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ÖNSÖZ

M e s İ h imanlısı, lütufa kurtulmuş zavallı bir günahkar

değildir. Lütufa yeni bir doğaya kavuşup tanrısal

güçle donatılmış bir kutsaldır. Artık yaşamda köle

değil efendidir. Kaleme almış olduğum bu kitapta

anlatmak istediklerimi, hiçbir şey Galatyalılar 4:1

ayetlerinden daha iyi özetleyemez: ''Şunu demek

istiyorum: Mirasçı her şeyin sahibiyse de, çocuk

olduğu sürece köleden farksızdır. (Galatyalılar 4:1)'' 

                                                            -İ s m a İ l  S e r İ n k e n
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I . sUÇLARINIZIn  BAĞIŞLANDIĞINI  bİLİN

''Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı

lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı

aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın

bağışlanmasına kavuştuk.'' Efesliler 1:7-8

B u g ü n pek çok insan suçluluk duygusu altında ezik bir

yaşam sürdürmektedir. İnsan vicdanı temiz olmadığı

sürece ne yaparsa yapsın aradığı huzuru asla bulamaz.

Günümüzde modern tıp bile, pek çok hastalığın

altında yatan unsurlardan birisinin suçluluk duy-

gusunun olduğunu fark etmiştir. İnsan suçluluk
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duygusu altındayken, hem duygusal hem de fziksel

açıdan sıkıntı çeker. Bu duygunun asıl nedeni insanın

Tanrı karşısında suçlu ve eksik oluşudur. İnsan

kusursuz yaratılmışken kendi seçimiyle kusurlu olmuş

ve o günden beri hem Tanrı'ya hem de diğer insanlara

karşı sürekli kusur işlemektedir. Tanrı buna bir çözüm

sunmuştur! İsa Mesih çarmıha gerildiğinde tüm

insanlığın kusurlarının neden olduğu utancı kendi

üzerine almıştır. Bunun anlamı, bir kimse İsa Mesih'e

iman ettiğinde, artık tüm günahlarının ve bunun

neden olduğu utancın sonsuza dek ortadan kalktığıdır.

Artık suçlarınızdan dolayı utanç içinde bir yaşam

sürdürmek zorunda değilsiniz. Tanrı sizi, Mesih'te

sanki hiç günah işlememişsiniz gibi aklamış ve

bağışlamıştır. Hata yaptığınız zamanlarda kendinizi

öylece suçluluk duygusuna teslim etmeyin. Unutmayın

Tanrı sizi suçlamıyor. Sizi suçlayan Şeytan'dır!

Aklanmış olduğunuzu bilip hemen ayağa kalkın.

Başınızı kaldırıp Mesih'te sahip olduğunuz doğru-
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luğunuza bakın. Bilmeniz gereken gerçek, suçsuz ve

artık Tanrı'nın doğruluğuna sahip olduğunuzdur.

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, Oğlun İsa Mesih aracılığıyla suçlarımı

bağışlayıp beni doğru kıldığın için teşekkür ediyorum.

İsa Mesih'in adıyla amin!
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I I.  KURTULMUŞ  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir

mahkûmiyet yoktur.'' Romalılar 8:1

İnsanoğlunun kurtuluş arayışı insanlık tarihi kadar

eskidir. Bu arayış bazen siyasi, bazen ekonomik, bazen

de dini olmuştur. Sıkıntı dolu bir dünya içinde yaşayan

insanlar tüm çağlar boyunca olduğu gibi bugün de

aynı biçimde birileri tarafından kurtarılmayı

beklemektedir. Ne yazık ki sınırlı insanların diğer

sınırlı insanlar tarafından kurtarılma bekleyişi, hep

hayal kırıklığı ve acıyla sonuçlanmıştır. İnsanoğlunun

6



kurtarılma arzusu aslında çok yerinde bir arzudur.

Ancak kurtuluşu, sandığı gibi siyasi, ekonomik veya

ahlaki değildir. Sorun tüm bunların ötesinde ve çok

daha ciddidir! İnsanoğlu kusursuzluğu ve ölüm-

süzlüğü aramaktadır. Kurtarılması gereken yanı,

kusurlu ve ölümlü olan yanıdır. Bunun anlamı hiçbir

kusurlu insanın bir diğerini kurtaramayacağıdır. İşte

Mesih bu yüzden dünyaya gelmiştir. İnsanoğlunun

yeniden kusursuz ve ölümsüz olabilmesinin yolunu

açmıştır. Kendisi kusursuz  ve ölümsüzken, kusurlu ve

ölümlü olanların yerine geçmiş ve çarmıhta onlar için

yargılanmıştır. Bir kimse İsa Mesih'e iman ettiğinde,

kendi kusurları Mesih'e, Mesih'in kusursuzluğu da o

kişiye geçer. Eğer İsa Mesih'e iman etmişseniz artık

sizin için hiçbir mahkumiyet yoktur. Tanrı önünde

kusursuz kılınmış ve aslında davanız sonsuza dek

düşürülmüştür. Bilmeniz gereken gerçek, artık

Mesih'in doğruluğuyla eşdeğer bir doğruluğa,

değiştirilemez bir biçimde kavuşmuş olduğunuzdur. 
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G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, Oğlun İsa Mesih'i benim yerime

yargılayıp beni akladığın için teşekkür ediyorum. İsa

Mesih bana vermiş olduğun kurtuluş için sana

teşekkür ediyorum. İsa Mesih'in adıyla amin!    
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I I I .  KUTSAL  KILINDIĞINIZI  BİLİN

''Tanrı'nın bu isteği uyarınca, İsa Mesih'in bedeninin

ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık.''

İbraniler 10:10    

İn sanoğlu tarih boyunca Tanrı kutsallığına ulaşmak

ve bu kutsallığa ortak olabilmek için çok farklı yollar

ve yöntemler denemiştir. Bu uğurda pek çok sahte

dinler bile ortaya çıkmıştır. Ancak normal koşullarda

Tanrı'nın kutsallığına eşdeğer bir kutsallığa kavuşmak

insan için imkansız bir durumdur. Bunun anlamı,

hiçbir kusurlu insanın kendi çabasıyla ne yaparsa

10



yapsın (ibadetler, iyilikler) böylesine bir kutsallığa asla

erişemeyeceğidir. Yine de insanlar yaptıkları ibadetler

ve iyiliklerle Tanrı'nın kendi kutsallığından ödün verip

onları kabul edebileceği düşüncesiyle bir kutsallaşma

çabası içine girerler. Ancak bu gerçekçi olmayan boş

bir çabadır. Çünkü Tanrı kutsallığından ödün

veremez, verseydi, kutsal olamazdı. Tanrı cennetine

yalnızca kendisininkine eşdeğer bir kusursuzluğa sahip

olanları kabul edebilir. Yine bunun anlamı normal

koşullarda hiçbir insanın kendi kutsallığıyla cennete

giremeyeceğidir. Ancak insanoğlunu sonsuz bir

sevgiyle seven Tanrı, onların sonsuz mahvoluştan

kurtulup kendisiyle beraber olabilmelerinin yolunu

açmıştır. İnsan biçimine bürünerek Mesih olarak

dünyaya gelen Tanrı, insanları kendisinden ayıran

tüm kusurları ve günahları için hakkettikleri cezayı

çarmıh üzerinde kendi üzerine almıştır. Bunu ilk ve

son kez gerçekleşmiştir. Bilmeniz gereken gerçek, İsa

Mesih'e iman ettiğiniz an Tanrı'nın kutsallığına
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eşdeğer bir kutsallığa kavuşmuş olduğunuzdur.   

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, Oğlun İsa Mesih aracılığıyla beni kendi

kusursuz kutsallığına ortak ettiğin için teşekkür

ediyorum. İsa Mesih'in adıyla amin!   
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I V .  SEVİLDİĞİNİZİ  BİLİN

''Tanrı'yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve

Oğlu'nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak

dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.''

1. Yuhanna 4:10

T ü m insanlar sevmek ve sevilmek ister. Yaşama anlam

veren en önemli şey sevgidir. Sevgi olmadan yaşam

çekilmez bir hale gelir. Çünkü bu ihtiyaç karşı-

lanmadığında insanlar sağlıklı bir yaşam sürdüremez.

Nasıl astım krizine giren bir insan sağlıklı nefes alıp

veremezse sevgiden yoksun yaşamlar da aynı biçimde
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duygusal olarak sağlıklı olamazlar. İnsanlar diğer

insanlar tarafından sevilmek için hep bir çaba

içindedir. Bazen de bu çabalama hayal kırıklığı veya

acıyla sonuçlanabilir. Her insanın içinde, bir şeyler

yapmadan olduğu gibi kabul görüp sevilme arzusu

vardır. Bu, karşılıksız, hiç değişmeyen bir sevgiye karşı

duyulan derin bir açlıktır. Böylesine bir sevgiye ne

yazık ki insanlar sahip değildir. İnsanların sevgisi,

değişken ve sınırlıdır. Yüzde yüz güvenilemez.

İnsanoğlunun aradığı sevgi aslında tanrısal sevgidir.

Yukarıdaki ayetler tam da bundan söz eder. Biz hiçbir

şey yapmadan, Tanrı bizi, biz olduğumuz için

sevmiştir. Sevgisini de açık bir biçimde göstermiştir.

Bizler yargılanıp mahkum olmayalım diye Oğlu'nu

bizim için dünyaya göndermiştir. Buradaki kilit nokta,

biz hiçbir şey yapmadan O bizi sevmiş ve harekete

geçmiştir. İşte bu, herkesin aramakta olduğu koşulsuz,

karşılıksız, değişkenlik göstermeyen ilahi sevgidir.

Bilmeniz gereken gerçek, böylesine bir sevgiyle
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sevilmekte olduğunuzdur.

 

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, ben seni henüz tanımadan ve sevmeden

önce beni sevdiğin ve benim kurtuluşum için Oğlu'nu

gönderdiğin için teşekkür ediyorum. İsa'nın adıyla

amin!  
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V .  TANRI  ÇOCUĞU  OLDUĞUNUZU  BİLİN

Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize

“Tanrı'nın çocukları” deniyor! Gerçekten de öyleyiz.

Dünya Baba'yı tanımadığı için bizi de tanımıyor.

1.Yuhanna 3:1  

Yaşa mım ızı biçimlendiren unsurlardan en önemlisi

kim olduğumuz konusundaki fkrimizdir. Çünkü kim

olduğunuz bilgisi yaşama bakış açınızı belirler. Bakış

açısı da dış dünyadaki yerimizi belirler. Eğer

kendinizle ilgili zayıf, eksik, değersiz olduğumuz

yönünde düşüncelere sahipseniz, yaşamınızda sergi-
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leyeceğiniz davranışlar da bu düşüncelerinizi destekler

cinsten olacaktır. Aslında bu eylemler düşüncelerinizin

bir onayı ve aynasıdır. Kimi insanlar sahip oldukları

bazı yeteneklerden dolayı ayrıcalıklıdırlar. Bunun

farkında olan bu insanlar davranışlarıyla bu düşünc-

elerini gittikleri her yerede sergilerler. Yukarıdaki

ayetler muazzam bir gerçeği bize açıklamaktadır. İsa

Mesih'e iman ettiğiniz an, yeni bir aile içinde yaşama

gözlerinizi açarsınız. Bu aile tüm yaratılışın en güçlü,

en varlıklı, en saygın ailesidir. Tanrı'nın ailesidir. Aile

üyelerinin sahip olduğu ayrıcalıklar sınırsızdır.

Ayrıcalıkların tümü yalnızca bilmek ve inanmakla

gerçekleşir. Bu yüzden kilit nokta, kim olduğumuz

bilgisini açık bir şekilde gözler önüne seren, kimden

doğduğumuz, yani babamızın kim olduğu bilgisidir.

Babamız'ın Tanrı olduğu gerçeğini bilmek, O'nun

yaratmış olduğu yaşama bakış açımızı tamamen

değiştirir. Kendimizi yaşamın içinde güçlü, yeterli,

saygın ve olağanüstü ayrıcalıklarla donatılmış olarak
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görürüz. Bugün bilmeniz gereken gerçek, Tanrı

çocukları olduğunuz ve egemenlik sürmek üzere

yaratıldığınızdır. 

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, senin bir çocuğun olduğum için

seviniyor ve şükrediyorum. İsa Mesih'in adıyla amin! 
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V I .  İYİLEŞMİŞ  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Aslında hastalıklarımızı O üstlendi, acılarımızı O

yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını,

vurulup ezildiğini sandık.''

Yeşaya 53:4 

Hastalıklar tarih boyunca insanların yaşamında

her zaman acı ve sıkıntılara neden olmuştur.

Hastalığın iyi bir şey olmadığı konusunda herkes aynı

fkirdedir. Kutsal Kitap, Tanrı'nın iyi olduğunu, iyi

şeylerin yalnızca O'ndan geldiğini söyler. Bu da bizi,

hastalıkların Tanrı'dan gelmediği gerçeğine götürür.
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Burada hastalıkla Tanrı'nın bir ilişkisinin olmadığını

anlamamız çok çok önemlidir. İyi olan Tanrı, insan

yaşamında sıkıntıya veya yıkıma neden olan

hastalıkların nedeni değildir. Hastalık bir kötülüktür.

Tanrı diğer kötülüklere olduğu gibi bu kötülüğe de

karşıdır ve buna kayıtsız kalmamıştır. İnsanoğlunun

kurtuluşu için İsa Mesih'i dünyaya gönderdiğinde bu

soruna da bir çözüm sunmuştur. İsa Mesih'in sağlamış

olduğu kurtuluşun yeryüzündeki yansımalarından

birisi de şifadır. Günahın bir sonucu olarak bizim

üzerimize gelmesi gereken hastalıkları, İsa Mesih

kendi üzerine almıştır. Eğer bugün yaşamınızda her

hangi bir hastalık nedeniyle sıkıntılar yaşıyorsanız,

bilmeniz gereken gerçek, o hastalığı İsa Mesih'in iki

bin yıl önce sizin yerinize çoktan taşımış olduğudur.

Hastalığınızın semptomları ne olursa olsun İsa

Mesih'in size çoktan şifa vermiş olduğu gerçeğine

odaklanın. Bunu yaptığınızda hastalığınızın çok

yakında ortadan kalktığına mucizevi bir biçimde tanık
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olacaksınız. Bilmeniz gereken gerçek, İsa Mesih

aracılığıyla çoktan iyileşmiş olduğunuzdur. Bugün

şükrederek şifanızı kabul edin. 

G ü n ü n  D u a s ı

Rab İsa, hastalığımı benim yerime taşıyıp bana şifa

verdiğin için teşekkür ediyorum. Senin yaralarınla

iyileşmiş olduğumu imanla kabul ediyorum. Amin! 
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VI I .  YALNIZ  OLMADIĞINIZI  BİLİN

''Seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü

bırakmayacağım.'' İbraniler 13:5b

İ n s a n sosyal bir varlıktır ve ilişki içinde olmak üzere

yaratılmıştır. İnsanın ihtiyaç duyduğu ilişki aslında iki

basamaklıdır. Bunlardan ilki ve en önemlisi Tanrı'yla

olan ilişkidir. Çünkü bu ilişki kurulmadan insanoğlu

içindeki yalnızlık duygusundan asla tam olarak

kurtulamaz. Yaşamımızda bize en yakın insanlardan

başlayarak pek çok insan olabilir ancak yüreğin

derinliklerinde bulunan yalnızlık duygusunu yalnızca
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Tanrı'yla olan paydaşlık giderebilir. Bugün pek çok

insan yalnızlık duygusuyla boğuşmakta ve buna farklı

farklı çözümler aramaktadır. Kimileri işiyle gücüyle,

kimleri hobilerle, kimileriyse başka başka şeylerle

yaşamındaki yalnızlığı gidermeye çalışmaktadır. Ancak

ne yapılırsa yapılsın içerideki o derin boşluk Tanrı

dışında hiçbir şeyle doldurulamaz. Yalnızlık kendisiyle

birlikte korkuyu ve çaresizliği de getirmektedir.

Nihayetinde umutla tutunulan her şeyin bir sonu ve

sınırı vardır. Oysa bu çetin sorunun inanılamayacak

kadar güzel ve çok kolay bir çözümü vardır. Çözüm

Tanrı'dır! Tanrı sevgidir ve sevgisini paylaşmak için

insanı yaratmıştır. Tanrı sevgisi olmaksızın insan

yaşamı boş ve anlamsızdır. İnsanı Tanrı'dan ayıran

engel yani günah sorunu İsa Mesih'in çarmıhıyla

çoktan aşılmıştır. İsa Mesih'e iman ettiğimizde,

Tanrı'yla kopartılamaz bir biçimde sevgi temelli bir

ilişki içine gireriz. Artık yalnız ve çaresiz değiliz.

Bilmeniz gereken gerçek, bizi koşulsuz bir sevgiyle
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seven sınırsız Tanrı hep yanı başımızda ve bizden

yanadır.

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, her zaman beni sevdiğin ve benimle

birlikte olduğun için teşekkür ediyorum. İsa Mesih'in

adıyla amin! 
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VII I . UMUDUNUZUN  OLDUĞUNU  BİLİN

''Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen

Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize

dökülmüştür.'' Romalılar 5:5 

U m u t , yaşadığımız bu kusurlu dünya içinde yaşamı

sürdürebilir kılan en temel ihtiyaç-larımızdan birisidir.

İşler sarpa sardığında, sıkıntıların tam ortasında umut

devreye girer ve bize, ''Bu durum kalıcı değil, vaz

geçme, önünde seni bekleyen daha çok güzel günler

var'' der. Umudunu tamamen yitirmiş insanlar

genellikle yaşamaktan vazgeçmiş olanlardır. Çünkü bu
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insanların ne yazık ki geride tutunacak hiçbir şeyleri

kalmamıştır. Umut bu yüzden yaşamda hayati önem

taşır. Bizim umudumuzsa değişmez ve sarsılmazdır.

Çünkü umudumuzun kaynağı Tanrı'dır. Tanrısal

umut koşullardan bağımsız olduğu için değişkenlik ya

da belirsizlik barındırmaz. Sağlamdır ve Tanrı'nın

güvencesi altındadır. Dünyanın umudu değişken

koşullara bağlı olduğu için olasılıklar dahilindedir.

Çiftçi ektiği tohumun ürününü toplayabilir yada

toplamayabilir. Yağmur yağabilir veya yağmayabilir.

Ancak bizim umudumuz böyle değildir! Kesin ve

değişmezdir. Bu yüzden tanrısal umudu anlamamız

çok önemlidir. İmkansız görünen  zamanlar da bile

umudumuz hep vardır. Çünkü umudumuzun kaynağı

olan Tanrı koşullarla sınırlı değildir. Modern tıp

sınırlarım buraya kadar dediğinde bile, sınırsız Tanrı

umudumuzu kullanarak devreye girer ve bizi sınırların

ötesindeki şifamıza taşır. Bilmeniz gereken gerçek, her

durumda umudunuz olduğudur. 
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G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, umudumu koşullara değil yalnızca sana

bağlıyorum. Önümde kimsenin kapatamayacağı hep

bir açık kapı olduğu için teşekkür ediyorum. İsa

Mesih'in adıyla amin!
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I X . koRUNMAKA  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Çünkü O seni avcı tuzağından, ölümcül hastalıktan

kurtarır. Seni kanatlarının altına alır, onların altına

sığınırsın. O'nun sadakati senin kalkanın, siperin

olur.'' Mezmur 91:3-4

B u g ü n pek çok insan ne yazık ki korku içinde bir

yaşam sürdürmektedir. Korku, insanların yaşam

kalitesini düşüren, kimi zaman duygusal açıdan onları

tamamen felç eden, aslında karanlık bir güçtür. Doğal

olarak öngörülemez ve belirsizliklerle dolu bir dünya

içinde, insanlar hem kendileri hem de sevdikleri için
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korkma eğilimindedirler. Ancak korkunun kötü yanı,

korktuğunuz şey asla gerçekleşmese bile bu anın

güzelliklerini gölgelemesi ve mutluluğunuzu ciddi bir

şekilde tehdit etmesidir. Öncelikle korkunun Tanrı'dan

gelmediğinin altını çizmeliyiz. Korku, Şeytan'ın

insanlara karşı kullandığı en önemli silahlardan biridir.

Korku içinde bazı tehditler vardır. Bu tehditler, kimi

zaman fziksel bedenimize, kimi zaman da duygusal

dünyamıza yöneliktir. Doğal insan kendi gücüyle ve

yöntemleriyle korkuyla baş etmeye çalıştıkça, yüzme

bilmeyen biri gibi batmaya başlar. Sınırlıyız! İşte bu

yüzden sınırsız olan Tanrı'ya ihtiyacımız vardır. Tanrı

sevgidir ve sevgi korkunun panzehiridir. Bizi koşulsuz

bir sevgiyle seven Tanrı kötülüklerden koruyacağına

dair bize bazı vaatler vermiştir. Bu büyük bir

güvencedir. İşte bu yüzden 7/24 sınırsız Tanrı

tarafından korunmakta olduğunuzu bilmek çok

önemlidir. Bu gerçeğin bilinciyle O'nun sevgisine

odaklanın ve size vermiş olduğu bol yaşamın tadını
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şükran dolu bir yürekle çıkarın!

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, beni her zaman koruduğun için teşekkür

ediyorum. Sende güvendeyim ve korkmuyorum. İsa

Mesih'in adıyla amin!
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X .  zAFERLİ  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten,

O'nu tanımanın güzel kokusunu aracılığımızla her

yerde yayan Tanrı'ya şükürler olsun!''

2. Korintliler 2:14

B a k ış açısı yaşamınızda belirleyici bir güce sahiptir.

Nasıl bir yaşam süreceğinizi çoğu zaman yaşama nasıl

baktığınız belirler. Bakış açınızın merkezinde

kendinizle ilgili içsel bir resim vardır. Birisinin,

''Hayatın %10'u başınıza gelen şeylerden, %90'ı da

onlara verdiğiniz tepkilerden oluşur'' dediğini
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duymuştum. Bu gerçekten çok doğru bir tespittir. O

zaman doğru tepkiler için kendimizle ilgili doğru bir

bakış açısına sahip olmak kilit noktadır. Az önce

okumuş olduğumuz ayetler bu konuda bize çok değerli

bilgiler vermektedir. Çünkü kendimizle ilgili en doğru

bilgiyi bize geçmişimiz, çevremiz veya duygularımız

vermeyecektir. Bunu yalnızca Tanrı sözü verebilir.

Sizi başkalarının tanımlamasına sakın izin vermeyin.

Sizi yanılmaz bir biçimde tanımlayan Tanrı'dır. Tanrı

sözü bize zaferli, başarılı, yetkin ve donatılmış

olduğumuzu söyler. İçinde bulunduğunuz şu anki

koşullara bakarak sakın bunun aksini düşünmeyin.

Yenilginin, yetersizliğin sizi tanımlamasına izin

vermeyin. Bunların hepsi kalıcı değil, değişkendir. Siz

değiştirilemez bir biçimde Mesih'te zaferli bir konuma

sahipsiniz. Kendi hatalarınız veya koşulların dikte

edeceği hiçbir şey sizi Mesih'in zafer alayından

çıkartamaz veya uzaklaştıramaz. İşte bu yüzden

yaşamda kendi kazanmış olduğumuz bir zafer
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alayında değil de, Mesih'in zafer alayında yürüdü-

ğünüzü bilmek çok önemlidir.

G ü n ü n  D u a s ı

Rab İsa beni zaferine ortak ettiğin ve her zaman zafer

alayında tuttuğun için teşekkür ediyorum. İsa Mesih'in

adıyla amin!  
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X I . ÇARESİZ  OLMADIĞINIZI  BİLİN

''RAB benim ışığım, kurtuluşumdur, kimseden

korkmam. RAB yaşamımın kalesidir, kimseden

yılmam.'' Mezmur 27:1 

İnsan la rın öngörülemez yaşam içinde bazen

beklenmedik bir biçimde karşı karşıya kaldıkları çok

zor durumlar vardır. Üstesinden gelinemeyen bu

durumlar karşısında insanlar kendilerini çaresiz

hissederler. Çaresizlik hissi genel olarak  tüm umutlar

tükendiğinde ortaya çıkar. Karşı karşıya kalınan

durum bazen bir sağlık sorunu veya ekonomik bir
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aşmaz olabilir. Bazen de duygusal bir çöküntüye

neden olan bambaşka bir durum. Belki gelinen

noktada fziksel dünya içindeki sınırlarınızın sonuna

ulaşmış ve size her şey, ''Buraya kadar!'' demiş olabilir.

İyi haber, başlangıcı ve sonu Tanrı'nın belirliyor

oluşudur. Tanrı'nın bize vermiş olduğu muhteşem

vaatlerin sözcük dağarcığında çaresizlik sözü

bulunmaz. Çünkü hep bir çare vardır. Tüm kapılar

kapandığında önünüzde sizin için açık duran hep bir

kapı vardır. O durumla siz daha karşı karşıya

gelmeden çok önce Tanrı sizin için çoktan bir çıkış

kapısı açmıştır. Gözünüzü sorundan çözüme, yani

Tanrı'ya çevirmelisiniz. Gözünüzü Tanrı'ya diktiği-

nizde hep sizden yana olan sınırsız Tanrı'yla göz göze

geleceksiniz. O'nun sevgi dolu gözleri şefkatle size

bakarken, üzerinizde çaresizlik hissinden eser

kalmadığını hissedeceksiniz. Burada bilmeniz gereken

gerçek, hatalı  seçimler sonucunda yanlışlar yapmış

olsanız bile Tanrı'nın size karşı olan sadakati ve sevgisi
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nedeniyle hep yardıma hazır oluşudur. 

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, bana karşı duyduğun koşulsuz sevgin ve

sadakatin için teşekkür ediyorum. Hep yanı başımda

olduğunu bilerek gözümü sorunlara değil sana

dikiyorum. İsa Mesih'in adıyla amin!       
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XI I .  ÖZGÜR  oLDUĞUNUZU  BİLİN

''Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için

dayanın. Bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin.''

Galatyalılar 5:1

 

Özgürlük duygusu Tanrı'nın insana vermiş olduğu

değerli armağanlardan birisidir. İnsanın doğasında

özgürce yaşamak vardır. Ancak çoğu zaman insanlar

özgürlük kavramını doğru bir biçimde anlamazlar.

Özgürlük, her durumda doğru olanı seçip, onu

yapabilme gücüdür. Eğer doğru olanı bildiğiniz halde

onu yapma gücünden yoksunsanız, özgür değilsiniz
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demektir. Buradaki özgürlük kriteri doğru olanı

bilmek ve onu seçmektir. Yaşadığımız dünyada bugün

pek çok insan özgürlüğü kafasına göre yaşamak

olduğunu sanmaktadır. Buradaki temel sorun

kafamızdaki bazı şeylerin doğru olmayışıdır. İnsan

başlangıçta doğru ve özgür olarak yaratılmıştı. Ancak

yapmış olduğu yanlış seçimlerle özgürlüğünü

kaybetmiştir. Doğruluk mutlak bir şeydir. Dışarıdaki

güneşin varlığı gibidir. Kişiden kişiye değişmez. Doğru

olan Tanrı'dır. Kusursuz ve bağımsızdır. İnsanı da

kendine benzerliğinde yaratmıştır. İnsan kendi

seçimiyle Tanrı'dan koptuğunda özgürlüğünü de

kaybetmiş oldu. Ancak Tanrı insanı yeniden özgür

kılmak için ete kemiğe bürünerek dünyaya gelmiştir.

Mesih tutsakları özgür kılmaya gelmiştir. İsa Mesih'e

iman ettiğiniz gün doğru kılındınız ve artık

özgürsünüz.  Bilmeniz gereken gerçek, değiştirilemez

bir doğruluğa ve özgürlüğe kavuşmuş olduğunuzdur.

Oğul bir kimseyi özgür kılarsa, o kişi gerçekten
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özgürdür. Siz özgürsünüz.

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, Oğlun İsa Mesih aracılığıyla beni özgür

kıldığın için teşekkür ediyorum. Ben doğruyum ve

doğru olanı yapmak için özgürüm. İsa Mesih'in adıyla

amin!
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XIII . AKLANMIŞ  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Öyle ki, O'nun lütfuyla aklanmış olarak umut içinde

sonsuz yaşamın mirasçıları olalım.'' Titus 3:7  

Ak la n ma kavramındaki derinliği kavramamız, zaferli

bir Hristiyan yaşamını sürdürebilmek için anlamamız

gereken kilit noktalardan birisidir. Mahkemede hakim

karşısında suçlu olduğu iddia edilen bir kişinin

durumunu düşünün. Bu kişinin avukatı müvekkilinin

suçsuz olduğunu kanıtlar ve ardından suçlu sanılan kişi

aklandığı için hakim tarafından suçsuz ilan edilir. Ve

böylece dava düşer. Bunun anlamı, o kişinin hiçbir

50



zaman o suçla bir ilişkisinin olmadığı ve tamamen

masum olduğudur. Burada masum veya suçlu olma,

bir konum ve durumdur. Bunu anlamamız çok çok

önemlidir. Bizler de aynı şekilde İsa Mesih'e iman

ettiğimiz zaman aklanmış, yani masum sayıldık.

Tamamen suçsuz ilan edildik. Yine burada aklanmış

olmamızın belli bir zaman dilimine ve belli koşullara

bağlı olmadığını, bunun bir konum olduğunu

anlamamız da çok önemlidir. Aklanabilmek için

tamamen suçsuz olmanız gerekir. İsa Mesih'in

sağlamış olduğu aklanma, bize veya koşullara bağlı

değildir. Ayetlerde söylendiği gibi lütufa, yani bizden

tamamen bağımsız bir biçimde gerçekleşmiştir. İşte bu

yüzden değişmez ve değiştirilemez. Suçsuz sayılmış

olma konumunuzu hiçbir şey, buna siz de dahil

değiştiremezsiniz. Tanrı önünde Mesih aracılığıyla hiç

günah işlememiş gibi masum sayıldık. Burada

bilmeniz gereken gerçek, Tanrı'nın bizi sonsuz bir

antlaşmayla, değiştirilemez bir biçimde ''Masum''
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kılmış olduğudur. 

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, Oğlun İsa Mesih'in lütfu aracılığıyla beni

sonsuz bir biçimde doğru kılarak akladığın için

teşekkür ediyorum. İsa Mesih'in adıyla amin! 
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XIV. YETERLİ  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.''

Filipililer 4:13 

Yaş a m da herkes zaman zaman üstesinden gele-

mediği bazı durumlarla karşı karşıya kalır. Yetersizlik

düşüncesi duygusal açıdan sıkıntı verici bir durumdur.

Bazen de bu durum kronikleşip yetersizlik duygusu

kişiliğin bir parçasına dönüşebilir. Tabii ki belir-

sizliklerle dolu bir dünyada çözümü zor olan

sorunlarla herkes karşılaşır. Ancak işin aslı, bu

sorunların bir çoğu aslında o kadar da korkutucu
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değildir. Yalnızca göze öyle görünür. Eski İsrail'de

Musa, Kenan ülkesini araştırmak üzere on iki adam

göndermişti. Bunlardan onu korkmuş bir biçimde geri

dönerken, ikisi sanki apayrı bir ülkeye gitmişler gibi

olumlu ve sevindirici haberlerle dönmüşlerdi. Oysa

hepsi aşılması gereken aynı engeli görmüşlerdi.

Engeller, diğer bir ifadeyle aşmazlar iki grubun gözüne

farklı biçimde görünmüşlerdi. Bir grub için altında

kalınacak bir tehlike, diğer grup içinse onları daha

yukarılara taşıyacak bir fırsattı. Olumlu bakanlar

başarılı olurken, diğerlerinin başına korktukları

gelmiştir. Başaranlar donatılmış olduklarını biliyor ve

onları yeterli kılmış olan Tanrı'ya güveniyorlardı.

Diğerleriyse kendilerini yetersizlik ve çaresizlik

duygusuna teslim etmişlerdi. Yukarıdaki ayette

söylendiği gibi bu yaşamda önümüze çıkabilecek her

engeli aşmak için yeterli kılındık. Burada bilmeniz

gereken gerçek, aslında hiçbir engeli tek başınıza

göğüslemek zorunda kalmadığınız ve Tanrı'yla her
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engeli aşmak için yeterli olduğunuzdur. 

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, karşılaşabileceğim her engeli aşmak için

yanımda olduğun ve beni yeterli kıldığın için teşekkür

ediyorum. İsa Mesih'in adıyla amin!
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X V . KORKUDAN  ÖZGÜR  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve

özdenetim ruhu vermiştir.'' 2. Timoteos 1:7 

K o rk u herkesin zaman zaman karşı karşıya kaldığı

zorlayıcı bir duygudur. Kişiyi dalgalı ve olumsuz bir

ruh hali içine sokan bu duygu, ne yazık ki kimi

insanların yaşamlarını kalıcı bir biçimde yönetmeye

başlayabilir. Yaşam kalitesini düşüren korku, etkisi

altına aldığı kişileri duygusal açıdan felç eder. Nasıl

felçli bir insan hareket kabiliyetini yitirdiği için

yaşamını rahat bir biçimde sürdüremezse, yaşamları
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korku tarafından yönetilen insanlar da aynı biçimde

rahat bir yaşam sürdüremezler. İnsanın günah

nedeniyle Tanrı'dan ayrı kalmasıyla korku ilk defa

insan yaşamına girmiştir. Bunun nedeni ceza-

landırılma düşüncesi ve belirsizliktir. Kutsal Kitap bize

korkunun Tanrı'dan gelmediğini söyler. Hatta

Tanrı'nın sevgi olduğunu ve sevginin korkuyu silip

attığını söyler. Korkunun kökeninde cezalandırılma

düşüncesi vardır. Eğer bugün yaşamınızın bazı

alanlarında korkular varsa bundan kurtulmanın yolu

Tanrı sevgisini yaşamınıza nüfuz etmesidir. Burada

bilmeniz gereken gerçek, ne olursa olsun, neler yapmış

olursanız olun Tanrı'nın sizin için olan sevgisi asla

değişmez ve değiştirilemez. Bu sevgi sizin yaptık-

larınıza bağlı değildir. Tamamen sizden bağımsızdır!

Dolayısıyla siz yaptıklarınızla veya yapacaklarınızla bu

sevgiyi etkileyemezsiniz. Sevilmiş olduğunuz gerçeği

değiştirilemez bir biçimde güvence altındadır. Tanrı

tarafından koşulsuzca sevildiğinizi bildiğinizde,
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kendinizi güvende hissedecek ve her türlü korku-

nuzdan da özgür olacaksınız. 

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, beni koşulsuzca sevdiğin ve bu yaşamda

beni asla yalnız bırakmadığın için teşekkür ediyorum.

İsa Mesih'in adıyla amin!    
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XVI . GÜVENDE  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak,

büyük sevinç içinde lekesiz olarak yüce huzuruna

çıkaracak güçtedir.'' Yahuda 1:24

M u t l u ve huzurlu bir yaşama sahip olabilmek için en

temel ihtiyaçlarımızdan birisi güven içinde oldu-

ğumuzu bilmektir. Güvensizlik duygusu tedirgin edici

ve korku vericidir. Bugün pek çok insan yalnız

Tanrı'nın verebileceği bu kalıcı güven duygusundan

yoksun olduğu için sürekli bir tedirginlik içindedir.

İnsan beş dakika sonrasını bile kestiremezken nasıl
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kendisinin ve sevdiklerinin güvenliğini sağlayabilir.

Tabii ki insanlar kendilerini ve geleceklerini güven

altına almak için pek çok şey deneseler de iç

varlıklarında kaygan bir zemindeymişler gibi sürekli

bir tedirginlik içindedirler. İnsanın güvenliğini

yalnızca Tanrı garanti edebilir. Gücünü aşan hiçbir

durum yoktur! Zamanın ötesinde olduğu ve her şeyi

bildiği için O'nun için sürpriz bir durum da yoktur.

Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın, kendisine güvenen insanları

nasıl koruyup kayıracağı bildiren pek çok vaatler

vardır. Tanrı bir konuda söz vermişse, O'na tamamen

güvenebilirsiniz. ''Seni koruyacağım'' demişse, koşullar

ne olursa olsun sizi koruyacaktır. Her yeni güne

Tanrı'da güvende olduğunuzu bilerek huzurla ve

korkusuzca başlayabilirsiniz. Bu dünyadaki günler-

inizin sonunda bile sizi sevinç ve esenlik içinde kötü bir

yere düşmenize izin vermeden kendi yüce huzuruna

çıkaracaktır. Bu dünyadan ayrılış pek çok insanı

korkuturken, Mesih imanlıları için böyle bir korku söz
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konusu değildir. Burada bilmeniz gereken gerçek,

şimdiden sonsuza dek Tanrı'nın koruması altında

olduğunuzdur.

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, sadakatinle beni her zaman koruduğun

için teşekkür ediyorum. İsa Mesih'in adıyla Amin! 
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XVII . GÜÇLÜ  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur,

kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf

düşmez, yürür ama yorulmazlar.'' Yeşaya 40:31 

Zİ n d e ve mutlu bir yaşam herkesin sahip olmak

istediği bir şeydir. Buna, hedef tutturmak, yaşamı

ıskalamamak da denilebilir. Ama ne yazık ki bir çok

insan bu türden bir yaşama sahip değildir. Güne

isteksiz ve yılgın bir ruh haliyle başlarlar. Amaçları

yalnızca günü kurtarmaktır. Yaşamı bir yükmüş gibi

hissederler. Fark etmemiz gereken şey, her günün bir
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armağan oluşu ve bir daha geri alınamayacağıdır.

Yaşam Tanrı'dan bir armağandır ve kendi içinde canlı

ve heyecan doludur. Bu armağanı dolu dolu yaşamak

için kilit nokta onu veren Tanrı'yla bağlantı içinde

olmaktır. Bu güneş enerjisiyle çalışan bir cihaza

benzer. Güneşe baktıkça enerjisine enerji katar. Bizler

de yaşamı bize veren Tanrı'ya odaklı bir yaşam

sürdürdüğümüzde hedef on ikiden vurur, derin bir

doyum duygusu yaşarız. Bu doyumu yalnızca Tanrı

verebilir. Tanrı'ya odaklı bir yaşam her yeni güne

şükran dolu bir yürekle başlamaktan geçer. Bu bir

farkındalık durumudur. Tanrı'da olduğunuz için

yaşamınızda size vermiş oldukları için Tanrı'ya sürekli

şükredin. O'na övgüler sunarak güne başlayın ve

sürdürün. Bu sizin enerjinize enerji, mutluluğunuza

mutluluk katar. Burada bilmeniz gereken gerçek,

yaşamda ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi size cömertçe

sağlamak için Tanrı'nın hep yanıbaşınızda oluşudur.

Şükredin ve sevinin! 
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G ü n ü n  D u a s ı 

Göksel Baba, Oğlun İsa Mesih aracılığıyla bana

sonsuz ve bol yaşam verdiğin için teşekkür ediyorum.

Sevinç ve şükran dolu bir yürekle gözümü gücümün

kaynağı olan sana dikiyorum. İsa Mesih'in adıyla

amin!
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XVIII . H E R  ŞEYİN  MÜMKÜN

OLDUĞUNU  BİLİN

''İsa onlara bakarak, 'İnsanlar için bu imkansız, ama

Tanrı için her şey mümkündür' dedi.'' Matta 19:26

Sı nırl ı bir dünyada sınırlar içinde yaşıyoruz. Bazen

yaşamın sınırlarına sert bir şekilde çarpabilirsiniz. Bu

sağlıkla ilgili bir durum, fnansal bir sıkıntı, duygusal

bir sorun veya hiç hesapta olmayan bir durum olabilir.

Bu zamanlarda insanlar yardım bulabilmek için her

yere koşarlar. Ancak sınırlara ulaşıldığında, çaresizlik
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duygusuyla baş başa kalırlar. Bu gerçekten yıpratıcı bir

duygudur ve herkes öyle veya böyle bunu zaman

zaman deneyimler. Finansman durumunuz hiç ümit

olmadığını, doktor raporu tedavi için çok geç

kalındığını, koşullar amacınızı gerçekleştirmek için

yeterli olmadığınızı ve hatta imkansız olduğunu

söyleyebilir. Bunların hiçbirinin sizi esir almasına izin

vermeyin. Evet bu durumlar uzmanların görüşleri

olabilir. Ancak akıldan çıkartılmaması gereken şey,

uzmanların da bir sınırının olduğudur. Son sözün

sahibi uzmanlar değil, Tanrı'dır. Tanrı için her şey

mümkündür. İsa'dan yardım isterken kızının ölüm

haberini alan acılı babaya İsa'nın neler demiş

olduğunu hatırlıyor musunuz? ''Yalnızca iman et''

demişti. Diğer bir ifadeyle İsa acılı babaya,

''Gördüklerini, duyduklarını dikkate alma. Yalnızca

bana inan ve güven'' demiştir. Çünkü Tanrı için her

şey mümkündür. O'na güvendiğinizde, son bir

başlangıca, ölüm dirilişe ve imkansız mümküne
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dönüşebilir. Burada bilmeniz gereken gerçek,

Tanrı'nın sizinle, sizden yana olduğu ve O'nun için

her şeyin mümkün olduğudur.  

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, her şeyde sana güveniyorum. Senin beni

koşulsuz bir sevgiyle sevdiğini ve benim için her şeyi

yapabileceğini biliyorum. İsa Mesih'in adıyla amin!
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XIX. ZENGİN  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz.

O'nun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye,

zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul odu.''

2. Korintliler 8:9

Yaşadığım ız dünya içindeki tüm kaynaklar sınırlıdır.

Bu da insanları sınırlı kaynakları paylaşma konusunda

bir mücadele içine iter. Bu durum bazen çatışmaya

bile neden olabilir. Çünkü insanlar ihtiyaçlarının

karşılanmasının kendi güçlerine ve bu sınırlı

kaynaklara bağlı olduğunu sanır. Oysa yukarıdaki
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ayetler bize, başka bir gerçeklikten söz eder. İlk olarak

sınırsız kaynakların sahibi kendi sınırsız zenginliğine

bizi ortak etmiştir. İkinci olarak da buna sahip olmak

için mücadele etmemiz ve diğerleriyle çatışmamız

gerekmez. Eski İsrail'de İshak kuraklık yılında tohum

ekmiş ardından yüz kat ürün toplamıştır. Ülke kuraklık

içinde kırılırken yani koşullar  ekmenin ve biçmenin

mümkün olmadığını söylerken, İshak susuz topraktan

büyük bir hasat toplamıştır. Tanrı'nın kutsaması

altında olduğunuzda, artık bereketler sınırlı koşullara

bağlı değildir. Diplomanız, çevreniz, deneyiminiz

olmasa bile  doğal olarak ulaşamayacağınız noktalara

Tanrı sizi taşıyabilir. Yeter ki artık Tanrı kutsaması

altında olduğunuzu bilerek sıra dışı bereketleri

toplamak için kendinizi hazırlayın. Burada bilmeniz

gereken gerçek, İsa Mesih'e iman ettiğinizde, kendi

yoksulluğunuzun (sınırların) İsa Mesih'e, O'nun

zenginliğinin (sınırsızlığın) sizin üzerinize gelmiş

olduğudur. İshak gibi içinde bulunduğunuz koşulları
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hiç dikkate almayın. Bilmeniz gereken gerçek, siz

kutsandınız ve bu yüzden her yerde zenginsiniz!

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, Oğlun İsa Mesih aracılığıyla beni zengin

kıldığın için teşekkür ediyorum. Her yerde bereket

altındayım. İsa Mesih'in adıyla amin!  
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X X . MUCİZEYE  YAKIN  OLDUĞUNUZU  BİLİN

 

Yeşu halka, ''Kendinizi kutsayın' dedi, ''Çünkü RAB

yarın aranızda mucizeler yaratacak.'' Yeşu 3:5

M uc İ ze imkansız bir kriz döneminin içinden doğaüstü

bir biçimde çıkmaktır. Körün krizi görüşünün kapalı

olmasıdır. Susuzluktan ölmek üzere olan insan içinse

sudur. Tedavisi mümkün olmayan bir hasta içinse

şifadır. Herkes zaman zaman bir mucizeye ihtiyaç

duyar. Mucize adı üzerine doğaüstüdür ve Tanrı'dan

gelir. Çünkü Tanrı için her şey mümkündür. Asıl soru,

Tanrı'nın mucizeyi gerçekleştirmeyi isteyip isteme-
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diğidir. İncil'de bu sorunun yanıtını şüphe bırakmaz

bir biçimde aydınlığa kavuşturan bir cüzamlı hikayesi

vardır. Bu adam toplum dışı edilmiş ve çaresizce

ölümü beklemektedir. Ancak bir gün İsa'yla karşılaşır.

O'na ürkek bir biçimde kendisini iyileştirmeye istekli

olup olmadığını sorar. Yüreği merhametle dolu olan

ve Tanrı'yı temsil eden İsa, ona şefkatle dokunur ve

bunu yapmak istediğini söyler. Adam doğaüstü Tanrı

dokunuşuyla anında iyileşir. Mucize diğer bir ifadeyle

Tanrı merhametinin yaşamlarımıza nüfuz etmesidir.

Burada bilmemiz gereken gerçek, Tanrı'nın insanlar

arasında ayrım yapmadığı ve merhametinin sınırsız

olduğudur. Yapmanız gereken şey cüzamlı adam gibi

kendinizi hazırlayıp Tanrı'nın karşısına çıkmanızdır.

Kimseyi geri çevirmez ve hayır demez! İsa Mesih'e

iman ettiğiniz zaman, Tanrı'nın mucizeler dahil olmak

üzere tüm kutsamalarını almak için kendinizi

konumlandırmış olursunuz. İmanla kabul edin ve

daha görmeden almışsınız gibi şükredin! Bilmeniz
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gereken gerçek, mucizenizin görünmesinin an meselesi

olduğudur. 

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, sınırsız sevgin ve merhametin için

teşekkür ediyorum. İsa Mesih'in adıyla amin!
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XXI . BAĞIŞLANMIŞ  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı

lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı

aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın

bağışlanmasına kavuştuk.'' Efesliler 1:7-8  

M od e rn tıp insan yaşamındaki bazı hastalıkların

kişinin duygusal dünyasından kaynaklandığını

düşünmektedir. Suçluluk duygusu ise listenin

başındadır. Kişi bir yanlış yaptığında, bilinçaltı yoluyla

cezalandırılması gerektiğini düşünür. Beden buna

kayıtsız kalmaz. Bunun yansımaları yorgunluk,
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keyifsizlik ve agresif bir ruh hali olabilir. Ve hatta bu

durum kronikleştiğinde bazı ciddi hastalıklarla bile

sonuçlanabilir. Suçluluk duygusu aslında sürekli

hatalar yapan kusurlu insan doğasının ayrılmaz bir

parçasına dönüşmüştür. Kutsal Kitap bize suçluluk

duygusunun kökeninde günah olduğunu söyler. Bize

sürekli suçlarımızı anımsatan kişinin de Şeytan

olduğunu ifade eder. Hatta Şeytan'nın adının anlamı

suçlayıcıdır. Tanrı bizi bu yıkıcı duygudan kurtarmak

için Mesih'i göndermiştir. Mesih'e iman ettiğinizde,

geçmiş, bugün ve gelecek olmak üzere tüm

günahlarımız, yani kusurlarımız Mesih'in kanı

aracalığıyla bağışlanmış demektir. İman ettikten sonra

suçluluk duygusunun yaşamınızdan nihai olarak

çıkması çok önemlidir. Unutmayın sizi suçlayan Tanrı

değil, Şeytan'dır. Şeytan sizi suçlasa da Tanrı davanızı

Mesih aracılığıyla çoktan düşürmüştür. Bilmeniz

gereken gerçek, Mesih'in kanı aracalığıyla bağışlanmış

ve böylece masum olduğunuzdur. Bugün minnettar ve
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sevinç dolu bir yürekle bağışlanmış olduğunuzu bilin

ve  ona göre yaşayın.

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, Oğlun İsa Mesih'in kanıyla beni aklayıp

sonsuza dek beni suçsuz saydığın için teşekkür

ediyorum. İsa Mesih'in adıyla amin!   
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XXII . AYRICALIKLI  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''O'nun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük

ve değerli vaatler verildi.''

2. Petrus 1:4

Yaşadığım ız dünyada herkes bazı ayrıcalıklara sahip

olmak ister. Bu, insanların hem özel hissetmesine hem

de mutlu olmasına neden olur. Ayrıcalık kişiyi

diğerlerinden öne veya üste çıkaran şeydir. Genel

olarak bu ayrıcalıkları belirleyen şey aile, çevre,

birikim, eğitim, yetenek ve benzeri başka şeylerdir.

Bazen insanlar ayrıcalıklı olup diğerlerinden üstün
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olabilmek adına yıllarca emek harcarlar. İyi haber, İsa

Mesih'e iman ettiğiniz an yeryüzündeki en üst

ayrıcalıklara sahip olduğunuzdur. Her şeyden önce

artık en zengin, en etkili ve en saygın ailenin bir

üyesisiniz. Tanrı sürekli ailesini büyütmektedir. Evlat

edindiği tüm çocukları direk mirasçıya dönüşür, yani

tanrısal ayrıcalıklara ortak olur. Tanrı her şeyin

sahibidir, yani mirasınızın bir sınırı ve sonu yoktur.

Yeryüzündeki tüm kaynakların bir sınırı olduğu için

tükenme tehlikesi vardır. Buradaki kilit nokta kim

olduğunuzu ve daha da önemlisi kime ait olduğunuzu

bilmektir. Girdiğiniz ve çıktığınız her yerde, yaptığınız

her işte bunun farkında olmalısınız. Bunu yalnızca bir

bilgi olarak bilmemeli, yaşamalısınız. Size verilen tüm

vaatler, yani ayrıcalılar İsa Mesih'te 'Evet ve Amin'dir.

İşte bu nokta çok önemlidir! Evet yanıtı içinde

olasılıklar yoktur. Kesindir! Bilmeniz gereken gerçek,

Babanız sayesinde her yerde ayrıcalıklı olduğunuzdur.

Bugün kendinizi bu gözle görüp güvenle yaşamınızı
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sürdürün. Bu Babanız'ı sevindirip O'nu onur-

landıracaktır.

 

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, Babam olduğun için çok teşekkür

ediyorum. Oğlun İsa Mesih aracılığıyla sağlamış

olduğun tüm ayrıcalıklar için teşekkür ediyorum. İsa

Mesih'in adıyla amin!  
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XXIII . YENİ  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler

geçmiş, her şey yeni olmuştur.'' 2. Korintliler 5:17

İn sa nl ar genel olarak yeni şeyleri severler. Yeni bir

kıyafet, yeni bir araba, yeni bir ev ve buna benzer yeni

şeyler insanları heyecanlandırır. Ama yaşadığımız

dünyada yeni olan her şey ne yazık ki zamanla

eskimeye ve yok olmaya mahkumdur. Bazen

yaşamdaki küçük bir değişiklik bile insanları mutlu ve

iyi hissettirebilir. Bu, saçınızı farklı bir şekilde kestirip

dış görünüşünüzde gerçekleşen basit bir değişiklik bile
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olabilir. İnsanlar aslında iç varlıklarında yeniliğe karşı

doyurulamaz bir açlık duyarlar. Ama ne yazık ki

yeniliğini ve tazeliğini  hep koruyabilecek yeryüzünde

hiçbir şey yoktur. İnsanın yeniliğe karşı olan bu

açlığının asıl nedeni, iç varlığında kalıcı olarak

yenilenme isteğidir. Buna Kutsal Kitap'ın ifadesiyle

yeniden doğuş diyoruz. İnsan yeniden doğmadığı

sürece kelebeğe dönüşemeyen bir tırtıla benzer.

Fiziksel açıdan ne kadar değişmeye çalışırsa çalışsın hiç

kimse yeniden doğmadan kalıcı yeniliğe kavuşamaz.

Bizi bir kelebek gibi koza içine sokup yeniden

doğmamızı sağlayan kişi İsa Mesih'tir. Bir kimse İsa

Mesih'e iman ettiğinde yeniden doğar ve böylece her

şey yeni olur. Artık bir tırtıl gibi yerde sürünerek

yaşamak zorunda değilsiniz. Bu eski sizdiniz. Şimdi

her şey yenilendi. Artık bir kelebek gibi masmavi

göklerde özgürce uçabilirsiniz. Yuvanız eski bataklık

veya yer değil, göklerdir. Burada bilmeniz gereken

gerçek, kısmen değil tamamen yenilenmiş olduğu-
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nuzdur. Yeni doğanızı fark edin ve böylece daha

yükseklere uçun!

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, Oğlun İsa Mesih aracalığıyla beni kalıcı

bir biçimde yenilediğin için teşekkür ediyorum. İsa

Mesih'in adıyla  amin! 

92



93



XXIV. KUTSANMIŞ  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde

kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in Babası Tanrı'ya

övgüler olsun.'' Efesliler 1:3

H e rk e s yaşamda başarılı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu

olmak ister. Bunlara bir gün sahip olabilmek için kimi

insanlar çok emek harcayıp zorlu bir yaşam sürerler.

Ama nedense tüm bunların hepsine bir arada sahip

olan insanlara pek rastlanmaz. Kimi başarılıdır ama

huzurlu değildir. Kimi varlıklıdır ama sağlıklı ve mutlu

değildir. Kimi çok çalışır ama yeterince zengin
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değildir. İnsanlar bir gün hedeferine ulaşmak

umuduyla didinip dururlar. Bazılarıysa şu hedeferimi

bir tutturursam işte o zaman mutlu olacağım diyerek

mutluluğu hep erteleyip durur. İyi haber şu: Tanrı

mutluluğun ve tüm diğer kutsamaların kaynağıdır.

Bunlara sahip olmak için kendi gücünüze güvenip bu

kutsamaların peşinden koşmanız gerekmez. İsa

Mesih'e iman ettiğinizde, onlar sizin peşinizden

koşmaya başlar. Başarı, sağlık, sevinç, mutluluk ve

huzur birer ruhsal kutsamadır. Tanrı'nın lütufkar eli

yaşamınızın üzerinde olduğunda, girdiğiniz çıktığınız

her yerde, yaptığınız her işte kutsanırsınız. Bilmeniz

gereken, kutsanmış yani ayrıcalıklı olduğunuza

inanmaktır. Tanrı'nın tüm kutsamaları iman yoluyla

yaşamlarımıza girer. Anahtar Tanrı'nın ödüllendiren

bir Tanrı olduğunu bilmek ve sürekli beklenti içinde

olmaktır. Beklentiniz insanlardan değil, yalnızca

Tanrı'dan olsun! Bugün çoktan kutsanmış olduğunuzu

bilerek yaşamınızdaki Tanrı'nın bereketlerini görün ve
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onlar için minnettar olun ve aynı zamanda yenileri

için beklentinizi hep koruyun. 

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, beni her ruhsal kutsamayla kutsadığın

için teşekkür ediyorum. İsa Mesih'in adıyla amin!
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XXV. ÖZEL  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Ama siz seçilmiş soy, Kral'ın kahinleri, kutsal ulus,

Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına

çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için

seçildiniz.'' 1. Petrus 2:9     

H e rk e s özel olduğunu bilmek ve bunu hissetmek

ister. Bu yönde doyurulmayı bekleyen iç varlığımızda

bir açlık vardır. Bunun bir nedeni de yaşadığımız

dünyanın sürekli olarak herkesin aynı olduğunu ve

sizin de ötekiler gibi sekiz milyar insandan biri

olduğunuzu söylemesidir. Bunun temel nedeni günah
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nedeniyle asıl doğamızın gölgelenmiş olmasıdır. Eşsiz

olduğumuz konusunda fziksel bedenlerimiz bile ciddi

kanıtlar taşımaktadır. Hepimizin parmak izi ve DNA'sı

birbirinden farklıdır. Bunun anlamı bugüne kadar

sizinle aynı olan başka birisinin hiçbir zaman

yaşamadığıdır. Her birimiz Tanrı'nın eşsiz bir

tasarımıyız. Tanrı vasat şeyler yaratmaz, O muhteşem

bir tasarımcıdır. Ne kadar harika ve eşsiz yaratılmış

olduğumuzu anlatan Kutsal Kitap'ta bazı ayetler

vardır. Bugüne kadar kendinizle ilgili ailenizden,

arkadaşlarınızdan ve toplumdan pek çok olumsuz şey

duymuş olabilirsiniz. Onlar sizi tanımlayamaz. Sizi

yalnızca yaratıcınız tanımlayabilir. Unutmayın siz

Tanrı benzerliğindesiniz ve çok özelsiniz. İsa Mesih'e

iman ettiğiniz gün Tanrı'dan doğdunuz ve şimdi

O'nun bir çocuğusunuz. Çocuklar ailelerine benzer ve

biz de Babamız Tanrı'ya benziyoruz. Bilmeniz

gereken gerçek, kavuşmuş olduğunuz yeni doğanızla

eşsiz ve çok özel olduğunuzdur.  
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G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, beni kendi benzerliğinde çok özel bir

biçimde yarattığın için teşekkür ediyorum. Oğlun İsa

Mesih aracılığıyla beni kutsal kıldığın ve çocuğun

yaptığın için teşekkür ediyorum. İsa'nın adıyla amin!  
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XXVI. KAYRILMAKTA  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Bütün kaygılarınızı O'na yükleyin, çünkü O sizi

kayırır.'' 1. Petrus 5:7

Ka ygıl ar pek çok insanın yaşam kalitesini düşüren

ve bazen de sağlığı bile tehdit eden şeylerdir. Ne yazık

ki kimi insanlarda kaygı durumu kronik bir hale

gelebilir. Bu türden insanlar her şey için kaygı

duymaya başlar ve bunu yaşam tarzı haline getirirler.

Kaygı sahip olduğunuz iyi şeyleri örten ve gölgeleyen

bir sis bulutuna benzer. Kişinin yaşamdan zevk

almasına izin vermez. İnsanı sürekli korku ve endişe
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içine sürükler. Çoğu zaman kaygı duyulan ve

olmasından korkulan şey hiçbir zaman gerçekleşmez.

Ancak insanda her an gerçekleşecekmiş gibi ciddi

duygusal ve fziksel etkiler bırakabilir. Yaşam

Tanrı'dan bizlere bir armağandır ve Tanrı onu dolu

dolu yaşamamızı ister. Ancak kaygı ve endişe içindeki

bir yaşam bu türden bir yaşam değildir. Ayrıca

kaygılar imanı zedeleyen yıkıcı bir güçtür. İman

olmaksızın nasıl Tanrı hoşnut edilemezse, kaygı dolu

bir yaşam da Tanrı'yı hoşnut etmez. İmanı destekleyen

güç güvendir. Tanrı'ya güven duyduğunuzda, O'na

iman etmiş olursunuz. Yine kaygıları yok eden güç de

güvendir. Yukarıdaki ayet Tanrı'nın bizi her zaman

kayırdığını söyler. Buna güvendiğinizde yaptığınız her

şeyde,  bulunduğunuz her yerde ve hatta her durumda

Tanrı'nın sizi kayırmasını beklersiniz. Bu da sizde

kaygının tam tersi bir etki yaratır. Olumlu şeylerin

gerçekleşmesi beklentisi. Diğer bir ifadeyle ödüllen-

dirilme beklentisi. Burada bilmeniz gereken gerçek,
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Tanrı'nın sizi her durumda kayırmak istediğidir. Siz

yalnızca O'na güvenin yeter!

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, koşulsuz sevgin için ve beni her

durumda kayırdığın için teşekkür ediyorum. Oğlun İsa

Mesih'in adıyla amin!      
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XXVII . DONATILMIŞ  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için

donatılmış olarak yetkin olur.'' 2. Timoteos 3:17

Dü nya da aynı sektörde çalışan çok sayıda insan

vardır. İster bir çiftçi, ister doktor, ister öğretmen, ister

bir marangoz olsun, bu insanlardan bazıları

ötekilerinin çok ötesine geçer. İşte onlar yaptıkları işte

yetkin olanlardır. Bunun nedeniyse donanımlı

oluşlarıdır. Yaptığınız işte ne kadar donanımlıysanız o

kadar başarılı olursunuz. Donanım emek harcayarak

ve sahip olduklarınızı en iyi şekilde kullanarak
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edinilen, diğer bir ifadeyle biriktirilen bir şeydir. Bu,

bir servete benzer. Bir yerde hava kaçıran bozuk bir

yakıt tankı varmış ve tamiri için bir usta çağrılmış.

Usta gelmiş, tankı gözden geçirip bir yerine çekiçle

vurmuş. Tank tamir olmuş. Ustanın istediği yüksek

ücret karşısında, ama siz yalnızca bir çekiç vurdunuz

demiş. Usta, ''Çekici herkes vurabilir, önemli olan

nereye vuracağını bilmektir'' demiş. İşte bu deneyimle

edinilen donanımdır. Bizim için iyi haber şu, Tanrı

lütfuyla bu yaşamda yapmanız gereken her iyi şey için

sizi çoktan donatmış durumdadır. Nasıl yapacağım, ne

zaman yapacağım, diyerek hiç kaygılanmayın. Tanrı

içinize koymuş olduğu Kutsal Ruhu'yla her konuda

size bilgelik verecektir. Kilit nokta Kutsal Ruh'la

bağlantı içinde kalmaktır. Diğer insanlar gibi kaygı ve

korku içinde ordan oraya koşuşturmanız gerekmiyor.

Tüm kaynaklar ve ihtiyacınız olan her şey içinizde.

Tanrı'ya güvenin ve kendinizi yetkin, yani donanımlı

ve yeterli hissedin. Neler yapabileceğinize siz dahi
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şaşıracaksınız. Bilmeniz gereken gerçek, her iyi iş için

donanımlı ve yetkin olduğunuzdur.

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, yapmam gereken her iyi iş için beni

donatıp yetkin kıldığın için teşekkür ediyorum. İsa

Mesih'in adıyla amin!    
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XXVIII . K İME  Aİ T  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize

'Tanrı'nın çocukları' deniyor! Gerçekten de öyleyiz.

Dünya Baba'yı tanımadığı için bizi de tanımıyor.''

1.Yuhanna 3:1

Dü nya da çok özel bazı aileler vardır. Bunlardan

kimileri çok varlıklı, tanınmış ve toplumda etkili aileler

olabilir. Bu türden bir aileden gelen kişiler hiçbir şey

yapmadan doğuştan bazı ayrıcalıklara sahiptir. Bu

insanlar kendilerini çok özel hissederler ve kim

olduklarını bilirler. Gittikleri her yerde adlarını yüksek
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sesle ve belirgin bir biçimde dile getirirler. Kimlik-

lerinden dolayı diğer insanlardan daha fazla özgüvene

sahiptirler. Örneğin İngiltere Kraliçesi sarayının

dışında normal halkın arasında yürüse bile,

muhtemelen yürüyüşüyle bile diğer insanlardan

ayrılacaktır. Kim olduğunuzu bilmek yer ve mekanla

ilgili bir şey değildir. Bu sizin doğanızın bir parçasıdır.

Kraliçe nerede olursa olsun Kraliçe olduğunun

farkındadır ve ona göre davranır. Aynı durum bizim

için de geçerlidir. Kimliğimizi belirleyen şey, bugün

nerede ve nasıl yaşadığınız değildir. Hatta neye sahip

olduğunuz bile değildir. Kimliğimizi belirleyen şey,

kime ait olduğumuzdur. Biz Her Şeye Egemen

Tanrı'nın çocuklarıyız. Avlanmaya çıktığında üstü başı

kirlenmiş veya yırtılmış bir prens hala nasıl prensse,

bizler de ne yapmış olursak olalım, hatalarımıza

rağmen hala Tanrı'nın çocuklarıyız. Mesih'e iman

ettiğinizde, Tanrı Krallığı'nın bir üyesi ve varisi

oldunuz. Burada bilmeniz gereken gerçek, bunun asla
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değiştirilemeyeceğidir.

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, Oğlun İsa Mesih aracılığıyla beni kendi

çocuğun yaptığın ve çok sevdiğin için teşekkür

ediyorum. İsa Mesih'in adıyla amin! 
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XXIX. IŞIKTA  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Bir zamanlar karanlıktınız, ama şimdi Rab'de

ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın.'' Efesliler 5:8

I ş ı k aynen su gibi yaşamın sürdürülebilmesi için en

temel unsurlardan birisidir. Karanlık genelde insanları

ürkütür ve korkutur. Çünkü görüş açımızı kapatır ve

bizi görmekten yoksun bırakır. Bu yüzden en keskin

görüşe sahip olan kartalların bile gece uçamayışlarının

nedeni ışıktan yoksun olmalarıdır. Işık görebilmek için

hayati önem taşır. Işık yoksa çevrenizde ne türden

güzellikler olursa olsun  onların farkında olamazsınız.
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Hatta çevrenizdeki güzellikleri görmeyi bir yana

bırakın, ışık olmadığı için kendinizi o güzelliklerin

ortasında bir korku seli içinde bile bulabilirsiniz.

Kutsal Kitap bize Tanrı'nın ışık olduğunu söyler.

Tanrı bir insanın yaşamına dahil değilse o kişi

karanlıktadır. Bu nedenle görüşü puslu ve yaşamı

karanlıktır. Bizler de İsa Mesih'e iman etmeden önce

karanlıktık. Karanlığın içinde ışık olmadığı için doğal

olarak içindeki her şeyde karanlıktır. İsa Mesih'e iman

ettiğimizde, Tanrı ışığıyla içimize geldi ve bizi yalnızca

aydınlatmakla kalmayıp, bizleri ışığa dönüştürdü.

Artık ışık ve ışığın çocuklarıyız. Işığın çocukları

olduğumuz içinde doğamız ışığınkiyle aynı. Artık

karanlıktan veya gölgelerden korkmanız gerekmiyor.

Işık, karanlık için tehdittir. Karanlık ışık için değil! Işık

olduğunuz için gittiğiniz her yer aydınlanıyor.

Bilmeniz gereken gerçek, yeni doğanızla Tanrı'nın

yani ışığın çocukları olduğunuz ve hep ışıkta

olduğunuzdur.
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G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, beni ışığına ortak ettiğin için teşekkür

ediyorum. Karanlıktan korkmuyorum ve gittiğim her

yeri ışığınla aydınlatmak istiyorum. İsa Mesih'in adıyla

amin!
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XXX. YÜCELTİLMİŞ  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı,

çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti.''

Romalılar 8:30 

H e rk e s diğer insanlar tarafından saygı duyulup

önemsenmek ister. Yapmış oldukları veya başarmış

olduklarıyla diğer insanların beğenisini kazanıp, başka

bir deyişle yüceltilmeyi beklerler. Kimileriyse bunu bir

takıntı haline getirip yaşamlarını diğer insanlardan

alacakları onay ve beğeni üzerine kurarlar. İşte bu çok

sağlıksız ve kendi mutluluğunuz için çok tehlikeli bir

118



durumdur. Onay almak ve yüceltilmek için hep bir

çaba içinde olmak yorucu ve bıkkınlık verici bir

süreçtir. Oysa Tanrı'nın onayını ve beğenisini

kazanmak için çaba harcamanız gerekmez. O sizi siz

olduğunuz için sever ve sizi olduğunuz gibi kabul eder.

Olduğu gibi kabul edilme arzusu her insanın yüreğinin

derinliklerinde bulunan ve doyurulmayı bekleyen bir

açlığa benzer. Bu açlığı yalnızca Tanrı giderebilir.

Tanrı insanları oldukları gibi kabul ederek kendine

çağırır. Çağrıya yanıt veren kişileri yüceltir. Kişi kendi

kendini yüceltmez veya bunun için bir şey yapması

gerekmez. Tanrısal çağrıya kulak verdiğinde, Tanrı o

kişiyi yüceltir. Tanrı en yüce  olandır. Çağırdığı kişileri

kendi yüceliğine lütfuyla karşılıksız olarak ortak

etmiştir. Ayetlerde söylendiği gibi Mesih'le birlikte

yüceltildik ve göksel yerlerde oturtulduk. Bu çoktan

gerçekleşmiş bir şeydir. Bilmeniz gereken gerçek,

yüceltilmiş olduğunuz ve bunun bir armağan

olduğudur. 
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G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, beni Oğlun İsa Mesih'le birlikte yüceltip

göksel yerlerde oturttuğun için teşekkür ediyorum.

Seni yüceltiyor ve sağlamış olduğun yücelik için

hamdediyorum. İsa Mesih'in adıyla amin!

120



121



XXXI. ÖLÜMDEN  YAŞAMA 

GEÇMİŞ  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni

gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır.

Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.''

Yuhanna 5:24

Ö l ü m korkusu tüm insanların yaşamını gölgeleyen bir

buluta benzer. Bu bulut zaman zaman yoğunlaşıp

karardığında, insanların sahip olduğu tüm güzellikleri

örtüp yaşamlarını çekilmez hale getirir. Tüm
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korkuların altında yatan ana korkunun, ölüm korkusu

olduğu söylenir. İnsanların yaşam kalitesini düşüren

tüm fobilerin asıl nedeni ölüm korkusudur. Modern

dünya insan yaşamındaki fobilere çözüm bulabilmek

için çok farklı yöntemler denese de ölüm korkusu

konusunda çözümsüz ve hatta kısır bir döngü

içindedir. Ölüm korkusuna bir çözüm bulunamadığı

sürece, insanlar sudan, havadan, hastalıklardan,

terörden, maddi ihtiyaçlardan ve benzeri pek çok

şeyden korkmaya devam edecektir. Kişi kendi iç

dünyasında ölüm korkusundan tamamen kurtul-

duğunda ise diğer tüm korkulardan da kurtulmuş

olacak ve yaşamında tam anlamıyla bir özgürlük

devrimi yaşayacaktır. Kutsal Kitap buna bol yaşam,

yani dolu dolu bir yaşam der. Yukarıda okumuş

olduğumuz ayetler bize, İsa Mesih'e iman ettiğimizde

ölümden yaşama geçtiğimizi söyler. Burada bilmeniz

gereken gerçek, ölüm ve gölgesi artık sizin

yaşamınızda egemenlik süremez. Çünkü siz Mesih'e,
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yani yaşama ve ışığa aitsiniz.   

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, Oğlun İsa Mesih aracılığıyla beni

ölümden yaşama aktardığın için teşekkür ediyorum.

Ölüm korkusundan özgür olduğumu ilan ediyorum.

İsa Mesih'in adıyla amin! 
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XXXII. KASENİZİN  TAŞMAKTA

OLDUĞUNU  BİLİN

''... Başıma yağ sürersin, kasem taşıyor.''

Mezmur 23:5 

İnsan la rın en çok endişe duyduğu konuların

başında fziksel ihtiyaçların karşılanması gelir. Bazı

insanlar kıt kanaat geçinirken sürekli yarınlarda ne

olacağını düşünerek korku ve kaygı içinde bir yaşam

sürerler. Bazı insanlarsa gereğinden fazlasına sahip

olsalar bile ya sahip olduklarımı kaybedersem
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düşüncesiyle aynı türden kaygı ve korkulara

sahiptirler. Buradaki temel sorun, dünyadaki tüm

kaynakların sınırlı ve belirsiz oluşudur. Her an, her

şeyin değişebileceği bir dünya içinde yaşıyoruz ve bu

durum insanları ürkütür. Bu nedenle değişkenlik

barındırmayan kalıcı bir şeye tutunup güvenebilmek,

herkesin aradığı şeydir. Bunu yalnızca Tanrı

sağlayabilir. Yukarıdaki ayetlere dikkat ederseniz,

Tanrı önce kutsamalarını temsil eden mesh yağını

sürer. Bunun sonucunda kaseniz, yani her türlü fziksel

ihtiyaçlarınız yeterince karşılanmaz, taşmaya başlar.

Bu gerçek bize, tüm kutsamaların kendi gücümüze

veya sınırlarımıza dayalı olmadığını gösterir. Tanrı'nın

kutsamaları içinde bulunduğunuz koşullara da bağlı

değildir. Ülkede ekonomik kriz olsa bile Tanrı sizi

bolluğa kavuşturabilir. Tanrı aslında Mesih İsa

aracılığıyla sizi çoktan kutsamıştır. Bilmeniz gereken

gerçek, bu kutsamaların hiçbirinin koşullara ve hatta

size bile bağlı olmadığı, Mesih'e olan imanınızdan
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dolayı size bir armağan olarak verilmiş olduğudur.

Tanrı'nın vermiş olduklarını bugün şükran dolu bir

yürekle kabul edin. 

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, Oğlun İsa Mesih aracılığıyla beni her

ruhsal kutsamayla kutsadığın için teşekkür ediyorum.

Üzerimdeki kutsama meshin ve taşan kasem için

teşekkür ediyorum. İsa Mesih'in adıyla amin!      
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XXXIII . ESENLİKTE  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi

veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi

vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.''

Yuhanna 14:27     

Böylesİne kargaşa içindeki bir dünyada insanların

en temel ihtiyaçlarından birisi tahmin edilebileceği

gibi esenliktir. İnsanlar esenliği her yerde ararlar ama

genelde pek bulamazlar. Çoğu kişi işler benim

istediğim gibi olduğunda aradığım esenliğe işte o

zaman kavuşacağım diye düşünür. Oysa böylesine
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belirsiz ve karmaşa içindeki bir dünyada, işlerin bizim

istediğimiz gibi olduğunda esenliğe kavuşacağım

düşüncesi, çoğu zaman bir hayaldir. Gerçek şu ki

yaşam iyi veya kötü bazı süprizlerle doludur. Eğer

esenliğimizi dış koşullara bağlarsak, kendimizi dalgalı

bir denizin tam ortasında buluruz. Dış koşullar, yani

dünya aslında size esenlik veremez. Çünkü sahip

olmadığı bir şeyi size nasıl versin? İsa Mesih'in

unvanlarından birisi Esenlik Önderi'dir. O'nu

izleyenler aynı türden esenliğe sahip olurlar. Çünkü

İsa kendi esenliğini bize karşılıksız olarak verir. Tüm

yapmanız gereken Esenlik Önderi olan Mesih'i bir

önder olarak izlemenizdir. Dış koşullara bakmadan

gözünüzü Mesih'ten, yani Esenlik Önderi'nden

ayırmamalısınız. Petrus bu dünyanın belirsizliğini

simgeleyen dalgalara ve fırtınaya odaklandığında,

batmaya başlamıştı. İsa'ya baktığında ise doğaüstü bir

biçimde aynı dalgaların üzerinde, fırtınanın içinde

yürüyebiliyordu. Bilmeniz gereken gerçek, esenliğin
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içinde bulunduğunuz koşullara bağlı olmadığıdır.

Esenlik içinizdedir. 

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, Oğlun İsa Mesih aracılığıyla vermiş

olduğun esenlik için teşekkür ediyorum. Rab İsa

Mesih gözümü sana dikiyorum. İsa'nın adıyla amin!
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XXXIV. IŞ IK  VE  TU Z  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Yeryüzünün tuzu sizsiniz...Dünyanın ışığı sizsiniz...''

Matta 5:13a, 14a

Yeryüzündekİ insanların kimi vermeye kimiyse

almaya odaklı bir yaşam sürer. Çoğu insan almaya

odaklı bir yaşamın kazanç olduğunu düşünür ve bu

yönde bir yaşamı tercih eder. Bu da aslında dünyadaki

pek çok sorunun temel nedenidir. Çünkü böyle

insanlar dünyaya katabileceklerinden daha çok

dünyadan neler alabileceklerini düşünen bencil ve

geçimsiz insanlardır. Bu durum hem o insanın kendi
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kişisel mutsuzluğuna hem de çevrelerini olumsuz

yönde etkilemelerine neden olur. Oysa her insan

dünyaya bir şeyler katmak ve etki yaratmak için

gelmiştir. Tanrı bizi bu şekilde yaratmıştır. Yaptık-

larıyla herkeste büyük hayranlık uyandıran tarihte

yaşamış bazı karakterler vardır. Bu insanların ortak

yanı, almak yerine kendilerini fedakarca diğerlerine

sunmuş olmalarıdır. Hatta bazıları bu uğurda kendi

yaşamlarından bile vazgeçmişlerdir. İnsan verdiğinde

dünyaya anlam ve tat katar. Aynen tuz gibi. Harika

malzemeler kullanarak güzel bir yemek hazırlaya-

bilirsiniz. Ancak tuzu unutmuşsanız, kullanılan

malzemenin hiçbir önemi yoktur. Aynı biçimde çok

yetenekli olabilirsiniz, ancak diğer insanlara bir şeyler

katmıyorsanız sahip olduğunuz yeteneğin hiçbir önemi

yoktur. Yaptıklarınızla etrafınıza ışık saçmıyorsanız,

ışığınız da işlevsizdir. Işık aydınlatmak için vardır. Işık,

ışığını paylaşarak çevresini aydınlatır. Bilmeniz

gereken gerçek, Tanrı sizi dünyanın hem tuzu hem de
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ışığı yapmıştır. Gittiğiniz her yere tat ve anlam

katabilir, ışığınızla çevrenizi aydınlatabilirsiniz. 

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, Oğlun İsa Mesih aracılığıyla beni

yeryüzünün tuzu ve ışığı yaptığın için teşekkür

ediyorum. İsa Mesih'in adıyla amin!
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XXXV. ÇAĞRILMIŞ  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı,

çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti.''

Romalılar 8:30

E s k İ bir düşünür yaşam anlam olmadan sürdür-

ülemez demiştir. Yaşama anlam veren şey, yaşam

amacıdır. Neden bu dünyadayız? Yaşamın anlamı

nedir? Çoğu zaman yaşamın anlamı hayatın içindeki

güzelliklerle karıştırılır. Bunlar bir yemeğin baharatı

gibi yaşama renk katan şeylerdir ancak yaşamın

anlamı değildir. Bu dünyada, bu zamanda var
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olmamızın özel bir nedeni ve amacı vardır. Bunu

keşfetmediğimiz sürece, asla tam olarak mutlu

olamayız. Yaşam içindeki doğru yeri bulmadan ne

yaparsak yapalım hayatımız hep eksik ve anlamdan

yoksun kalacaktır. Çok başarılı, yetenekli, akıllı, bilgili

ve hatta çalışkan birisi olabilirsiniz. Bunların hiçbiri

yaşam amacınız değildir. Yaşam amacınızı keşfetti-

ğinizde tüm bunlar o amacı destekler. Yaşam

amacımıza uygun bir yaşam sürdürdüğümüzde, ödülü

derin bir tatmin duygusu ve mutluluktur. Bu amacı

keşfetmenin tek yolu bizi yaratan Tanrı'yla bağlantı

kurmaktır. İsa Mesih'e iman ettiğimizde bu bağlantı

kurulur. Ancak kendiliğinden yaşam amacınız

gerçekleşmez. Tanrı'nın yardımı ve O'nun isteği

doğrultusunda gerçekleşen gündelik seçimlerinizle

yaşam amacınızı yaşamaya başlarsınız. Bunun ödülü

derin bir esenliktir. Bu amaç sonsuzluğu da etkiler ve

kalıcıdır. Bilmeniz gereken gerçek, Tanrı sizi özel bir

amaç için yarattı ve çağırdı. Çağrınızı  gündelik olarak
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yaşayın. 

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, beni özel bir amaç için çağırdığın ve

yaşamıma anlam kattığın için teşekkür ediyorum.

Bugün ve her gün yaşam amacımı tamamlayabilmem

için lütfen bana yardım et. İsa Mesih'in adıyla amin! 
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XXXVI. B O L  YAŞAMA  SAHİP

OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir.

Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar

diye geldim.'' Yuhanna 10:10 

P e k çok insanın kafası yaşamında karşılaştığı sıkıntılar

nedeniyle karışık durumdadır. Bunların nedenlerini

merak edip durur ve bu sıkıntıların neden kendi başına

geldiğini düşünür. Farkında olmadan iyi veya kötü her

şeyin Tanrı'dan geldiğini düşünür. Oysa ayetler şüphe
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bırakmaz bir biçimde bizi bu konuda aydınlatır. İnsan

yaşamında bulunan iyi şeyleri sürekli çalmaya çalışan

görünmez bir düşman vardır. Bu düşman, sağlığı,

esenliği, sevinci, sevgiyi ve iyilik adına sahip

olduğumuz her şeyi bizden çalmaya çalışır. Tanrı'ysa

bunun tam tersine, insanlara iyi şeyler vermek ister.

Tanrı'nın özü iyiliktir. Tanrı'nın yeryüzündeki

görüntüsü olan İsa Mesih'in yaşamına baktığımızda

insanlara sürekli iyilik yaptığını görürüz. Tanrı'ndan

kötülük gelmez. Tanrı insanlara yalnızca yaşam

vermekle kalmaz, onlara bol yaşam, yani hiç bir eksiği

olmayan, dolu dolu bir yaşam vermek ister. Pek çok

insan bu türden bir yaşama sahip değildir.

Düşüncelerinde bugün ve yarınlarla ilgili hep kaygılar

vardır. Acaba ihtiyaçlarımı karşılayabilecek miyim?

Beklenmeyen bazı aksiliklerle karşılaşabilir miyim?

Aslında tüm bu kaygı ve korkuların ardında düşman

benden bir şeyler çalabilir mi düşüncesi vardır.

Bundan kurtulmanın yolu, düşmana değil, Tanrı'ya
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odaklanmaktır. Bilmeniz gereken gerçek, İsa Mesih'e

iman ettiğiniz an Tanrı'nın size bol yaşam vermiş

olduğudur. Buna bir gün değil, bugün sahipsiniz. 

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, Oğlun İsa Mesih'te bana vermiş olduğun

bol yaşam için teşekkür ediyorum. İsa Mesih'in adıyla

amin!
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XXXVII . İÇİNİZDEKİNİN  DAHA

GÜÇLÜ  OLDUĞUNU  BİLİN

''... Çünkü sizde olan, dünyadakinden üstündür.''

1. Yuhanna 4:4

Ya ş a m sürekli devam eden bir mücadele ve aynı

zamanda bir serüvendir. Bu serüvende önümüze çıkan

bazı engeller ve fırsatlar vardır. Yolumuza çıkan

engelleri aşmak ve yaşamımızı sürdürebilmek için güce

ihtiyaç duyarız. Çoğu insan bu gücün, dış etkenlere

bağlı olduğunu sanır. Çevrem var, diplomam var,
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deneyimlerim var, sahip olduklarım var, bu yüzden

güçlüyüm diye düşünür. Tüm bunlar insan yaşamına

güç ve destek katabilir ancak hepsinin bir sınırı vardır.

Bazen insanlar öyle durumlarla karşı karşıya kalırlar

ki, sahip oldukları hiçbir şey fayda etmez. Kişi

zengindir ama çaresiz bir hastalığa yakalanmıştır.

Deneyimi vardır ama önceden hiç karşılaşmadığı

çözümsüz bir sorunla karşı karşıyadır. İnsanları

sınırlandıran bu liste uzayıp gider. Sınırsız olan tek

varlık Tanrı'dır. Bir kimse İsa Mesih'e iman ettiğinde,

Tanrı sınırsız kaynaklarıyla o kimsenin içine gelir. Ve

o kişiyi bir daha asla bırakmaz. Dışarıdan gelebilecek

her sorunun çözü-münün içinizde olduğunu biliyor

muydunuz? Hastalık, aksilik, başarısızlık, keder,

umutsuzluk ve benzeri her türlü sorunun çözümün

içinizde olduğunu fark ediyor musunuz? Şifa,

ayrıcalık, başarı, sevinç, umut ve tüm diğer kutsamalar

içinizde. Göklerin Egemenliği içinizde ve bu

egemenlikte eksiklik yoktur. Bilmeniz gereken gerçek,
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içinizdekinin dışarıdan gelebilecek her engeli aşmak

için yeterli olduğu ve hatta üstün olduğudur. 

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, Kutsal Ruhu'nu ve sınırsız gücünü içime

koyduğun için teşekkür ediyorum. Her engeli aşmak

için donatıldım. İsa Mesih'in adıyla amin!    
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XXXVIII . EKSİKSİZ  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih

İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaktır.''

Filipililer 4:19

Yaşadığım ız dünyada insanlar genel olarak

olumsuza odaklanmaya meyillidir. Bu, pürüzsüz bir

duvara bakarken, üzerinde bir leke aramaya benzer.

O lekeyi bulduğunuzda artık tüm duvar o lekeden

ibarettir. İnsanlar bu nedenle sahip oldukları iyi

şeylerin tadına varamazlar. Farkında olmadan hep bir

sorun çıkacak ve başlarına kötü bir şey gelecekmiş
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gibisinden bir beklenti içerisindedirler. Bu da insanları

ne yazık ki endişe ve korku dolu bir ruh hali içine

sürükler. Kaygıların en başında da fziksel ihtiyaçların

karşılanamaması kaygısı vardır. İnsanlar hep ne yiyip

içecekleri veya ne giyeceklerini düşünüp dururlar.

Maddi ihtiyaçlar için duyulan bu kaygı insanların

esenliğini, sevincini ve hatta aşırı olduğunda,

sağlıklarını bile tehdit edebilir. Mesih imanlıları

diğerleri gibi artık bu türden endişelerle yaşamak

zorunda değildirler. Çünkü Mesih'e iman ettiğinizde,

Tanrı'nın koruması ve sağlayışı üzerinize gelir.

Babamız Tanrı her şeyin sahibidir. O aynı zamanda

çok cömerttir. O'nun cömert olduğu ve ihtiyaçlarımızı

zenginliğiyle karşılayacağını bilmek çok önemlidir.

Kimileri Tanrı'nın cimri ve hoşnut edilmesinin zor

olduğunu düşünürler. İyi şeyler vermesi için Tanrı'nın

kendi yaptıklarımızla ikna edilmesi gerektiğini

düşünürler. Bilmeniz gereken gerçek, İsa'ya iman

ettiğiniz an, bu yaşamdaki her ihtiyacınız için
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Tanrı'nın sizi çoktan kutsamış olduğudur. 

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, Mesih İsa'da kendi zenginliğinle

ihtiyaçlarımı karşıladığın için teşekkür ediyorum. İsa

Mesih'in adıyla amin!
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XXXIX. SONSUZ  YAŞAMA

SAHİP  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Tanrı Oğlu'nun adına iman eden sizlere, sonsuz

yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları

yazdım.'' 1. Yuhanna 5:13

İn sa nl ar ölümden korkarlar. Bu korkunun bir

nedeni de ölüm sonrasında onları neyin beklediği

düşüncesidir. Çağdaş dünya ölümü yaşam döngü-

sünün bir parçası olarak doğal saysa da, yine de bu

konuda yerine oturmayan bazı şeyler vardır. Ölen kişi

154



ister genç, isterse yaşlı olsun ölüm herkeste bir kayıp

hissi yaratır. Sanki bu bir haksızlık gibidir. Kutsal

Kitap'ta Tanrı kendisini yaşam olarak tanımlar. Tanrı

yaşam ve yaşamın kaynağıdır. Bu kaynakta kalan ve

kalmaya devam eden her şey yaşamdadır. Kaynaktan

kopanlar yaşamdan yoksun kalırlar, yani ölürler. Diğer

bir ifadeyle Tanrı'nın ölümle hiçbir ilgisi yoktur. Ölüm

Tanrı'yı, yani yaşamı reddetmekle ortaya çıkan bir

şeydir. Bir anlamda Tanrı varlığının zıttıdır. İnsanoğlu

günah nedeniyle Tanrı'dan ayrı kaldığında, ölümlü

olmuştur. Bu Tanrı'nın yaptığı veya onlara verdiği bir

ceza değil, insan seçiminin bir sonucudur. İsa Mesih

bu yüzden dünyaya gelmiştir. İnsanoğlunun kaybetmiş

olduğu sonsuz yaşamı onlara geri vermek için

gelmiştir. Bir kişi kendisini Tanrı'dan ayıran

günahından tövbe edip İsa Mesih'e iman ettiğinde,

yeniden ölümsüzlüğe kavuşur. Mesih yaşamdır.

Kendisine inanan herkesi kendi sonsuz yaşamına ortak

eder. Bilmeniz gereken gerçek, artık ölümün bizim
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üzerimizde hiç bir gücünün ve hükmünün olma-

dığıdır. Tanrı'nın bir armağanı olan sonsuz yaşam

içinizdedir ve bunu kimse sizden alamaz. 

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, Oğlun İsa Mesih'in aracılığıyla

günahlarımı bağışlayıp bana sonsuz yaşam verdiğin

için teşekkür ediyorum. İsa Mesih'in adıyla amin!   
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XXXX. MİRASÇI  OLDUĞUNUZU  BİLİN

''Bu nedenle artık köle değil, oğullarsınız.

Oğullar olduğunuz için de Tanrı sizi aynı zamanda

mirasçı yaptı.'' Galatyalılar 4:7

B a z e n hiç tanımadığı bir akrabasından geriye kalmış

bir mirasa kavuşmuş olan insanların hikayelerini

duymuşsunuzdur. Bu beklenmedik miras, tahmin

edilebileceği gibi insanları çok sevindirir. Bu sevincin

büyüklüğünü de tabii ki mirasın büyüklüğü belirler.

Özellikle de kişi maddi sıkıntılar yaşıyorsa, bu durum

sevinci daha da artırır. Ancak bir aksilik olup
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mirasçıya ulaşılamazsa, yani mirasçı sahip olduğu

zenginlikten haberdar değilse, işte o zaman mirasçının

yaşamı bir trajediye dönüşebilir. Bazen büyük bir

zenginliğe sahipken, bundan hiç fayda-lanamadan

ölen insanların sefl hayat hikayelerini belki

duymuşsunuzdur. Aynı durum bizim de başımıza

gelebilir. İsa Mesih'e iman ettiğimizde hayalini dahi

kuramayacağınız büyük bir mirasa kavuştuk. Bir köle

gibi çalışıp kıt kanaat kendi gücümüzle geçinmeye

çalışırken, Tanrı'nın lütfuyla büyük bir servete

kavuştuk. Bu talih kuşundan öte bir durumdur.

Genellikle mirasın büyüklüğünü miras sahibinin

maddi durumu belirler. Varlıklı bir adam çocuklarına

hatırı sayılır bir miras bırakır. Bizi kendi mirasına

ortak eden kişiyse, tüm zamanların en varlıklı kişisi,

yani Tanrı'dır. Bu durum her imanlıda büyük bir

sevinç yaratmalıdır. Bu sevinç, imanlının mirası ne

kadar fark ettiği ile orantılıdır. Tanrı'nın tüm

bereketleri yaşamlarımıza iman yoluyla girer. Burada
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bilmeniz gereken gerçek, bu mirasın çoktan sahibi

olduğunuzdur. İman yoluyla kavuşmuş olduğunuz bu

mirası şükrederek alabilirsiniz.

G ü n ü n  D u a s ı

Göksel Baba, beni çocuğun olarak kabul edip mirasçı

kıldığın için teşekkür ediyorum. İsa'nın adıyla amin!
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