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 “Gelin, kahvaltı edin !“
Yuh 21:13; Matta 4:4



GİRİŞ SÖZÜ :

Allahın sözü her gün yolumuza ışık vermek istiyor. 
Rabbimiz bize her gün Kutsal Kitap aracılığıyla konuşmak 
istiyor. 

O bizi davet eder:  “Gelin kahvaltı edin !” (Yuhanna 21:12)

Rabbin sözünü sana yaklaştırmak, bu kitabın maksadı 
oluyor !

KULLANMA   TARİFİ :

1.En üst tarafında sana günün ayeti ve günün teması 
bildirilir.

2.Sonra günün temasına bağlı olan üç yan ayetler 
veriliyor. Bunları açıp okursan daha geniş bilgi edinmiş 
olursun. 

3.Daha iyi anlayabilmek için bir örnek veriliyor. 

4.Ve son olarak temaya bağlı olan üç soru ile seni biraz 
düşündürmek istiyorum.

İçindekiler :
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İnsan hakkında 
bilgiler

Allah hakkında 
gerçekler

Kurtuluş için 
bilgiler

Büyümek için 
bilgiler



1.gün
Ayet

Romalılar
11:36

Tema
Allah'a İhtiyaçımız var !

“Her şeyin kaynağı O'dur, her şey O'nun aracılığıyla
ve O'nun için var oldu. Sonsuza dek O'na yücelik

(şan) olsun. Amin."

Yan ayetler :  

 Romalılar 11 ayetler 33 - 35

 Elçilerin İşleri 17 ayetler 24 – 28

 Koloseliler 1 ayetler 16 + 17

Bazı insanlar Allahın varlığına inanmak istemiyorlar. Allah yoktur 
derler yada Allah yokmuş gibi yaşıyorlar. Bir kere adamın biri 
pustinada bir yolculuk yaparmış. Birkaç gün yürüdükten sonra susuz 
kalmış. Su ararken uzakta birkaç ağaçlar arasında bir pınar görmüş . 

Fakat kendi kendine demiş: “Evet insan susuzken hayal bile görmee 
başlıyor, fakat ben aptal değilim, bu hayali görünüm beni kolayca 
kandıramaz.“ Bunu derken pınar başında ölmüş.

– Kim derse:“ Allah yoktur“ , o insan Allahın gözünde bir aptal sayılıyor !

1. Soru : Sence hayatımızın anlamı nedir ?

2. Soru : Allahın var olduğunu nereden bilebiliriz ?

3. Soru : Sen Allahı tanımak istiyor musun ?  
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2.gün
Ayet

1.Yuhanna
1:5

Tema
Allah' ışıktır !

“Ve şimdi size iletiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır
ve O'nda hiç karanlık yoktur.“

Yan ayetler :   

 1.Yuhanna 1 ayet 6

 İbraniler 4 ayet 13

 Yuhanna 8 ayet 12

Gözlerimize zarar vermeden Güneşe bakabilir miyiz ? Allah binlerce 
Güneşler'den daha hızlı. Bu bedenin gözleri O'nu göremez. 

– Lütfü adında bir genç adam gemilerde çalışıyordu. Lütfü bir imanlı 
idi ve gemide herkes onunla alay ederdi.En çok onun Kaptan onunla 
maytaplanıyordu. Bir gecede Kaptan binokılı alıp bütün gökyüzünü 
araştırarak Lütfü'ye gülerek diyor “ Hani senin Allahın nerede, O'nu 
göremedim ?!”

Bunun üzere herkes gülmeye başladı. Lütfü ise çok kurajlı olarak ona şu 
cevabı verdi: ”Allah'ı göremediysen, pek şaşılacak şey değildir, çünkü benim
İncilde yazıyor ki, sade yürekleri temiz olanlar O'nu görecekler !”  - Bunun 
üzerine herkes sustu.

1. Soru : Sence insan Allah'tan kaçabilir mi ?

2. Soru : Allah'ı tanımak istersek, ne yapmalıyız ?

3. Soru : Allah ışıktır ! Sence bu ne demektir ?
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3.gün
Ayet

Romalılar
1:18

Tema
Allah kutsaldır !

"Haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün
tanrısızlık ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı

gökten açıkça gösterilir.“

                              

Yan ayetler :       

 Galatyalılar 6 ayet 7

 İbraniler 10 ayet 30 + 31

 Esinleme 16 ayet 5

Bir atasöz diyor ki: “Allahın değirmeni yavaş dönüyor ama kesin !“ 

– Çok sene önce sert, kararlı ve kendine fazla güvenen bir adam 
onun bir dostunla beraber balkanlarda gezerken şöyle bir spora 

girdiler: Biri, doğadaki güzelliğine bakarak, Allah'ını övüyordu. Öbürü ise 
alay ederek: “Allah yoktur ! Allah varsa, beni bir dakikada öldürsün“ dedi. 
Onun dostu onu uyardı ki, Allahla alay etmesin diye. Fakat sade bunu dedi: 
“Bak, bir dakika geçti ve hala yaşamaktayım. Demek ki Allah yoktur !“

- 1945 yılında Allah'ın dakikası doldu ve partizanlar tarafından öldürüldü. Bu
adam italyan faşist lideri Benito Mussolini idi.

– Allah'ın saatı yavaş ... ama tam gidiyor !

 

1. Soru : Allah bütün insanlığı neden yargılamalı ?

2. Soru : Allah, hangi temele dayanarak yargılıyor ? 

3. Soru : Sence Allahsızlık ne demektir ?
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4.gün
Ayet

Romalılar
2:11

Tema
Allah, bizler gibi, insan

itibarına bakmıyor !

“Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz.“

Yan ayetler :    

 Romalılar 2 ayetler 1 – 10

 Efesliler 6 ayet 9

 1.Petrus 1 ayet 17

İnsan gözle görünür şeylere bakar fakat Allah yüreğe bakar ! 

Bir gün Hilmi bey bunu denemek istedi. O çok zengin bir adam idi. 
Bunun için karar verdi ki , bir beş yıldızlı hotelde gecelesin. Eski ve 

yıpranmış rubalar giyindi ve böylece hotele girmeye çalıştı. Girerken onu 
pek salmak istemediler, çünkü çok miskin idi, fakat ne zaman onlara büyük 
bir para bahşiş olarak verdi, hemen ona saygı ile davranmaya başladılar. 
Bunun üzerine, ertesi gün yine aynı hotelde kaldı. Fakat bu sefer en şik ve 
son model elbiseler giyiyip, lüks bir arabayla tam kapının önüne çekiverdi. 
Hotelde çalışanlar hemen koşarak gelip hizmet ettiler. Ondan büyük bir 
bahşiş koparacaklarını zanettiler. Fakat oradan ayrılırken, onlara hiç bir 
bahşiş brakmadı, sade şunu söyledi: "Bugünkü payı dün verdim. Hoşça 
kalın !" - Bunu duyunca, hizmetçiler hayal kırıklığına uğradılar. 

1. Soru : Hangi sevaplar bizi Allah'a yaklaştırıyor ?

2. Soru : Bilgimiz ve varlığımız Allahı etkileyebilirmi? 

3. Soru : Sence, Allah ilk önce bizden ne istiyor ?
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5.gün
Ayet

Romalılar
3:4

Tema
Allah sadık ve doğrudur!

“Her insan yalancı olsa da, Tanrı'nın doğru olduğu
bilinmelidir.“

Yan ayetler :    

 Romalılar 3 ayet 3 – 8

 Romalılar 9 ayet 14

 2. Timoteyus 2 ayet 13

Allah kendi sözüne sadık kalır ve her yaptığı işinde doğru davranır. 

Çok fukara bir imanlı kadın bir kere ekmeksiz kalırken Allah'ın vaat 
sözüne hatırladı ki: “Dileyin ve size verilecektir.” – Uşakları aç 

kalmasın diye Allah'a yüksek sesle yalvardı: “Ey Allahım, gündelik ekmeğimi 
bize verir misin ?”

Evin önünde geçmekte olan bir Allahsız adam kadının dua etmesini işitti. 
Adam kendisine demiş: ”Bu saf kadına bir ders vereceğim; anlasın ki hiç 
Allah yoktur“. Bunu derken açık pencereden içeriye bir ekmek attı. Bu kadın
ise hemen ekmek için yüksek sesle Allah'a teşekür etti. 

Bunun üzere bu Allahsız adam kapıdan içeri daldı ve kadına dedi ki: “Değil 
Allah, ben sana bu ekmeği verdim. Allah yoktur !”- Kadın ise ona hemen 
şöyle cevap verdi: “Hayır, Allah'tan geldi. Sade bana getirirken şeytanın bir 
kulunu kullandı.“ 

Böylece Allahsız adam utanç içinde kaldı.

1. Soru : Allah'a gerçekten güvenebilir miyiz ?

2. Soru : Sadık bir insandan ne bekliyorsun ?

3. Soru : Allah'ın sadıklığı nereye dayanıyor ?
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6.gün
Ayet

Romalılar
5:11

Tema
Allah merhametli ve

şefkatlidir !

“Eyub'un nasıl dayandığını duydunuz. Rab'bin en
sonunda onun için neler yaptığını bilirsiniz. Rab çok

şefkatli ve merhametlidir.“

 Yan ayetler :  

 Titus 3 ayet 4

 Romalılar 2 ayet 4

 Matta 20 ayetler 1 – 16

Var sayalım ki, on kişi ayni derecede Allah'ın önünde günah işliyorlar.
Ve var sayalım ki Allah onlardan beşi cezalıyor ve öbür beşine 
merhamet ediyor. Bu haksızlık değil mi ? Hayır, çünkü bu durumda 
beşi hak ettiği cezayı almış olurlar ve diğer beşi sade hak etmediği 

merhameti bulmuş olurlar. Kesin diyebiliriz ki, haksızlık işlenmedi, çünkü 
Allah hiç bir vakit bize borçlu değildir ki bize merhamet etsin ! Bunu 
unutmayalım: seni yaratan Allah acımasız bir Allah değildir, O merhametli 
ve şevkatlidir ! Demek ki sana bir ümit var !

1. Soru : Kim Allah'ın merhameti hak etmiş oluyor ?

2. Soru : Sence Allah herkese aynı kalıba göre mi davranıyor ?

3. Soru : Allah'ın merhameti nereye dayanıyor ? 
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7.gün
Ayet

1.Yuhanna
4:8

Tema
Allah sevgidir!

“Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımış değildir. Çünkü
Tanrı sevgidir.“

Yan ayetler :     

 1.Yuhanna 4 ayetler 7 – 12 

 Romalılar 5 ayet 8

 Yuhanna 3 ayet 16 

Ali'nin bütün gururu ve güveni oğlu Osman idi. Bütün ailenin namusu 
taşıyan o idi. Fakat kötü arkadaşlarla dostluk ederken namuslu 
Osman yavaş yavaş kötü yola kaymaya başladı. Çılgınca eylenceler, 
çeşitli kız ilişkileri, alkohol ve kumar ailenin namusu batırdı. Osman 

çoktan beri ailesinden uzaklaşmıştı. 

Bataklık içindeyken bir kere soygunculuk yaparken yakalandı ve iki yıl 
mahpus cezasına çarptırıldı. Oradayken çok pişman olmaya başladı. Yeniden
ailesine düşünmeye başladı. Beş yıldan beri eve gitmemişti. Babası Ali'yi 
özledi. Eve bir mektup yazmaya karar verdi. Şöyle yazdı: “Sevgili babam, 
sizlere çok kahır verdiğim ve ailemizin namusu kirlettiğim için çok üzgünüm.
Sizi yine görmekten can atıyorum, fakat beni tekrar kabul edeceğinizi 
bilmiyorum. Eger beni yine kabul ederseniz, işaret olarak pencereye beyaz 
bir bez bağlayın. Ben geçerken, bundan kararınızı anlayacağım. 

Evden geçerken gözlerine inanamadı: çünkü bütün evi beyaz çarşaflarla 
sardılar !! 

– Allah seni de seviyor ve seni bekliyor. Geri dön !

1. Soru : Allah bizi sevdiğini nereden biliyoruz ?

2. Soru : Allah'ın sevgisi kimin içindir ?

3. Soru : Allah, sevgisini nasıl gösterdi ?
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8.gün
Ayet

Matta 16:26
Tema

Bir can bütün dünya
malından daha değerlidir

"İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa,
bunun kendisine ne yararı olur ? 

İnsan, kendi canına karşılık ne verebilir ?"

Yan ayetler : 

 1. Timoteyus 6 ayetler 7+8

 Luka 12 ayetler 13 – 21

 Matta 19 ayetler 16 – 24

Afrika'da maymunları nasıl yakalanıyorlar, biliyor musun ? – Yerli halk 
maymunları yakalayabilmek için, odundan küçük, kapalı kutular 
yapıyorlar. Kutunun bir tarafında maymunun eli geçebilecek kadar 
bir delik açıyorlar. Sonra kutunun içine bir fındık koyup bir ağaca sıkı 

bağlıyorlar ve sadece bekliyorlar. Maymunlar çok meraklı hayvanlar olduğu 
için, fazla vakit geçmeden kutunun etrafında dolaşmaya başlıyorlar. Er geç 
birisi delikten kutunun içine bakıyor ve o güzel fındığı görüyor. Fındığı 
almak için hemen elini kutunun içine sokup fındığı eline alıyor. Fakat fındığı
tutmakla onun eli bir yumruk oluyor ve böylece delikten daha büyük olduğu 
için, bir türlü çıkamıyor. Bir yandan fındığı brakmak istemiyor öbür yandan 
kutu onu tutsak ettiği için bağırmaya başlıyor. Avcılar böylece onu çok kolay
yakalayabilirler. 

– Maymunlar gibi aptal ve açgözlü olmayalım !

1. Soru : Senin hayatında en önemli şey nedir ?

2. Soru : Sence insan en çok ne seviyor ?

3. Soru : Öldükten sonra senin canın nereye gideceğini biliyor musun ?
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9.gün
Ayet

Yuhanna
8:34

Tema
Her insan günahın

kölesid'r 

“İsa, 'Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen
herkes günahın kölesidir', dedi.”

Yan ayetler :   

 Markos 7 ayetler 20 – 23

 Romalılar 7 ayetler 14 – 20

 Galatyalılar 5 ayetler 16 – 21

Günah bizi aldatıp süreklemek istiyor. 

– Eski zamanlarda padişahlar, eylence olsun diye, mısafirlerib önünde
hoş olmayan bir gösteriş yaptılar: - Sarayın (dvoreц) avlusnda, orta 

yerde büyük bir ateş yaktılar ve ateşin üstüne bal ile dolu olan bir tencere 
koydular. Bal kaynadığı zaman onun hoş kokusu bütün avluyu dolduruyordu.

Sonra bir ayı getirip avlu içine saldılar. Balın kokusu hemen ayının burnuna 
girdi. Bu hoş koku onu deli yaptı ve pançasını kaynayan tencere içine sokup 
ağızına uzattı ve dilini yaktı. Bağırarak acılar içinde yerde yuvarlanarak 
dönüyordu. Fakat bu hoş koku ayıya acılarını unuturdu. Yine yaklaştı, baldan
tattı ve acı duydu. Tekrar ve tekrar aynı olay yaşadı. Sonunda ayı acılar 
içinde öldü. 

– Günah sana da hoş bir tat verir, fakat sonunda seni ölüme götürür !

1. Soru : Senin hayatında çorbacı kim oluyor ?

2. Soru : Sence günah nedir ?

3. Soru : Kim günahın kölesi oluyor ?
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10.gün
Ayet

Romalılar
3:10

Tema
Doğru olan kim var ?

Yazılmış olduğu gibi: 
“Doğru olan kimse yok, bir kişi bile yoktur.”

Yan ayetler :   

 Romalılar 3 ayet 23

 Romalılar 5 ayet 12

 Romalılar 6 ayet 23

Bir gün bir İncil mualimi davet edildi, başka bir kasabada ders versin 
diye. Fakat fazla vakit kalmadığı için, karar verdi ki, son hazırlık 
trende giderken yapsın. Bir arkadaşıyla beraber trene binip boş bir 
kupede oturdular. İncil mualimi arkadaşına dedi: “Keşke yolun 

sonuna kadar böyle boş kalsa“ 

O zaman arkadaşına bir fikir geldi. Çabuk bir kağıt üzerine bir şeyler yazdı 
ve iç tarafından kupe kapısının camına yapıştırdı. Yavaş bir yolcu treni 
olduğu için, her durakta durdu ve çok yolcular bindi. Ne zaman bir yolcu 
onların kupesine girmek istedi, o kağıdı okuyup hemen çekildi. 

Bu bir kaç kere böyle tekrarlandı. En sonunda gitmek istediği yere vardılar. 
İncil mualimi kendine dedi: “Acabai arkadaşım ne yaptı ki, bütün yolculuk 
boyunca yapayalnız kalabildik ?“. Trenden inerken arkadaşının yazdığı kağıdı
okudu. Orada şöyle yazıyordu: “Bu kupe ancak günahkarlar için rezerve 
oluyor“. 

– Herkes kendini iyi zanettiği için, hiç kimse içeri girmedi !

1. Soru : Doğru ve yanlış ne olduğunu nereden bilebiliriz ?

2. Soru : Kime göre hiç bir insan doğru değildir ?

3. Soru : Günahın doğru karşılığı ne oluyor ?
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11.gün
Ayet

Yuhanna
5:44

Tema
Kimin şanını arıyorsun ?

 

"Birbirinizden övgüler kabul ediyor, ama tek olan
Tanrı'nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. 

Bu durumda nasıl iman edebilirsiniz ?"

 

Yan ayetler :  

 Luka 16 ayetler 13-15

 Romalılar 1 ayet 25

 Romalılar 2 ayet 23

14. April 1912 - Kuzey (severna) Atlantik'te korkunç bir katastrofa 
oldu. 270 m uzunlukta ve 11 katlı o zamanki en modern ve luks yolcu 
gemi (korab) “TİTANİK”, İngiltere'den Amerika'ya ilk yolculuk 
yapmaktaydı. Gemide 2224 insan vardı. Yolcuların çoğu çok zengin ve

varlıklı insanlar idiler. Kendi şanı ve eylence sözkonusu idi.

“TİTANİK“ en modern, en güvenilir ve en hızlı gemi olacaktı. Fakat o gecede
bir buzula (aysberge) çarpıp battı ve onunla beraber 1517 kişi denizde 
ölümünü buldular. 

Yolculuk başlamadan önce büyük bir kutlama yapıldı. Bir kişi bir konuşmada 
şöyle dedi: “Bu gemi o kadar sağlam ve emniyetli yapılmıştır ki, Allah bile 
onu batıramaz !“ Allaha hakaret edildi. Bu katastrofa olmadan önce başka 
bir gemiden bir uyarı geldi, fakat onlar onu ciddi almadılar. Kendine fazla 
güvendiler. Ve böylece sonu korkunç oldu !

– Kendi şanını arayan ve kendine fazla güvenen kişinin sonu korkunç olacak !

1. Soru : Kimin şanını arıyorsun ?

2. Soru : Kendi şanını aramak ne demektir ?

3. Soru : Allah'ın şanını aramak ne demektir ?    
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12.gün
Ayet

Efesliler 
2:8-9

Tema
Sevaplar bizi
kurtarmıyor !

"İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin
başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimse
övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir."

Yan ayetler :  

 Luka 18 ayetler 9 – 14

 Galatyalılar 2 ayet 16

 Romalılar 10 ayetler 2+3

Eski bir padişahın ilginç bir alışkanlığı vardı: bazen kıyafetini 
değiştirip halk arasına girerdi ve böylece hiç kimsenin onu tanımadan
halkın düşüncesini öğrenmiş oldu. 

Öyle bir vakitte yine kıyafetini değiştirdi ve bu sefer bir mahpusu ziyaret 
etti. Oradayken her mahkumun yanına girip ne sebepçe orada olduğunu 
sordu. Böylece çeşitli cevaplar işitmiş. Hemen hemen herkes suçsuzluğunu 
savundu. Sonunda sanki herkes suçlu çıktı, sade onlar doğru kaldılar. 
Padişah bunun üzerine çok şaşa kaldı. Herkes kendi gözünde doğru göründü.

Ama son mahkuma sorurken, o şöyle bir cevap verdi: “Beyefendi ben haklı 
olarak buradayım. Benim yaptığım kötü işler beni buraya sürükledi. Ben 
suçlu olduğum için buradayım.“ Bunun üzerine padişah, (mahkumlar onun 
padişah olduğunu bilmezlerdi), ona bağırarak dedi: “Çık buradan suçlu olan,
senin yerin yok doğru olanların arasında ?“. 

- Suçunu kabul eden böylece serbest bırakıldı. 

1. Soru : Sen kendini nasıl görüyorsun ?

2. Soru : Hangi sevaplar bizi Allah'a yaklaştırıyor ?

3. Soru : Allah kimi kabul eder ?
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13.gün
Ayet

Romalılar
7:24

Tema
İnsanın soruları 

Ne zavallı insanım ! Ölüme götüren bu bedenden
beni kim kurtaracak ?

Yan ayetler :   

 Matta 19 ayet 16

 Yuhanna 18 ayet 38

 Elçilerin İşleri 16 ayet 30

Güzel bir yaz günü idi. Kuşların sesi her bir tarafta duyuldu ve 
yüzmek için super bir hava idi. Bunun için kasabadan herkes yakın 
yazovire yıkanmaya gitti. Küçük Ali ile Hasan da dostlarla beraber 
oraya yüzmeye gittiler. Aralarında kim en iyi yüzebilir diye bir 

yarışma yaptılar. Sıra Hasana geldi. O gerçekten çok iyi yüzmesini biliyordu,
ve bunu göstermek için suyun çok içersine girmişti. Karşı yakaya kadar 
yüzeceğini söyledi. 

Birden bire küçük Ali bağırdı: “Çabuk gelin, bakın Hasan boğuluyor ! Yardım 
edin ona !“ – Fakat çocukların kimsenin kurajı yoktu oraya yüzsün. Tam o 
zaman Alinin agası Turhan geçti ve onlara koşarak geliyordu. “Haydi Turhan 
çabuk kurtar Hasan'ı, o boğuluyor“. 

Turhan ise Hasan'a bakarak harakete geçmedi. Çocuklar ona yalvardı, o ise 
ancak şunu dedi: “O daha çabalıyor, böylece beni de su altına çekecek. 
Onun kuvveti kalmadığı zaman hemen onu kurtaracağım“ ...  Böyle de oldu 
ve gerçekten onu kurtardı.

- Biz de çaresizliğimizi anlamadan Allah'a da gelemeyeceğiz !  

1. Soru : Sorularına nerede cevap arıyorsun ?

2. Soru : Allah'a yaklaşmak istersek, ne anlamalıyız ?

3. Soru : Allah'ın cevabını gerçekten bilmek istiyor musun ?
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14.gün
Ayet

Luka 15:18
Tema

Allah'a dönmek tek çare
oluyor

 

"Kalkıp babamın yanına döneceğim ve ona, 'Baba
diyeceğim, Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim'.”

Yan ayetler :    

 Markos 1 ayet 15

 Matta 18 ayetler 2+3

 Elçilerin İşleri 3 ayetler 19+20

Zengin bir adamın iki oğlu vardı. Onların hiç bir eksiği yoktu 
babalarının yanında. Ama zengin ailelerde sık sık olduğu gibi, sade 
zenginlikle insan doymuyor. Böylece bir gün küçük oğlu babasına 
demiş: “Baba ben serbest olmak istiyorum, evde kendimi tutsak gibi 

hissediyorum. Dünya o kadar büyük, biraz evden çıkmak istiyorum. Baba, 
lütfen bana düşen payı şimdiden bana ver !“ 

Bu söz üzerine onun babası çok üzüldü, ama gene de onun payını öğluna 
ödemiş. Ertesi gün küçük oğlu bagajlarını toplayıp, artık hayatın tadına 
varmak isteğile hızlanmış. Uzak bir memlekete gitmiş ve orada çılgınca 
eğlencelerle varını yoğunu çar çur etmiş. Para kalmadığı zaman arkadaşları 
da kalmadı. Üstelikte onun bulunduğu memlekette açlık da başlamıştı. 
Zavallı ne yapsın, yapayalnız, ekmeksiz ve parasız birinin domuzlarını 
gütmee başladı. Oradayken akıl başa dönüyor ve çok pişman oldu. Keşke 
babasından ayrılmasaydı. Karar vermiş: “Babamın yanına döneceğim ve ona,
'Baba' diyeceğim, 'Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim'”. Kalkıp da kararını 
yerine getirmiş. Baba onu bekledi ve kucaklayarak kabul etti. 

- Göksel Baba senin dönüşünü de bekliyor. Ne zamana kadar Onu 
bekleteceksin ?

1. Soru : Neden Allah'a dönmeliyiz ?

2. Soru : Allah'a dönmek ne demektir ?

3. Soru : Allah'a hiç döndün mü ? Ne zaman ?
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15.gün
Ayet

Yuhanna
8:12

Tema
İsa dünyanın ışığıdır !

"İsa yine halka seslenip şöyle dedi: 'Ben dünyanın
ışığıyım. Benim ardımdan gelen, karanlıkta

yürümez, yaşam ışığına sahip olur."

Yan ayetler :  

 Yuhanna 6 ayetler 66 – 68

 2. Korintliler 2 ayet 6

 Efesliler 5 ayetler 5 – 14

Allah'ın yolladığı bütün peygamberler ay ışığına benzerler.

Allah'ın yolladığı her peygamber, belirli bir gerçek ve ışık bildirdi. 
Onlar ay ışığı gibi doğdular, büyüdüler ve görevini yaptıktan sonra 

yavaş yavaş azalıp kayboldular. 

Fakat ay, ışığını nereden alıyor ? Güneşin ışığı ona da şıllantı veriyor. 
Böylece bütün peygamberler, ay ışığı gibi, sade gelecekteki güneşe 
yöneldiler. Onların görevi sade böylece anlam buldu. 

Fakat güneş ışığı varken, hiç kimse ay ışığını aramıyor. İsa Mesih işte bu 
dünyanın güneşi oluyor. Işık var iken, hiç kimse karanlıkta kalmak zorunda 
değildir. Eger İsa'nın ardından gelirsen sen de karanlıkta kalmayacan !

1. Soru : Sence burada hangi karanlıktan söz ediliyor ?

2. Soru : Karanlıktan ışıya geçebilmek için ne yapman lazım ?

3. Soru : İsa, onun ardından gelene ne vaat sözü veriyor ?
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16.gün
Ayet

Yuhanna
14:6

Tema
İsa Mesih senin tek

umudundur ! 

"İsa ona, “Yol, gerçek ve yaşam ben'im” dedi.
“Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez."

Yan ayetler :  

 Yuhanna 4 ayetler 39 – 42

 Yuhanna 6 ayetler 66 – 69

 1.Yuhanna 1 ayetler 1 – 4

Yüksek bir binanın çatısında üç kişi çalışmakta idiler. Birden bire bir 
yangın çıktı. Artık aşağıya inemediler ve çatı yavaş yavaş çökmeye 
başladı. Çaresizlik içinde ölüm korkusu duymaya başladılar. Aşağıda 
biri hemen yangın söndürücileri haykırdı. Onlar da tam vaktinde 

yetiştiler. Hemen merdivenli arabayı getirip merdiveni otomatik olarak tam 
son duruma kadar uzattılar. Bir itfayeci (pojarnikar) hemen yukarıya bindi. 
O zaman aşağıdan fark etmediği bir şeyi gördü: merdiven iki metre kısa 
kaldı. 

İtfayeci işçilerin korku dolu gözlerine bakıp kararlı olarak şaşılacak bir 
hareket yaptı. Diri bir köprü olmak üzere son basamağa kadar bindi ve 
ellerini ileri uzatarak kendini saldı. Elleriyle tam çatının ucuna tutundu. 

O zaman işçilere yüksek sesle bağırdı: “Üzerimden geçin !!!”. Son çare 
olarak onu yaptılar ve merdivene yetişip kurtuldular. Ama itfayecinin gücü 
tükendi; aşağıya düştü ve öldü. O fedarkarlık ederek onlara diri bir yol oldu.

– İsa da senin için Allah'a giden tek yoldur !

1. Soru : Sence Allah'a giden kaç yol var ?

2. Soru : Hangi yol doğru olduğunu nereden bilebiliriz ?

3. Soru : Gerçek ve yaşam nerede bulabiliriz ?
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17.gün
Ayet

Matta 11:28

Tema
Sen de davetlisin !

 

"Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar ! Bana
gelin, ben sizi rahatlatırım."

Yan ayetler :  

 Luka 14 ayetler 15-23

 2.Korintliler 6 ayet 2

 Esinleme 22 ayet 17

Osman Aga köyün en zengin adamı olduğu halde yardım etmeyi sever
biri idi. Fukara köylüler hemen hemen hepsi zamanla ondan borç 
aldılar. Allah onun işini de çok bereketlediği için, bu bereketi köy 
halkı ile paylaşmak istedi. 

O amaçla bir bağışlama günü ilan etti. Köyün her köşesinde bir afiş 
yapıştırıldı şu sözlerle: “Cuma günü saat 10'dan 11'e kadar benim ofisime 
borç kağıtlarla beraber gelene, onun borcunu sileceğim. - Osman Aga .”

Bunun üzerine bütün köy halkı çeşit çeşit düşünüp konuştular. Cuma günü 
geldi ve Osman'ın evin önünde bayağı bir kalabalık insan buluştu. Hepsi 
Osman'a borçlu kalanlar idiler.

“Bir tuzak olmasın, sonunda rezil oluruz.” gibi sözler konuşuldu. Fakat 
kimsenin kurajı yoktu, onun ofisine girsin. Saat 11'e 5 kala ihtiyar Ahmet 
kuraj aldı ve içere girdi. “Osman Aga, borç kağıtlarıyla geldim: işte, sen 
demişsin ya ....”, 

”Evet öyle. Ne kadar borçun var ?” Osman araya girdi.“Sade 10 Leva” dedi 
Ahmet. Osman onun borç kyadını yırtıp çöp kutusuna attı. Ahmet hemen 
çıkıp öbürlere haber vermek istedi. Osman ise onu durdurdu ve dedi: “Daha 
üç dakika var. Onlar da davetiye aldılar, kendileri gelsinler”. 

– Allah seni de davet etti. Geç olmadan, sen O'na gelmelisin !!!

1. Soru : İsa'nın davetiye kabul edene ne söz verildi ?

2. Soru : Neden insanlar İsanın davetiye kabul etmiyorlar ?

3. Soru : Sen, İsa'nın davetiye kabul ettin mi ? 
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18.gün
Ayet
Matta

7:13-14

Tema
Karar senindir ! 

"“Dar kapıdan girin. Çünkü kişiyi yıkıma götüren
kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler

çoktur. Yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir !
Bu yolu bulanlar azdır."

Yan ayetler :  

 Yuhanna 10 ayet 9

 1.Korintliler 1 ayet 21

 1.Petrus 5 ayet 5

Bir gün, iki genç çocuk bir kayık alıp yakın ırmakta (reka) balık 
tutmaya hızlandılar. Kayığı hemen suya koyup bindiler. Akar su çok 
hızlı geliyordu ve çok balık yakalayacağını umut ettiler. Biri kayığı 
kontrolda tutmaya çalışırken, öbürü başladı mreja ile sudan balıklar 

çıkarmaya. 

Tam bunu yaparken birden bire dengeyi kaybedip suya düştü. Öbürü ona 
hemen el uzattı ve dostunu tekrar kayığa bindirmeye çalışırken, kayığı yan 
aldı ve büsbütün devrildi. Şimdi ikisi su içindeydiler. Suyun akıntısı oldukça 
hızlandı ve ikisi yüzmeyi bilmedikleri için yüksek sesle yardım için 
bağırmaya başladılar. 

Kıyıdaki bazı insanlar onları işittiler ve hemen yardıma koştular. İnce bir ip 
bulup onlara doğru attılar. İkisi hemen ipe tutundular. Sonra aklına ermeyen
bir şey göründü. Suyun üstünde kocaman bir ağaç geldi. Birisi hemen ipi 
bırakıp ağaca tutundu. Onun gözünde ağaç, ince ipten daha güvenilir 
göründü. Fakat ağaçla beraber ilerde olan şelaleden (vodopattan) aşağı 
öldü. Kıyı ile bağlantı olan ince ipi tutunan ise kurtuldu. 

– Sen neye tutunuyorsun ? 

1. Soru : Geniş ve rahat yol insanı nereye götürür ?

2. Soru : Neden karar vermek zorundayız ?

3. Soru : Sen hangi yoldasın ?
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19.gün
Ayet

Yuhanna
3:16

Tema
Allah seni de seviyor! 

"Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik
Oğlunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri
mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun."

Yan ayetler :   

 Yuhanna 5 ayet 24

 2.Korintliler 5 ayet 21

 1.Timoteyus 2 ayetler 5 – 6

Güney (yujna) Amerika'nın küçük bir kasabasında Paolo adonda bir 
adam yaşıyordu. Evli idi ve 8 yaşlarında bir oğlu vardı. Kendisi tren 
yollarında bir makasçı (streloçnik) olarak çalışırdı. Onun işi günde bir 
kaç kere rayları (relsileri) değiştirmek idi. Bunun için küçük bir 

külübede trenlerin geçmesini beklerdi. Her gün öğle vaktine doğru onun 
oğlu Pele ona evden yemek getirirdi. 

Öğlunun gelmesinden az önce, saat 11:30'da bir yolcu treni geçti ve yakın 
garada 20 dakika bekleyecekti. 11:45'te ise bir yük treni büyük hızla 
geçecek ve geçmeden önce, Paolo rayları değiştirmek zorunda kaldı, yoksa 
yük treni garaya girip yolcu trene çarpacaktı ve yüzlerce kişi ölecekti. Tam 
külübeden çıkmak ve makasları değiştirmek üzere iken, karşıdan oğlunun 
sesini duydu: “Babacığım, bana yardım et, düştüm, ayağım çok acıyor, 
kalkamıyorum !“

Paolo gözlerine inanamadı: onun oğlu tam trenin gececeği yerde rayların 
üstünde yattı. Bu durumda ne yapsın: oğlunu mu kurtarsın... yoksa öte 
tarafa koşup rayları değiştirsin ki, tren kazasını önlesin, yüzlerce kişi 
ölmesin. Ter döktü, titremeye başladı; ama sonunda göz yaşı dökerek karar 
verdi, çok insan ölmesin diye kendi oğlunu feda etti. -  

- İşte Allah da seni o kadar çok sevdi !

1. Soru : Allahın sevgisi ne yaptı ?

2. Soru : Böyle bir sevgiye nasıl karşılık verebiliriz ?

3. Soru : İsa'ya iman edersek bize ne olacak ?
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20.gün
Ayet

Yuhanna
3:36

Tema
Dünyanın en 
emniyetli yeri

“Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama
Oğlu'nun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir.

Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır."

Yan ayetler :   

 1.Yuhanna 5 ayet 12

 2.Selanikliler 1 ayetler 6 – 10

 2.Petrus 3 ayetler 7 – 9

Eski vakitlerde Amerika'da birçok kişi beygir arabalardan konvoy 
öluşturdular, yeni topraklara doğru göç ettiler. O yolculuklarda 
çeşitli zorluklar görürdüler: bir yandan kızılderililer ve banditler, 
öbür yandan havanın sert yüzü. Tornado rüzgarları, yırtıcı hayvanlar, 

kuraklık ve bundan gelen yangınlar. İşte bu yangınlar aniden ortaya çıktı ve 
büyük hızlılıkla yayıldılar, böylece çok göç edenlerin canlarını aldı. 

Bir gün yine bir konvoy göç edenler yolçuluk yapmaktaydılar. O zaman 
uzaktan dumanı ve onlara doğru gelen ateşi gördüler. Ve yangından 
kaçamayacağını anladılar. bu durumda ne yapsınlar ?

Birden iyi bir fikir geldi birine. “Haydi” dedi, “çabuk yanımızdaki otu 
yakalım, ve hemen yanmış toprak üstünde konalım. Ateşler bizlere yanaştığı
zaman yok ne yesin.“ Çabuk bunu yaptılar, yanmış toprak üzerine sığındılar 
ve böylece hepsi kurtuldular.

- Allahın kutsal ceza ateşinden kurtulmak istersen, Mesih İsa'ya iman 
etmelisin. O yanmış toprak gibi senin için ceza çekti !

1. Soru : Allahın cezası kimler hak etti ?

2. Soru : Allahın doğru yargısından kurtulmak istersek ne lazım 
yapalım ? 

 3. Soru : Allahın gazabı (bela) kimin üzerinde kalır ?
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21.gün
Ayet

Romalılar
10:9

Tema
Bizi kurtuluşa

kavuşturan imandır ! 

"İsan'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve
Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman

edersen, kurtulacaksın."

Yan ayetler :   

 Elçilerin İşleri 16 ayet 31

 Elçilerin İşleri 10 ayet 43

 Romalılar 3 ayet 28

İkinci dünya savaşı zamanında bazı hakiki mesihçiler, iman uğruna 
öldürüldüler. Bunun için çok yerlerde kiliselerde insanlar korktular. 
Bir gün küçük bir kasabada bir grup mesihçiler duaevinde toplantı 
yaparken, birden bire askerler duaevine bastılar. Kapıdan içeri 

fırlayıp orada bulunan insanlara doğru otomat silahlar uzattılar ve sert sesle
bağırarak: “Kim imanlı ise bu köşeye gelsin, kim değilse eve gidebilir !“ 
dediler. 

Şimdi, imanlılar öldürecekler diye korkusu ile 30 kişiden 25 kişi fırsatı 
kullanarak hemen evlerine döndüler. Beş hakiki imanlı ise orada kaldı, kendi
canı uğruna İsa'yı inkar etmek istemediler. 

Sonra askerler kapıları ve pencereleri örttüler. İnançlılar artık ölümü 
beklerken, birden bire askerlerin sözleri ve davranışları onları şaşkınlığa 
döndürdü. Askerler silahları indirip onları kucaklamaya başladılar ve 
“Korkmayın” dediler, “biz de sizin gibi imanlıyız. Biz sade sizin gibi 
gerçekte imanlı olan kardeşlerle birlikte Rabbimize tapınmak istedik.” 
Böylece onlar büyük bir sevinç içinde toplandılar. 

1. Soru : Kim kurtulmuş oluyor ?

2. Soru : Hakiki bir imanlı nereden beli oluyor ?

3. Soru : Sen gerçekten bir imanlı olmak istiyor musun ?
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22.gün
Ayet

Yuhanna
10:27

Tema
Kutsal Kitapta Rab bize

konuşuyor! 

"Koyunlarım sesimi işitirler. Ben onları tanırım,
onlar da beni izlerler."

Yan ayetler :  

 Yuhanna 10 ayetler 3 – 5

 Yuhanna 14 ayeter 23 –24 

 1.Petrus 2 ayet 2

Bir gün ormancının biri büyük kasabada dostunu ziyaret etmek için 
yola çekildi. Onun dostu onu büyük sevinçle garada karşıladı. Çoktan 
görüşmemişlerdi ve birbirlerine anlatacak çok şeyler vardı. Böylece 
derin bir sohbete dalarak kasabanın merkezine doğru yürüdüler. 

Birden bire ormancı dostunu durdurdu ve dedi: “Dur azıçık, duyuyor musun ?
Ne harika”. Öbürü ise şaşkınlıkta ormancıya dedi: “Ama kasabada çok çeşitli
sesler var. Ne duyuyayım ?“. 

Ormancı cevap verip dedi: “Bu harika kuşun sesini duymadın mı ?” Ormancı 
her gün ormanda kuş sesler duyduğu için, hemen o sesi duydu ve öbür 
seslerden  ayırabildi. 

– Biz de her gün Rabbin sözünü okursak, O'nun sesi bize tanıdık gelecek ve 
kötü olanın sesinden ayırabileceğiz. 

1. Soru : Rabbin sesi en çok nerede anlayabiliriz ?

2. Soru : Rabbin sesini ne sebebçe duymalıyız ?

3. Soru : Eger Rabbin sesini duyüp anlamışsak ne lazım yapalım ?
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23.gün
Ayet

Yuhanna
10:28

Tema
100% emin olabilirsin ! 

"Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvol-
mayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz."

Yan ayetler :    

 Romalılar 5 ayetler 1 + 9

 Romalılar 8 ayet 1

 Romalılar 8 ayetler 31 – 39

Remzi'nin çiftliğinde çok hayvanlar ve tarlalar vardı. Onun için bir 
kaç işçi çalıştırıyordu. Bir sıcak yaz günü işçiler samanı dama 
toplarken korkunç bir katastrofa olmuş.

Düşürülmüş bir sigara ucu kupkuru samanı tutuşturmuş ve aniden büyük bir 
yangın olmuş. Büyük bir ziyanlık oldu. 

Her şey dindikten sonra Remzi etrafı gözetlerken birden bire onun ayağı 
yerde bulunan kara bir şey üzerine sendeledi. Daha yakından bakarken 
anladı ki, bu onun en sevdiği tavuğu idi. Yangında ölmüş ve pişmiş gibi oldu.

Onu bir yana çevirirken gözlerine inanamadı. Onun yanmış kanatlarının 
altından 7 tane piliç diri diri çıktı. Demek ki, o tavuk, yavrularını 
koruyabilmek için, kendini feda etti.

Bunun üzerine Remzi düşünmeye başladı ve Allah'a şükür ederek dedi: 
“Evet, piliçleri tavuğun kanatların altında nasıl emin oldularsa, ben de 
kurtarıcım İsa Mesih'in elinde emin ve korunmuş olurum.“  

1. Soru : Nereden emin olabilirim, ki kurtuldum ?

2. Soru : Kurtuluş kime bağılı ?

3. Soru : Kurtuluşta bizi koruyan kimdir ? 
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24.gün
Ayet

 Filipililer
4:6

Tema
Duada Rab'le konuşmak 

"Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi,
Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin."

Yan ayetler :   

 Yuhanna 14 ayetler 13 +14

 Filipililer 1 ayetler 4 +5

 1.Yuhanna 5 ayetler 14 +15

Biri demiş: “Dua etmek bizim ruhumuzun solumudur.” Dua etmek son
çaremiz değil, fakat ilk fırsatımızdır. Dua etmek demek ki, Allah'la 
her konu ve her kahırda, en iyi dostunla konuşur gibi konuşuyorsun. 

Büyük İskender'in (Aleksander Makedonski'nin) öyle bir alışkanlığı vardı, 
onun önüne gelen herkesi dinlesin. Bir kere bir dilenci geldi ve hiç 
çekinmeden ve özür dilemeden ondan büyük şeyler diledi. Kendisi için 
büyük bir ev istemiş, onun kızı için altınlar ve onun çocuğu için iyi bir 
mualim istemiş ki, ona iyi bir eğitim versin. 

Ve şaşılacak şey şu ki, Büyük İskender dilencinin istediği üç şey ona verdi. 
Onu gören vezirleri şaş baş kaldılar. İskender'e sordukları zaman, onlara 
verdiği cevap şu idi: “Ben bıktım artık, bana gelenler benden sade bir altın 
para istesinler. Bu dilenci bana bir padişaha layık bir biçimde davrandı. 
Benden büyük şeyler istedi.“

- Unutmayın ki, dua ederken padişahların padişahının önüne geliyoruz. 
Korkmayın, istekli ol ve şükretmeye unutma !!!

1. Soru : Kaygılanırken ilk önce ne yapıyorsun ?

2. Soru : Ne zaman ve ne için dua etmemiэ lazım ?

3. Soru : Dua ederken neyi unutmamalıyız ?
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25.gün
Ayet

1.Yuhanna
1:3

Tema
Yalnız değilsin,

kardeşlerin var ! 

"Evet, sizin de bizlerle beraberliğiniz olsun diye
gördüğümüzü ve işitiğimizi size ilan ediyoruz. Bizim

beraberliğimiz de Baba'yla ve O'nun Oğlu İsa
Mesih'ledir."

Yan ayetler :  

 Yuhanna 13 ayet 35

 Filipililer 2 ayetler 1 – 4

 İbraniler 10 ayetler 24 + 25

Dünyanın en büyük ve yüksek ağaçları Kaliforniya'da bulunuyor. 
Onlara mamut ağaçları deniliyor. Bazılar o kadar geniş oluyor ki, 
ağaçın ortasından arabalar geçebilir. Yüzyıllarca Kaliforniya'nın deniz
kıyısından gelen korkunç, hızlı rüzgarlar ve fırtınalara karşı dayan-

dılar. Acaba neden ? Bunun için  bazı araştırmalar yapıldı, ve sonunda bunu 
öğrendiler (ve bundan ruhani hayatımız için önemli bir örnek alabiliriz):

- Biliniyor ki, eger bir ağacın kronası (en üst ucu) kırılırsa  o zaman ölür. 
Fakat bu mamut ağaçları her daima kırılmış kronaları tazeliyorlar. Biz de 
dua ederek her daima tazelenebiliriz.

- Mamut ağaçlarının kabuklarının altında bir zehir var. Ağaş onunla böçekleri
uzaklaştırıyor, ona zarar vermesinler. Allahın sözü de günahı bizden 
uzaklaştırıp, bizi günahtan koruyor.

- Mamut ağaçlarının pek derin kökleri yok, fakat grup halinde yaşıyorlar. 
Onların kökleri birbiriyle örülmüş oluyorlar ve böylece derin olmadıkları 
halde çok sağlam oluyorlar. Hiç bir fırtına onları deviremez. İşte biz de 
kardeşlerle beraberlikte bulunursak fırtınalarda kolay kolay düşmeyeceğiz.

1. Soru : Bu derse bakarak, Allah bizden ne istiyor ?

2. Soru : Neden kardeşlere ihtiyaçımız var ?

3. Soru : İnançlıların beraberliğin sebebi ne oluyor ?
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26.gün
Ayet

1.Yuhanna
1:9

Tema
Bir 'manli günah işlerse

ne olacak ?

Ama günahlarımızı itiraf edersek (açıkca söylersek),
güveniler ve adil (doğru) olan Tanrı, günahlarımızı

bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır."

Yan ayetler :   

 1.Yuhanna 2 ayetler 1 +2

 İbraniler 9 ayet 14

 Esinleme 12 ayetler 11 +12

Bir çocuk bir kere babasına sordu: “Baba, İsa neden ölüp bizim için 
kanını döktü, o kadar kötü değiliz ?”. Bunun için babası ona bir 
örnekle bunu anlatmak istedi. “Oğlum” dedi, “sana bir iş veriyorum. 
Bu tahta ile beraber çekiç de al. Şimdi ne zaman bir günah işlersen, 

tahtaya bir enser vuracağın. Ne zaman tahta enserlerle dolursa, o zaman 
onu bana getireceğin.“ 

Arada iki hafta geçmeden onun oğlu ona enserle doldurulmuş olan tahtayı 
getirdi. “Baba, günahlarım çok olduğundan tahtam çok çabuk doldu, ne 
yapayım ?“ diyerek babasına üzülerek baktı. O da oğluna kuraj vererek dedi:
“Şimdi bir kerpeteni al ve her ne zaman iyi bir iş yapıyorsun bir enser 
çıkarabilirsin. Ne zaman bir enser kalmadı, o zaman bana getir !” 

Bu söz çocuğuna iyi bir haber idi, herhalde çabuk hazır olacak diye düşündü.
Fakat düşündüğü gibi kolay değildi. Ancak üç ay sonra son enseri çıkarıp 
koşarak tahtayı babasına getirdi. “Başardım baba !“ diye bağırdı. 

Baba sade tahtaya bakıp oğluna dedi: ”İyi, güzel. Ama bu delikler kaldı, 
bunları ne ile kapatacağız ? İşte, oğlum, bunun için bize İsa Mesihin kanı 
lazım !” 

1. Soru : Günah işlediğimizde ne yapmalıyız ?

2. Soru : Neye dayanarak Allah bizim günahlarımız afedebilir ?

3. Soru : Günahlarımız afolunduğunu nereden biliyoruz ?
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27.gün
Ayet

Matta 10:32

Tema
Rabbimizden ötürü

utanmayalım !

"İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, ben de
göklerde olan babamın önünde açıkça kabul edeceğim."

Yan ayetler :  

 Romalılar 1 ayet 16

 1.Petrus 3 ayet 15

 2.Timoteyus 4 ayet 2

Hiç bir sebep yok ki, İsa'dan ötürü utanalım. Rabbimiz İsa için 
ağızımızı açmalıyız ! İnançlılar tarihinde bol bol kurajlı şahitlikler 
bulunuyor. 

Emperator Nero, imanlıları öldürmekten zevk alırdı. Bunun için hep yeni 
metotlar düşündü. Ama inançlarından vaz geçen kişileri serbest brakırdı. 

Bir kış günü yine bir grup imanlılar Nero'nun önüne getirildi. İnancından vaz 
geçmek istemediler. Bunun için Nero yine korkunç bir plan hazırladı. Roma 
kasabasının yakınlarda donmuş bir göl vardı. Nero yüzbaşına emir verdi ki 
onları gölün ortasına çırılçıplak yollasın, orada yavaş yavaş donarak ölsünler.
Böyle yapıldıktan sonra askerler kıyıda büyük bir ateşin yanında oturup 
ısındılar. 

İnançlılar gölün ortasında ilahi söyleyerek ölüme beklediler. Birden bire 
ilahiler durdu ve onlardan biri ayrılıp ateşe doğru koştu. Dayanamadığı için 
askerler onu hor görerek ona güldüler. Öbür imanlılar ise ayrılmış olan 
kardeş ötürü ağlayarak: “Ya Rab, sana sadık kalan on asker olarak Senin 
yüzünü görecektik, fakat şimdi sade dokuz kaldık.” diye dua ettiler. 

Birden bire askerlerin gülüşleri kesildi. İmanlılar gözlerine inanamadılar: 
askerlerin yüzbaşı soyunup imanlıların yanına giderek dedi: “Ben de 
sizlerden biri olmak istiyorum. Onuncu askerin yeri boş kalmasın !” 
İnançlıların şahitliği ona dokundu.

1. Soru : Sence gizli bir inanlı mutlu olabilir mi ?

2. Soru : İsa bizden ne bekliyor ?

3. Soru : İsa ötürü utanmayana ne vaat verildi ?
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28.gün
Ayet

Romalılar
 8:28

Tema
Sıkıntılarda dayanmak

"Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacına göre
çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için

etkin olduğunu biliriz."

Yan ayetler :  

 1.Korintliler 10 ayet 13

 Yakup 1 ayetler 2 – 4

 1.Petrus 2 ayetler 19 – 25

Rabbe güvenebilirsin, çünkü hiç bir vakit sana zarar getirecek bir 
şeye müsaade etmeyecek. Eger Rabbimizi seversek başımıza gelen 
her bir şey ancak faydamız içindir. Belki ilk başta hemen öyle 
görünmüyor, fakat sonunda bunu daha iyi anlayabiliriz. 

Seni kahvaltı için davet etsem, önüne kahve ya çayla beraber ekmek yerine 
bir kilo un, bir kaşık maya, biraz tuz ve su koysam, acaba bana ne dersin ? 
Sonra senin şaşkın yüzüne bakıp sorsam: “Bir şey eksik mi ?” O durumda 
bana diyeceksin: ”Ekmek var mı? Ve bu şeyler ne için burada duruyor ?”. 
Ben de bu şeyleri göstererek şöyle cevap versem: ”İşte, ekmek burada.” O 
zaman ne düşünürdün ? 

Evet bu un, su, maya ve tuz tek tek olarak pek ekmeye benzemez. Fakat 
hepsi beraber karıştırıp fırında pişirilirse iyi bir ekmek yapar. 

– İşte, aynı şekilde, eger Allah'ı seversek, her şeyin iyiliğimiz için işlediğini 
bilebiliriz ! 

1. Soru : Gerçekten Rabbi seversek, o zaman ne bilebiliriz ?

2. Soru : Sen sıkıntıda olduğun zaman ne yapıyorsun ?

3. Soru : Sıkıntılarımız varken ne lazım yapalım ? 
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   Not yeri :
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