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

Allah hakkında
gerçekler

Kurtuluş için
bilgiler

İnsan hakkında
bilgiler

Büyümek için
bilgiler
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1.gün

Ayet
Romalılar
12:7

Tema
Kendimizi Rabbe vermek

“Bunun için ey kardeşler, kendinizi Tanrı'ya diri,
kutsal, O'nu hoşnut eden kurbanlar olarak sunmanız
için Tanrı'nın merhameti uğruna size yalvarırım.
Ruhsal tapınışınız budur."

Yan ayetler:
 Romalılar 6 ayet 11-14
 Koloseliler1 ayet 17
 Koloseliler 3 ayet 1-12
Bazı insanlar kendilerini Rabbe vermekten korkuyorlar. Zannediyorlar ki,
böylece onların hayatına bir zarar gelecek, fakat hiç de böyle değildir.
Rabbe teslim olmak demek değildir ki, primer biz bir kağıt üzerine kendi
isteklerimiz doldurup Allaha veriyoruz ve bekliyoruz ki Allah onlarla razı
kalsın. Hayır, daha çok biz lazım boş bir kağıda imza vuralım ve Allaha verip Ona
diyoruz: “Sen istediğini yaz, biz her şeye razıyız“.

1. Soru : Hayatımızda kim birinci yer almalı ?
2. Soru : Sen kime birinci yer veriyorsun ?
3. Soru : Eger İsa hayatında birinci yerde ise, hayatında ne gibi
fark oluyor ?
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2.gün

Ayet
Romalılar
12:24

Tema
Kimi hoşnut edeceksin ?

"Bu çağın gidişine uymayın !"
Yan ayetler:

 1.Yuhanna 2 ayet 15-17
 Efesliler 2 ayet 1-5
 1.Korintliler 6 ayet 9-12+18-19

Fukara bir adamın bir oğlu, bir de eşeği varmış. Bir gün üçü yola
çekilmişler. Adam eşeğe binmiş ve onun oğlu eşeği güdüyordu. İlk
rastladıkları insan ona laf atıp demiş: “Bu herife bak, ne kadar acımasız
adam ! Kendi rahatına bakıyor ve zavallı çocuğu yürütürüyor“.
Bu laf üzerine adam inmiş ve çocuğunu eşeğe bindirmiş. Biraz sonra başka bir
insan yine ona maana bulnuş ve çocuğa azarlamış, neden babasını yürütüp ona
saygısızlık edermiş diye. Bunun üzerine ikisi eşeğin üzerine binmişler.
Karşlaştıkları insanlar ise ikisine bağırmışlar: “Bunlar ne biçim insanlar?! Zavallı
hayvana bu kadar yük bindiriyorlar.” İnsanlar mana bulmasınlar diye hemen
eşekten inmişler ve başlamışlar eşeği taşımaya.
Bunu gören insanlar kafa sallayıp demişler: ”Bunlar tamamen çıldırmış ! “
- Herkesin hatırını gütmek isteyen kişi en sonunda böyle olur !

1. Soru : İnsanlar bu dünyada neyin peşinden koşuyorlar ?
2. Soru : Sen kime veya neye göre hayatını ayarlıyorsun ?
3. Soru : Allah hangi şeylerden hoşlanmıyor ?
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3.gün

Ayet
Romalılar
12:2b

Tema
Allahın isteği ne
olduğunu anlamaya
çalışın !

"Tanrı'nın iyi, hoş ve mükemmel isteğinin ne
olduğunu ayırt etmek için"
Yan ayetler:

 Efesliler 5 ayetler 10 + 17
 Matta 7 ayet 21
 1.Selanikliler 4 ayet 3 / 5 ayet 18
Bir gün padişahın biri, tanınmış bir ressama (hudojnik) bir iş verdi: evin
tavanına, iç taraftan bir güzel manzara çizsin. Ressam aylar boyunca
uğraşmış. Bunun için ayrıca büyük bir iskele yapıldıi onun üzerinde
çalışabilsin diye, çünkü tavan yaklaşık 10 metre yüksekti.
En sonunda gün geldi ki, ressam fırçasını eline alıp son bir çizgi yaptı ve resimi
bitirdi. Adam yapmış olduğu resimi daha iyi görebilmek için hudojnik yavaş yavaş
geriledi. Fakat o anda unuttu ki iskelede bulunuyor. İki adım daha atarsa aşağı
düşecek. İskelede bulunan bir işçi bunu gördü. Ona bağırsa korkudan sendeleyip
düşecek. Çabucak fırçayı boyaya batırdı ve bütün reimin üzerine bir cizgi yaptı.
Bunu görünce ressam ileri koştu, işçiye bağırmaya kalktı. Ama durumu anlayınca
ona teşekkür etti. Onun resimi bozuldu, ama onun hayatı kurtuldu, çünkü aşağı
düşmedi.
- Belki Allahın isteği senin planlarını bozacak, ama sonunda senin faydan içindir.

1. Soru : Neden Allahın isteğine göre yaşamalıyız ?
2. Soru : Allahın isteği ne olduğunu nasıl anlayabiliriz ?
3. Soru : Allahın isteği nedir ve nasıldır ?
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4.gün

Ayet
Romalılar
12:2b

Tema
Değişmeye hazır olun !

"Düşüncenizin yenilenmesiyle değişin !"
Yan ayetler:

 2. Korintliler 5 ayet 17


Filipililer 4 ayet 6-8



2. Timoteüs 2 ayet 8

Her bir davranış aslında bizim düşünce hayatımızda başlıyor. Eger iyiye
doğru değişmek istersek, ilk önce düşüncelerimizde değişmeliyiz.
Değişmek için Allah prirodada bize çok hoş bir örnek verdi.
Sıcak bir yaz gününde güzel bir kelebek (peperuda) gördüğümüzde hepimiz
hayran kalıyoruz. Ama hiç düşündün mü, bu kelebek nasıl oldu ? En başta o ancak
çirkin ve sanki hiç doymayan bir tırtıl oluyor. Sonra bu tırtıl, sanki cansız ve
donmuş bir durum içinde uzun bir vakit kımıldanmadan asılı duruyor. Ama bir gün
birden bire onun donmuş kalıbı kımıldanmaya başlıyor, çatlıyor ve inanılmaz kadar
güzel bir kelebek çıkıp gözümüzün önünde havalanıyor.
- Evet, biz de düşünüp fikirlerimizi değiştirip yeni düşünmeliyiz ve böylece
hayatımızda yeni ve Allaha uygun davranışlar olacaktır.

1. Soru : Eger davranışlarımız değiştirmek istersek ilk önce nerede
başlamalıyız ?
2. Soru : Senin en büyük örnek kim oluyor ?
3. Soru : Düşüncelerini ne ile besliyorsun ?
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5.gün

Ayet
Romalılar
12:3

Tema
Büyüklemekten uzak dur !

"Kimse kendisine gereğinden çok değer vermesin.
Herkes, Tanrı'nın kendisine verdiği iman ölçüne
göre düşüncelerinde ölçülü olsun."
Yan ayetler:

 1. Korintliler 6 ayet 9-11
 Filipililer 2 ayet 3+4
 1. Petrus 5 ayet 5

Bir gün bir kurbağa varmış. O kendini çok büyük tutmuş ve zannetmişti, en
akıllı hayvan odur. Leylekler uçarken onlara bakmış ve kendi kendine
demiş: “Ben uçabilseydim bütün hayvanlar bana hayran kalacaklar”. Bunu
düşünürken, ona bir fikir gelmiş. Leylekler konunca, kurbağa hemen
onların yanına koşup onlara sormuş: “Olabilir mi uçarken beni de bir kere
götüreseniz ?“ - “Ama senin kanatlar yok ki !“ diye cevap vermişler. Ama kurbağa
onlara şu akılı vermiş: “Bir çubuk alın, uçarken siz ikiniz onu gagalarınızda sıkı
tutunuz. Ben de ağızımla ortada tutunacağım”.
Derken böyle de yapmışlar. Onlar böylece uçarken aşağıdaki bütün hayvanlar
hayranlıkla bağırmışlar: “Kimin aklına böyle bir iş gelebilir ?“ Bunu duyuyan
kurbağa dayanamamış ve kendini göstermek için bağırmış: ”BENİM ...... “ Bu
sözleri söylerken aşağıya düşmüş.
- İşte kendi kendini büyüten, çabuk düşecektir !

1. Soru : Büyüklemek ilk önce nerede başlıyor ?
2. Soru : Rab kime lütuf verir ?
3. Soru : Sen kendini nasıl görüyorsun ?
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6.gün

Ayet

Tema

Romalılar
12:4-5

İmanlı topluluğunda senin
de yerin var !

"Bizler de Mesih'te bir bedeniz ve birbirimizin
üyeleriyiz."
Yan ayetler:

 Elçilerin İşleri 2 ayet 41 - 42
 Efesliler 2 ayet 19 - 22
 1. Yuhanna 1 ayet 3 - 4 +7

Rab bizi kurtarmadı ki, artık biz sade kendimize bir imanlı olalım diye.
Hayır, o istiyor ki, biz başka Mesihçilerle beraber onun isteğini yerine
getirelim.
Bir çubuk çok çabuk kırılabilir, ama birçok çubuklar birbirlerine bağlarsa,
onları kırmak çok zor olacak. Eger yanan bir odun parçası sobadan çıkarırsan, o
çok çabuk soğacak. Fakat onu yine sobaya öbür odun parçaların yanına koyarsak,
o zaman bize iyi gelen sıçaklık yayacaktır. sadece bir kibrit yakarsak, çok az ışık
verecek. Fakat çok kibritler birden yakarsak bayağı başka bir şılantı olacaktır.
Bir gün biri bir arı yakalamış ve ona ne lazımsa vermiş (şeker ve hava). Ama iki
gün sonra ölmüş, çünkü yalnız kalıp öbür arıların yanında değildi. Sen de Mesihçi
olarak lazım kardeşler beraberlikte bulunasın !

1. Soru : İmanlıların beraberliği neye dayanıyor ?
2. Soru : Neden kardeşlerle beraberlikte olmalıyız ?
3. Soru : Senin için imanlılar topluluğu ne anlam taşıyor ?
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7.gün

Ayet

Tema

Romalılar
12:6-8

Rabden aldığın hediyenle
hizmet et!

"Tanrı'nın bize bağışladığı lütfa göre, ayrı ayrı
ruhsal armağanlarımız vardır"
Yan ayetler:
 Markos 10 ayet 43 1.Korintliler 12 ayet 7+11
 1.Petrus 4 ayet 10+11
Bedenimiz çeşitli parçalardan oluşuyor. Bütün beden sade bir parçadan
oluşmuyor ve her parça bir değildir. Bedenin her bir parçadan ihtiyacı var. Eger
dişin acıyorsa, bütün bedenin bu acı duyacaktır. Her bir parçanın ayrı bir görevi
var. Eger göz kulağa: ”Sana ihtiyacım yok !“ derse, o boş bir laf olur, çünkü göz
kulağın işini yapamaz ve kulak gözün işini de yapamaz. Ayak da ağzına diyemez ki:
”Benim işim o kadar önemli değil, çünkü ağız gibi herkes beni göremiyor, hep çoraplar ve
kunduralar beni örtüyor.”
Bedende her bir parçanın yeri, işi ve önemi var. Eger bedenin sade bir parçası işini
yapmazsa, o zaman bütün beden sakatlanmış oluyor. İmanlılar topluluğu da öyledir ! Her
imanlının yeri, önemi ve belirli bir işi var. Bu işleri yerine getirebilmek için Rab çeşitli
hediyeler (darbalar) verdi.

1. Soru : Rabbe hizmet etmek istiyor musun ?
2. Soru : Bu ruhsal hediyeler (darbalar) ne için verilir ?
3. Soru : Sen şu anda Rabbe nasıl hizmet ediyorsun ?
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8.gün

Ayet
Romalılar
12:9

Tema
Sevginiz ikiyülü olmasın !

"Sevginiz ikiyüzlü olmasın !"
Yan ayetler:
 Yakup 2 ayet 1-4
 1.Petrus 2 ayet 1
 1.Yuhanna 3 ayet 18

Herkes daima kendini en iyi tarafından göstermek istiyor. Fakat bir atasözü
dediği gibi olmalıyız: “Ya göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi görün.”
Bir gün kadının biri uşakla beraber alış veriş yapmaya pazara gidiyor. Uşak
anasına diyor: ”Anneciğim, ne olur bana birkaç santim ver, orada yaşlı bir dede
gördüm; ona para verip yardım etmek istiyorum.“
Kadın kesesinden bir kaç santim çıkarıp uşağına veriyor. Kadın da çok sevindi ki, onun
uşağı yardım sever bir çocuktur. Para verirken ona soruyor: “O yaşlı dede nerede ?“
Çocuğu cevap verip diyor: ”İşte orada, dondurma satıyor.“ Bu laf üzere kadın para yine
çocuğun elinden aldı ve onu azarladı, çünkü sade kendine düşünüp dondurma istedi. Sık
sık biz de bu uşağa benziyoruz, değil mi ?

1. Soru : İkiyüzlülük ne demektir ?
2. Soru : Sence ne sebepçe insanlar ikiyüzlü oluyorlar ?
3. Soru : Kendini nasıl ikiyüzlülükten koruyorsun ?
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9.gün

Ayet
Romalılar
12:9

Tema
Kötülükten tiksinin !

"Kötülükten tiksinin (nefret duyun)"
Yan ayetler:
 Yuhanna 3 ayet 20+21
 Romalılar 1 ayet 28-32
 1.Petrus 3 ayet 8-13 /4 ayet 3

Zengin adamın birinın birkaç faytonu vardı. Hep sarhoş olduğu için, bir faytoncu
işten kovulmuştu. Bunun için zengin adam yeni bir faytoncu aradı ve her yere
büyük ilan verdi: “Faytoncu aranıyor. İyi para ödeniyor.“ diye. Bunun üzerine
birkaç kişi bu iş için oraya baş vurdular.
Birincisi o zengin patronun yanına gidip iş için sorurken, patron ona şu soru sordo: “Sen
kendine ne kadar güveniyorsun: faytonu aydarken hendeke düşmeden ne kadar yol
kenarına yanaşabilirsin ?“, diye sordu. Adam: ”Oho” diyor “Kendime güveniyorum ki,
faytonu devirmeden 20 cm kadar yanaşabilirim.”
Zengin adam onu işe almadı. Bundan sonraki faytoncu ona demiş: “10 cm kadar
yanaşabilirim.”
Adam onu da işe almamış. Üçüncüsü ona şu cevap vermiş: “Ama bey efendii ne kadar
mümkünse yol kenarından uzak duracağım.“ Bunu diyen adam işe alındı.
Ne kadar mümkünse kötülükten uzak durun !!!

1. Soru : Kötülük ne olduğunu nereden bilebiliriz ?
2. Soru : En iyi olarak kötülüğü nasıl yenebiliriz ?
3. Soru : Senin hayatında prinцipler var mı ?
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10.gün

Ayet
Romalılar
12:9

Tema
İyiliğe bağlanın !

"İyiliğe bağlanın !"
Yan ayetler:


Galatyalılar 6 ayet 9+10



Efesliler 4 ayet 25-32



1.Petrus 2 ayet 15

Herkes şaş baş kaldı, Sunay nasıl değişebildi. Mahallede en büyük sarhoş o
idi, şimdi ise mesihçi oldu ve onun hanesine sevinç ve sıra girdi. Onun eşi,
mesihçi olduğuna çok eziyet çektirdi ona.
Bir akşam, her zamanki gibi, gecenin geç saatına kadar meyhanede
arkadaşlarıyla kafa çekerken, onların karıları için laf açılıyor. Herkes kendi eşi
hakında miskin konuşmaya başladı. Sıra Sunay'ya gelince o sadece sustu, çünkü
biliyordu onun eşi onu çok seviyor. Sade şunu dedi: “Biliyorum ki, şimdi bile
evimize gitsek (gece saat üç olmuştu) eşim kalkıp bizi sevinçlen kabul edecek,
bize kahve bile yapacak“.
Sunay'ın arkadaşları hemen maytaplayarak dediler: “ Haydi, o zaman bu meleğin
yanına gidelem, bize kahve yapsın.“ Derken, çok ses kaldırarak Sunay'ın evine
geldiler. Ve tam Sunay'ın anlattığı gibi oldu. Onun eşi kalkıp onları büyük bir saygı
ile karşıladı. Bunun üzerine hepsi şaşıp ona sordular: “Senin karın gerçekten
farklı. Nasıl bize bu kadar yumuşak davranabilir ?“
O arada onun karısı odaya girdi ve onlara bu cevap verdi: ”Bakın siz, ben kocamı
çok sevdiğim için biliyorum ki, eger o böyle devam ederse sonsuza dek
cehenemde yamacak, acı çekecektir. Onun için en azında ne kadar elimden
gelirse, onun şimdiki hayatını rahat yapmak isterim.“
Bu söz Sunay'ın kalbine bir bıçak gibi deldi. Bunun üzerine o da mesihçi oldu.
Onun karısı onu iyilikle kazandı !

1. Soru : İmanlılarda ne görünsün ?
2. Soru : İnanmayanlar en çok ne üzere etkilenecekler?
3. Soru : Senin hayatında en çok hangi tabiyat değişmeli ?
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11.gün

Ayet

Tema

Romalılar
12:10

Kardeş sevgisinin ne
olduğunu anlayın !

"Birbirinizi kardeşlik sevgisiyle, şefkatle sevin.
Birbirinize saygı göstermekte yarışın."
Yan ayetler:

 1.Korintliler 13 ayet 4-7
 Filipililer 2 ayet 1-5
 1.Yuhanna 3 ayet 14-19

Sık sık sevdiğimiz kişileri kendimiz seçiyoruz. Fakat imanlılar topluluğunda
gerçekten Allahça sevmemiz öğrenmeliyiz. Değil sadece bize uygun
olanlar veya bize karşılık verebilenleri sevelim. Hayır biz anlamalıyız ki,
herkesle Mesih İsa'da kardeşiz. Belki başkalarda beğenmediğimiz belirli
tabiyatlar var. Fakat Allahca sevmek sade bir beğenmek meselesi değildir ! Bazı
zayıf kardeşlerimizi bir vakite kadar taşımalıyız.
Bir gün bir yolcu görmüş nasıl fukara bir kız kardeşini sırtında taşıyor. O yolcu ona
acıyıp demiş: “Sen gerçekten çok ağır bir yük taşıyorsun . “
Kız ona hemen şu cevabı vermiş: “ Ama bu hiç yük değil ki, o benim
kardeşimdir !”
Bu kız anladı kardeş sevgisi nedir. Ya sen ?

1. Soru : Sence kardeş sevgisi sade bir duygu mudur ?
2. Soru : Bu kardeş sevgisi kimde başlamalı ?
3. Soru : Bugün için düşünün ! Bir kardeşe nasıl sevgi
gösterebilirsin ?
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12.gün

Ayet
Romalılar
12:11a

Tema
Her işte gayretli ol !

"Gayretiniz eksilmesin"
Yan ayetler:

 1.Korintliler 15 ayet 58
 Efesliler 6 ayet 6+7
 2.Selanikliler 3 ayet 6-13
Allah istiyor, işlek kişiler olalım. Rab İsa yeryüzünde iken işlerdi. Elçiler
işlek kişiler idi. Ne zaman Allah bir insanı kullandıysa, o zaman o kişi iş
başında idi. Hiç bekleme, Allah seni kulansın, eger boş gezip boş işlerin
peşinden koşarsan. Belki dünyada işsizlik var. Ama o zaman kendine ruhsal
bir iş bul: iyilik yap, kardeşlere hizmet et, elinden geleni yap !
Bir firmada işçilerin arasında bir de imanlı vardı. Bir gün onların şefine bir iş çıktı
ve akşama kadar dönecekti. Ayrılmadan önce herkesin işi bildirdi. Şef gittikten
sonra, bir çok yerlerde olduğu gibi, işçiler işlemez oldular. Sanki onlara bayram
oldu, şef yok diye. Fakat imanlı işi bırakmadı. Öbürler ona bağırdılar: “Sen dur
sana, şef gitti ya“. O da cevap verip onlara dedi: “Sizin şefiniz yok şu anda, ama
benimkisi daha burada.“ Yani demek istedi ki, Rab onun şefidir.
Her ne yaparsak, Rabbe çalışır gibi işleyelim !

1. Soru : Ne sebepçe her işte gayretli olalım ?
2. Soru : Kimlere büyük işler teslim edilir ?
3. Soru : Sen hangi işte gayretli oluyorsun ?
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13.gün

Ayet

Tema

Romalılar
12:11b

Kutsal Ruhun ateşi
kalbinde yansın !

"Ruhta ateşli olun !"
Yan ayetler:

 Romalılar 8 ayet 5-16
 Galatyalılar 5 ayet 16-25
 Efesliler 4 ayet 30
Eger Ruh'ta ateşli olmak istersek, O'na hayatımızda yer vermeliyız ki bizi
doldursun. Her gerçek mesihçide Kutsal Ruh yaşıyor. O bizi gütmek istiyor.
Diyelim ki, çok fazla sıcak bir günde sen bana misafir geliyorsun; ben de
sana soğuk bir limonada teklif ediyorum. İlk önce sana çok pis bir bardak
getiriyorum ve limonada içine dökmek istiyorum. O zaman sen benden rica
edecen, sana temiz bir bardak getireyim, değil mi ?
Şimdi sana sıçak sütle dolu bir bardak getirip limonada onu içine dökmeye
kalkıyorum. Bana hemen diyecen: “Bu doludur, buna dökme“.
Bu sefer temiz ve boş bir bardak sana getiriyorum... ama önüne ters koyuyorum
ve başlıyorum dökmeye. Sen beni hemen durduracağın ve diyeceğin: “Bekle, o
terstir, hazır değil !“ Sonra onu döndürüyorsun.
İşte eger sen de Kutsal Ruh'la dolu olmak istersen, sen de temiz, boş ve hazır
olmalısın !

1. Soru : Kutsal Ruhunverdiği ateş nasıl souğabilir ?
2. Soru : Kutsal Ruhun izinde yürümek ne demektir ?
3. Soru : Kutsal Ruhla dolmak için ne lazım yapasın ?
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14.gün

Ayet
Romalılar
12:11c

Tema
Rabbe hizmet et !

"Rab'be kulluk edin !"

Yan ayetler:

 Luka 1 ayet 73-74
 Yuhanna 12 ayet 26
 Koloseliler 3 ayet 23-24
Kim insanları hoşnut etmek isterse, Rabbin kulu olamaz. Bir gün tanınmış
bir film yıldızı bir köyü ziyaret etti, nerede cüzamlı (lepralı) hastalara
bakılıyordu. Orada bir hemşire gördü, nasıl o hastaların pis bezler ve
kompresileri yıkıyordu. Ve geçerken ona demiş: ”Bana bir milyon dollar
verseler bile, ben böyle bir iş yapmazdım.“
Hemşire ise şöyle cevap verdi: “Doğru, bana da bir milyon verseydiler bunu
yapmazdım. Ama İsa Mesihin sevgisi bir milyon dolardan daha değerlidir !“
Yani demek istedi ki, Rabbin sevgisinin uğruna bu insanlara hizmet ediyor.
Bu kadın gerçekten anladı biz Mesihçiler kime ve ne sebepçe hizmet diyoruz.

1. Soru : Ne için kurtulduk ?
2. Soru : Kime hizmet ediyorsun, farkında mısın ?
3. Soru : Rabbe hizmet etmek istersek ne lazım yapalım ?
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15.gün

Ayet
Romalılar
12:12a

Tema
Ümitle sevinin !

"Ümitle sevinin !"
Yan ayetler:

 Yuhanna 14 ayet 1-3
 Filipililer 3 ayet 20-21
 1.Petrus 1 ayet 3-7
Ümit insanı yaşatıyor. Kimin ümidi yoksa, onun hayatı boş ve anlamsız
olur. Hasta olan ümit ediyor iyileşsin, yolcu ümit ediyor sapasağlam eve
toplansin, ve birçok başka durumlarda insan ümit ediyor. Evet, bir
imanlının ümidi bundan kat kat daha kesindir, çünkü Rabbimiz bize söz
verdi. Bu diri ümit seni yaşatsın ve senin sevinç kaynağın olsun.
Eski zamanlarda köylerde delikanlı çocuklar bazan özel bir yarışma yaptılar.
beygirler tarlada sabam sürerken, en düzgün sıra kim kazacak ? Birinin sırası çok
yamuk oldu, başkasının zigzag gitti, ama kazananın sırası çok düz gitti.
Sonra sordular: “Sıraları kazarken, nereye baktınız?“ Birincisi dedi: ”Ben sabana
baktım”. İkincisi: “Ben beygire baktım“ demiş. En düz sırayı kazıp yarışmayı
kazanan gene şöyle cevap vermiş: “Karşımda bir ağaç vardı; gözlerimi ona diktim
ve ona bakarak kazdım.”
Evet, biz de ümidimize bakarak hayatımız sürdürsek yolumuz düz gidecektir ve
sevinç olacak !

1. Soru : Bir imanlının ümidi nedir ?
2. Soru : Bu ümit hayal olmadığını nereden biliyoruz ?
3. Soru : Bu ümit senen hayatında ne değişiklik yapar ?
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16.gün

Ayet
Romalılar
12:12b

Tema
Sıkıntıya dayanın !

"Sıkıntıya dayanın !"
Yan ayetler:

 Yuhanna 15 ayet 18-23
 Yakup 1 ayet 2-4
 1.Petrus 4 ayet 12-19

Sıkıntıya dayanabiliriz, çünkü önümüzde ümit var ve dua da edebiliriz.
Yaklaşık 300 sene önce Fransa'da gerçek mesihçiler, katolik kilise
tarafından korkunç baskı gördüler. Allahın sözünü okumak, vaaz etmek ve
toplantılar yapmak yasak idi. O zaman çok mesihçi inançları uğruna
öldürüldü ve onlara çok eziyet yapıldı. Erkekler gemilerle yollandılar, kadınlar da
hapishanelere atıldılar. Bu inanç hareketine “Huguenotlar“ adı verildi.
Mari Durand bir vaizcinin kızı olduğu için, onu 15 yaşındayken 1730 senesinde
“Tur de Konstans“ adında bir kuleye attılar. Onu bir hapishane olarak
kullanırdılar. Duvarları 6 metre kadar kalın idi. Mari orada 38 yıl tutuklu idi,
çünkü imandan vazgeçmek istemedi. Onun yanında başka imanlı kızkardeşler de
vardı. Bazıları dayanamadılar ve vazgeçtiler: Başkaları çıldırdı, bazıları öldü. Mari
ise herkese kuraj verdi. En sonunda 1768 senesinde bu büyük zülüm sona erdi ve
Mari serbest bırakıldı. Sonra serbestlikte daha 8 sene yaşadı.
Onun büyük kuraj sözü luydu: “DAYANIN !“. Bu söz bugüne kadar o hapishanenin
iç duvarlarında çizilmiş bulunuyor. Mahpuşçuların listesinde onun adının yanında
her sene yeniden aynı sözler yazdılar: “İman durumu değişmedi – imandan
dönmedi“.
Böyle örnekler bize de kuraj veriyor. Bunun için sen de dayan !!!

1. Soru : Bir mesihçi sıkıntı çekerse, ne fayda var ?
2. Soru : Sıkıntılar nereden gelebilir ?
3. Soru : Sen sıkıntılarda nasıl davranıyorsun ?
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17.gün

Ayet

Tema

Romalılar
12:12c

Dua etmekten
vazgeçmeyin !

"Kendinizi duaya verin !"
Yan ayetler:

 Luka 18 ayet 1-8
 1.Selanikliler 5 ayet 17-18
 1.Timoteus 2 ayet 1-3
Dua etmek, ruhumuzun soluk almasıdır. Birisi bir kere şöyle demiş: “Dua
etmeden önce, dua etmekten daha iyi bir şey yapamazsın. Fakat dua
ettikten sonra dua etmekten daha çok şeyler de yapabilirsin.“
Bir kere bir Allah adamı geceleyin şöyle bir rüya görmüş: kendini cenette
buluvermiş. Bir melek onu orada biraz gezdirmiş. Böyle gezerken melek ona büyük
depolar göstermiş. İçi tavana kadar küçük büyük kutularla dolu idi. Bunun üzerine
adam çok meraklanmış ve meleğe sormuş: “Acaba, bu kutuların içinde ne var?“.
Melek de ona şu cevabı vermiş:
“Bu kutularda bütün edilmemiş duaların cevapları bulunuyor. Ne yazık ki, burada
hazır bekliyorlar, ama imanlılar dua etmiyorlar ve kutuları istemiyorlar !“
Ne kadar bir benzetme olsa da, büyük bir gerçek var bunda. Duğa etmek
duygudan daha çok bir istek meseledir.

1. Soru : Dua etmek ne demektir ?
2. Soru : Neden dua etmeliyiz ?
3. Soru : Nasıl dua etmeliyiz ?
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18.gün

Ayet
Romalılar
12:13a

Tema
Kardeşlere yardım et !

"İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin !"
Yan ayetler:

 2.Korintliler 8 ayet 1-4
 Galatyalılar 6 ayet 2+6+10
 Filipililer 4 ayet 15-18
Rabdeki kardeşler olarak birbirimiz için sorumluluk taşıyoruz: birinin
sevinci hepimizin sevinci oluyor ve birinin kahırı hepimizin kahırı olmalı.
Evet, herkese iyilik yapmalıyız, fakat özellikle iman kardeşlerimize. Bir
imanlılar topluluğu öğrenmeli ki, hem kendi ihtiyaçları, hem de başka
imanlı kardeşlerimizin ihtiyaçları için el uzatabilsin.
Bunun için ilk mesihçilerden örnek alabiliriz. Wilyam Kolgeyt genç yaştayken,
yaşlı bir imanlı ona şu akılı verdi: “Wilyam, eger genç yaştan başlarsan Allahın
payını Allaha vermeye, o zaman göreceğin nasıl Allah da seni bereketleyecek.“
Wilyam bu sözü hiç unutmadı. Delekanlı iken bir sabuncunun yanında işe girdi. O
günlerde müjdeye inandı ve mesihçi oldu ve bu yaşlı adamın sözünü uygulamaya
başladı. İlk önce kazancının 10% Allahın işi için verdi. Allah onu çok bereketledi.
Zamanla fabrika sahibi oldu ve çok zengin oldu.
Ama onun kararı kesindi: şimdi değil 10% Allaha versin - hayır, ondan sonra
başladı ancak 10% kendine ayırsın ve 90% Allahın işi için versin. Ve değil sade o,
birçok kardeşler de bu berekete tattılar.
Kurduğu firmaya kendi adını verdi: “Colgate” – bugüne kadar o firmanın mallarını
her gün dükkanlarda görüyoruz.

1. Soru : Kutsal olanlar kimler oluyor ?
2. Soru : Kardeşlerin ihtiyaçları ne olduğunu nasıl anlayabiliriz ?
3. Soru : İmanlılara ne gibi yardım edebiliriz ?
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19.gün

Ayet

Tema

Romalılar
12:13b

Müsafirleri sevinçle kabul
et !

"Kendinizi konuk severliğe verin !"
Yan ayetler:

 İbraniler 13 ayet 2
 Romalılar 16 ayet 3-5 +23
 3.Yuhanna ayet 5-8
Konukseverlik varsa sende, sende var olanı başkalarla paylaşmaya hazır
olacaksın.
İki genç arkadaş bir kere sohbet etmişler. Biri öbürüne sormuş: ”Eger senin
beş televizyonun varsa, bana bir tanesini vermeyeceğin mi ?” Öbürü ona
cevap verniş: “Tabii ki sana vereceğim“.
“Ya beş araban varsa, bir tanenesini bana vermeyeceğin mi ?“ diye sormağa
devam etmiş. “Tabii ki, sana bir tane vereceğim !”. Arkadaşı yine aynı cevabı
vermiş.
Bu sefer onun arkadaşı şöyle sormaya devam etmiş: “Beş gömleğin varsa, bir
tanesini bana vereceğin mi ?“
Bu sefer onun arkadaşı biraz düşünüp, ”Hayır !” demiş. Arkadaşı bunu duyunca
şaşmış ve, ”Neden ?“ diye sormuş. – Arkadaşı, “Çünkü beş gömleğim var” diye
cevap vermiş.
Demek, insan lafta çok çabuk hazır oluyor, onun elinde olmayan bir şeyi versin.
Ama var olanı paylaşmak .... eh, o artık başka.

1. Soru : Konukseverlik için ne lazım ?
2. Soru : Konukseverlikten gelen bereket ne olabilir ?
3. Soru : Konukseverliği engeleyen şey nedir ?
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20.gün

Ayet
Romalılar
12:14

Tema
Karşılık vermeyin !

"Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin,
lanet etmeyin !"
Yan ayetler:

 Matta 5 ayet 44+45
 Romalılar 12 ayet 20+21
 1.Petrus 2 ayet 19-25
Dapatso adında tanınmış bir müjdeci kendi hayatından bu güzel örnek
anlattı: “İkinci Dünya Savaşı'nda yıllar boyunca bir Alman savaş esir
kampında inanç uğruna çok eziyet çektim. Orada açlık çekmekten 45
kilograma indim ve bedenim her tarafta yaralarla doldu. Sağ kolum da
kırıktı ve hiç bir doktor bana yardım etmedi.
Böyle bir durumda 1943 senesinde kış vaktinde İsa'nın Doğuş Bayramı'nda lager şefi
beni yanına çağırdı. Çıplak ayaklarla ve gömleksiz onun önünde beklemek zorunda
idim. Lager şefinin önüne hoş kokulu yemeklerle dolu bir sofra kurdular. Sonra
adam benimle alay ederek büyük iştahla yiyip bütün yemekleri bitirdi. Sonra bana
sordu: “Hala Mezmur 23'e inanıyor musun, hani Rab senin düşmanlarının önüne
sofra kuracakmiş?“
İçimden sessizce dua edip öfkemi dindiribildim ve dedim: “Evet, hala oan
inanıyorum“. Sonra ona hoş kokulu bir kek getirdiler. Onu önümde keyfle yerken
bana dedi: “Senin eşin gerçekten güzel kekler yapıyor“ dedi. “Anlamadım“
dedim. Bunu üzerine lager şefi olayı açıkladı: “Bir yıldan beri eşin sana güzel
kekler gönderiyor ve gerçekten tadı çok güzel”.
Bunun duyunca Şeytan yüreğime fısıldadı: “Ondan öç al !“. İçimden dua ettim,
Rab bana öfke yerine sevgi versin.
Savaş bittikten sonra serbest bırakıldık. O lager şefi ortadan kayboldu. 10 sene
sonra onun evini buldum ve onun yanına gittim. Sevgiyle öç almaya gittim: ona
güzel bir kek getirdim. Adam bunu görünce, utanç içinde ağlamaya başladı ve
benden af diledi. Onu affettim İsa'nın adında. Bir sene sonra o eşiyle beraber
mesihçi oldu.“

1. Soru : Eger sana biri haksızlık ederse ilk düşüncelerin nedir ?
2. Soru : İyilik mi yada lanet mı daha çok fayda getirecektir ?
3. Soru : Neden düşmanlarımızı bereketlemeliyız ?
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21.gün

Ayet
Romalılar
12:15

Tema
Sevinenlerle sevinin !

"Sevinenlerle sevinin !"
Yan ayetler:
 1.Korintliler 12 ayet 26
 Yuhanna 4 ayet 36
 Filipililer 2 ayet 18

Sevinenlerle sevinmek bize her zaman kolay gelmiyor.
Bir kardeşimiz aldığı bereket yüzünden sevinirse, daha kolay kıskanıyoruz
ne kadar onunla seviniyoruz. Kıskanmadan başkalarla sevinmeyi
öğrenmeliyiz ! Başka kardeşler benden daha fazla bereketlendiler mi, yada
onlarda daha çok yetenek varsa, o zaman gerçekten onlarla candan ve yürekten
sevinebilir miyım ?
Olgun bir imanlı bir kere şöyle demiş: “Ne zaman başka imanlılar benden daha
çalışkan, daha tanınmış, daha bereketlenmiş ve daha kutsal olursalar - işte, o
zaman sevinmek istiyorum. Rab beni o duruma getirsin.“
Evet, gerçekten öyle: eger sade Rabbin şanı için yaşarsam, o zaman başka
kardeşlerle de candan sevinebilirim.

1. Soru : Eger başkalarla sevinemezsem, onun sebebi ne olabilir
sence ?
2. Soru : Bugünkü ayeti uygulamak için ne yardım eder ?
3. Soru : Eger kardeşlerimizle sevinirsek ne yapmış oluyoruz ?
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22.gün

Ayet
Romalılar
12:15

Tema
Ağlayanlarla ağlayın !

“Ağlayanlarla ağlayın !"
Yan ayetler:
 Yakup 1 ayet 27
 2.Korintliler 1 ayet 4
 İbraniler 13 ayet 3
Kardeşlerimizin dertlerine katlanalım ve gösterelim ki, onların yükleri
beraber taşıyoruz, Rabbimizin isteği de budur. Bu sebepçe bazen de
ağlayanlarla da ağlayacağız.
İhtiyarlardan kalma eski bir hikaye bir kadından için anlatıyor. Tek bir oğlu
varmış, o da sonra ölmüş. O kadının kahırı çok büyüktü ve derdini bir türlü
dindiremiyordu. Bunun üzerine kadın hikmetli bir adamın yanına gitmiş ve ondan
derdi için bir yardım istemiş.
Hikmetli adam ona şunu demiş: “Git, dertsiz ve kahırsız bir hane bul; onlardan bir
ekin tanesi iste ve bana getir ! O zaman senin derdine derman bulacağın“.
Bu söz üzerine kadın yola çıkmış, ev ev dolaşmış, dertsiz kahırsız bir hane bulsun.
Ama ne yazık ki, öyle bir hane bulamamış. Fakat ne zaman başladı, başkalarının
dertlerine kulak vermeye derdine derman bulmuş ... ve ekin tanesi istemeyi de
bütün unutmuş.

1. Soru : Kardeşlerimizin dertlerine neden ilgi göstermeliyiz ?
2. Soru : En çok kim başkalara kuraj verebilir ?
3. Soru : Ne zaman susmak konuşmaktan daha iyi oluyor ?

24

23.gün

Ayet
Romalılar
12:16a

Tema
İyi bir ekip olun !

"Birbirinizle aynı düşüncede olun !"
Yan ayetler:

 Filipililer 1 ayet 27
 Filipililer 2 ayet 5
 Filipililer 3 ayet 15+16
Eger koşu yarışmalarında sporçular sorsak: “Ne için koşuyorsunuz ?“, o
zaman yüzde yüz herkesten aynı cevap alacağız: “Altın medalyayı
kazanayım diye koşuyorum“. – Onları koşturan tek bir amaç, tek bir
düşünce var. Peki, imanlıları koşturan nedir ? Neden karar verdiler bu dar
yolda yürüsünler ? Kendi kendimize soralım: gerçekten aynı amacın peşinden
koşuyor muyuz?
Futbol da öyle: eger bir takım beraber çalışmazsa, asla kazanamayacaklar.
Takımın içinde çeşitli görevler var ... ama hepsi aynı amaç için ve aynı düşünceyle
oynuyorlar: kazanmak !

1. Soru : İyi bir beraberlik nereden başlamalı ?
2. Soru : Birbirimizle aynı düşüncede olmak istersek ne lazım
yapalım ?
3. Soru : Sence hangi durumlarda kesinlikle aynı düşüncede olmamız
lazım ?
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24.gün

Ayet
Romalılar
12:16b

Tema
Zayıf olanlara yakın ol !

"Böbürlenmeyin, tersine, hor görülenlerle
arkadaşlık edin . Bilgiçlik taslamayın."
Yan ayetler:
 Romalılar 14 ayet 1
 1.Korintliler 1 ayet 26-31
 1.Korintliler 8 ayet 9
İsa'nın düşmanları ona bir takma isim verdiler: “Günahkarların dostu“,
çünkü İsa hor görülmüş insanlara yakınlık gösterdi. Bunun için İsa da hor
görüldü ve ona laf attılar.
Biz de Onu örnek alıp öyle davranmalıyız. Her yerde kimsenin istemediği
insanlar var: atılmış, bırakılmış, zayıf ve güçsüz, çirkin ve cahil, fukara ve hasta
insanlar. Öyle insanlar yıpranmış, tozlanmış ve çatlanmış bir kemana benziyorlar:
artık umudu kestik ki, ondan güzel bir melodi çıksın.
Ama sonra usta bir kemancı gelip onun tozunu siliyor, onun tellerini nasıl lazımsa
gerdiririyor, ve kemanı eline alıp ondan harika ve güzel, hayranlık uyandıran bir
melodi çıkarıyor.
İşte, Rabbin elinde her insan çok değerlidir. Rabbin eli dokundu mu, herkese
büyük bir anlam veriliyor.

1. Soru : Eger İsa gibi davranmak istersek, ne lazım yapalım ?
2. Soru : Hor görülmüş insanlara el uzatmak neden bize zor geliyor
?
3. Soru : Senin tanıdığın böyle bir insan varsa, nasıl ona yakınlık
gösterebilirsin ?
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25.gün

Ayet
Romalılar
12:17a

Tema
Kötülük etmeyin !

"Hiç kimseye kötülüğe karşı kötülük etmeyin !"
Yan ayetler:
 Luka 23 ayet 34
 Elçiler İşleri 7 ayet 55+60
 3.Yuhanna 1 ayet 11
Bizim öz tabiyatımız her daima hazırdır, hemen karşılık versin. Fakat tam
onun için Rabbimiz İsa'yı ve ilk mesihçileri örnek almalıyız !
Bir kere bir kardeşin şahitliği işittim. O kardeş İstanbul'da yaşıyordu ve
Rabbin bir hizmetçisi idi. Sokaklarda müjdelemek için broşürler dağıttı ve
insanlarla kurtuluş hakkında konuştu. Şikayet üzere polis tarafından tutuklandı ve
karakola götürüldü. Orada çok dövdüler onu. Zayıf ve yaşı ilerlemiş olduğu için
çok acı çekti.
Onu döven yüzbaşı, hem öfkeden hem yaz sıcaklığından ötürü, alnından çok
terlemeye başladı. Kardeşimiz bunu görünce, cebinden bir mendil çıkarıp onu
döven adamın terini sildi. Bu davranış yüzbaşıya çok dokundu. Kardeşi serbest
bıraktıktan sonra, onun evine gitti, ondan bir İncil istedi.
Kardeş gerçekten bu ayeti yerine getirdi.

1. Soru : Bize kötülük edenlere nasıl davranıyoruz ?
2. Soru : Bize kötülük edenlere nasıl lazım davranalım?
3. Soru : Doru davranmak için nereden güç alıyoruz ?
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26.gün

Ayet
Romalılar
12:17b

Tema
İyi olanı yapmaya çalış !

"Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin !"
Yan ayetler:
 Matta 5 ayet 16
 Galatyalılar 6 ayet 9+10
 Efesliler 6 ayet 8
İnsanlarda inekten daha az saygı gördüğü için, domuz ineğe konuşurken
şikayet etmiş. İnek de ona şu karşılığı vermiş: “Biliyor musun bunun sebebi
nedir? Ben senin gibi her şeyi kendime saklamıyorum. Her gün insanlara
sabah ve akşam sütümü veriyorum; bununla onları sevindiriyorum“.
Domuz da, “Ne demek istiyorsun ? İnsanlar benim etimi yemiyorlar mı, benden
bir fayda görmiyorlar mı ?” diye mırıldanmış.
İnek ona: ”Haklısın !“ demiş. “O zaman sebep belki de şu ki, insanlar senden
ancak faydalanıyorlar ne zaman sen son bir kez bağırıyorsun. Ama ben yaşarken
iyiliklerimi hep onlara dağıtıyorum ?” diye cevap vermiş.
Evet biz de hayattayken herkese iyi davranmaya ve iyilik yapmaya öğrenelim.

1. Soru : Bizim yapacağımız iyilikler kime göre iyi olsunlar ?
2. Soru : İyilik yaparsak kimden karşılık bekleyelim ?
3. Soru : İyilik yaparsak kime şan gelsin ?
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27.gün

Ayet
Romalılar
12:18

Tema
Barış içinde yaşayın !

"Mümkünse, elinizden geldiği kadar bütün
insanlarla barış içinde yaşayın !"
Yan ayetler:
 Matta 5 ayet 9
 Yakup 3 ayet 18
 2.Korintliler 13 ayet 11
Herşeye iyilikle karşılık veren birisiyle kavga etmek çok zor oluyor. Kin
beslemek, öç almak ve kötülüğe karşı kötülük yapmak bizim işimiz
olmamalı ! İmanlılar lazım barışı seven kişiler olarak tanınsınlar.
Bir köyün ortasında çok dar bir köprü vardı. Anayolu oradan geçtiği için
herkes oradan geçmek zorunda idi. Bir gün her iki taraftan aynı anda iki köylü
beygir arabalarıyla geçmek istediler, ama sade biri için yol vardı.
Birincisi öbürüne bağırmış: “Yolumdan çekil !“ Öbürü inatçılık yaparak ona: ”Sen
çekil !“ diye cevap vermiş. Böylece birbirlerine kızıştılar. Birincisi sonra şunu
demiş: “Eger sen yolumdan çekilmezsen, sana önceki kişiye yaptığım gibi
yapacağım !“
Bu laf üzere öbürüsü korktu ve ona yol verdi. Onu geçerken ona sordu: “Peki,
önceki kişiye ne yaptın ?“ - “Ben ona yol verdim.” diye cevap vermiş.

1. Soru : Biz neden herkesle barış içinde yaşayalım ?
2. Soru : Nasıl herkesle barış içinde yaşayabiliriz ?
3. Soru : Var mı bir insan, kiminle lazım barışasın ?
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28.gün

Ayet
Romalılar
12:19

Tema
Öç almaktan vazgeç !

"Sevgili kardeşler, kendi öçünüzü kendiniz almayın,
bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle
yazılmıştır: “Rab diyor ki, öç benimdir, kötülüğün
karşılığını ben vereceğim.“
Yan ayetler:
 Yakup 5 ayet 7-11
 1.Petrus 3 ayet 9
 1.Korintliler 4 ayet 5
1750 yıllarında Fransa'da “Huguenotlar” adı taşıyan mesihçiler çok büyük
sıkıntı gördüler. Onlardan bazı zengin, okumuş ve varlıklı kardeşler de bu
sıkıntı yaşadılar. Tek suç, katolik kilisesin öğretişine boyun eğmemek,
incili okumak ve toplantı yapmak idi.
Bir gün öyle zengin bir mesihçinin evine geceleyin bir misafir geldi. Yolunu
şaşırmıştı ve gecede kalabilecek bir yer aradı. İmanlı onu içeri buyurdu ve onu
konuk etti. İmanlının iki oğlu vardı. Birkaç sene önce, adam evde yokken, devlet
adamları eve baskın edip karısını imanı uğruna öldürdü. Çocuklar buna şahit oldu
ve şimdi bu adamı katil olarak tanıdılar. Hemen babalarına söylediler. O da
misafire dokunmadı ve öç almadı.
Bu katil gene, çocuklar onu tanıdıklarını anladı ve bütün gece korkudan uyamadı.
Sabah yoluna devam ederken, bu katil ev sahibine sordu: “İyi ki bana karşı el
kaldırmadın. çünkü ben Fransa kralının hizmetçisiyim“. İmanlı ona cevap olara:
“Ben ise, ÖÇ BENİMDİR diyen daha üstün olan kralın hizmetçisiyim, Ancak bu gece
Ona hizmet etmek bana zor geldi. Hoşça kal !“ dedi ve adamı selametle yolladı.

1. Soru : Ne sebepçe öç almamalıyız ?
2. Soru : Öç almak işini neden Allaha bırakmalıyız ?
3. Soru : Öç alma düşüncesi nereden kaynaklanıyor ?
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29.gün

Ayet
Romalılar
12:20

Tema
Düşmanına sevgi göster !

"Düşmanın acıkmışsa onu doyur, susamışsa su ver.
Bunu yapmakla onu utanca boğarsın."
Yan ayetler:
 Luka 6 ayet 35
 Luka 10 ayet 29-37
 Romalılar 2 ayet 4
Çin'de (Kitay'da) köylerde en çok pirinç ekiliyor. Pirinç tarlalarını da basamak
şeklinde bir bayırın sırtında diziyorlar. Pirinç tarlaları çok sulu olmalı. Su bir
pompa ile basamaklı tarlalara pompalanıyor. Her tarla sahibi kendi suyunu
kendisi pompalıyor. Bir imanlının da öyle bir pirinç tarlası vardı. Onunkisi en üst
basamakta idı ve oraya su pompalamak için çok zahmet etmiş.
Bir gün tarlasına bakarken görmüş ki, onun komşusu hendekte bir delik açmış, öyle ki, su
onun aşağıdaki tarlasına aksın. İmanlı bu deliği hemen kapatmış. Fakat komşusu aynı
belayı bir kaç kere tekraladı. Şimdi ne yapsın bizim zavallı kardeşimiz ? Komşusuyla
ekişmek de istemiyor.
Dua ettikten sonra bir akşam ona akıl geldi. Ertesi günü sabah erkenden başladı önce
onun düşmanın tarlasını sulamaya, sonra da kendi tarlasını suladı. Bu hareket onun
komşusuna çok dokundu ve bu belayı bir daha yapmadı. Hatta sonra o da imanlı oldu.

1. Soru : Düşmanlarımıza nasıl lazım davranalım ?
2. Soru : Ne ile düşmanlarımızı utandırabiliriz ?
3. Soru : Sen düşmanlarına nasıl davranıyorsun ?
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30.gün

Ayet
Romalılar
12:21

Tema
Köyülüğü iyilikle yen !

"Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen !"
Yan ayetler:
 Romalılar 12 ayet 9
 1.Korintliler 13 ayet 5
 İbraniler 12 ayet 2-3
Bunun için en büyük örnek, Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in kendisidir: en
yakın öğrencileri onu terk ettiler. Onun dostu onu ele verdi. İyilik yaptığı kişiler
onu istemediler. Dövüldü, sövüldü, onun yüzüne tükürüldü, hakaret edildi ve hor
görüldü.
Ve buna karşılık ne yaptı ? Hiç kötülük yapmadı ve onun ağızında hile bulunmadı.
İkiyüzlüleri susturan, hastalara şifa veren, ölüleri dirilten, rüzgara ve denize emir veren,
karşılık vermedi, boğazlanmaya götürülen kuzu gibi sustu ve kendi hakkını aramadı.
Sonra onun elleri ve ayaklarını deldiler ve onu haça gerdiler bir katil gibi. Orada iken
yine kendi rahatını aramadı ve düşmanları için dua etti: “Baba affet onları - ne
yaptıklarını bilmiyorlar !“ diye. O anda bile inip karşılığı verip kendi gücünü
gösterebilirdi, ama inmedi senin ve benim için.
Ve şimdi bize bakıp diyor: “Gel, beni izle !“ - Eger bugünkü ayet yerine getirmek
istersen, İSA'ya bakman lazın ve onun ardından gidesin !

1. Soru : İyilik için istek nereden geliyor ?
2. Soru : Kötülükten yenilmemek için ne lazım ?
3. Soru : Bunun için sen kimi örnek alıyorsun ?
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İmanlı hayatta büyümek:

Ne mutlu o insana ki,
 kötülerin öğüdüyle yürümez,
 günahkarların yolunda durmaz,
 alaycıların arasında oturmaz.
Ancak ...
 zevkini RAB'bin Yazası'ndan alır ve
 gece gündüz onun üzerine derin derin düşünür.
Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer:
 meyvesini mevsimde verir,
 yaprağı hiç solmaz.
 yaptığı her işi başarır.
Mezmur 1 ayetler 1-3
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