itaat ettiğini gösteren
dağdır. Moriya dağına ‘karar verme’ dağı da
diyebiliriz. Çünkü İbrahim duyduğu Tanrı
sesine itaat edip oğlunu kurban etmeye
kararlıydı. Bu dağ aynı zamanda, Tanrı’nın
İbrahim’in yüreğinin sesini duyan bir dağdır
da. Çünkü bu dağda İbrahim’in yüreğinde

olan haykırışa Tanrı bir kurban sağlayarak
karşılık verdi.

Tanrı ’nın sesini duymamız için ruhsal
anlamda Tanrı’nın dağına çıkmamız gerekir.

Bugün Tanrı bize kendi Sözü aracılığıyla
konuşmaktadır. Biz o Sözü okuyarak ve
O’na itaat ederek Tanrı’nın sesini duyarız.
Tanrı da bizi Sözü aracılığıyla bereketler,
yüreğimize esenliğini ve barışını koyar.



SALI

Dienstag 27
KASIM

November

İbrahim denendiği zaman
imanla İshak’ı sundu. Tanrı

vaatlerini almış biri olarak tek
oğlunu sunmaya hazırlandı.

İbraniler 11: 17

Durch Glauben hat Abraham,
als er geprüft wurde, den Isaak

dargebracht, und er, der die
Verheißungen empfangen hatte,
brachte den einzigen Sohn dar.

Hebräer 11, 17



İbrahim çağrıldığı andan başlayarak hep
denenmelerle karşılaştı. İlk denenmesi onun
ailesiyle olan ilişkileriydi. RAB ona, “Ülkeni,
akrabalar ını ,  baba evini bı rak,  sana
göstereceğim ülkeye git” dedi (Yar.12:1).
Neden İbrahim ülkesini, ailesini, anne
babasını bırakması gerekiyordu? Putperest
bir ortamda, ailede imanda büyüme olmaz.
İbrahim bu ilk denenmede itaat ederek yola
koyuldu, ama ailesini, akrabalarını da yanına
alarak yola çıktı (Yar.11:27S12:5). Ama Rab
sabırla onu eğitti, büyüttü ve İbrahim doğru
bir  ad ım att ığında,  Rab ona tekrar
konuşmaya başladı.

İkinci denenmesi, ülkede baş gösteren
korkunç kıtlıktı. Bu denenmede İbrahim
başar ıs ızl ığa düş tü.  Çünkü Tanr ı ’ya
güveneceği yerde, Mısır’a giderek orada
yardım aradı (Yar.12:10S13:4).

İbrahim’ in üçüncü denenmesi, Lut ile
yaşadığı denenmeydi (Yar.13:5-18), ki
İbrahim burada iyi bir yol izledi.

İman okulunda imanın denenmesi gerekir;
yoksa ruhsal olarak nerede durduğumuzu
bilemeyiz.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 28
KASIM

November

İbrahim denendiği zaman
imanla İshak’ı sundu. Tanrı

vaatlerini almış biri olarak tek
oğlunu sunmaya hazırlandı.

İbraniler 11: 17

Durch Glauben hat Abraham,
als er geprüft wurde, den Isaak

dargebracht, und er, der die
Verheißungen empfangen hatte,
brachte den einzigen Sohn dar.

Hebräer 11, 17



İbrahim’in hayatı hep denenmelerle geçerek
gelişti. Onun bir denenmesi bir savaş
sırasında oldu (Yar.14:1S16), ve kendisine
hazineler sunuldu,  ama o Sodom’un
z e n g i n l i ğ i n d e n  b i r  ş e y  i s t e m e d i
(Yar.14:17S24).

En büyük denenmesinden biri de çocuk
sorunuydu. İbrahim ve Sara’ya vaat edilen
çocuk gelmeyince, bu kez kendileri bir şeyler
yaptılar ve Sara’nın da isteğiyle, Hacer
İbrahim’e verildi ve ondan İsmail doğdu
(Yar.16).

Daha sonra İsmail ile annesinin evden
atılması İbrahim için büyük bir denenmeydi
(Yar.21:14S21).

Tabii ki her zor denenme Tanrı tarafından
gönderilen bir denenme değildir. Ama bu
denenmelerden öğrenebiliriz eğer doğru bir
yaklaşımla yaklaşabilirsek.

Elçi Yakup şöyle der: “Denenmeye katlanan
adam mutludur. Çünkü onaylandığında,
Tanrı’nın kendisini sevenlere vaat ettiği
yaşam tacını alacaktır” (Yakup1:12S16).



PERŞEMBE

Donnerstag 29
KASIM

November

Herkes kendi tutkusunun
ayartması ve kandırması

sonucunda denenmeye uğrar.
Yakup 1: 14

Ein jeder aber wird versucht,
wenn er von seiner eigenen
Begierde fortgezogen und

gelockt wird.
Jakobus 1, 14

die Begierde: tutku



Dünyada yaşıyoruz ve bu dünya gerçekten
de dertlerle, sıkıntılarla ve acılarla doludur.
Bundan kaçış yok. Birçok olay elimizde
olmadan başımıza gelir, ama çoğu zaman da
kendi itaatsizliğimiz yüzünden acı çekeriz ya
da hayal kırıklığına uğrarız, tıpkı İbrahim’in
Mısır’a ya da Gerar’a giderek yardım araması
gibi (Yar.12:10; 20).

Bazen insanın ruhunun yaralanması bu
hayatta normaldir, yani hayatın gerçekleri
kapsamındadı r.  Bazen sevdiğimiz bir
dostumuzdan ayrılmak zorunda kalabiliriz ya
da sevdiğimiz birini yitirebiliriz. Bazen hayatın
acı tecrübeleriyle yaşamak zorunda kalırız.

Aslında denenme ile imtihan, tecrübe
arasındaki farkı öğrenmeliyiz. Denenmeler
genelde kendi arzularımızdan doğmaktadır
Yakup 1:12-16’da da dediği gibi. Aslında bu
denenmeye ayartılma da demek mümkün.
Ama imtihan ya da sınav belirli bir amaca
hizmet etmek için Tanrı tarafından izin verilir.
Denenmeleri şeytan bizi yıkmak, kötü
taraflarımızı ortaya koymak için kullanır. Ama
sınav Kutsal Ruh tarafından kullanılarak
içimizde olanların ışığa çıkması sağlanır
(Yakup 1:1S6).



CUMA

Freitag 30
KASIM

November

Tanrı kendisine güvenilendir.
Gücünüzü aşan biçimde

denenmenize izin vermez.

Dayanabilmeniz için denenmeyle

birlikte çıkış yolunda sağlayacaktır.

1 Korintliler 10: 13

Gott aber ist treu, der nicht

zulassen wird, dass ihr über euer

Vermögen versucht werdet,

sondern mit der Versuchung auch

den Ausgang schaffen wird, so

dass ihr sie ertragen könnt.

1. Korinther 10, 13



H e r  i m a n l ı  g ü n a h  i ş l e m e k  i ç i n
denenmelerden geçer, 1 Kor.10:13’te de
okuduğumuz gibi. Ama her imanlı bu iman
denenmesinden başarıyla çıkmaz. Ama Tanrı
taraf ından sağlanan sınav - denenme
imanlıyı bir adım daha ileri götürür iman
hayat ında. Tanrı Lut’tan hiçbir zaman
İbrahim’den beklediği şeyi beklemez. Neden?
Çünkü Lut zaten tercihini dünyadan yana
koymuştur ve bu nedenle de hiçbir zaman
İbrahim’in ulaştığı o iman olgunluğuna
gelemedi. İman hayatında denenmeler iman
okulunda yüksek bir sınıfa geçmek gibidir.
T a n r ı ,  o  d en e n me le r d e n  g e ç e r e k
büyüyeceğimizi gördüğünde, bu imtihanlara
izin verir.

Biliyoruz ki, yaşam kuralları zordur. Ama bu
zorluklar, hayat ın gerçekleri olduğunu,
o n l a r d a n  a s l a  k a ç a m a ya c a ğ ı m ı z ı
gördüğümüz, öğrendiğimiz zaman o kadar da
zor gelmezler. Tabii ki hayat, özellikle de
iman hayatı bir geziye çıkmak değildir. İman
hayatı bir okuldur. Okulda sınıfı geçmek var.
Bunun için de çalışmak, uğraşmak, çaba
göstermek, yani Tanrı Sözü’nde gelişmek
gerekir.



Değerli arkadaşımız,

Önümüzdeki yeni yılın takvi-
mini adresimizden isteyebilir-
siniz.

  Mutlu Kaynak
  Postfach 41 01 61
  D - 44 271 Dortmund
  Almanya / Deutschland
  e-Mail: mutlu.kaynak@aol.de

İyi Haberi şu internet adresin-
den dinleyebilirsiniz:

  www.iyi-haber.de



BABA SEVGİSİ     Senin baban nasıl biridir?
Bazıları, benim babam harika derken birçok-
ları da, korkunç diyor. Peki, Tanrı’ya “baba”
diyebilir misin? Tanrı bizim babalarımıza ben-
zer mi? Tanrı’nın nasıl bir yüreği vardır bizle-
re karşı? Tüm bu sorulara yanıtı “Baba Sevgi-
si” adlı kitapçıkta ya da CD’mizde bulabilirsi-
niz.

BAĞIŞLAMAK     Bağışlamak ne demektir?
Neden bağışlamak o kadar zordur? Biz gü-
nahlı insanlarız. Peki, Tanrı bizi nasıl bağışlı-
yor? Bağışlama konusunda Tanrı’nın buyruğu
nedir? Tüm bu sorulara “Bağışlamak” adlı
CD’mizde yanıt bulacaksınız.

Her CD’yi 2,50 Euro’ya elde edebilirsiniz.
Posta ücreti için ayrıca 1,00 € hesap edin. Is-
marlama adresi:

  Mutlu Kaynak
  Postfach 41 01 61
  D - 44 271 Dortmund
  Almanya / Deutschland
  e-Mail: mutlu.kaynak@aol.de



• Nihai Sorular. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 €

• Yaşamın Amacı Ne?. . . . . . . . . . . . 2,50 €

Yaşam sorularla doludur. Ben kimim? Neden
buradayım? Nereye gidiyorum? Tanrı var mı?
Varsa nasıldır? Tanrı’yı tanıyıp O’nun sevgi-
sini, gücünü hayatımda yaşayabilir miyim? gi-
bi soruları bu iki kitapçık ele alır ve yanıtlar.
Kitapçığın tanesi 2,00 Euro’dur (posta ücreti
dahil).

• İsa Mesih S tek ve gerçek umudumuz

• Korku ve umut arasındaki yaşamım

Her kitapçık posta masrafı dahil 1,50 €. Satın
almak istediğiniz kitapların tutarını kullanıl-
mamış Alman posta pulu olarak da adresimi-
ze gönderebilirsiniz.

  Mutlu Kaynak
  Postfach 41 01 61
  D - 44 271 Dortmund
  Almanya / Deutschland
  e-Mail: mutlu.kaynak@aol.de



Bazı vatandaşlarımız, İncil Kitabının değişti-
rildiğini söylerler. Gerçekten de öyle mi? Tan-
rı Sözü’nü günahlı insan değiştirebilir mi? Şu
kitapları okumanızı öneriyoruz:

Kutsal Kitap değiştirildi mi?. . . . . . . . . 3,00 €

Yaşamın Amacı ne?. . . . . . . . . . . . . . 2,50 €

İznik Konseyinde Ne Oldu?. . . . . . . . . 1,50 €

Vaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 €

Çarmıh Yolcusu . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,50 €

Yaşam Fırtınaları. . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 €

Baba Sevgisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 €

Satın almak istediğiniz kitapların fiyatlarını Al-
man posta pulu olarak da mektupla bize gön-
derebilirsiniz.

  Mutlu Kaynak
  Postfach 41 01 61
  D - 44 271 Dortmund
  Almanya / Deutschland
  e-Mail: mutlu.kaynak@aol.de



CUMARTESİ

Samstag 1
ARALIK

Dezember

Çeşitli denenmelerle
karşılaştığınızda bunu büyük

sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz

ki, imanınızın sınanması dayanma

gücünü yaratır.

Yakup 1: 2S3

Haltet es für lauter Freude, meine

Brüder, wenn ihr in mancherlei

Versuchungen geratet, indem ihr

erkennt, dass die Bewährung eures

Glaubens Ausharren bewirkt.

Jakobus 1, 2-3



İshak, İbrahim’in biricik oğluydu. İshak’ın
doğumu zaten bir mucizeydi. Çünkü Sara’nın
çocuk doğurması yaşı nedeniyle olanaksızdı.
Ama İbrahim ve Sara Rab’bin verdiği söze
iman ettiler. İbrahim ve Sara biricik oğullarını
çok seviyorlar; ama onların yaşamlarına bir
anlam katan bu oğullarını sanki Tanrı onların
elinden almak istiyor. Çünkü İshak’ın Moriya
tepesinde kurban edilmesini istiyor (Yar.22).

İmanımız denenmelerden geçtikten sonra
ancak rayına oturabilir. Bunu bir çok iman
babalarının ve peygamberlerin yaşamında da
görmekteyiz. Örneğin Yusuf, Mısır’a satılarak,
uzun yıllar cezaevinde haksız yere kalarak
imanda güçlendi. Musa, Kızıl denizin önünde
durduğunda o iman deneyiminden geçti.
Davut, mağaralarda saklanmak zorunda
kaldığında bu deneyimleri yaşadı. İsa Mesih
Golgota’da en büyük deneyimden geçti.
Sonuç hep aynıydı. Bu insanlar ve bugün
bizler açıklamalarla değil, Tanrı’nın verdiği
vaatlerle yaşıyoruz. Ve bu denenmelerin her
zaman bizleri bir adım ileriye götürdüğünü
bilmeliyiz.

İbrahim’in denenmesi de aynı amaca hizmet
etmekteydi.



PAZAR

Sonntag 2
ARALIK

Dezember

Şimdi kısa bir süre çeşitli denenmeler

sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da,

sevinçle coşmaktasınız... İmanınız

ateşle arıtıldığı halde yok olup giden

altından daha değerlidir.

1 Petrus 1: 6S7

Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine

Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei

Versuchungen betrübt worden seid,

damit die Bewährung eures Glaubens

viel kostbarer befunden wird als die

des vergänglichen Goldes, das durch

Feuer erprobt wird.

1. Petrus 1, 6-7



Denenmelerden geçtiğimiz zaman, hemen
“Neden Rab, neden ben?” diye yakınıp
duruyoruz. Tabii bu denenmenin nedenini
öğrenmek istiyoruz. Rab bu yolla kim bilir
belki bizim imanımızı koruyor, tıpkı 1 Petrus
1:6S9 ayetlerinde gördüğümüz gibi. Bazen de
denenmeler, bizim kişiliğimizin gelişmesi ve
olgunlaşması içindir, Yakup 1:2S4’te dendiği
gibi.

Denenmeler yoluyla Tanrı bizleri günahtan da
korumuş olabilir 2 Kor.12:7S10’da Pavlus’un
yaşamında gördüğümüz gibi. Burada Pavlus,
bedenimde bir diken vardı  ve bunun
kalkması için dua ettim, ama gereksiz
büyüklenmeyeyim, gururlanmayayım diye, bu
acılar benden alınmadı, diyor.

İbrahim Tanrı’nın Sözü’nü duydu ve buna
imanla itaat etti. O RAB’bi tanıdıkça, O’nun
inayetini daha iyi gördü. İman okulunda
büyüyen İbrahim, Tanrı’nın isteğiyle vaadinin
asla birbiriyle çelişmeyeceğini çok daha iyi
k a v r a d ı .  B u  n e d e n l e  b i z  b u g ü n
kurtuluşumuzun kesin olduğunu biliyoruz.



PAZARTESİ

Montag 3
ARALIK

Dezember

Rab İbrahim’e, İshak’ı, sevdiğin
biricik oğlunu al, Moriya bölgesine

git, dedi. Orada sana göstereceğim

bir dağda oğlunu yakmalık sunu

olarak sun.

Yaratılış 22: 2

Und er sprach: Nimm deinen Sohn,

deinen einzigen, den du liebhast,

den Isaak, und ziehe hin in das

Land Morija, und opfere ihn dort als

Brandopfer auf einem der Berge,

den ich dir nennen werde!

1. Mose 22, 2



Tanrı, daha önce “senin soyun oğlun İshak’ta
ç ağ r ı laca k t ı r ”  d emi ş t i  ( Ya r . 2 1 : 1 2 ;
İbr.11:17S18). İbrahim bundan emindi. İman
bir açıklama beklemez, iman Tanrı’nın verdiği
vaade sarılır. İbrahim Rab’bin söylediklerine
itaat ederek İshak’la birlikte Moriya bölgesine
gitt i.  Oraya vardıklar ında İbrahim iki
hizmetçisine, “Siz burada kalın... Tapınmak
için oğlumla birlikte oraya gidip döneceğiz”
(Yar.22:5) dedi.

“Gidip döneceğiz!” Oysa Tanrı ona oğlunu
kurban etmesini söylemişti. Şimdi o nasıl
bunu diyebilir? Bunu söyleyebildi, çünkü
Tanrı’ya iman ediyordu ve tek başına geriye
dönmeyi istemiyordu. Ama burada İbrahim
nereye gittiğini, ne zaman ve nasıl bu
vaatlere kavuşacağını bilmeden Tanrı’ya tam
olarak inandı ve itaat etti (İbr.11:8S16). Rab
ona soyunun İshak’ta devam edeceğini,
ulusları bu yolla bereketleyeceğini söylemişti.
İşte bu İbrahim’e o güveni veriyordu. Rab
verdiği sözü tutar. Bugün, İsa’ya iman
edersen sonsuz yaşamın olacaktır, diyorsa,
Rab Sözü’nde sadıktır. Bu nedenle ben hep
şunu derim: İmanlının sonsuz yaşamı vardır
ve imanlı bundan kesinlikle emin olmalıdır.



SALI

Dienstag 4
ARALIK

Dezember

İshak babası İbrahim’e, “Baba” dedi.
“Ateşle odun burada, ama yakmalık sunu

kuzusu nerede” deyi sordu. İbrahim,
“Oğlum, yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı

kendisi sağlayacak” dedi.

Yaratılış 22:7S8

Da sprach Isaak zu seinem Vater
Abraham und sagte: Mein Vater! Und er
sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er
sagte: Siehe, das Feuer und das Holz!

Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer?
Da sagte Abraham: Gott wird sich das
Schaf zum Brandopfer ersehen, mein

Sohn. Und sie gingen beide miteinander.

1. Mose 22, 7-8



İbrahim oğlunu yakmalık sunu olarak sunmak
niyetindeydi (Yar.22:8). Ama Rab buna izin
vermedi. Oğlu yerine bir koç gönderdi ve
İbrahim oğlu yerine koçu sunduktan sonra
oraya Yahwe Yireh, yani Rab Sağlar adını
verdi. Çünkü gereken kurbanı Tanrı sağladı.
İbrahim oğluyla o Moriya dağına çıkarken,
tüm gerekenleri, ihtiyaç duydukları her şeyi
Tanrı’nın yerine getirebileceğini biliyordu. İşte
bu imandır.

İbrahim kendi duygularına güvenip de ona
göre hareket edemezdi. Hiç kuşku yok ki,
oğlunu o yakmalık sununun üzerine yatırdığı
zaman büyük bir iç savaşı içindeydi. Oğlunu
seviyordu, ama o Tanrısı’nı da seviyordu ve
Rab’be itaat etmek istiyordu. İbrahim o
Moriya dağın tepesinde yalnızdı ve bu çetin
d e n e n m e  k a r ş ı s ı n d a  t e k  b a ş ı n a
savaşmalıydı.

Birçok kez bizler de bir denenme, sorun
karşısında tek başımıza savaş vermek
zorunda kalı r ız. Ancak bundan sonra
Tanrı’nın bizler için neler yapabileceğini
görürüz. Önemli olan Rab’be ve O’nun
vaatlerine güvenmektir.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 5
ARALIK

Dezember

Tanrı’nın belirttiği yere varınca
İbrahim bir sunak yaptı, üzerine

odun dizdi. Oğlu İshak’ı bağlayıp

odunların üzerine yatırdı.

Yaratılış 22: 9

Und sie kamen an den Ort, den Gott

ihm genannt hatte. Und Abraham

baute dort den Altar und schichtete

das Holz auf. Dann band er seinen

Sohn Isaak und legte ihn auf den

Altar oben auf das Holz.

1. Mose 22, 9



İbrahim oğlunu kurban etmeye hazırdır. Ama
Tanrı buna engel oluyor ve kendisine oğlu
İshak’ın yerine kurban etmek için bir koç
sağlıyor. Yani, kesilecek kurbanı Tanrı
sağlıyor ve bu kurban İshak’ın yerine sunu
üzerine yatırılıyor (22:13). İbrahim burada
Tanrı’nın bir adını öğreniyor: Yahwe Yireh -
Tanrı sağlar.

Tanrı ihtiyaçlarımızı nerede karşılıyor?
Tanrı’nın istediği yerde durduğumuzda!
İb r a h i m ,  T a nr ı ’n ı n onun  ih t iyac ı n ı
karşı layacağı yerdeydi. Eğer Tanrı ’nın
is temediğ i  b i r  yerdeysek ,  Tanr ı ’n ın
ih t iyaç la r ı m ı z ı  ka r ş ı l a ya c ağ ı n ı  da
bekleyemeyiz.

Tanrı ihtiyaçlarımızı ne zaman karşılar? Tam
Tanrı’nın istediği vakitte. İhtiyaçlarımızı
inayet tahtının önüne getirdiğimizde Rab,
iht iyaç  duyduğum uz anda gerekeni
yapacaktır (İbr.4:16).

Bazen öyle geliyor ki, sanki Tanrı yardım elini
uzatmak için son dakikaya kadar bekliyor. Bu
insani bir yaklaşımdır. Tanrı asla geç kalmaz.



PERŞEMBE

Donnerstag 6
ARALIK

Dezember

RAB’bin meleği, İbrahim, İbrahim diye

seslendi... İbrahim çevresine bakınca,

boynuzları çalılara takılmış bir koç

gördü... Koçu alıp oğlunun yerine

yakmalık sunu olarak sundu.

Yaratılış 22:11S13

Da rief ihm der Engel des HERRN vom

Himmel her zu und sprach: Abraham,

Abraham! ... Und siehe, da war ein

Widder hinten im Gestrüpp an seinen

Hörnern festgehalten. Da ... nahm

Abraham den Widder und opferte ihn

anstelle seines Sohnes als Brandopfer.

1. Mose 22, 11-13



Tanrı nasıl ihtiyacımızı karşılıyor? Doğal
yollarla. Tanrı yardım için elinde bir hayvan
olan bir melek yollamıyor, İbrahim’de olduğu
gibi. O anda İbrahim’in gerçekten de oğlunu
kurtarmak için bir kurbana ihtiyacı vardı.
İbrahim’in kurban sunmak için sadece bir
hayvana ihtiyacı vardı; işte Tanrı da tam
zamanında, hatta dakikası dakikasına o
kurbanı yolluyor.

Tanrı kimin ihtiyaçlarını karşılıyor? Aslında
herkesin, ama Kendisine gelip güvenenlerin
hem iht iyaçlarını ,  hem de o ih t iyaç
döneminde gereken gücü ve esenliği
s ağ l ıyor .  Tanr ı ’ n ı n is t eğ ine  boyun
eğdiğimizde haklı olarak O’nun yardımını da
bekleriz. Başka deyişle, Tanrı’ya hizmet
sunarken O’nun istediği yolda yaparsak,
Rab’bin desteğinde bir eksiklik olmaz. Tanrı,
benim isteklerimi, düşüncelerimi ya da
yaptığım işleri bereketlemek zorunda değildir.
Ama Tanrı kendi işini O’nun istediği şekilde
yapanlar ı ,  kend is ine  i t aa t  eden ler i
desteklemek ve bereketlemekle sorumludur,
ki bunu da yapıyor.



CUMA

Freitag 7
ARALIK

Dezember

RAB’bin meleği, İbrahim, İbrahim diye
seslendi... İbrahim çevresine bakınca,

boynuzları çalılara takılmış bir koç
gördü... Koçu alıp oğlunun yerine

yakmalık sunu olarak sundu.

Yaratılış 22:11S13

Da rief ihm der Engel des HERRN vom
Himmel her zu und sprach: Abraham,

Abraham! ... Und Abraham erhob seine
Augen und sah, und siehe, da war ein
Widder hinten im Gestrüpp an seinen

Hörnern festgehalten. Da ... nahm
Abraham den Widder und opferte ihn

anstelle seines Sohnes als Brandopfer.

1. Mose 22, 11-13



Tanrı neden ihtiyaçlarımızı karşılar? Kendi
yüceliği, onuru için yapar. Matta 6:9S13’te
Rab’bin sözleri “Adın kutsal olsun”dur;
sonra diğer dilekler sıralanır.

Tanrı Moriya dağında İbrahim’in oğlu
İshak’ı Tanrı’nın isteği doğrultusunda
sunması Rab’bi yüceltti. İsa Mesih’in de
kendisini sunması Rab’bi yüceltti. İtaat
Rab’bi yüceltir, O’na onur getirir. O zaman
kendimize her zaman şunu sormalıyız:
Hayatımla, davranışlarımla, hizmetimle ya
da sözlerimle Tanrı’ya onur - yücelik
getiriyor muyum?

İki  insanın ne kadar acı çektiğini
düşünürsek, aklımıza Moriya dağında
İbrahim ve oğlu İshak gelir. Bu iç
savaşından, acıdan sonra Tanrı İbrahim’in
oğlunu esirgedi, ama Rab çarmıhta kendi
oğlunu esirgemedi. İbrahim’in oğlunu
sunmak istemesi, Eski Antlaşma’da İsa
Mesih’in çarmıhta kendisini sunmasını
gösteren harika bir resimdir.



CUMARTESİ

Samstag 8
ARALIK

Dezember

Babanız İbrahim günümü
göreceği için sevinçle coşmuştu.

Gördü ve sevindi.
Yuhanna 8: 56

Abraham, euer Vater, jubelte,
dass er meinen Tag sehen sollte,
und er sah ihn und freute sich.

Johannes 8, 56

der Tag: gün

jubeln: coşmak



İshak’ın harika doğumunda İbrahim Mesih’in
doğumunu gördü. İsa’nın kendisi, “İbrahim
benim günümü gördü ve sevindi” dedi.
İshak’ın düğününde ise Mesih’in gelini olarak
simgelenen imanlılar için tekrar geleceğini
gördü (Yar.24).

Şunu da söyleyeyim ki, İshak küçük bir çocuk
değil, bir delikanlıydı. Eğer istemeseydi,
İ brah im onu  as la  sunağı n üzer ine
yatıramazdı. Ama İshak babasına güvenen ve
ona itaat eden bir oğuldu. Moriya dağında
İshak gönüllü olarak sununun üzerine
yatt ığında, İbrahim orada İsa Mesih’in
ölümünü ve ölümü yenerek dirilişini gördü.
Bunu Golgota tepesinde görmekteyiz. İsa
Mesih de zorla değil, ama isteyerek, gönüllü
olarak yeryüzüne geldi ve yine gönüllü olarak
Baba Tanrı’ya itaat edip çarmıha gitti. İsa
Mesih’in çarmıha çakı ldığı  yer Moriya
tepesinde bir yerdir.

İbrahim’den yüzlerce yıl sonra Süleyman
Peygamber Moriya tepesinde bir tapınak
yaptırdı (2 Tarihler 3:1). Moriya bölgesi
simgesel açıdan bizim sonsuz kurtuluşumuzu
sağlayan yerdir.



PAZAR

Sonntag 9
ARALIK

Dezember

Biricik oğlunu esirgemediğin için, seni

fazlasıyla kutsayacağım, soyunu

göklerin yıldızları, kıyıların kumu kadar

çoğaltacağım.

Yaratılış 22:16S17

Weil du das getan und deinen Sohn,

deinen einzigen, mir nicht vorenthalten

hast, darum werde ich dich reichlich

segnen und deine Nachkommen

überaus zahlreich machen wie die

Sterne des Himmels und wie der Sand,

der am Ufer des Meeres ist.

1. Mose 22, 16-17



İbrahim kendi oğlunu kurban etmeye
hazırdı; çünkü elindeki bıçak ve ateş bunu
gösteriyordu. B ıçak İshak’ ın hayatını

sonlandıracak, sunu üzerindeki yanan
ateşte sunulacaktı. Ama Rab buna izin
vermedi, çünkü onun yerine bir koç
gönderdi. Bu da ileride kurban olacak ve
sonsuz kurtuluşu getirecek İsa Mesih’i
simgelemektedir. İsa Mesih dünyanın
günahını tamamen kaldıran ve çarmıhta
canını veren tek kurbandır.

İshak babasına, kesilecek kuzu nerede diye
sorduğunda, Tanrı İshak’ın yerine bir koç
sağladı. Soru şu: Kuzu nerede? Bu bizim
için aynı sorudur? Bizi kurtaran kurban
nerede? Bunun yanıtını Yahya peygamber
veriyor Yuhanna 1:29’da: “İşte, dünyanın

günahını kaldıran Tanrı kuzusu! İsa Mesih.”

Golgota’da İsa Mesih tüm dünyanın günahı
oldu ve canını verdi. Pavlus, “İsa Mesih
bizim günahımız oldu” (Mt.27:45S46; 2

Kor.5:21) diyor. Ne kadar büyük bir sevgi!



PAZARTESİ

Montag 10
ARALIK

Dezember

Bizler günah karşısında ölelim,
doğruluk uğruna yaşayalım diye,

günahlarımızı çarmıhta kendi

bedeninde yüklendi. O’nun

yaralarıyla şifa buldunuz.

1 Petrus 2: 24

Der unsere Sünden an seinem Leib

selbst an das Holz hinaufgetragen

hat, damit wir, den Sünden

abgestorben, der Gerechtigkeit

leben; durch dessen Striemen ihr

geheilt worden seid.

1. Petrus 2, 24



Elçi Petrus Mesih İsa’nın bizim uğrumuzda
çarmıhta kurban edildiğini söyler. Yeşaya
peygamber de aynen şöyle der: “Hepimiz
koyunlar gibi yolu şaşırdık, her birimiz kendi
yoluna döndü ve RAB hepimizin fesadını
O’nun üzerine koydu” (Yeş.53:6).

İbrahim oğlu İshak’ı yakmalık sunu olarak
kurban etseydi bile, bunun bize bir yararı
o l m a z d ı .  O  b i z i m  ye r i m i z e  g e ç i p
günahlarımızı taşıyamazdı. Neden? Çünkü
hem İbrahim hem de İshak ve diğer tüm
insanlar kusursuz değillerdi. Onlar da her
insan gibi günahlıydılar.

İshak tam bir imanla itaat ederek babasına
boyun eğdi. Bu İsa Mesih’in bir resmiydi.
Çünkü İsa göksel baba olan Tanrı’ya tam
olarak itaat etti, boyun eğdi. Tek kusursuz,
günahsız olan İsa Mesih’in boyun eğmesi,
kurban edilmesi bizim suçlarımızın yerine
geçti. Böylece O günahlarımızı üzerine aldı,
onların cezasını ödedi. Bu nedenle şifa
bulduk. Muhtaç olduğumuz şifa, Mesih’in bizi
af fetmes i,  günahlar ım ız ın bede l in in
ödenmesi, eski yüreğimizin yerine yeni bir
yürek almamızdır.



SALI

Dienstag 11
ARALIK

Dezember

İbrahim “Oğlum, yakmalık sunu
için kuzuyu Tanrı kendisi

sağlayacak” dedi. İkisi birlikte
yürümeye devam ettiler.

Yaratılış 22: 8

Da sagte Abraham: Gott wird
sich das Schaf zum Brandopfer

ersehen, mein Sohn. Und sie
gingen beide miteinander.

1. Mose 22: 8



İbrahim’in İshak’ı sunmaya hazır olması
aslında Tanrı’nın ne hedeflediğini ve ne
yapmak istediğini göstermektedir. Tanrı
ruhsal anlamda öz Oğlunu isteyerek,
gönülden verdi. İbrahim ile oğlu İshak
arasında derin bir sevgi bağı vardı. Bunun
gibi Tanrı ile İsa Mesih arasında da derin bir
sevgi bağı ve kusursuz bir birlik vardır. Bizler
günahlı olduğumuzdan dolayı bu birliğe
katılamadık.

Mesih ne yaptı? Çarmıhta bizim yerimize
geçti. “Tanrım, Tanrım, neden beni terk
ettin?” diye seslendiği zaman O bizim
günahımız oldu! Bu nedenle Tanrı O’na
günah olarak baktı, O’ndan bir süre yüz
çevirdi ve O’nu yargıladı. Bu yargılama İsa
için büyük bir acıydı. İsa’nın günahımız
olarak yargılanması nedeniyle bizler ruhsal
şifa bulduk. Tanrı’yla barıştık. Bu nedenle
O’nun önünde durabiliyor ve Rab ile
birlikteliğ imiz vardı r.  Çünkü Tanrı  ile
aramızda duvar gibi duran suçlarımız
bağışlandı ve O’nunla barıştık. İşte bu
barışma, Rab’bin önünde durabilme, o
birlikteliği, esenliği ve güveni getirdi.



ÇARŞAMBA

Mittwoch 12
ARALIK

Dezember

Bizler günah karşısında ölelim,
doğruluk uğruna yaşayalım diye,

günahlarımızı çarmıhta kendi

bedeninde yüklendi. O’nun

yaralarıyla şifa buldunuz.

1 Petrus 2: 24

Der unsere Sünden an seinem Leib

selbst an das Holz hinaufgetragen

hat, damit wir, den Sünden

abgestorben, der Gerechtigkeit

leben; durch dessen Striemen ihr

geheilt worden seid.

1. Petrus 2, 24



“İbrahim Tanrı’nın ölüleri bile diriltebileceğini
düşündü; nitekim İshak’ı simgesel şekilde
ölümden geri aldı” (İbr.11:19) diye okuyoruz.
İbrahim ve İshak birlikte Moriya dağına
çıktılar, onlar tekrar birlikte - baba oğul olarak
- geriye, evlerine döndüler (Yar.22:19).
Bundan sonra İshak’tan uzun süre,
evleneceği zamana dek söz edilmiyor. Bu
harika bir resimdir. Çünkü Mesih çarmıhta
öldükten sonra halkı  O’nu uzun süre
görmedi. Ancak simgesel olarak Mesih’in
gelini adlandırı lan inanlılar topluluğunu
yanına alıp dünyaya geri döndğünde, bu
dünyada herkes onu görecek.

Denenmelerden geçtiğimiz zaman, Tanrı’ya
yaklaşıp bu yolla Mesih’e benzer olmaya
doğru gittiğimizi bildiğimizde bu bize teselli
olur. İsa Mesih’in çarmıhta ölmesi bizi
sadece günahlar ım ızdan kurtarmakla
kalmadı, O’nun ölümü yenerek dirilmesi, acı
denenmelerden geçerek kutsallığa doğru
gitmemize de destek olur (Rom. 8:29).



PERŞEMBE

Donnerstag 13
ARALIK

Dezember

Oraya “RAB sağlar” adını verdi.
“RAB'bin dağında

sağlanacaktır” sözü bu yüzden
bugün de söyleniyor.

Yaratılış 22: 14

Und Abraham gab diesem Ort
den Namen “der HERR wird

ersehen”, von dem man heute
noch sagt: Auf dem Berg des

HERRN wird ersehen.
1. Mose 22, 14



İbrahim’ in imanı  ve itaati ona çeş it li
bereketler getirdi. Önce itaat etmesi Tanrı
tarafından onaylanıyor (Yar.22:12), bereket
alıyor ve esenlik içerisinde yaşamasını
sürdürüyor.

Daha önce uşaklarına, ben tapınmak için
oğlumla birlikte oraya (Moriya tepesine) gidip
döneceğiz (22:5) demişti. Ve tam bu oldu. O
Tanrı isteğine boyun eğdi ve bu Tanrı’yı
hoşnut etti. Bu bizim için de geçerlidir.
Denenmelerde boyun eğmek, Rab’bin isteğini
aramak, barış, esenlik ve bereket getirir.

Sonra İbrahim oğluyla birlikte sunağın
yanında durmuşlardı ve İshak canlı bir
kurbandı (Rom.12:1S2). Ama Tanrı İshak’ı
yeniden İbrahim’e hediye ediyor ve bu
itaatten dolayı İbrahim’e yeni bir kutsama
vaadinde bulunuyor (Yar.22:16S18). Sadece
bu değil, İbrahim ve Oğlu İshak’ın Moriya
tepesinde sunağın yanında gösterdikleri o
itaat, tüm insanlığa bereket getirdi.

Bu denenmeden sonra, onun Rab’bine olan
bağlılığı, sevgisi daha da derinleşti.

Elçi Pavlus şöyle der: “İman yoluyla sevgide
kök salın ve temel atın!”



CUMA

Freitag 14
ARALIK

Dezember

Süleyman bundan sonra RAB'bin

Yeruşalim'de babası Davut'a

göründüğü Moriya Dağı'nda RAB'bin

Tapınağı'nı yaptırmaya başladı.

Yevuslu Ornan'ın olan bu harman

yerini Davut sağlamıştı.

2 Tarihler 3:1

Und Salomo fing an, das Haus des

HERRN zu bauen in Jerusalem, auf

dem Berg Morija, wo der HERR seinem

Vater David erschienen war, an der

Stelle, die David bestimmt hatte, auf

der Tenne Ornans, des Jebusiters.

2. Chronik 3, 1



Rab İsa bu dünyada yaşarken, Süleyman
peygamber taraf ından Moriya dağında
yapılan bu tapınağa sık sık uğradı. İsa Mesih
gerçekte Tanrı’nın sağladığı gerçek kurban
kuzuydu ve bu kuzu tüm dünyanın günahı
için boğazlandı.

İbrahim böylesine büyük bir denenme
karşısında Rab’be güvenip itaat ettikten
sonra Rab’bin meleğ i  ikinci kez ona
görünerek, “Seni fazlasıyla kutsayacağım,
bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü
dinledin” diyor (22:17-18).

Bu denenmelerden geçtikten sonra Rab’bin
inayetini gören İbrahim’in Rab’bine olan
bağlılığı, sevgisi daha da derinleşti.

İsa Mesih de şöyle dedi: “Beni seven
buyruklarımı benimseyip tutar!” Yani sözümü
dinler. “Beni seven, babam taraf ından
sevilecektir. Ben de onu seveceğim, kendimi
ona açıklayacağım!” (Yu.14:21).

Sadece bu ayete baksak bile, kutsanmanın,
barışın, esenliğin, huzurun nereden geldiğini
hemen görüyoruz. Bu Rab’bin Sözü’nü
dinlemektir. Rab Sözü’nün dinlenmesinden
hoşlanır! Bundan onur duyar (Ef.3:14S21).



CUMARTESİ

Samstag 15
ARALIK

Dezember

RAB’bin meleği ikinci kez göklerden
İbrahim’e seslendi: “RAB diyor ki...

biricik oğlunu esirgemediğin için

seni fazlasıyla kutsayacağım.”

Yaratılış 22:15S17

Und der Engel des HERRN rief

Abraham ein zweites Mal vom

Himmel her zu und sprach: ... weil

du deinen Sohn, deinen einzigen,

mir nicht vorenthalten hast, ...

werde ich dich reichlich segnen.

1. Mose 22, 15-17



Rab İbrahim’e, “biricik oğlunu esirgemedin”,
diyor, ama İbrahim oğlunu kurban etmedi.
Öyleyse İbrahim ne yapmıştı? İbrahim Rab’be
inanmış ve itaat etmişti. İbrahim’in yüreğinde
sarsılmaz bir iman vardı ve bunu kanıtlamaya
oğlunu kurban ederek de hazırdı. İşte bu
Rab’bin gözünde İbrahim İshak’ı yakmalık
kurban olarak sunmuş sayıldı. Bu nedenle
Kutsal Yazı, bir açıdan İbrahim İshak’ı
ölümden geri aldı, diyor. Sonra da, Rab ona,
seni fazlasıyla kutsayacağım diyor.

Bereket almak için birisini kurban mı etmek
gerek? Hayır. Rab’bi hoşnut eden İbrahim’in
gösterdiği özveri değil, ileride yer alacak olan
evrensel ve sonsuz bir olaya iman yoluyla
ışık tutmasıydı. İbrahim oğlunun ölümden
dirileceğine inanarak onu sundu. Burada
bizim almamız gereken ders budur. İshak
yakmalık kurban için kuzunun nerede
olduğunu sorunca İbrahim, “Onu Tanrı
sağlayacaktır” demişti ve Rab bir koç sağladı.
İbrahim koçu kurban etti. Rab yüzlerce yıl
sonra, gerçek dünyanın günahını kaldıran o
kuzuyu bizim için sağladı. Bu kuzu İsa
Mesih’tir. O’na iman ettiğinde sen de o
bereketi alırsın.



PAZAR

Sonntag 16
ARALIK

Dezember

Seni fazlasıyla kutsayacağım; soyunu
göklerin yıldızları, kıyıların kumu kadar

çoğaltacağım... Soyunun aracılığıyla
yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak.

Çünkü sözümü dinledin.

Yaratılış 22:17S18

Darum werde ich dich reichlich segnen
und deine Nachkommen überaus

zahlreich machen wie die Sterne des
Himmels und wie der Sand, der am Ufer
des Meeres ist... Und in deinem Samen
werden sich segnen alle Nationen der

Erde dafür, dass du meiner Stimme
gehorcht hast.

1. Mose 22, 17-18



İbrahim en son deneyiminde tam bir itaat
göstererek iman okulunu geçtikten sonra,
Rab ona, soyunu öylesine çoğaltacağım ki,
gökteki yıldızlar, kıyılardaki kumlar kadar
olacak vaadini tekrarladı.

Elçi Pavlus da şöyle yazdı: “Tanrı’nın ulusları
iman kuralı uyarınca doğrulukla donattığını
öngören Kutsal Yazı, İyi Haberi İbrahim’e
önceden müjdeledi: ‘Tüm uluslar sende kutlu
kılınacak’” (Gal 3:8). Soru şu: Tanrı İbrahim’e
bu müjdeyi ne zaman duyurdu? İbrahim
oğlunu kurban etmek isterken. Moriya
tepesinde İsa Mesih’in çarm ıhta ölüp
dirileceğini gördü ve buna sevindi İbrahim.

O Moriya tepesinde Tanrı İbrahim’e söylediği
“soyun aracılığıyla tüm uluslar kutsanacaktır”
sözüyle o ipucunu vermiş oldu. Elçi Pavlus
İsa Mesih’i o sonsuz soy olarak gösterdi.

Bugün tüm uluslar İbrahim’in soyundan gelen
İsa Mesih’te bereket alıyor, günahlarına af
bulup sonsuz yaşama kavuşuyor.

Buna sen de dahilsin değerli dostum.



PAZARTESİ

Montag 17
ARALIK

Dezember

Babanız İbrahim günümü
göreceği için sevinçle coşmuştu.

Gördü ve sevindi.
Yuhanna 8: 56

Abraham, euer Vater, jubelte,
dass er meinen Tag sehen sollte,
und er sah ihn und freute sich.

Johannes 8, 56

der Tag: gün

jubeln: coşmak



İbrahim üstün bir tanrı bilimine sahip değildi.
Ama onun Rab’be imanı vardı. İbrahim, İshak
ve Yakup gibi iman babaları, bizim bugün
sahip olduğumuz ruhsal bilgiye sahip
değillerdi. Ellerinde bizde olduğu gibi yazılı
K u t s a l  K i t a p  y o k t u .  İ b r a h i m ’ i
düşündüğümüzde görüyoruz ki, Rab bu
adama kerelerce göründü, ona bizim
bilmediğimiz ve anlamadığımız şeyler
gösterdi. Bugünkü ayetten de anlaşılacağı
gibi, İbrahim’in İsa’nın dünyaya geleceği ve
duyuracağı Müjde konusunda bilgisi vardı.
Özellikle İsa’nın çarmıhı konusunda bizim
sandığımızdan fazla bilgisi vardı. İsa’nın
kendisi Yahudiler’e “Atanız İbrahim benim
günümü gördü ve sevindi” dedi. Evet,
inanıyorum ki,  İbrahim biz im tahmin
edebileceğimizden fazla bilgiye sahipti. Rab
ona açıklamalar yapmıştı, ama İsa yüzlerce
yıl sonra gelecekti. Rab’bin vaat ettiği gibi de
geldi. Bugün günahlarımıza bağış bulup
Rab’bin önünde durabiliyor ve sonsuz
yaşama sahip olduğumuzu biliyorsak, bu
İbrahim’in soyundan gelen İsa Mesih
aracılığıyla oldu. Bugün sen de İsa Mesih’e
gelip günahlarına yüzde yüz af bulabilirsin.



SALI

Dienstag 18
ARALIK

Dezember

O’nun adını “İmmanuel”
koyacaklar. İmmanuel, “Tanrı

bizimledir” demektir.
Yeşaya 7: 14

Sie werden seinen Namen
Emmanuel nennen, was

verdolmetscht ist: Gott mit uns.
Jesaja 7, 14

der Name: ad, isim

(einer Sache/einer Person) einen Namen geben:
ad koymak



Yeşaya peygamber İsa Mesih’ten 750 yıl
k a d a r  ö n c e  yaşad ı .  Buna  rağ m en
peygamberlik sözüyle İsa Mesih’in kimliğini
ve nasıl doğacağını açık ve kesin bir şekilde
ortaya koydu. “Rab size bir alamet verecek;
işte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracak,
O’nun adını İmmanuel koyacaklar; adının
anlamı ‘Tanrı bizimledir’” (Yeşaya 7: 14).

Peygamberlik bir merdiven gibidir, yukarıya
doğru çıktıkça Tanrı’nın hedefi ve amacı
daha açık ve net bir şekilde görülür. Bu
peygamberlikte de bunu görüyoruz. Tanrı
bizleri kurtarmak için bizimle özdeş olmak
istedi. İşte bu nedenle ezelden beri Tanrı ile
birlikte olan Mesih İsa, insan oldu ve aramıza
geldi. İsa dünyaya geldiğinde Yeşaya
peygamberin “O’nun adı İmmanuel olacak”
sözü gerçekleşti. Şimdi Tanrı bizimledir.
Başka bir deyişle, Tanrı, bizimle olan bir
Tanrı’dır. Tanrı’nın bizimle olabilmesi için de
İsa Mesih’in insan olarak dünyamıza gelmesi
gerekiyordu. İsa doğdu ve bugün Tanrı
bizimledir!



ÇARŞAMBA

Mittwoch 19
ARALIK

Dezember

Çünkü kendisi acı çekerek
denendiğine göre, denenenlere

yardım edebilir.

İbraniler 2: 18

Denn worin er selbst gelitten hat,
als er versucht worden ist, kann

er denen helfen, die versucht
werden.

Hebräer 2, 18

leiden: acı çekmek

versuchen, prüfen: denemek



Düşünün bir kere, değerli okuyucumuz!
Tanrı , öz yüreğini dünyaya gönderdiği
zaman, herhalde şöyle düşündü: “Şimdi

Benim Sözüm, biricik varlığım, yüreğim olan
Oğlum, insan olacak. Tüm insanlara
başkâhin olacak, yani insanların günahlarına
karşılık bir kurban, değeri sonsuz bir kurban
sunan başkâhin olacak. O, acı çekecek,
işkencelere uğrayacak ve çarmıha çakılarak
kurban olacak. Böylece kendisine iman
edenlere sonsuz kurtuluşu getirecek. Onlara
her zaman yardım edebilecek!”

Tanrı’nın sevgi dolu yüreği şimdi senin için
de yanıyor, değerli dostum. O senin
kurtuluşun için herhangi bir servet ortaya
koymadı, herhangi bir meleği kurtulmalık
olarak sunmadı, ama kendi yüreğini senin

için sundu. Sen böylesine değerlisin Tanrı
önünde.

Tabii bunları okuman, ya da bilmen yeterli
değil. Tanrı’nın uzattığı bu eli tutman gerekir,

yani iman adımını atman gerekir.



PERŞEMBE

Donnerstag 20
ARALIK

Dezember

Her şeyde kardeşlerine benzemesi
gerekti, öyle ki, Tanrı’ya olan

hizmetinde merhametli ve sadık bir

başkâhin olup halkın günahlarını

Tanrı’ya bağışlatabilsin.

İbraniler 2: 17

In allen Dingen mußte er seinen

Brüdern gleich werden, damit er

barmherzig und ein treuer

Hoherpriester im Dienst vor Gott

würde, um die Sünden des Volkes

sühnen zu können.

Hebräer 2, 17



Sevmediğin, nefret ettiğin bir insanı düşün!
Sevmediğin böyle bir insana sevgiyle ve
merhametle davranabilir misin? Herhalde
insan açısından bu mümkün değildir. Ama
İsa Mesih bu dünyamıza geldi ve tüm
insanlara sevgi ve merhamet gösterdi. O
sen i  de  sev iyor  v e  sana  karş ı  da
merhametlidir. İşte, eğer Mesih bizlerden biri
olmasaydı, yani İsa Mesih bir insan olarak bu
dünyaya gelmeseydi, bizlere bu sevgisini,
m e r h a m e t i n i  s u n a m a z  v e  b i z l e r i
kurtaramazdı. Ezeli ve sonsuz olan İsa
bizden biri olmasaydı, biz Kendisine tam
güvenemezdik. Bu tanrısal Söz, Tanrı’nın
özü, varlığı gerçekten bizlerle bir olmak için
insan oldu. O senin bütün zorluklarını,
tecrübelerini, sıkıntılarını anlıyor. Çünkü O
tüm bu zorlukları bizzat yaşadı , kendi
bedeninde tattı, acılardan, elemlerden geçti.
Acının, sıkıntının, derdin, yalnız kalmanın,
terk edilmenin ne olduğunu iyi biliyor. Bu
yüzden O seni anlıyor kardeşim. O’na her
durumda, her zaman gidebilir, yüreğini O’na
çekinmeden açabilirsin!



CUMA

Freitag 21
ARALIK

Dezember

Ya Rab Tanrım, ne ulusun!
Görkem ve yücelik

kuşanmışsın.

Mezmur 104: 1

O Herr, mein Gott, wie bist du
so groß, mit Hoheit und Pracht

bist du bekleidet.

Psalm 104, 1

die Hoheit, die Erhabenheit: yücelik,

die Pracht: görkem, ihtişam



Tanrı, yüce ve görkemli bir Tanrı’dır. O
kutsaldır, ışıktır ve gücü her şeye yeter.
O’nun bu nitelikleri İsa insan olmasaydı bize
bir yararı olmazdı, hatta bizi yok etmesi
gerekirdi. Ama Tanrı’nın bu görkemi basit bir
şekilde doğup bir yemlikte yatan İsa’da
göründü. O’na bakanlar ölmediler. Hatta
insanların çoğu bunun ne denli yüce bir
görkem olduğunu anlamadı bile. Tersine,
insanlar İsa Mesih’e akıl almaz hakarette
bulundular, kötülük ettiler. O, elem yolundan
gitti. Bu elem yolunda çarmıhını taşıdı. Hatta
O’nu dövdüler, yüzüne tükürdüler ve sonunda
da çarmıha çaktılar. İşte bir insan olarak
dünyamıza gelen, elem yolundan giden, acı
çeken, çarmıha çakılan bu İsa, Tanrı’nın
görkemidir. Çünkü Tanr ı ’nın görkemi,
günahlı lara merhamet etmek ve onları
bağışlamaktır. İşte İsa Mesih’in dünyaya
gelişi ve kurban oluşu bunu sağladı, değerli
okuyucumuz. Buna sen de dahi ls in.
Bugünlerde kutlanan Weihnachten dediğimiz
Doğuş Bayramının anlamı işte budur. Bizi
kurtarmak isteyen Tanrımız, dünyamıza geldi.



CUMARTESİ

Samstag 22
ARALIK

Dezember

Tanrısal Söz insan oldu, kayra ve
gerçekle dolu olarak aramızda

yaşadı. Biz de O’nun yüceliğini,
Baba’dan gelen biricik Oğul’un

yüceliğini gördük.

Yuhanna 1: 14

Das göttliche Wort wurde Mensch
und lebte voll Gnade und

Wahrheit unter uns. Wir sahen
seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit
des einzigen Sohnes vom Vater.

Johannes 1, 14



İsa Mesih nerede doğdu? İsa’dan 700 yıl
kadar önce yaşamış olan Mika peygamber,
şöyle yazdı: “Sen ey Beytlehem Efrata...
hükümdar olacak adam senden çıkacak!”
(Mika 5:2). Demek ki İsa Mesih Beytlehem’de
doğacaktı ve öyle de oldu. İsa, Beytlehem’de
bir yemlikte doğduğu zaman tanrısal Söz
insan oldu, tanrısal Söz bizden biri oldu. O,
ruhsal anlamda Tanrı’nın Oğlu, varlığı, özü
olarak daima cennette Baba Tanrı’yla var
olmuştu, ama şimdi dünyaya bir insan olarak
gelmeyi seçti ve aramızda yaşadı. Aslında
aramızda tapınağını ya da çadırını kurdu
anlamındadır bu. Çünkü, Tanrı bizimle bir
olmak, özdeş olmak istedi. Tanrı bizim
güçsüz, imanımızın zayıf, günahlarımızın ağır
olduğunu gördü ve biliyor. Tanrı bizleri
kurtarmak için Kendisi kadar değerli olanı,
yani O’nun Sözü olan İsa Mesih’i verdi. O’nun
bizlere olan merhameti ve sevgisi öylesine
yücedir ki, O, öz varlığını, yüreğini bizler için
sundu. Bu sevgiyi ve merhameti kabul et
değerli kardeşim. Bunu kabul ettikten sonra,
sen de kardeşlerine, diğer insanlara sevgi
göster ve merhametli ol.



PAZAR

Sonntag 23
ARALIK

Dezember

İşte erden kız gebe kalacak ve bir
oğul doğuracak. O’nun adını

İmmanuel koyacaklar.

Matta 1: 23

Siehe, die Jungfrau wird
schwanger werden und einen

Sohn gebären. Sie werden seinen
Namen Emmanuel nennen, was
verdolmetscht ist: Gott mit uns.

Matthäus 1, 23

die Jungfrau: erden kız, bakire



İsa Mesih’ten 750 yıl kadar önce yaşamış
olan Yeşaya Peygamber aracılığıyla Tanrı,
bir kızın gebe kalıp bir oğul doğuracağını
söylemişti.

Ve bu oğlun niteliklerini de şöyle sıraladı:
“Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı
Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba,
Esenlik Önderi olacak” (Yeş.9:6). Tanrı’nın
bu sözü gerçekleşiyordu. Çünkü Tanrı’nın
meleği bakire Meryem’e gelmiş ve kendisinin
Tanrı Ruhu’ndan hamile kalacağını, bir oğul
doğuracağını  ve O’nun adının İsa ve
İmmanuel olacağını söylemişti. İmmanuel
adının anlamı, “Tanrı bizimle” demektir.
Demek ki, Tanrı bizi kurtarmak için bizimle
olmaya geldi. İnsan gözünde olanaksız olanı
Tanrı olanaklı kıldı. Erden kız Meryem gebe
kalıp İsa’yı doğurdu. Ezelden beri Tanrı’yla
birlikte olan Tanrı’nın Sözü insan bedeni
kuşanarak yeryüzüne geldi bizimle olmak ve
bizi kurtarmak için.

Tekrar edeyim: Noel, yani Doğuş Bayramının
asıl anlamı budur.



PAZARTESİ

Montag 24
ARALIK

Dezember

O’nun adını “İmmanuel”
koyacaklar. İmmanuel, “Tanrı

bizimledir” demektir.
Matta 1: 23

Sie werden seinen Namen
Emmanuel nennen, was

verdolmetscht ist: Gott mit
uns.

Matthäus 1, 23

(jemandem einen) Namen geben: ad koymak



‘İsa’ adının anlamı, Tanrı Kurtarıcıdır.
‘İmmanuel’ adının anlamı, Tanrı bizimledir,
demektir. Düşünebiliyor musunuz değerli
okuyucumuz, İsa Mesih bir ahırda doğan
İmmanuel’dir. Bizimle olmaya gelen Tanrı
Sözü’dür .  Kur tarmaya,  fesat lar ım ız ı
kaldırmaya, bize yaşam vermeye gelen
kurtarıcıdır.

Bu hayat acılarla doludur; insan genelde
yalnızdır. Çoğu zaman da kendisini anlayan
biri yoktur. Ama sevgi olan Tanrı bize kadar
geldi. O benimledir ve O seninledir. Tanrı,
uzakta olan, ilgilenmeyen bir Tanrı değil,
yakına gelen, bizimle olan ve ilgilenen, bizi
seven bir Tanrı’dır! Gelen kurtarıcıya bu ad
verildi. En çok muhtaç olduğumuz esenliği,
huzuru, barışı, umudu ve sevgiyi getirdi bu
Mesih. Ama sonsuz yaşam olan İsa, bizimle
olan Tanrı, sizin de yüreğinizde doğmazsa,
yüreğiniz bomboş ve umudunuz yoktur ve
yalnızsınız demektir. İman edersen, O
seninle olacak ve bu sonsuza dek süren bir
beraberlik olacaktır. Daha da güzeli, iman
ettiğinde O senin baban ve kurtarıcın olur.



SALI

Dienstag 25
ARALIK

Dezember

İSA MESİH’İN DOĞUM GÜNÜ /
WEIHNACHTEN

Hiçbir vakit, hiç kimse Tanrı’yı
görmedi. Ancak Baba’nın bağrında

olan biricik Oğul O’nu bildirdi.

Yuhanna 1: 18

Niemand hat Gott jemals gesehen.
Allein der einzige Sohn, der am
Herzen des Vaters ruht, hat ihn

kundgemacht.

Johannes 1, 18



Atom zerrecikleri gözle görülmez. Ancak
geliştirilmiş ve son derece hassas olan
fotoğraf makinasıyla gözle görünmeyen

zerreler fotoğrafta insan gözüne görünür.
Elbette görünen atom parçaları değil, onun
fotoğrafıdır. Buna benzerlikte, hiç kimse
Tanrı’yı görmemiştir ve göremez. Tanrı’nın
doğası ve özü, O’nun insan bedeni almış
olan, (ruhsal anlamda) tek Oğlu tarafından
dünyaya açıklanmıştır. İncil’in Koloseliler
kesiminde şöyle der: “Bu Oğul görünmeyen
Tanrı’nın görünen kişiliğidir” (1: 15). Bu
yüzden Tanrı’ya ilişkin en doğru anlayışı ve

bilgiyi İsa Mesih’te buluyoruz. İsa’nın
tabiatı, özü, tutumu ve amaçları aynen
Tanrı’yı yansı tıyor. İnsan, yeryüzünde
yaşayan bir varlıktır ve Tanrı’yı gerektiği
gibi anlayamaz. Ama İsa Mesih, Tanrı’nın
nasıl bir yüreğe sahip olduğunu, insanlara
ne kadar değer ve rd iğ in i  ve  onla r ı
kurtarmak için ne kadar büyük fedakârlıkta
bulunduğunu açıklamıştır. Çünkü Mesih
Tanrı’nın bağrından çıkıp geldi!



ÇARŞAMBA

Mittwoch 26
ARALIK

Dezember

İSA MESİH’İN DOĞUM GÜNÜ /
WEIHNACHTEN

(Avrupa ülkelerinin çoğunda tatildir)

Hepimiz O'nun doluluğundan lütuf
üzerine lütuf aldık.

Yuhanna 1: 16

Wir alle haben aus seiner Fülle
Gnade um Gnade empfangen.

Johannes 1, 16



Her yı lın sonuna doğru büyük bilgin
Avgustin’in şu sözlerini hep yazıp duruyorum,
yazmaya da hep devam edeceğim, çünkü
yapmamız gerekeni bir cümleyle özetliyor bu
bilgin. Şöyle der: Tanrım, sen bizi kendin için
yarattın ve biz sonsuza dek seniniz. Eğer
tümden sana teslim olmazsak, yüreklerimiz
h içb i r  zam an o esenl iğ i ,  o  huzuru
bulamayacaktır!

Bugün her insanın en büyük ihtiyacı esenlik,
huzur, barış, umut ve sevgidir! Bugün birçok
suni barış, umut, teselli, sevgi vardır. Ama
sonsuz yaşam olan İsa Mesih, bizim
yüreklerimize gelip orada konut kurmalıdır.
Eğer Mesih yüreğimizde konut kurmazsa,
yüreğimiz aslında bomboştur. Sevgi, barış ve
bunların ardından sevinç ve umut Tanrı'dan
gelir İsa aracılığıyla. Sevgiyi bilmezsem,
sevinemem. Mesih'i bilmezsem barışı
gönenemem. Bar ış  gönenemezsem,
umudum olmaz; umudum yoksa, sonsuz
yaşam güvenliğine sahip olamam. İşte
bunları Tanrı bizlere armağan olarak veriyor.



PERŞEMBE

Donnerstag 27
ARALIK

Dezember

Tanrısal Söz insan oldu, lütuf
ve gerçekle dolu olarak

aramızda yaşadı.

Yuhanna 1: 14

Das göttliche Wort wurde
Mensch; voller Gnade und

Wahrheit lebte es unter uns.

Johannes 1, 14

voll: dolu

die Wahrheit: gerçek



İnsanlar Tanrı'dan, O'nun her yerde hazır
ve nazır olduğundan, yüce, güçlü,
görkemli, eşi  bulunmadığından söz
ederler. Bu elbette ki doğrudur, ama
Kutsal Kitap’ın bize bildirdiği Tanrı için
yeterli değildir. Tanrı bizimle olmak istedi
ve bu nedenle de Mesih İsa aracılığıyla
beden alıp aramıza geldi. Tanrı bize
görünmek istedi, bize kendi yüreğini
sergilemek istedi; kendi merhametini,
kendi sevgisini, kendi öz varlığını ve
inayetini göstermek istedi. Bunu İsa
aracılığıyla gerçekleştirdi.

Bugün Tanrı Sözü olan İsa, kayra (lütuf)
ve gerçekle dolu olarak aramızda
yaşıyor. O’na iman eden bu kayradan
kendi payına düşeni alıyor. Bu payın
başında sonsuz yaşam geliyor.



CUMA

Freitag 28
ARALIK

Dezember

Sen sonsuza dek tahtında
oturursun, ya Rab... Sen hep

aynısın, yılların tükenmeyecek.
Mezmur 102: 12 ve 27

Du, o Herr, thronst ewiglich ...
Du bist derselbe, und deine

Jahre enden nicht.
Psalm 102, 12 und 27

der Thron: taht

das Ende: son

endlos, ewig: sonsuz



Değerli okuyucularımız, gördüğünüz gibi,
koskocaman bir yılı daha geride bıraktık ve
iki bin on sekiz yılının da sonuna geldik.
Bugünlerde herkes, aslında tüm dünya yeni
yıla girme telaşı içindedir. Sen de istesen de
istemesen de bu yeni yıla gireceksin. Bu
demek oluyor ki, sen de bir yıl daha
yaşlanacaksın! Çünkü hepimiz zamana
b ağ l ı y ı z .  Y ı l l a r d an ,  b i n  y ı l l a r d a n
etkilenmeyen, zaman dışında olan tek kişi
Tanrı'dır!  Rab’be ilişkin şöyle okuyoruz
Kutsal Kitap'ta: “Sen sonsuza dek tahtında
oturursun, ya Rab... Sen hep aynısın, yılların
tükenmeyecek.” Eyup Peygamber Tanrı'ya,
“Günlerin ölümlü birinin günleri gibi, yılların
insanın yılları gibi mi ki?” (Eyup 10: 5) diye
soruyor ve şu yanıtı veriyor: “Tanrı öyle
büyüktür ki, varlığının (yıllarının) süresi
hesaplanamaz” (36: 26).

Sonsuz olan Tanrı ,  insana sonsuzluk
boyunca kalacak kurtuluşu, mutluluğu,
esenliği ve barışı vermek istiyor. Tanrı’nın
sunduğu bu yaşamı isteyen alıyor ve sonsuz
yaşam güvenliğine kavuşuyor.



CUMARTESİ

Samstag 29
ARALIK

Dezember

İyiliklerinle yıla çelenk takarsın
ve Senin izlerin yağ damlatır.

Mezmur 65: 11

Du krönst das Jahr mit deiner
Güte und deine Spuren triefen

von Fett.

Psalm 65, 11

der Kranz: çelenk

aufsetzen, anlegen: takmak

die Spur: iz



Bizler bu dünyada birer misafir olduğumuzu
asla unutmayalım değerli okuyucumuz.
Zamanın ne kadar çabuk geçtiğini siz de

görüyorsunuz, öyle değil mi? Bakın, yine bir
yılı daha geride bırakıyoruz. Aslında bu
yıllar bize emanet edilmiştir ve bu zamanın,
daha doğrusu her günün değerini bilip öyle
yaşamamız gerekir. Davut Peygamber, bu
iy il ik iç in Tanr ı 'ya şöyle şükrediyo r :
“İyiliklerinle yıla çelenk takarsın ve Senin
izlerin yağ damlatır” (Mezmur 65: 11). Evet,
birçoğumuz belirli zorluklar, sıkıntılar, belki
de hastalıklarla bu yılı geçirdik; belki de

halen sıkıntılar, zorluklar, acılar devam
etmektedir. Belki de bu yı l içinde en
sevdiğimiz kimseyi yitirdik. Ya da bu yıl
içinde birçokları para kazandı, başkaları
nam ve onur sahibi oldu, bazıları büyük
başarılara erişti, ama en karlı çıkan insan,
Tanrı 'ya bağlanmış ve O'nun sunduğu
sonsuz kurtuluşa kavuşmuş insandır. İşte
bu sonsuz kurtuluş kaybolmayan, sonsuza
dek süren bir yaşamdır.



PAZAR

Sonntag 30
ARALIK

Dezember

Hayatımın tüm günlerinde iyilik
ve inayet ardımca yürüyecek.

Mezmur 23: 6

Güte und Huld werden mir
folgen alle Tage meines

Lebens.

Psalm 23, 6

alle: tüm

der Tag: gün

das Leben: yaşam, hayat



Acaba sen bu geçen yılı nasıl geçirdin?
Eminim ki, birçokları bu yılı günah, şehvet
ve Rab’be itaatsizlik içinde geçirdiler.
Böyleleri elbette Davut Peygamberin
konuştuğu gibi konuşamazlar. Geçen
yılların değerini bilelim, değerli dostum.
Bu yıllar bize emanet edilmiştir. Onları bir
daha bulamayacağız, geçen vakit bir
daha geriye gelmeyecektir. Öyleyse,
yıllarımızı boşu boşuna harcamayalım;
tam tersine günlerimizi, yıllarımızı, yani
bize verilen değerli zamanımızı sonsuzluk
için kullanalım!

Davut Peygamber, “Ömrüm boyunca
yalnız iyilik ve inayet beni izleyecek. Hep
Rab’bin evinde oturacağım” (Mezmur 23:
6) dedi. Yani, hem bu dünyada, hem de
gelecekte Tanrı’nın inayeti, sevgisi, iyiliği
benimle olacak ve ben Rab’bin evinde
oturacağım. Tanr ı ’nın yo l l a r ında
yürüyenler yeni yıla güvenlikle girebilirler.



PAZARTESİ

Montag 31
ARALIK

Dezember

Tadın ve görün, Rab ne iyidir;
ne mutludur O’na sığınan

adama!

Mezmur 34: 8

Schmecket und sehet, dass der
Herr gütig ist; glücklich der

Mann, der sich bei ihm birgt!

Psalm 34, 8

schmecken, kosten: tatmak

wie gütig, wie gut: ne iyi



Uçup gitti bir yıl daha dostlar, bakın
Yıllar ardı ardına ediyor akın

Ölüm bize sandığımızdan da yakın
Yıllarını boşuna geçirme sakın

Sonunda bir gün sen de söneceksin
Alındığın toprağa geri döneceksin
Ölüm zengine, fakire hiç bakmıyor
Genci de yaşlıyı da alıp götürüyor

Ey yeni yıl, gelişin kutlu olsun
Her günümüz Rab’bin sevgisiyle dolsun

Yıllarımız O’nun inayetiyle sürsün
Yaşamımız Rab’be yaraşır olsun

Kalbinizi Rab’bin lütfuna açın
Her tür pislikten, günahtan kaçın
Kalbinizi Rab’bin barışına açın

Çevreye, insanlara hep sevgi saçın
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