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Bu kitabımı oğullarım David ve Andre’ye
adıyorum. Her ikisi de bu elektronik şekli için
çok yardımcı oldu. Bu kitabı aynı zamanda
diğer oğullarım, Daniel, Marcos ve Filipe’ye de
adıyorum. Bu gerçekleri benden öğrendikten
sonra kendilerini hizmete adadılar ve talep
ederek tüm öğrendiklerini mümkün olan en
üst seviyede sürdürüyorlar.
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ÖNSÖZ
Rabbin Sözünün bir hizmetkarının en büyük başarısının, insanların Rabbi tanıyıp sevmelerini ve O’na hizmet
etmelerini sağlamak olduğuna inanırım. Dahası bu hizmetkarların en büyük görevlerinin, insanların tamamen
Kutsal Ruhla yeniden doğmalarına yol göstermek olduğuna inanırım. Bu sayede insanlar, İsa Mesih’in çarmıhta bizler için canını vererek kendine iman edenlere sağladığı tüm
bereketlerin, keyfini çıkarabilirler.
Bu kitap iman hakkında hiç bilgisi olmayan kişilere
adanmıştır. Eğer iman hakkında biraz olsun bilginiz varsa, sizden ricam bildiklerinizi bir köşeye koyarak, size anlattıklarımı gözden geçirmeniz.
Kitabın sonunda tüm bu bilgileri lütfen değerlendirin.
Eğer benden öğrendikleriniz daha önceden bildiklerinizden çok daha iyiyse, önceki düşüncelerinizi terk edin. Eğer
buradan öğrendikleriniz, eski bilgilerinizden daha değersizse, eskiden bildiklerinize daha iyi sarılmanız gerekir.
Sizi temin ederim ki bu kitapta okuyacaklarınız sizin
için yeni olacak. Burada ki anlayış geçmişteki kardeşlerimizin anlayışıdır, bu anlayışın sırrı sayesinde bu kadar çok
sayısız ve değerli zaferler kazanmışlardır.
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Bizler “şans” imanını uygulamayı terk ederek daha gerçek olan imanı uygulamayı öğreneceğiz. Diğer bir deyişle,
dua edip istediğimizi almayı beklemek yerine; istediğimizi
almaya başlayacağız. Çünkü İsa Mesih şu sözlerle bu dediklerimi zaten onaylamıştır;
Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır.
Matta 7:8

Rabbe inanmanın gerçekten ne anlama geldiğini öğreneceğiz. Sorunlarımızla nasıl yüzleşmemiz gerektiğini ve
bunların üstesinden nasıl zaferle geleceğimizi öğreneceğiz.
Mesih’in bize sağladığı tüm bereketleri nasıl alabileceğimizi, bunlara nasıl sahip çıkabileceğimizi, nasıl kullanıp bunlardan keyif alabileceğimizi öğreneceğiz.
İnsanların hiç bir değerinin olmadığını ileri süren bazı
din adamlarının görüşlerini hiç bir zaman onaylamadım.
Bizler değerliyiz. Bazıları bizlerin dünyanın üzerinde toz
içinde sürünen kurtçuklardan daha değerli olmadığımızı
ileri sürerler. Bence bu görüş sadece saçma değil, aynı zamanda bir yalandır.
Bu aynı din adamları da dahil olmak üzere, herkes İsa’nın
bizlerin kurtuluşu için yüksek bir bedel ödediğini kabul eder.
Ama, bizler için eğer böylesine yüksek bir beden ödendiyse,
aslında bizlerin Rab için çok değerli olmamız gerektiğini göz
ardı ederler. Hor görülen ve alçak olan bir şey için hiç kimse
bu kadar yüksek bir bedel ödemez.
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Öte yandan, büyük bir değeri olan şeyleri kurtarmak
için her türlü çaba gösterilir. İşte, çarmıh üstünde öldüğü
zaman İsa Mesih’in de yaptığı şey bundan başkası değildi.
Ve, eğer gerçekten bizler için ödediği bedel çok yüksekse,
bu bizlerin çok değerli olduğunu gösterir.
Eğer hastalığınızı, yoksulluğunuzu, günahınızı
ve şeytanın tüm gücünü yenmek istiyorsanız, bu kitabın sayfaları boyunca benimle birlikte kalın. Bu
kitabı edebi bir şekilde yazmadım; Kutsal Ruhun bana öğrettiği şekilde yazdım. Bu kitap, Rabbin insanlarının, Rabbin bizim için zaferle kazandığı pozisyonunu ve yetkisini
almasını görmek için, ruhunda kutsal bir ateş yanan bir kişinin yazım şekliyle yazılmıştır.
Bence insanların felsefi vaazlar duymak yerine bereketlerini nasıl alacaklarını öğrenmeleri gerekiyor. Kurtuluşu
yürekten arzulamasına rağmen bunu nasıl alacağını bilmeyenleri düşünerek bu çalışmayı hazırladım.
Bir berekete ve Rabbin sağlayacağı bir imana sahip olmaya ihtiyaç duymanın, ama bunları nasıl alabileceği bilgisine sahip olmamanın ne demek olduğunu biliyorum. Aynı zamanda Rabbe hizmet etmenin ne kadar can yaktığını,
O’nun yolunda imanla yürümenin ve kutsal bir yaşam sürmenin ne kadar zor olduğunu, ve tüm bunlara rağmen zor
bir durumdayken Rabbin cevap vereceğinden emin olarak
yürekten Rabbe yakarılmasına rağmen cevapsız kalarak
hüsrana uğramanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum.
Bu gösteriyor ki bazı şeyler çok yanlış. Ama, buradaki
sorun aslında Rabbin kendisiyle ilgili değil, sorun bizlerin
bilgisizliğinde yatıyor. İsa Mesih’in bizler için büyük bir be-
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del karşılığında sağladığı bereketleri alabilmeye ve bu bereketlere sahip çıkabilmeye başlamak aslında çok kolaydır.
Bu yüzden, bu kitabımı bizlere zaten verilmiş olan iman
için mücadele etmeye hazır olanlara ve İsa’nın adıyla her türlü sorunun üstesinden zaferle gelecek olanlara sunuyorum.
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BUYURMAK
Her girişimin bir başlangıç noktası vardır.
Başarının başlangıç noktasıysa benim BUYURMAK dediğimin konunun ne olduğunu anlamaktır.
Buyurma, bereketinize sahip çıkmak demektir.
Her şey artık acılarıma tahammül edemediğim zaman
başladı.
İki yıl boyunca sürekli soğuk algınlığı çekiyordum. Ne
denersem deneyim iyileşmiyordu. Ne dua, ne de ilaç fayda etmedi.
Bu beni çok rahatsız ediyordu çünkü her gün yaptığımız
dua toplantılarında bir çok insan benim dualarım aracılığıyla şifa aldığını söylüyordu. Ama, ben kendim için sürekli
dua etmeme rağmen, şifamı alamıyordum.
Bir çok sefer resmen Rabbi duaya boğdum. O’nun verdiği vaatleri tekrarladım, merhamet istedim ve bana şifa vermesi için yalvardım.
Sanki bir duvara dua ediyordum çünkü hiç bir cevap
alamıyordum.
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Bu beni üzdü.
Bazen oturup kendime, “Kesin benim hayatımda bir günah var” diyordum.
Sonra, ümitsizce, Rabden bana bu günahın ne olduğunu göstermesini istiyordum, ama gene cevap alamıyordum.
Bazen o kadar çok geriliyordum ki, Rabbe bana değer verip vermediğini bile soruyordum.
Rab, benim her gün almak zorunda kaldığım o kadar
çok ilaçla, kendimi zehirlediğimi görmüyor muydu?
Tüm bu kızgınlığıma rağmen, hiç bir cevap alamadım.
Bu çok üzücü ve depresif bir durumdu.
Ben, bir mucize için dua ettiğimde felçlilerin yürüdüğüne ve körlerin gözlerinin açıldığına şahit olmuşken, kendi
şifamı bile alamıyordum.
Her gün, dua toplantılarından yarım saat önce, en az iki
ilaç alırdım, yoksa tüm toplantı boyunca burnum akardı.
Şifa alıp iyileşemediğim için zaten üzgün olan topluluğum
karşısına bende üzgün ve yüreğimde acılıkla çıkardım.
Bildiğim her şeyi denedim. Başkalarının bana öğrettiği
her şeyi denedim.
Ne kadar çok kez ettiğim dualardan sonra kendi kendime “İşte şimdi bitti. Şifamı aldım, şükürler olsun Rabbim!”
dedim, bir bilseniz.
Ve sorunumun artık bittiğinden emin bir şekilde ayrıldım.
Ama, kısa süre içinde yanılmış olduğumu gördüm.
Kilisemizde, Joaquim ismin çok sevilen bir kardeşimiz
vardı.
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O kadar çok sempatik birisiydi ki, herkes onu etrafında
görmekten mutlu olurdu.
Her zaman konuşmaktan keyif aldığınız Rabbin çocukları var ya, işte onlardan birisiydi.
Bazen, evime gidip bahçemizi temizlerdi ve beni gördüğü zaman, Rabbin yaşamında yaptığı mucizelerden bahsederdi.
Çok duygusal biriydi, ve tanıklık etmeye başladığı anda,
sevinç gözyaşlarına boğulurdu. Her seferinde, hem de hiç
değiştirmeden, aynı tanıklığı paylaşırdı.
Kronik bir şekilde süren soğuk algınlığından, tam kırk
sene boyunca her gün çekmişti. Kırk sene boyunca hiç bir
şekilde kurtulamamıştı.
Sonra, bir gün kilisemize gelmişti ve onun için dua etmiştim. O günden sonra Joaquim bir daha asla soğuk algınlığı yaşamadı.
Ne zaman hikayesinde tam bu noktaya değinse, sessizce
kendime, “Evet… Ama... Peki ya, benim rinitim ne olacak?”
diye soruyordum.

Gözlerim açıldı
Bir gün, Kenneth Hagin tarafından yazılmış olan ‘İsa’nın
Adı’ isimli kitabı okudum.
2 Aralık, 1984 tarihinde kitabı bitirdiğimden bu yana,
sadece bir kez bir anti-asit mide tableti kullandım. Bunun
dışında asla hiç bir ilaç kullanmadım. İki hafta sonra mide
için aldığım o hapı da, gerçek iman mesajını daha tam kavrayamadığımdan kullanmıştım.
İmanıma ne oldu?
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Değişti mi?
Hayır, değişen imanım olmadı.
Değişen tek şey imanımı nasıl uyguladığımdı.
İman anlayışım değişmişti.
Bu aynı değişim sizlerin de yaşamlarında yer almalı,
yoksa hiç bir şey olmayacak.
O kitabı okurken, Kutsal Kitaptaki iki ayet anlayışımı
aydınlattı.
İlk kez tam olarak ne anlama geldiklerini kavradım.
Bu ayetler Yuhanna 14:13 ve Markos 11:23. Bu iki ayeti
ileride ki bölümlerde derinlemesine çalışacağız.

Hizmetim
O günden bu yana, hizmetim tamamen yenilendi. Bu
gerçekleri insanlara öğretmeye başladım, ve o günden bu
yana nerdeyse her gün bu insanlardan yaşamlarında aldıkları muhteşem güzelliklerdeki bereketleri dile getiren mektuplar aldım.
Bence insanların Kutsal Kitaptaki ayetleri onlara açıklayan birisine ihtiyaçları var.
Herkes insanoğlunun felsefesinden bıkıp usanmış durumda. Şimdi Rabbin Sözünün gerçek anlamını öğrenmeliler.
İncil bize İsa’nın yaraları sayesinde şifa aldığımızı söylerken, yalan söylemiyor.
Ama asıl soru şu; peki biz nasıl şifa alacağız?
Rabbin Sözünün bize garanti ettiği ve bizim hakkımız
olan bereketi yaşamlarımızda tecrübe etmek için ne yapmamız gerekiyor?
• 16 •
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Rabbin Sözünü doğru şekilde yaşamlarımıza uygulamamız gerekiyor.
Rabbin Sözünü doğru şekilde kullandığımızda, kötülüğün tüm güçlerini bağlamış ve Rabbin gücünü eyleme geçirmiş oluruz. Bu gerçekleri öğrendiğimden beri, İncil benim için en başından beri olması gerektiği halini almıştır;
Rabbin Sözü.
Rabbin Sözünü hem kendi yaşamımda, hem ailemin,
hem de hizmetim aracılığıyla Rabbe gelmiş olan yüzbinlerce insanın yaşamında uygulamak muhteşem bereketler ve
mucizeler getirdi.

• 17 •

Bölüm 2

BÜYÜK ESİNLENİŞ
Baba Oğul’da yüceltilsin diye, benim adımla
dilediğiniz her şeyi yapacağım.

Yuhanna 14:13

Bu Rabbin bize verdiği bir vaattir. Burada “dilediğiniz”
kelimesi tam olarak dilimize doğru tercüme edilmemiş.
Aslında, dilediğiniz kelimesi “buyurduğunuz” olarak
tercüme edilmeliydi.
Bu ayette dilemek olarak Eski Yunan dilinden tercüme
edilmiş olan yüklem, aslında buyurmak, emretmek, talep
etmek anlamlarına gelir.
Başka bir deyişle, Rabden bereketler istemeye ihtiyacımız yok, ihtiyacımız olan bu bereketlerin yaşamlarımızda
gerçekleşmesini talep etmektir.
Ruhsal Yaşamlarınızda başarılı olmanın sırrının yarısı
işte buradadır.
Rabbin Sözü bizlere zaten ne gibi bereketlerin verilmiş olduğunu söylüyor. Buna göre zaten bize ait olan bir
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bereketi talep ederek, Rabbin bize vermiş olduğu vaatlerle
hemfikir oluruz.
Bu şekilde şeytanın zaten bize ait olanı almamıza engel
olmasına da izin vermiş olmayız.
Yasal olarak bizim hakkımız olan bereketin yerine getirilmesini talep ettiğimizde, tam olarak Kutsal Kitapta ifade
edilmiş olan Rabbin arzusuna göre de hareket etmiş oluruz.
Tabii ki, asla bizim için bir şey yapmasını Rabbe emredemeyiz.
Ama, bir bereketi talep etmek demek Rabbe emretmek
demek değildir.
Bu tam aksine, Rabbin sözüne uymak demektir.
Bu bizlerin Rabbin çocukları olarak pozisyon almamız
demektir.
Bunu yaptığımızda, İsa’nın çarmıhta öldüğü zaman, yaşamıyla Adem’in günahının bedelini ödediğini ve bu sayede bizlerin tekrar Rab ile birleştiği gerçeğini ikrar etmiş
oluruz.
Rabbin İnsanları’nın büyük çoğunluğu yapmaları gerekenin tam aksini yapmaktalar. Bu kişiler oruç tutup dua
ederler ve Rabbin zaten onlara vermiş olduğu bir şeyi alabilmek için Rabbe yalvarırlar.
Bu Rabbin bereketlerini almanın yolu değildir.
Doğru yol, İsa’nın adıyla yaşamlarımızdan tüm kötülüğün ayrılmasını talep etmektir.
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İSTEMENİZE GEREK YOK
Bir imanlının dur durak bilmeden gece gündüz dua etmesine gerek yoktur. Rabbe sürekli hiç durmadan, yalvar
yakar bir halde şifa vermesini, başarı, bolluk ve denenmelere karşı zafer vermesini istemesine gerek yoktur.
Tek yapması gereken İsa’nın adıyla tüm kötülüğün yaşamından ayrılmasını talep etmek ve bereketini almayı emretmektir.
Burada şifa ve diğer şeyleri dilemeye gerek yok derken,
dua karşıtı bir tutum takınmıyorum.
Tam aksine, bence ne kadar fazla dua edersek, o kadar
daha iyi yaşamlar süreriz.
Ama dua ederek şifa dilememize veya istememize gerek
yok diyorum, çünkü bu şifa zaten bizlere verilmiştir.
Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın
tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonu-
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cunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi.
2. Petrus 1:3

Rabbin kendisi Kutsal Sözünde bizlere yaşamamız ve Tanrı
yolunda yürümemiz için ihtiyacımız olan her şeyi zaten verdiğini söylüyor, bu durumda birisi nasıl çıkıp ta Rabden aynı şeyi
kendisine tekrar vermesini isteyebilir ki? Zaten vermiş!
Rabbe dua ederek size şifa vermesi istemek, hem gereksiz, hem de mantıksızdır. Bunu yapmak, tıpkı bir çocuğun
anne ve babasının onun için hazırladığı, üstü yemeklerle
dolu olan mükellef bir sofraya oturduktan sonra, her seferinde anne babasına dönerek, önündeki duran her bir lokma için onlara yalvarmasına benzer.
Bu aynı şeydir.
Rab bu ayetinde imanlı yaşamlarımız için gerekli olan
her şeyin - zaten bizlere verildiğini söylüyor.
Bunun bir çok kişiye garip geldiğini biliyorum.
Çünkü tüm yaşamlarımız boyunca yanlış şekilde davranmayı öğrettiler bizlere.
Bende aynı şekilde yanlış şekilde öğrendim. Eskiden, ne
zaman, nerede bir ihtiyaç olsa, Rabbe giderek bereketini
vermesi için yalvarmam gerektiğini düşünürdüm.
Bunu defalarca yaptım. Bazen işe yaradı; diğer zamanlarda yaramadı.
Ama imanla yaşamanın doğru şeklini öğrendiğim zamandan beri, tüm yaşamım ve hizmetim baştan aşağı mucizeye dönüştü.
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Öğrendiğim her şeyi özetlerken, şunu fark ettim:
Yalvarmaya ve dilemeye ihtiyacımız yok.
Sadece talep etmeli ve buyurmalıyız.
Başka bir deyişle, bereketlerimize kendimiz sahip çıkmalıyız.
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SİZE DE OLABİLİR
Bu kitapta anlattığım her şeyin yaşamlarınızda gerçekleşmesi için, kendinize saygınız olmalı ve gerçek değerinizi
kendinize nasıl vereceğinizi öğrenmeniz gerekiyor.
Bu anlattıklarım gerçek olsa bile bunları sadece düşünüp iman yaşamınızda uygulamazsanız, Rabden hiç bir
şey alamayabilirsiniz.
Şeytanın sizi avucunda tutarak köleleştirmek için
kullandığı hilelerinden bir tanesi Rabbin bereketlerine değmediğinizi size hissettirmektir. Veya bu bereketleri talep etmek için yeterli imanınızın olmadığını size düşündürmektir.
Tam olarak bu durumda bulunan çok kişi var.
Daha da kötüsü, bazı kişiler Rabbin bereketlerini
hiç hak etmediklerini bizzat Rabbin kendisinin onlara gösterdiğini düşünür.
Eğer sizde bu kişilerden birisiyseniz, hemen şimdi,
bundan sonra şeytana yaşamlarınıza müdahale etmesini
kabul etmeyeceğinizi söyleyin.
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Tüm bunlar size verilmiş olan yaşama uygundur.
Şimdi, Mesihte ki yetkinize sahip çıkın ve İsa’nın
adıyla bereketinizi talep edin.
Sao Paulo eyaletinin Catanduva kasabasında bir çiftlikte
inek ve tavuk yetiştirmekte olan bir adam bana gelerek tanıklığını anlattı. Aniden bu adamın tüm hayvanları ölmeye başlamış. Öyle ki bir hayvanı ölmeden artık tek bir gün
bile geçmiyormuş.
Sonra, bir sabah televizyonunu açtığında beni buyurmak ve talep etmek konusunda konuşurken görmüş.
Fazla bir şey öğrenmeye gerek olmadan, ki aslında gerçekten de gereksiz, mutfak kapısını açıp bahçesine fırlamış.
Ve ellerini kaldırarak “İsa Mesih’in adıyla burada bundan
sonra tek bir hayvanım ölmeyecek” demiş.
Bana gözlerinden yaşlar süzülürken o günden sonra tek
bir hayvanının çiftliğinde ölmediğini anlattı.
O adam kısa bir anda, benim 1984 yılının Aralık ayının
ikisinde anladığım gerçeği anladı. Tavrını koydu, o andan
itibaren mal varlığına bir daha şeytani saldırıların olmamasını talep etti. Bu şekilde zaferini kazandı.
Bu çok kolay. Aynı şey sizin içinde olabilir.
Bu Yuhanna 14:13 teki ayette İsa’nın öğrettiği dersin
özüdür.
Bu sadece eğer sizler İsa’nın öğretişi uyarınca hareket etmezseniz başarısız olacak.
Başka türlü başarısız olması için en ufak bir şans yok.
Burada söz konusu olan İsa Mesih’in onuru ve karakteridir.
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Bize böyle davranmamızı İsa öğretmiştir ve kendi vaatlerini onurlandırmak O’na büyük keyif verir.
Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır.
Bana boş dönmeyecek,
İstemimi yerine getirecek,
Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır.
Yeşeya 55:11

Bir çok kişi hiç durmadan Rabbe dua ederek şifa, sorunlarının çözümünü ve denenmelerden kurtulmayı istemelerine rağmen, acı dolu yaşamlar sürdürmekte.
Dua ismini verdikleri eyleme cevap alamadıkları için de
imandan soğumakta ve Rabbin işlerinde aktif rol almayı bırakmaktalar. Neredeyse tüm yüreklerini kaybederek Rabbi
aramayı bırakacaklar.
Bazılarıysa sadece cehenneme gitmekten korktukları
için Rabbi terk etmiyor. Ama yaşamlarında Rabbe hizmet
ettiklerini gösteren en ufak bir işaret bile yok.
Bunlar Rabbin kendi çocuklarından beklediği tavırlar
değildir.
İncil bize Rabbe tüm yüreğimizle ve sevinçle hizmet etmemizi söylüyor.
O’na neşeyle kulluk edin, Sevinç ezgileriyle
çıkın huzuruna!
Mezmurlar 100:2
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Yenik ve mağlup bir vaziyette, yüreğimiz acılık ruhuyla doluyken veya sadece cehennemden kaçmaya çalışırken
Rabbe hizmet edemeyiz.
Rabbe O’nun çocukları olduğumuz için ve bizlerin özgür kalması için her şeyin üstesinden geldiği için, hizmet
etmeliyiz.
İşte ancak böylesine eksiksiz bir özgürlük içindeyken,
O’nu Rabbimiz olarak seçeriz.
Belki de siz Rabbin kendilerine bir şey vermesini bekleyen binlerce kişiden birisisiniz.
Eğer bu durumdaysanız – ve eğer Rabbin sizi bereketlemesini bekliyorsanız, bu tavrınızı değiştirmelisiniz.
Çünkü Rab zaten sizin için yapması gerekeni yaptı.
İsa geldi ve tüm günahlarınızı, tüm hastalıklarınızı ve
tüm illetlerinizi aldı. İsa öldü ve şeytanın elinden ölümün
ve cehennemin anahtarını alarak, ona karşı zafer kazandı.
Şimdi, artık bir şey yapma sırası, asıl sizin.
Her gün binlerce kişi bereketlerini talep etmeyi öğreniyor.
İyi yaşamlar sürüyorlar; şifa alıyorlar ve Rabbin bereketlerinin keyfini çıkarıyorlar.
Aynı şey sizin için olabilir ve olmalı da. Bu tamamen size bağlı bir şey.
Şifanızın Rabbinize bağlı olmadığını anladığınız anda,
hastalıklara karşı tavrınızda tamamen değişecek.
Bu değişim gerçekleşene kadar, hiç bir şey olmayacak.
Rab bizlere şifa ve bereket vermek için kendine düşeni
zaten yaptı.
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Şimdi, bizlerin kesin bir tavır takınması gerekiyor. İsa
geldi ve bizlerin günahlarını ve illetlerini aldı. Eğer İsa bunu bizim için yaptıysa, bizler artık tüm bu hastalık ve illetlerden özgürüz.
Bu gerçekle sevinmeliyiz.
Kötülüğün üstümüzdeki hükmü artık bitmiştir. İsa’nın
yaralarıyla her birimiz zaten şifa bulduk.
Aslında hastalıklarımızı o üstlendi,
Acılarımızı o yüklendi.
Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını,
Vurulup ezildiğini sandık.
Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi,
Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.
Esenliğimiz için gerekli olan ceza
Ona verildi.
Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

Yeşeya 53:4-5

Rabbe dua ederek şifa istediğinizde, bu sanki Rabbin
Yeşeya 53:4-5 ayetlerinde söylediklerine inanmadığınızı
gösterir.
Ağlamayı ve merhamet dileyerek yalvarmayı bırakın.
Bereketinize sahip çıkın, bereketinize sarılın. Bunu yaşamınızda kabul edin.
Şimdi Şeytana ona ait olan her şeyi alarak yaşamınızdan
çıkıp gitmesini söyleyin.
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Rab size şifa vereceği vaadini vermiyor.
Rab zaten şifa aldığınızı size duyuruyor – İsa’nın yaralarıyla zaten şifanızı aldınız diyor.
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RABBİ BEKLEMEK
Birçokları Mezmurlar 40:1 de yazan ayeti yanlış anlıyor.
RAB’bi sabırla bekledim;
Bana yönelip yakarışımı duydu.

Mezmurlar 40:1

Davud’un bu mezmurunun anlamını önce dua etmeleri
ve sonra Rabbin onlara şifa vermeye karar vermesini beklemeleri gerektiğini sanıyorlar.
Ve orada hasta yataklarında, Rabbin yardımlarına gelmesini sabırla bekliyorlar, ve bu esnada, artık acılarına dayanamadıkları için gece gündüz ağlıyorlar.
Sakın böyle düşünmeyin. Eğer Rab gerçekten bu şekilde
davransaydı, Kutsal Kitabın bize Babamız olarak tanıttığı
Rabden daha kalpsiz bir tanrı olurdu. İsa’nın bize öğrettiğine
göre Rabbimiz biz daha istemeden tüm ihtiyaçlarımızı bilir.
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Rab acılarımızı görür ama bize yardım etmeye karar
verdiği o güne kadar sizce hiç bir şey yapmaz mı?
Bu tarz bir Rab kavramı tamamen yanlıştır.
Rabbin bizlere daha fazla bereketlemesine gerek
yoktur. Bizlerin şifa alması için gereken her şeyi zaten yapmıştır.
Şimdi, bizler artık bir şeyler yapmalıyız. Örneğin; şeytana yaşamlarımızdan gitmesini buyurmalıyız.
Rab bizlerin buyurmasını ve talep etmesini beklemekte,
ancak bu şekilde harekete geçecek.
Rabbin Sözü uyarınca hareket etme konusunda çekimser olmamalısınız.
Rabbin yönlendirişi uyarınca hareket ettiğinizde, günah
işlemiş olmazsınız. Aksine, eğer Rabbin emirlerine uymazsanız, günah işlemiş olursunuz.
Unutmayın: Talep ettiğinizde ve buyurduğunuzda, Rabbe emretmiş olmuyorsunuz. Şeytana yaşamlarınızdan pençelerini uzak tutmasınız emredip buyuruyorsunuz. Sizin
bedenlerinizden, ailelerinizden, paranızdan ve malınızdan
uzak durmasını emrediyorsunuz.
Kendi bölgenizi korumuş oluyorsunuz, bu bölgede siz
son söz hakkına sahipsiniz.
Bu şekilde davrandığınızda, şeytanın emirlerinize uyduğunu göreceksiniz.
Eğer bereketlerinize sahip çıkmazsanız ve tüm kötülüğün vücudunuzdan ayrılmasını talep etmezseniz, şeytanın
bundan mutluluk duyacağından emin olabilirsiniz.
Şeytan, siz Rabbin kendinizi bereketlemeye “karar ver• 32 •
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mesini” beklerken, yaşamlarınızda serbestçe dolaşmaktan
ne kadar da mutlu olur.
Bu, Şeytanın en iyi planlanmış numaralarından birisidir. Siz beklemeye devam ederken, o size saldırmaya ve sizi
yok etmeye devam eder.
Bu durumdan bıkıp usanıp usanmadığınız hakkındaki
karar size aittir.
Artık ayağa kalkarak bereketlerinizi sahiplenmelisiniz.
Mezmur yazarı Davud Rabbi sabırla beklediğini söyledi.
Ama Davud İsa’dan önce yaşadı.
O güne kadar, kimse ruhta yeniden doğmadı. Davud
Rabbin bir hizmetkarıydı, oğlu değildi.
Rabbin bir hizmetkar olarak, bizlerle aynı haklara sahip değildi, çünkü bizler Rabbin çocuklarıyız. Bir efendinin hizmetkarı, O efendinin çocuklarıyla aynı haklara sahip değildir.
Bugün, tüm bunlar geçmişte kaldı. Artık Rabbin yakarışlarımızı duymasını beklememize gerek yok.
Rab bizleri zaten duydu. Geldi ve bize zaten yardım etti.
İsa Rabbin beden almış şeklidir. Aramıza gelerek, Şeytanın işlerini yok etti.
Artık kimsenin Rabbi sabırla beklemesine gerek kalmamıştır.
Tam aksine, Rabbin huzurunda her birimiz cesurca hareket etmeliyiz. Bu şekilde bizler için yapmış olduklarına
Rabbe teşekkür etmiş oluruz.
Mesih’te ve Mesih’e olan imanımızla Tanrı’ya cesaret ve güvenle yaklaşabiliriz.
Efesliler 3:12
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Artık ağlamayı bırakarak harekete geçmemizin vakti gelip çattı.
İmanla harekete geçtiğinizde, İsa’nın adıyla cesur ve gözüpek bir şekilde harekete geçtiğinizde, Rabbin gücünü
harekete geçirirsiniz.
Şöyle düşünün: Rabbin gücü sadece siz buyurduğunuzda ve talep ettiğinizde harekete geçiyor; ve bu sadece sizler
Mesih’teki yerinizi aldığınızda oluyor.
Bereketlerinizi talep etmemek Rabbin Sözünün sizin
için bir şey ifade etmediğini söylemekle aynı şeydir.
Rabbin Sözü yaşamlarımızda İsa’nın kendisinin yerini
almıştır.
Söz buyurduğunuz her şeyi yerine getirecek, yeter ki bunu yaparken İsa’nın adıyla size ait olanı istemiş olun.
Hemen şu an doğru tavrı takınarak, haklarınızı İsa’nın
adıyla talep ederseniz, Rabbin Sözü bunları yerine getirecektir.
Rab zaten kulağını size vermiş durumda, sizin yakarışınızı duydu bile.
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HAREKETE GEÇEN MELEKLER
Büyük ihtimalle talep ettiğinizde ve emrettiğinizde Rabbin gücünün harekete geçeceğini bilmiyorsunuz.
Bereketler zaten İsa Mesih tarafından bedeli ödenerek
bizler için satın alınmıştır.
Bunlara sahip olabilmek için dua ederek yakarmamız
gerekmez. Buyurup talep etmemiz gerekir. Başka bir deyişle, kendi sözlerimizle bu bereketlere sahip olmalıyız.
Şeytanın kendine ait olan tüm kötülüğü alarak yaşamlarımızdan çıkıp gitmesini talep ettiğimizde ve Rabbin
Sözünde duyurulan bereketlerin sahibinin biz olduğunu
söylediğimizde, Rabbin gücü – O’nun melekleri arzumuz
doğrultusunda harekete geçecekler.
Eski Ahitte, sözlerimizin sahip olduğu gücün örneklerini görebiliriz.
Daniel Peygamber bir cevap için dua eder ve bunu alır.
Rabbin meleği ona gelerek şunları söyler:

Bereketinizi almanın yolu

“Korkma, ey Daniel!” diye devam etti, “Anlayışa erişmeye ve kendini Tanrı’nın önünde
alçaltmaya karar verdiğin gün duan işitildi. İşte bu yüzden geldim.
Daniel 10:12

Dikkat edin, burada melek Rabbin kendisini Daniel’e
gönderdiğini söylemiyor. Aynı şekilde Daniel’in meleği çağırdığını da söylemiyor.
Melek, Daniel’in söylediği sözler yüzünden geldi.
Size saldırmakta olan şeytan ve iblislerine saldırılarını
İsa Mesih’in adıyla durdurmalarını emrederseniz, Rabbin
melekleri hemen harekete geçecektir.
İsa Mesih’in adıyla hareket etmek demek İsa’nın davranacağı şekilde hareket etmek demektir.
İsa’nın zamanındaki Rabbin gücü değişmedi, bugün de
aynı yarın da aynı olacak. Bu yüzden İsa’nın adıyla harekete
geçtiğimizde Rabbin gücü aynı şekilde davranacaktır.
Melek çok açık ifade ediyor – senin sözlerin yüzünden
geldim. İsa’nın adıyla harekete geçerek bereketinizi talep ettiğinizde de meleklerin geleceğinden emin olabilirsiniz.
Bir Hristiyan’ın iman dolu sözleri melekleri anında harekete geçirir.
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CEVAPLANMAYAN
SORULAR
Bu tüm fikir size çok basit gözükebilir, ama bizlerin Rabbin bereketini almamız için en iyi yoldur.
Rabbin yöntemine göre hareket ettiğimizde, sadece
Rabbin sözlerine uymuş olmakla kalmaz, aynı zamanda
arzuladığımız her şeye sahip olacağımız bir yolda yürümeye de başlarız.
RAB’den zevk al, O senin yüreğinin dileklerini yerine getirecektir.
Mezmurlar 37:4

Çocukluğumdan beri yüreğimde cevapsız kalmış olan
sorular vardı.

Bereketinizi almanın yolu

Altı yaşındayken yaşamımı Rabbe verdim. Bir süre çalkantılı dönemlerden geçtikten sonra, yirmili yaşlarımda
imanda sağlamlaştım.
Bu yıllar boyunca, acı çekmenin bir imanlının yaşamının parçası olması gerektiği fikrini asla kabul etmedim.
Yüreklerimin derinliklerinde bir şeylerin eksik olduğuna emindim ama tam olarak ne olduğunu bilmiyordum.
Neden şu veya bu kardeşin sağlığı, Rabde güçlü imana
sahip olmasına rağmen, çok kötü durumdaydı veya bu kişiler sürekli maddi açıdan zor durumdaydı. İşte bu gibi sorularıma etrafımdakiler cevap verirken, ben kendi dilimi zor
tutuyordum.
Bu kişiler “Şey, Rabbin kendine ait yolları vardır” derlerdi.
Bunu cevap olarak kabul edemezdim.
Rabbin tüm yolları İncil’de yazılıdır.
Rabbin bunlardan başka izlememiz gereken hiç bir
yolu yoktur veya bizlere arzusunu açıkladığı başka yolları yoktur.
Tüm İncil boyunca, İsa’ya bir bereket almak için dua
eden tek bir kişi bile cevapsız kalmamıştır. Bu şekilde olan
tek bir kayıtlı örnek dahi yoktur.
Bense o günlerde kimseyi incitmemek veya günaha girmemek için sessizliğimi korurdum.
Yüreğimin derinliklerinde, bu cevapsız kalan sorularımı, bir gün bir şekilde cevaplanacağı ümidiyle, kendime
saklamaya devam ederdim.
Talep etmek ve buyurmayı anladığım zaman, tüm cevaplarımı bir anda almış oldum.
• 38 •

CEVAPLANMAYAN SORULAR

Neye sahip olacağımız veya olmayacağımıza bizlerin karar vermesi gerektiğini fark ettim.
Sorunumuzun ruhsal işlerin nasıl yürüdüğü konusundaki eksik bilgimizden kaynaklandığını ve eğer talep edersek ve buyurursak, mucizelerin bizler için gerçekleşeceğini
öğrendim.
Bu yüzden bir saniye daha beklemedim.
İhtiyacım olan cevapları almıştım.
Rabbin huzuruna giderek cahilliğimi bağışlaması için
dua ettim. Bu cahillik yüzünden neredeyse O’nun sadakatinden şüphe edecek noktaya defalarca gelmiştim.
Sonra Şeytanın kronik rinitini alarak yaşamımdan gitmesini emrettim, o andan itibaren şifamı aldım.
Bu aydınlanma anını defalarca kiliselerde ve televizyon
programlarımızda anlattım.
Şimdi binlerce kişi hayatlarının yeni boyutlarında yaşayan binlerce kişi var – bu kişiler talep edip emrediyorlar ve
zafer kazanıyorlar.
Tüm bu cevapsız kalan sorular benim için cevaplandı.
İman benim için bazılarının sahip olduğu ve bazılarının
sahip olmadığı o gizemli ve belirsiz halinden çıktı.
İman yaşayan, işleyen ve inandığım, ve Rabbin Sözüne
dayanarak emirlerimi verdiğim andan itibaren var olan ve
canlanan bir hale dönüştü.
Sorularınızın cevaplarını keşfetmeye çabalamanız gerekmiyor. Rabbin Sözü tüm ihtiyaçlarınızın tamamının cevabıdır.
Bir imanlının tüm yüreğiyle Rabbe hizmet ederken bir
yandan acı çekmesini görmek çok üzücü bir şey.
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Ve daha üzücü olansa, bir çok insanın Rabbe neden acı
çektiklerini sormalarını görmek. Bazılarıysa acıları için
kendi “cevaplarını” (bahanelerini) bulmaktalar.
Kötü Olan nasıl da binlerce kişinin acı çekmeye devam
etmelerini sağlıyor! Şeytan nasıl Rabbin büyük sayıdaki çocuğunu zavallılık, hastalık, sorun ve illetlerle muzdarip halde kalmasını beceriyor!
Kurtuluşumuz için yakarmamızın vakti geldi.
Rabbin Çocukları olarak doğru duruşu sergilememizin
vakti geldi; Rab tarafından kurtarılmamızın ve özgürlüğümüzü yaşamamızın vakti geldi!
Bunun için, Oğul sizi özgür kılarsa, gerçekten özgür olursunuz.
Yuhanna 8:36

İsa bizim için ne yaptı? Bizleri karanlığın güçlerinden
kurtardı mı? Tamamen mi? Evet. O zaman bizler özgürüz.
Şeytana hiç bir şey borçlu değiliz.
Bizler günahkarken İsa bizlerin günahlarını sırtlandı.
Oysa bizler hastalıklar, illetler, kötülük ve sefaletle lanetlemiştik.
Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık,
Her birimiz kendi yoluna döndü.
Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.

Yeşeya 53:6
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Ne var ki, RAB onun ezilmesini uygun gördü,
Acı çekmesini istedi.
Canını suç sunusu olarak sunarsa
Soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak.
RAB’bin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek.
Canını feda ettiği için
Gördükleriyle hoşnut olacak.
Doğru kulum, kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak.
Çünkü onların suçlarını o üstlendi.
Yeşeya 53:10 – 11

Mesih’in çarmıhtaki işi sayesinde, tüm bu soruların cevapları bulundu.
Rabbin kendi Sözünde açıkladıklarına inanmayarak
Rabbe ısrarla neden acı içinde olduklarını sormaya devam
edenler, kesinlikle cevap alacaklar. Ama bu cevap Rabden
değil Şeytandan gelecek.
Rabbin zaten bizlere açıkladıklarını göz ardı ederek Rabbi tekrar keşfetmeye çabalamak, Rabbe yalancı olduğunu
söylemektir.
Rab bizlere zaten şifa aldığımızı söyledi.
İsa bedenindeki yaraları bizler şifa bulalım taşıdı.
Bu yeterli.
Rabbe ağlayarak neden acı çektiğimizi sorup ahmaklar
gibi davranmamıza gerek yok.
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Bir çok insan bunu yaparak çok çeşitli ve garip cevaplar
almışlardır.
Ama onlara cevap veren Rab değildir.
Bir konu hakkında Rabbin bize duyurduğundan nefret ettiğimiz anda, Şeytana bizi kandırması için izin vermiş oluruz.
Birisi bir seferinde bana “Ama bu dünyaya doktorları koyan Rab değil mi?” dedi.
Bu kişi açıkça imanının zayıflığını haklı çıkarma çabasındaydı.
Ben de ona “Doğru. Rab o kadar iyi ki, inanmayan imanlılar için bile hazırlık yapmış” dedim.
Rabbin Sözünden kaynaklanmayan her yol gösteriş tekrar düşünülmelerek atılmalı ve unutulmalıdır.
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BASİT VE SADE
Rab hiç bir şeyi karmaşık yapmadı. İnsanın kendisiyse
işleri karmaşık hale getirir ve hatta Rable ilgili şeyleri bile
karmaşık hale getirmeye çalışır.
Aslında Rabbin amacı ruhsal konuların basit ve sade halde olmasıdır. Bu sayede bu konuları çocuklar, zekaca zayıf
olanlar ve mantığını yavaş kullananlar bile anlayarak Rabbin bereketlerini alabilirler.
Rabbe ait olan her şey her zaman basit ve sadedir.
Sorunlarımızın çözümünün ne kadar basit ve kolay olduğunu düşündüğümde, heyecanlanmaya başlıyorum. Ve
tüm enerjimle insanların talep etme, buyurma, emretme
konularını kavramalarını ve bu şekilde başarıya ulaşabilmelerini anlatacak yollar arıyorum.
İmanlılar Rabbin onlara zaten vermiş olduğu yetkiyi
kullanmayı öğrenseler kaç aile kurtulurdu? Şeytanın pençelerini sevdiklerinin üstünden çekmesini emretmeye başlasalar kaç kişi kurtulurdu?

Bereketinizi almanın yolu

İmanlılar olumsuz bir şekilde dua etmek ve Rabbe yalvarmak yerine, İsa’nın hastalıklarımıza zaten şifa getirdiğine şükrederek dua etseler, ve Şeytana ellerini yaşamlarından
çekmesini emretseler, kaç imanlı tamamen şifa bulurdu?
Acı çekmeye devam etmeniz için hiç bir sebep yok.
Yapılması gerekeni zaten İsa Mesih çarmıhta yaptı.
İsa geldi ve bizlerin tüm borcunu ödedi. Şeytanı yendi.
Bizlerin günahlarının bedeli ödendi. Yapılması gereken
bir şey kalmadı.
Mesih bizlere yarım yamalak bir kurtuluş sunmak için
gelmedi. İşini yarım bırakıp ayrılıp gitmedi. Yapılması gerekeni üstün körü yaparak bizi bırakmadı.
Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan
yazılı antlaşmayı sildi, onu çarmıha çakarak ortadan kaldırdı.
Koloseliler 2:14

İbrahim’e sağlanan kutsama, Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat
edilen Ruh’u imanla alalım diye, Mesih bizim
için lanetlenerek bizi Yasa’nın lanetinden
kurtardı. Çünkü, “Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir” diye yazılmıştır.

Galatyalılar 3:13-14

Peki, Rabbin planı basit miydi? Evet, gerçekten de öyle.
Bereket almanız için tek yapmanız gereken bunu bilmektir.
İş zaten tamamlandı. Şimdi, özgürlükte yaşayın.
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EMRİNİZ İŞE YARAYACAK
Çok gereksiz acılar çekiyoruz. Aslında, hiç bir şey için
acı çekmemiz gerekmiyor.
Bizler zaten kurtuluş aldık.
Yapmamız gereken tek şey Rabbin Çocukları olarak doğru pozisyonu almaktır. Bizler İsa sayesinde yeniden doğduk
bu yüzden İsa Mesih aracılığıyla yaşamda egemenlik sürmeye başlamalıyız.
Size saldıran her ne olursa olsun, hiç bir kötülüğün Rabden gelmediğine emin olun. Kötülük Şeytandan gelir.
Eğer samimi olarak kurtuluş arzuluyorsanız, Mesih’teki
yerinizi almalısınız.
Size musallat olan illet, her ne olursa olsun, ona seslenerek yaşamınızdan ayrılmasını emrettiğinizde, o illet sizi terk edecek.
Şeytan, bizler ona İsa’nın adıyla emrettiğimizde, emrimize uyması gerektiğini biliyor.
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Sanki emri İsa’nın kendisi vermiş gibi, bu emre uymalı.
Eğer, talep edip emrettikten sonra semptomlarınız sürmeye devam ediyorsa, ve siz de “Şey, doğru duayı etmediğimi düşünüyorum... Bu durum farklı... Bu çok zor bir
durum!” diyorsanız – tek bir şeyden emin olabilirsiniz; emrinizin hiç bir değeri kalmadı.
İmanınızı sıfırlamış oldunuz.
Eğer İsa’nın adıyla talep ettiyseniz, emrettiyseniz veya buyurduysanız, bunların işe yarayacağından emin olabilirsiniz.
İsa’nın sözleri asla ortadan kalmayacak, hatta yer ve gök
ortadan kalksa bile. Lütfen Matta 24:35 ayetine bakınız.
İsa’nın adıyla hareket ettiğinizde, işin bitmiş olduğunu
düşünebilirsiniz.
Fiziksel olarak sonuçlarını henüz görmeseniz bile zafer
kazandığınızdan kesinlikle emin olabilirsiniz.
Ve, durumunuz ne kadar zor ve ümitsiz gözükse dahi,
sakın korkmayın; sakın Şeytanın tekliflerini kabul etmeyin
ve asla pes ettiğinizi söylemeyin.
Cesaretinizi kırmak için Şeytanın çok sıkı bir şekilde çalışacağının farkında olun.
Şeytan cesaretinizi kırmak için her şeyi deneyecek.
Bir çok kişinin imanda sağlam olmadığını biliyor ve tehdit dolu bir durum sunduğunda, bir çok “İmanlının” kaçarak yenilgiyi kabulleneceğini, dua ederek, yakararak, Rabbe
neden diye soracağını iyi biliyor.
Rabbin çocukları olarak pozisyonumuzu alalım.
Ve inancımızı açıkça ikrar edelim ve istediğimizi talep edelim.
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Sonra, o andan itibaren, semptomlarımız süremeye devam bile etse, sakin kalalım. Bir bereketi buyurmak, inanarak, onu talep etmekten geçer. Rabbin bizim söyleyeceklerimizi onurlandıracağından en ufak bir şekilde bile şüphe
etmeden bunu yapmalıyız.
Talep etmek ve buyurmak demek İsa’nın adını kullanmak demektir ve İsa’nın adı asla başarısız olmaz.
İsa’nın adını sorumluluk dolu bir şekilde kullandığımızda, Rabbin gücünü kendimiz için harekete geçirmiş oluruz.
Cennet ve Rabbin tüm otoritesi, bizler Rabbin Sözü
uyarınca ve İsa’nın adıyla eyleme geçmeye karar verinceye kadar hareketsiz kalacaktır. Sonra, Şeytana işlerini
tersine çevirmesini emrettiğimizde, Rabbin gücü hemen
işlemeye başlayacaktır.
Bizlerin buyruğu asla başarısız olmayacak.
Doğru pozisyonu almadığınız sürece, Rabbin gücü sizler
için harekete geçmeyecek.
Suriye – Fenike ırkından olan kadının kendi sözleri yüzünden kadının kızındaki cin ayrıldı. (Bkz: Markos 7:29)
Sana bereketi senin kendi sözün getirecek.
Romalı yüzbaşı uşağının iyileşmesi için İsa’ya sözünü
söylemesini istedi. (Bkz: Matta 8:8)
İsa’nın adıyla emrettiğinizde, hiç bir iblis önünüzde
duramaz.
Rabbin kendisine veya meleklerine EMİR VERMİYORSUNUZ.
Şeytana emrederek, kendisine ait olan ne varsa alarak,
yaşamınızdan çıkmasını talep ediyorsunuz.
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İsa’nın adıyla konuşma hakkınıza sahip çıkın ve bereketinizi alın.
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Bölüm 10

RABBİN BEREKETLERİ
SADAKA DEĞİLDİR
Eğer kötülüğe gitmesini emrederseniz, İsa onu kendisinin göndereceği garantisini veriyor.
Eğer semptomlar sürmeye devam ederse, sakın “Bir daha dua etmem gerektiğini düşünüyorum” demeyin.
Hayır! Sakın bunu söylemeyin, ve sakın yapmayın.
Söylediğinizin gerçekleşeceğine inanın.
Siz İsa’nın adıyla zaten emrettiniz, buna karşı hiç bir kötülük duramaz.
Şimdi, Rabbin gücü, Rabbin Sözünü onaylamak için harekete geçti bile.
İman sözünü söylediğinizde, Rabbin melekleri görevi
yerine getirmek için geldiler.
Sakın onların huzurunda daha önce söylediğinizin yanlış olduğunu söylemeyin. Söylemiş olduğunuza inanın.

Bereketinizi almanın yolu

Söylediğiniz her neyse, onu alacaksınız.
Talep etmek demek, belli bir süre vermek, yürürlüğe
koymak, belirlemek, buyurmak, emretmek, oluşturmak,
hüküm ve karar vermek demektir.
Bu bereketinize sahip çıkmaktır.
Şimdi, talep edecek olan kişinin kendiniz olduğunu biliyorsunuz, ve bu sizin neye sahip olacağınızı belirleyen sınırları oluşturur. Bu yüzden, göz yaşları içinde dua etmeyi
bırakın, ağıt yakmayın ve Rabbin merhametle sizi hatırlamasını için yalvarmayın.
Bu tarz dualar ruhsal gözükebilir. Bazıları bu şekilde dua
etmeyi çok güzel bulabilir; ama bunlar tamamen değersizdir.
Eğer bu şekilde dua etmeye devam ederseniz, acı çekmeye devam edeceğinize emin olabilirsiniz.
İsa’nın bizlere öğretmiş olduğu doğru şekilde davranalım.
Doğru pozisyonumuzu alalım. Böylece, Yüceler Yücesi
Rabbin varlığının sevincini yaşamaya başlayabilelim.
Dua etmeliyiz. Ama dua ederken sanki bereketler sadakaymış gibi yalvarmamalıyız, aksine bereketler için şükretmeliyiz.
Bereketler sadaka değildir.
Ekmek çocuklar içindir.
Ve eğer ekmek çocuklar içinse, bizler içinde demektir.
Sofra zaten kurulmuş ve hazır bekliyor:
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Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın, başıma yağ sürersin, kâsem taşıyor.
Mezmurlar 23:5

Şimdi tek yapmamız gereken şey, sofraya oturarak arzu
ettiğimizi yemektir.
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BİZLERE BUGÜNE KADAR
DOĞRU ÖĞRETİLMEDİ
Topluluklarımızda olanları görmek neredeyse trajikomik bir durumdur.
Herkese İsa’nın bizi kurtardığını ve Rabbin çocukları olduğumuzu söyleriz. Rab bizim yanımızda deriz. Rab bizim
babamız deriz. Ama bir imansız bizlerin dua toplantılarımızdan birisine gelecek olsa, iman etmeyi düşünmez bile.
Bu kişi kesinlikle insanların şöyle dua ettiğini duyar:
“Ya Rab, oğlumu kurtar...” “Bana yardım et, Ya Rab, işsizim…” “Rabbim, bana şifa ver…” “Daha fazla dayanacak
gücüm kalmadı…”
Bu inanılmaz ama ne yazık ki olanlar işte bunlar.
Rabbimize Babamız deriz ama acılarla boğuşuruz.
Teolojimizin eyleme dökülüş şeklinin yenilenmesi gerektiğine inanıyorum.

Bereketinizi almanın yolu

Bizlere doğru şekilde öğretmediler, ve bu yüzden, yok
olacağız.
Peygamber Hoşea aşağıdaki sözleri iletirken, kesinlikle
bizlerden de bahsediyordu:
Yok oldu halkım bilgisizlikten…

Hoşea 4:6

Bende uzun süre acı çektim. Dua ettim, oruç tuttum,
Rabbe bana şifa vermesi için yalvardım.
Rabbin zaten yapmış olduğu bir işi ikinci bir kere daha
yapmayacağını fark etmedim.
Rab, İsa’nın yaralarıyla bana zaten şifa verdi.
Ve şimdi, kendi hastalığım için benim bir şey yapmam
gerekiyor.
Ama, bu bilgiye sahip olmadığım için, dua etmeye devam ettim.
Sıklıkla belki de hayatımda ki bir günah yüzünden Rabbin bana cevap vermediğini düşündüm.
Bu yüzden, ümitsizliğe kapılarak beni O’ndan ayıran bu
günahı bana göstermesi için yalvarıp durdum.
Ama, ne kadar dua edersem edeyim, cevap gelmedi.
Öte yandan, nasıl talep edeceğimi öğrendiğimde, Şeytana hastalıklarını alarak vücudumdan ayrılmasını emretmeye başladım.
Sonucunda: Şeytan ayrıldı – ben iyileştim. Rabbe Şükürler olsun!
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Aynı şey sizin içinde olacaktır.
Şimdi, sanki bu durum, Rabbin size O’ndaki gerçek potansiyelinizi göstermesi gibi.
Rabbin tam olarak yaptığı şey bu!
Rab sizlere bundan sonra O’nun adıyla talep ettiğiniz her
şeyin kendi tarafından yapılacağını gösteriyor.
Başka bir deyişle: Neye sahip olacağınızı ve olmayacağınızı bundan sonra siz kendiniz belirleyeceksiniz.
Rabbe aitsiniz. İsa Mesih’te yeniden yaratıldınız; başarı için, dopdolu bir yaşam sürdürmek için, buyurarak ve talep ederek ne isterseniz sahip olabilmeniz ve başarabilmeniz için yeniden yaratıldınız.
Elçi Pavlus’la beraber söyleyin:
Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.
Filipililer 4:13

Bir gün Rab Tanrı Yeşu isminde bir gence konuşarak şöyle dedi:
Kulum Musa öldü. Şimdi kalk, bütün halkla
birlikte Şeria Irmağı’nı geç. Size, İsrail halkına vereceğim ülkeye girin. Musa’ya söylediğim gibi, ayak basacağınız her yeri size veriyorum. Yaşamın boyunca hiç kimse sana
karşı koyamayacak; nasıl Musa ile birlikte oldumsa, seninle de birlikte olacağım.
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Seni terk etmeyeceğim, seni yüzüstü bırakmayacağım. Güçlü ve yürekli ol. Çünkü
halkı, atalarına vereceğime ant içtiğim ülkeyi miras almaya sen götüreceksin.
Yeşu 1:2-3, 5-6

Burada, Rab tüm toprağın İsrailoğullarına ait olduğunu
söylüyor. Ama ilk önce onlar bu topraklara ayak basmalılar.
Attıkları her adımda mirasları için verilecek olan toprak miktarı artacak. Eğer adım atmazlarsa, toprak onlara
ait olmayacak.
Bu insanlar Rabbe inandılar ve o toprağın büyük bir bölümüne sahip oldular. Ama bir gün Rab Yeşu’ya şöyle dedi:
Yeşu kocamış, yaşı hayli ilerlemişti. RAB
ona, “Artık yaşlandın, yaşın hayli ilerledi”
dedi, “Ama mülk olarak alınacak daha çok
toprak var.
Yeşu 13:1

Bu insanlar daha da fazla toprak sahibi olabilirlerdi.
Ama hata onlardaydı, Rabde değil.
Rab bugün bizlere de benzer bir söz veriyor.
Baba Oğul’da yüceltilsin diye, benim adımla
dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.”

 	

Yuhanna 14:13-14
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Eğer Rabbin bereketlerini alma konusunda başarısız
olursak, bu bizim kendi hatamızdır.
İsa’nın adıyla Rabden ne istersek, yapacak!
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EMREDEN ADAM
Yeşu görevi olan bir adamdı. Rab ona şöyle dedi:
Yaşamın boyunca hiç kimse sana karşı koyamayacak; nasıl Musa ile birlikte oldumsa, seninle de birlikte olacağım. S e n i
terk etmeyeceğim, seni yüzüstü bırakmayacağım…
…Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi?
Korkma, yılma. Çünkü Tanrın RAB gideceğin her yerde seninle birlikte olacak.
Yeşu 1:5,9

Yeşu Rabbin Sözüne inanarak savaştı.
Bir gün çok zor bir savaşa girdi. Rabbe dua etti, sonra, tüm
halkının gözleri ününde, güneşe ve aya durmalarını emretti.
RAB’bin Amorlular’ı İsrailliler’in karşısında bozguna
uğrattığı gün Yeşu halkın önünde RAB’be şöyle seslendi:
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“Dur, ey güneş, Givon üzerinde
Ve ay, sen de Ayalon Vadisi’nde.”

Yeşu 10:12

Ve bu gerçekleşti.
Rabbin gözlerindeki yerini bilen bir başka kişi de Davud’du.
Golyat’ı yenebilmek için ne kendi yakararak sürekli dua
etti, ne de bir başkasından kendisi için dua etmesini istedi.
Tam aksine, Rabbin kendisiyle birlikte olduğuna inanarak savaşa koşarak gitti. Giderken öyle dedi:
Davut, “Sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun” diye karşılık verdi, “Bense
meydan okuduğun İsrail ordusunun Tanrısı,
Her Şeye Egemen RAB’bin adıyla senin üzerine geliyorum. Bugün RAB seni elime teslim edecek. Seni vurup başını gövdenden
ayıracağım. Bugün Filistli askerlerin leşlerini gökteki kuşlarla yerdeki hayvanlara yem
edeceğim. Böylece bütün dünya İsrail’de
Tanrı’nın var olduğunu anlayacak. Bütün
bu topluluk RAB’bin kılıçla, mızrakla kurtarmadığını anlayacak. Çünkü savaş zaten
RAB’bindir! O sizi elimize teslim edecek.”
1. Samuel 17:45-47

Petrus ve Yuhanna da kendilerinden sadaka isteyen bir
adamı emrederek iyileştirdiler.
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Bir gün Petrus’la Yuhanna, saat üçte, dua
vaktinde tapınağa çıkıyorlardı. O sırada,
doğuştan kötürüm olan bir adam, tapınağın
Güzel Kapı diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. Tapınağa girenlerden para dilenmesi için onu her gün getirip oraya bırakırlardı. Tapınağa girmek üzere olan Petrus’la
Yuhanna’yı gören adam, kendilerinden sadaka istedi. Petrus’la Yuhanna ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus, “Bize bak” dedi.
Adam, onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onların üzerine dikti. Petrus,
“Bende altın ve gümüş yok, ama bende olanı
sana veriyorum” dedi. “Nasıralı İsa Mesih’in
adıyla, yürü!” Sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu. Sıçrayıp ayağa
kalktı, yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak, Tanrı’yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi.
Elçilerin İşleri 3:1-8

İncil ayrıca Pavlus’un nasıl yetki Sözüyle emrettiğini anlatır:
Listra’da, ayakları tutmayan bir adam
vardı. Doğuştan kötürümdü, hiç yürüyemiyordu. Pavlus’un söylediklerini dinledi. Onu
dikkatle süzen Pavlus, iyileştirilebileceği• 61 •
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ne imanı olduğunu görerek yüksek sesle
ona, “Kalk, ayaklarının üzerinde dur!” dedi.
Adam yerinden fırlayıp yürümeye başladı.
Elçilerin İşleri 14:8-10

Pavlus, Rabbe sorarak bu adamı iyileştirmesini istemedi. Adamın imanı olduğunu gördü, emretti ve mucize gerçekleşti.
Aynı şey, Pavlus’un bindiği gemi battıktan sonra Malta adasında da yaşandı. Adanın baş yetkilisi olan bir adamın babası kanlı ishal olmuş yatalak bir durumdaydı. Pavlus dua ederek adamı iyileştirdi.
Pavlus ne yaptı? Emretti ve mucize gerçekleşti. (Bkz 28:8)
İncil İlyas hakkında şöyle yazar:
İlyas da tıpkı bizim gibi insandı. Yağmur
yağmaması için gayretle dua etti; üç yıl altı
ay ülkeye yağmur yağmadı. Yeniden dua
etti; gök yağmurunu, toprak da ürününü
verdi.
Yakup 5:17,18

Geçmişte harika işler yapan bu kişiler özel veya ayrıcalıklı kişiler değildiler. Bu kişilere ne Rab özel bir güç bahşetti, ne de bu kişiler canları ne isterse onu yaptılar. Bizlerle
tek farkları ruhsal işlerin nasıl yürüdüğünü bilmekti.
Bugün bereketlerine nasıl sahip çıkabileceğini bilen her
kişi, geçmişteki kardeşlerimizin davrandığı şekilde davra• 62 •
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narak, aynı sonuçları alabilir.
Bizler onlardan farklı değiliz. Aynı Rabbimiz var ve aynı
vaat bizler içinde verilmiş durumda.
Eğer aynı sonuçları alamıyorsak, onlar gibi davranmadığımızdandır.
Talep etmek ve emretmek imanlı yaşamı en üst mertebede yaşamak demektir.
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BEŞ ADIMDA ZAFER
İsa Mesih’in dünya üstündeki ana görevi olan bizleri
kurtarmak dışında, diğer bir görevi de bizlere imanın prensiplerini öğretmekti.
İsa bizlere ruhsal işlerin nasıl yürüdüğünü öğretmeye geldi.
İsa aynı zamanda kendisinin ölümüyle kazandıklarına
nasıl sahip çıkacağımızı öğretmek için gelmiştir.
İsa bizim örneğimiz ve rol modelimizdir.
İsa yaptığı ve söylediği her şey için örnek verdi.
İsa’nın dünya üstündeki hizmeti süresince hiç bir şey
şans sayesinde olmadı.
Her durumda, bizlere bir sürü ders vermek için bütün
fırsatları kullandı.
İsa Mesih’in hizmetinin her bir anı İncil’e yazıldı. Bu
Kutsal Ruh’un yönlendirilişiyle bizlere yol gösterip ders
vermek için yapıldı.
Kutsal Yazılar şöyle diyor:

Bereketinizi almanın yolu

İsa’nın yaptığı daha başka çok şey vardır.
Bunlar tek tek yazılsaydı, sanırım yazılan
kitaplar dünyaya sığmazdı.

Yuhanna 21:25

Ve tüm yazılanlar her neyse, bizlere nasıl inanmamız gerektiğini öğretmek için yazıldı.

Yanlış yorumlanan bir sebep
Ertesi gün Beytanya’dan çıktıklarında İsa
acıkmıştı. Uzakta, yapraklanmış bir incir
ağacı görünce belki incir bulurum diye yaklaştı. Ağacın yanına vardığında yapraktan
başka bir şey bulamadı. Çünkü incir mevsimi değildi. İsa ağaca, “Artık sonsuza dek
senden kimse meyve yiyemesin!” dedi. Öğrencileri de bunu duydular.
Sabah erkenden incir ağacının yanından geçerlerken, ağacın kökten kurumuş olduğunu gördüler. Olayı hatırlayan Petrus, “Rabbî, bak! Lanetlediğin incir ağacı kurumuş!” dedi.
İsa onlara şöyle karşılık verdi: “Tanrı’ya
iman edin. 23 Size doğrusunu söyleyeyim,
kim şu dağa, ‘Kalk, denize atıl!’ der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına
inanırsa, dileği yerine gelecektir.
Markos 11:12-14, 20-23
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Bu örnek bizlere sayısız dersler verir.
Yüzyıllar boyunca binlerce kişi bundan ilham aldı.
Bu anlatıma bakarak birileri gerçek anlamda hiç dikkat
etmeden şu çok meşhur cümleyi yarattı:
“İMAN DAĞLARI YERİNDEN OYNATIR”.
Tüm dünyaca bilinen, çok güzel bir deyiş,
Dünya çapında milyonlarca insan bu sözü alıntı yaptı
ve buna inandı. Hatta Hristiyan inancının düşmanları dahi kullandı.
Ama, bu söz sadece Kutsal Yazılarla ters düşmekle kalmaz, aynı zamanda yanlış bir deyiştir.
İman dağları harekete geçirmez.
İlk defa bir grup kilise önderine imanın dağları yerinden
oynatmadığını söylediğim anı hatırlıyorum. Hepsi şaşkın
bir şekilde birbirlerine baktılar. Sonra şaşkınlık içinde bana
“Ne söylüyorsun?” diye sordular. Benim ne demek istediğimi anlayamamışlardı.
Aynı şey, topluluklarımızda imanın dağları yerinden oynatmadığı hakkında vaaz verdiğimde de oluyor. Hatta bazı
kişiler bana kızıyorlar.
Sıklıkla, imanın dağları yürütmediğini söyledikten sonra, bunu açıklayamadan, insanların başlarını söylediklerimi onaylamayan bir tavırla salladıklarına şahit oluyorum.
Ama, beni Markos 11:23 ayetini açıklarken duyduklarında, bu onaylamayan tavırlar gülümseyişe dönüşüyor. Çünkü onlara yanlış bir öğretiş vermediğimi fark ediyorlar.
Bu şaşkınlık tamamen anlaşılır bir şey.
Aslında, imanları çok güçlü olan bir çok kişinin pra• 67 •

Bereketinizi almanın yolu

tikte Rabden hiç bir şey alamamasının sebeplerinden birisi de bu.
Markos 22 ve 23 numaralı ayetleri 14. Bölümde birlikte
çalışacağız.
Bu iki ayette, zafere giden beş adımı bulacağız.
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Bölüm 14

ADIM 1 – TANRI’YA İMAN
EDİN
...Tanrı’ya iman edin

Markos 11:22

İman etmek ne demektir?
Rabbe iman etmek demek, Rabbin bizler hakkında söylediklerini onaylamak ve bunları yapacağından kesinlikle
emin olmak demektir.
Aynı zamanda, ne kadar doğru gözükse bile diğer başka
açıklamaları dinlemeyi reddetmek demektir.
İki çeşit iman vardır.
Zihinsel iman ve ruhsal iman.
Zihinsel iman neredeyse herkeste bulunur, ama ruhsal
dünyada tamamen yararsızdır.

Bereketinizi almanın yolu

Bu tarz imana bir çok kişi sahiptir, ve dua almak için geldiklerinde “dünyadaki tüm imana sahibim” derler.
Ve bu yüzden her zaman acı çekerler, hem de dünyadaki
tüm imana sahip olmalarına rağmen.
Zihinsel iman sadece zihinsel düzlemde işe yarar.
Rab her zaman ruhsal düzlemde çalışır.
Rabbin bereketlerini almanızı sağlayacak iman ruhsal
imandır.
Ruhsal iman Rabbin Sözünü duymakla gelir.
Demek ki iman, haberi duymakla, duymak
da Mesih’le ilgili sözün yayılmasıyla olur.

Romalılar 10:17

İmanımız tamamen ve sadece Rabde olmalıdır.
Bir çok insan Rabbe inanır, ama aynı zamanda başka
şeylere de inanırlar.
Bazıları kiliselerine inanırlar, bazıları kilise önderlerine,
veya Bakire Meryem’e, bir azize veya bazı özel yerlere. Bazıları bu işi daha ileri götürerek mezarlıklara bile ziyarete giderek mucize bekledikleri yatırlardan medet umarlar.
İmanımız sadece ve sadece Rabde olmalı. Rab kendi
onurunu bir başkasıyla paylaşmayacaktır.
Ben RAB’bim, adım budur.
Onurumu bir başkasına,
Övgülerimi putlara bırakmam.
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Yeşeya 42:8

ADIM 1 – TANRI’YA İMAN EDİN

Ruhsal iman Rabbin Sözünü duyduğumuzda gelir.
Belli bir bereketi alabilmemiz için yüreğimizden geçen
bir istek değildir.
Öylesine bir inançtır ki tüm ruhumuzu sarar ve o çok
ihtiyacımız olan bereketin, zaten İsa tarafından bizlere çoktan sağlanmış olduğuna bizi ikna eder.
Bu bir hediyedir. Bu hediyeyi Rabbin Sözüne kulak verdiğimizde Rabden alırız.
Zihinsel ve ruhsal olarak iki imanın olduğunu fark etmemiz çok önemlidir.
Ruhsal iman mantık sonucu gelmez. Ruhsal imana mantığımız sayesinde sahip olamayız.
Ruhsal iman Rabbin Sözünü duymakla gelir. İncilsel dile
göre duymak, Rabbin emirlerine uymak demektir. Rabbin
Sözünü sadece kulağınızla işitmek değil, yüreğinizle duymaktan gelir.
İşitmeyi imansız kişiler yapar. Bu kişileri topluluklarımıza götürürüz, vaazları dinlerler, ve bazen bunların muhteşem
ve güzel olduğunu düşünürler. Ama, hiç bir karar almazlar.
Sözü duymak demek, o kişilerle aynı vaazı dinledikten
sonra, Sözü yaşamlarımızda uygulamak demektir.
Sözü uyguladığımızda, iman gelir. Sözü duyduğumuzda, ona uyduğumuzda ve uyguladığımızda iman gelir.
Bundan önce asla gelmez.
Bazı insanlar Sözü kullanmak için ilk önce inanmayı
denerler, inanmaya çabalarlar. Ama, denemek İncil’in bize
öğrettiği bir yol değildir.
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Ayrıca, eğer siz, inanmak için ispat görmeyi tercih eden
kişilerden birisiyseniz, Rabden yardım beklemeyi bırakmalısınız.
İbraniler 11:6 ayetinde şöyle yazar:
Tanrı’ya yaklaşan, O’nun var olduğuna ve
kendisini arayanları ödüllendireceğine iman
etmelidir.
İbraniler 11:6

İmanın ne olduğunu bilmek istiyor musunuz?
Size Kutsal Ruh cevap veriyor:
İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır.
İbraniler 11:1

İman zaten yaşamınızda mevcut, hem de şu anda var.
Rabbin Sözünü duyduğunuzda, gelecek. İman Sözü duyduğunuzda gelir.
İman bir hediyedir. Bu hediyeyi Rab size verir.
Bu hediyeyi aldıktan sonra, ikinci adıma geçmeliyiz.
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Bölüm 15

ADIM 2 – DAĞA KONUŞUN
Size doğrusunu söyleyeyim, kim şu dağa,
‘Kalk, denize atıl!’ der ve yüreğinde kuşku
duymadan dediğinin olacağına inanırsa, dileği yerine gelecektir.
Markos 11:23

Senelerinizi dua ederek, yakararak, oruç tutarak ve Rabbi bekleyerek geçirebilirsiniz. Hiç bir şey olmayacaktır.
Dağa konuşmalısınız.
Sorununuza, hastalığınıza, sefilliğinize, acınıza konuşarak, onlara yaşamınızdan ayrılmalarını emretmelisiniz.
Rab sizin sorunlarınıza konuşmayacak ve sizi terk etmelerini emretmeyecek.
Bunu yapması gereken kişi sizsiniz.
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Rab kendine düşeni çoktan yaptı ve bizleri sorunlarımızdan özgür kıldı bile. Şimdi biz kendi üstümüze düşeni yapmalıyız.
Daha önce dediğim gibi iman tek başına dağları yerinden oynatmaz.
Eskiden sıksık imanın dağları yerinden oynattığı konusunda vaaz verdiğimi itiraf ediyorum.
Hatta bu konuda bir broşür bile yayımlamıştım.
Çünkü bana da bu şekilde konuşmayı öğretmişlerdi. Bu
konuda dünyanın en önde gelen vaizlerinin konuşmalarını
dinlemiştim.
Ve şimdi okuyucumdan eskiden bu konuda gerçeği paylaşmamış olduğum için tüm toplum önünde özür diliyorum. Çünkü iman asla tek bir kum tanesini bile oynatmamıştır.
Dağları yerinden oynatan şey bizlerin sözüdür.
Tabii ki bunu yaparken imana ihtiyacımız olacağı
açıktır.
İman zaten zafere giden yolun ilk adımıdır.
Ama, eğer sadece ilk adımı atıp, ikinci adımı atmazsanız, işi tamamlamış olmazsınız.
Bunun böyle olmadığını, ve Rabbin zaten bizim zayıf olduğumuzu bildiğini ve bu yüzden eninde sonunda bereketini nasılsa vereceğini düşünerek Şeytan tarafından oyuna
getirilmemeliyiz.
Birileri şöyle söyleyebilir: “Ama ben bunları bilmeden
de bereketler aldım, ve şimdi neden Rab beni bereketlemesin ki?”
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Bu bende dahil olmak üzere bir çoklarımız için geçerli,
geçmişte farklı şekillerde bereket aldık.
Bunun sebebi bizlerin imanda çocuklar olmamız ve
Rabbin bizlere yardım etmesindendir.
Ama, Rab bizlerin büyümemizi ve doğru şekilde hareket
etmemizi ister.
Çocukken bugün yapmadığımız bir çok şey yapıyorduk.
Eğer zafer kazanan birisi olmak istiyorsanız, Rabden
imanınızı aldığınızda dağa konuşmanız gerekir.
Yolunuzdan çekilmesini söylemelisiniz.
İnsanlara genellikle şu örneği veririm:
İman bir yakıt gibidir, söz ise araçtır.
Hiç bir araç yakıtsız ilerleyemez, ama hiç bir yakıt tek
başına dağları oynatamaz.
Rabbimiz İman Rabbidir.
Tüm imana sahiptir ve mükemmeldir.
Ama, Rab ilk başta yeri ve göğü yaratırken, Rab kendi
kendine istediği her şeyi yaratmak için yeterli imanı olduğunu söylemedi.
Tam aksine, Kutsal Kitaba göre, Rab bu bahsettiğim ve
çalıştığımız prensiplere göre hareket etti.
“Ve Tanrı söyledi...” ve sonrasını biliyoruz.
Bugün, bir çok kez imanın bana Rabbin Sözünü duyduktan sonra geldiğini söyleyebilirim.
Bereketin bana ait olduğuna inandım.
Tek yapamam gerekenin, şeytanı kovmak, dağa konuşmak
olduğunu bilmediğimden dolayı acı çekmeye devam ettim.
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Kim olursanız olun, nerede yaşarsanız yaşayın, sakın bir an
bile daha beklemeyin! Yaşamınızdaki dağa konuşarak, İsa’nın
adıyla önünüzden çekilip denize savrulmasını emredin.
Eğer İsa bize dağa konuşmamızı söylediyse, dağın önünüzden çekilmesi için bunun tek yol olduğuna emin olabilirsiniz.
Eğer insanların engelleri kaldırmak için, şifa vermek
için, kurtulmak için Rabbe dua ettikleri şekil ve yöntemler en iyisi olsaydı Rabbin kendisi bize öneride bulunmazdı.
Eğer oruç tutmak veya başka bir yöntem “dağları” yerinden
oynatmak için iyi olsaydı, İsa bize bunu yapmamızı öğretirdi.
Dağları yerinden oynatan, hastalara şifa veren, sorunlarımızı çözen, Şeytanın gücünü bağlayan şey bizim sözümüzdür.
Siz pozisyonunuzu alarak bereketinizi talep edene kadar
Rab bir şey yapmayacak.
Ve burada müjdeli haberler var – İsa’nın adıyla talep edip buyurmak sizin için nerede olursanız olun hemen işe yarayacak.
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Bölüm 16

ADIM 3 – YÜREĞİNİZDE ŞÜPHE
OLMASIN
“…yüreğinde kuşku duymadan dediğinin
olacağına inanırsa, dileği yerine gelecektir.”
Markos 11:23

Burada her şey için çok önemli bir bilgi var.
Rabbe imanınız olabilir, soruna konuşabilirsiniz ve yaşamınızdan çıkmasını söyleyebilirsiniz, ve söylediklerinizin gerçekleşmesini ümit edebilirsiniz
Ama, eğer yüreğinizin derinliklerinde, ruhunuzda,
şüphe ederseniz, emrettiğinizin olacağı konusunu unutabilirsiniz.
Rabden bir şey istediğimde, veya bir şeyi emrettiğimde
veya talep ettiğimde olmadığı zamanlar, yüreğimin derinliklerinde şüphe olduğunu fark ettim.
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Yüreğinizde şüphe olması, içsel olarak, yaptığınıza aslında kendinizin inanmadığını gösterir.
Zihnimizi her türlü ikna edip yönlendirebiliriz, ama
eğer yüreklerimizde şüphe olursa, hiç bir şey alamayız.
“Yürek” “ruhun” eş anlamıdır.
Ruh gerçek kişidir.
Bizler ruhu ve canı olan bir beden değiliz.
Bizler bir bedende yaşayan ruhlarız.
Ruhumuz aslında gerçek kişi. Ve ruhumuzda şüphe etmemeliyiz.
Bir kişi şüphe ettiğinde, Rabbe aslında O’na inanmadığını söylemektedir.
Rabbin güvenilir olmadığını söylemektedir.

İki çeşit şüphe
Aklımız iki çeşit zihinsel teklif alır:
Olumsuz ve olumlu.
Zihni olumsuz tekliflerden etkilenen bir kişi her zaman
her durumdan ve herkesten şikayet eder.
Hiç bir şey yeterince iyi değildir.
Eğer birileri bu kişiye olayların iyi yanını göstermeye çalışırsa, hemen aynı olayların kendisi için kötü yanlarından
bahseder. Çünkü bu kişi için hiç bir şey yeterince iyi değildir.
Zihni olumlu tekliflerden etkilenen kişi de aynı durumdadır; diğeri kadar kandırılmıştır.
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ADIM 3 – YÜREĞİNİZDE ŞÜPHE OLMASIN

Zihinsel teklif, ne kadar olumlu olursa olsun sadece bir
yanılsamadır.
Olumlu bir tekliften etkilenen bir kişi başarılı olacağından emindir, şimdi her şey iyi ve güzel bir durumdadır, ve
ihtiyacı olan her şeye sahiptir.
Bir süre sonra ise evinin temellerini sağlam kaya üstüne
inşa etmediğini anlayacaktır.
Kutsal Kitabın mesajı insanların zihinlerini değiştirmeye yönlenmemiştir.
Değişim geçiren gerçek kişidir – ruhtur.
Ruhun yeniden yaratılmaya ihtiyacı var.
Ruhunuz siz Rabbi yaşamınıza aldığınız anda yeniden
yaratılır. Buna ruhta yeniden doğmak denir. İşte bu gerçekleştiğinde, Rabbin Sözü zihninizi de değiştirmeye başlar.
İsa yüreklerinizde şüphe olmasın dedi. Aklımız bunun
işe yaramayacağını düşünebilir. İçinde bulunduğumuz durumlar bizim başarısız olacağımızı işaret ediyor olabilir.
Olsun. Hiç sorun değil, çünkü aklımızdan geçen şüpheler yüreğimizde ki imanı etkisiz kılamaz. En önemli olan,
ruhumuzun derinliklerinde imanımızın ve güvenimizin
olmasıdır.
Bir kadın düşünün. Evi dağın eteklerinde ve yaşamak
için hiç güzel ve iyi durumda değil. Bizler bu kadın gibi olamayız.
Her yağmur yağdığında, dağın tepesinden seller boşalıp,
kadının tüm bahçesini çamura çeviriyor.
Kadın aslında buradan nefret ediyor.
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Bir gece, kiliseye giderek, kilise önderinin bu konu hakkında konuşmasını dinliyor.
Aklı ümitle doluyor.
Eve döndüğünde, direk yatağına gidiyor.
Ertesi sabah, daha gün ışımadan yatağından kalkarak
sessizce bahçesine çıkıyor. Çünkü kimsenin ne yaptığını görmesini istemiyor. Orada, geceliğiyle, saçları yataktan
kalktığı şekilde, tepenin önünde diz çöküyor ve dağın oradan ayrılması için dua ediyor.
Ve dağa yerinden oynayarak denize atılmasını emrediyor!
Duası bittiği zaman gözlerini açıyor ve ne görsün! Dağ
hala aynı yerde duruyor!
Şaşkınlıkla söyleniyor:
“Ah... Ah... Aslında hiç inanmamıştım! İşe yaramayacağını biliyordum! ”
Bu size komik gelebilir, ama işte imanlıların büyük çoğunluğu bu şekilde davranıyor.
Sadece dua etmiş olmak için dua ediyorlar.

Bereketimize sahip çıkmalıyız
İsa ona, “Elimden gelirse mi? İman eden biri
için her şey mümkün!” dedi.

Markos 9:23

İsa Mesih inanan birisi için her şeyin mümkün olduğunu söyledi.
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Pavlus Kutsal Ruhun yönlendirişiyle şöyle yazdı:
Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.
Filipililer 4:13

Bizler kaybetmeye mahkum olanlar arasında değiliz.
Şeytan’a teslim olmak zorunda değiliz.
Mesih’teki yerimizi çok ciddi olarak çalışmalıyız ve O’ndan öğrenmeliyiz.
Ve dünyayla ne gibi bir ilişkimiz var, şeytanla ve acı çekmeyle, bunları da öğrenmeliyiz.
Çünkü bizler kurtulduk, kurtuluş aldık.
Bizler Rabbin Çocuklarıyız.
RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,
Kimseden korkmam.
RAB yaşamımın kalesidir,
Kimseden yılmam.
Hasımlarım, düşmanlarım olan kötüler,
Beni yutmak için üzerime gelirken
Tökezleyip düşerler.
 	
Karşımda bir ordu konaklasa,
Kılım kıpırdamaz,
Bana karşı savaş açılsa,
Yine güvenimi yitirmem.

Mezmurlar 27:1, 3
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Şüphe etmek Rabbin söylediklerine inanmadığımızı itiraf etmekten başka bir şey değildir.
Şüphe ettiğinize, Rabbin Sözünün sizler için hiç bir önemi olmadığını göstermiş oluyorsunuz.
Şüphe ederek zaten sahip olduğunuz ve Rabbin zaten sizin olduğunu duyurmuş olan bereketleri almanıza engel
oluyorsunuz.
Şüphe etmek Şeytan’la hem fikir olmaktır.
Şüphe, Adem ve Havva’nın Rabbe inanmayarak, yasak
meyveden yemelerine yol açtı.
Adem ve Havva, Rabbin uyarısından şüphe ettiler. Yasak
meyveden yediklerinde ölecekleri gerçeğinden şüphe ettiler.
Şeytan onlara yasak meyveden yediklerinde gözlerinin
açılacağını ve Adem ve Havva’nın Tanrı gibi olacaklarını
söyledi.
Adem ve Havva, Şeytan’ın onlara söylediklerine inanmayı seçtiler. Ve Rabbin onları kandırdığını düşündüler.
Yüreklerimizde şüphe olmaması için, yüreklerimizi
Rabbin Sözüyle doldurmalıyız.
Rabbin duyurduklarının aklımıza yatmasına gerek yok.
Anlamaya çalışmak zihne ait bir eylemdir.
Ruhumuz Rabbin Sözünü kabul etmeli ve ne söylerse söylesin, bunu zihnimizi iyileştirmek için kullanmalı.
Adem bunu yapamadığı için Rabden uzaklaştı ve yozlaştı.
Sevgili kardeşlerim, bereketinizi almak için bu kitabı bitirmenize bile gerek yok.
Şu ana kadar öğrendikleriniz size kurtuluş getirmeye yeter.
Hemen harekete geçin ve bereketlerinizi alın.
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Hemen şu an İsa’nın adıyla yerinizi alsanız ne olur?
Karar sizin. Neye sahip olacağınıza ve olmayacağınıza
kararı siz vereceksiniz. Şimdi ruhunuz Rabbin Ruhuyla birleşti. İman içinizde büyüyor.
Eğer bereketinizi talep ederseniz Rabbin melekleri sizler
için savaşacak.
Rabbin Sözüyle kendinizi birleştirirseniz, ona inanır ve
kullanırsanız, Rable bir olursunuz.
Sen ve Rab zaferler kazanan bir takım oluşturursunuz.
Bu sizin için çok önemli bir an.
Sakın daha fazla beklemeyin çünkü vakit geldi.
Karar verin, harekete geçin ve bereketlerinizi alarak onlara sahip çıkın.
Bu hayatta Rabbin Sözü dışında her şey başarısız olabilir.
Yüreğinizde büyüyen iman Kutsal Ruhun bu mesajı
meshetmesi yüzünden büyüyor.
Sakın bu fırsatı kaçırmayın.
Rabbin Gücü harekete geçmek için sadece sizlerin iman
sözünü söylemenizi bekliyor.
Başarısız olmayacaksınız. Rabbin Sözü başarısız olamaz,
asla olmayacak. Neye sahip olacağınıza veya olmayacağınıza siz karar vereceksiniz. Sakın daha fazla beklemeyin. Bu
an sizin anınız.
Siz sadece talep ederek emredeceksiniz, ve İsa (Rabbin
Sözü) işlemeye başlayacak.
Şimdi. Şimdi. Şimdi. Şu an sizin harekete geçerek yaşamı
en üst seviyede yaşamaya başlamanızın zamanıdır.
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Bölüm 17

ADIM 4 – NE
SÖYLERSENİZ
GERÇEKLEŞECEK
…kim şu dağa, ‘Kalk, denize atıl!’ der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa, dileği yerine gelecektir.
Markos 11:23

Bu adım, üçüncü adımdan sonra gelen doğal adımdır.
Eğer yüreğimizde şüphe yoksa, inanmalıyız.
Bu inanç sözle söylenmeli.
Yukarıdaki ayette İsa’nın ne dediğine dikkat edin. İsa
dua ettiklerinize inanın yerine gelecek demiyor, söyledikleriniz diyor.
Bir çok kişi inanmak için bir işaret veya mucize bekler.
Bir bereket veya işaret aldığım zaman inanacağım der.
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Eğer İncil’in vaatlerini almak istiyorsak, Rabbin Sözü
uyarınca hareket etmeliyiz.
Söylediklerimizin gerçekleşeceğine inanmalıyız.
Sadece ihtiyacımız olduğu için, inandığımız için, dua ettiğimiz için veya istediğimiz için bir şeyler almayacağız.
Ama aslında, söylediğimizde, talep ettiğimizde ve emrettiğimizde alacağız.
Rab öğretişlerinde çok açık.
Birincisi – İmanımız Rabde olmalı.
İkincisi – Dağa konuşmalıyız.
Üçüncüsü – Yüreğimizde şüphe olmamalı.
Dördüncüsü – Söylediklerimizin bizim için yerine getirileceğine inanmalıyız.
Konuştuğumuzda, işin veya mucizenin henüz gerçekleşmediğine dikkat edin, ama gerçekleşecek.
İnanırsak olacak.
Mucizenin gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek için dua
etmeyi veya talep etmeyi ve emretmeyi bırakmamalıyız.
Bu Kutsal Kitabın mesajına göre emredip talep ettiğimizde, söylediklerimize inanmalıyız. Bundan sonra söylediklerimiz gerçekleşecek. Uzak bir gelecekte değil, ama bugün, biz söyledikten hemen sonra.
İsa şöyle dedi: ... yüreğinde kuşku duymadan dediğinin
olacağına inanırsa, dileği yerine gelecektir.
Eğer yüreğinize doğan bir isteği talep ettikten sonra, inanmazsanız ve söyleminizi değiştirirseniz, hiç bir şey alamayacaksınız.
Mucize gerçekleşene kadar aynı şeyi söylemeye devam etmelisiniz.
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Aynı sözleri durmadan tüm gün tekrarlamalısınız demiyorum.
Sözünüzü değiştirmeyin diyorum; söylediklerinize inanın ve sözleriniz sizin için gerçekleştirilsin.
Bu çok basit. Bize işte İsa bu şekilde öğretti.
İşte bu yüzden ben her zaman yaşamlarınızda mucizeler
olması düşünebileceğiniz en basit şeydir diyorum.
Rabbin bizlere öğrettiği şekilde davranın yeter.
Rabbin topluluğunun üyeleri Rabbin Sözündeki öğretişleri hayatlarında uygulamaya başladıklarında bu dünyaya
ne kadar çok bereket getirebilir, bir düşünün.
Rabbin yaptığı gibi bir kırbaç tutarak, tapınağı (yüreği) temizlemeye başlayabilir, Rabbin öğretişlerini dünyasal öğretişlerle değiştirmeye çalışan kötü insanları ve
Rabbin kutsal sözlerini kişisel avantajları için pazarlayanları kovabilirler.
İmanla yaşamaya başladığımızda, şifa alarak, başkalarına şifa vererek, bolluğa kavuşarak ve tüm dualarımıza cevap alarak bir yaşam sürdüğümüzde, talihsizlik için acı çeken milyonlara ne muhteşem örnekler oluruz.
Dua etmek mucizeyi alıp almayacağımızı görmek için
yapılan bir deneme değildir.
Dua etmek demek, bereketinizi almanız demektir.
Rabbin huzuruna girmektir. Rabbin önüne giderek, sadaka için dilenmeden ve yalvarmadan, Rabbe şükrederek
İsa adına bereketimize sahip çıkmaktır.
İsa açıkça söylediklerinizin gerçekleşeceğine inanmanız
gerektiğini söyledi.
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Üçüncü adımda yüreklerinizde hiç şüphe olmamalı demiştim. Dua ederken, şifa almam eğer Rabbin arzusuysa
alayım derseniz, veya Rab isterse şifa alayım derseniz, aslında imanınızın Rabde olmadığını gösteriyorsunuz.
İsa’nın adıyla söylediklerinizin gerçekleşeceğine inanmanız, Rabbin Sözünün yapacağı işlerde asla başarısız olmayacağına güvenmeniz demektir.
Biz inandığımız takdirde, Rabbin Sözü bizlerin söylediklerini gerçekleştirmek için gelmiştir.
Sözün yaşamlarımızda çalışması için gerekli olan tek
formül budur.
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ADIM 5 – SÖYLEDİKLERİNİZİN
GERÇEKLEŞECEĞİNE İNANIN
Bunun için size diyorum ki, duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın, dileğiniz yerine gelecektir.
Markos 11:23

Bu adım bize ait değil, Rabbe ait.
İmanımız Rabde ve sadece O’nda olduktan sonra, sorunumuza dönmeliyiz ve, yetkiyle birlikte, yaşamımızdan ayrılmasını emretmeliyiz.
İşte bu yüzden, yüreklerimizde şüphe olmamalı.
Sonra, söylediklerimizin bizim adımıza gerçekleştirileceğine inanmalıyız.
Kim tarafından?
Rabbin gücü tarafından.

Bereketinizi almanın yolu

Rabbin Çocukları olarak oldukça avantajlı bir konumdayız.
Farkı yaratan bizleriz.
İhtiyacımız olan bereketler Rabbe değil, bize dayanıyor.
Bu çok farklı, değil mi?
Eskiden sadece başkalarına gizemli görünen bir imanımız olursa Rabbin bizlere şifa verebileceğini düşünürdük.
Bazen insanlar Rabbin dualarımıza cevap vermemesinin sebebinin yaşamımızda hala itiraf etmediğimiz günahlar bulunması olduğunu ima ederler. Veya belki de şifa almamız veya bolluğa kavuşmamız Rabbin arzusu değildir.
Aslında gerçek sorun ruhsal işlerin nasıl yürüdüğünü
bilmememizden kaynaklanıyor. Buna inanmak zor, ama
bir çok imanlı kardeşlerimizin durumu ne yazık ki böyle.
Her zaman mağluplar, hastalar, acı çekiyorlar, hem de
tüm yürekleriyle Rabbe hizmet etmelerine rağmen!
Daha önce de söylediğim gibi, bereketinizi yalvararak,
oruç tutarak veya kutsal bir kişiden dua isteyerek alamayacaksınız.
Bereketinizi onu nasıl alacağınızı anladığınız zaman
alacaksınız.
Şu andan itibaren, sakın şeytanın sizin karşınızda zafer
kazanmasına izin vermeyin.
Şeytanın yaşamlarınızda kaç cephede kazanmakta olduğunu görmek için durup bakın.
Bunların hepsini oturup bir kağıda yazın.
Ve sonra bu kitaptan öğrendiklerinizi kullanarak, tüm
kötülüğün yaşamlarınızdan ayrılmasını emredin.
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Her birisinden tek tek bahsedin, ve sonra İsa’nın adını
kullanarak, şeytanın bağlandığını duyurun.
Ve söylediklerinizin sizin için yerine getirileceğine inanın.
İsa’nın adıyla, şu andan itibaren, yaşamınız bir başarı hikayesine dönüşsün.
Çektiğiniz acılar için Rabbi ve başka kişileri suçlamayı
bırakın.
Neye sahip olacağınız veya olmayacağınıza kendiniz karar vereceksiniz. Tek sorumlu sizsiniz.
Şu andan itibaren yaşamınız için çok parlak bir gelecek
yazabilirsiniz.
Hayalleriniz ve arzularınız ne kadar ileri gidebiliyor?
Eğer imanınız da o kadar ileri gidebiliyorsa, tamamını
İsa’nın adıyla talep edebilirsiniz (Burada bahsettiğim iman
ruhsal imandır ve böyle bir iman Rabbin Sözünü duymaktan gelir). Gerçekleşmesini istediğiniz tüm mucizeleri yüreğinizde hiç şüphe olmadan emredebilir, tüm bunların sizin
için gerçekleştirileceğine inanabilirsiniz. Ve tüm bereketlerinizi alarak onlara sahip çıkabilirsiniz.
Bu konuda güvencenizi İsa kendisi Yuhanna 14:13 te
veriyor.
…benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım.

Yuhanna 14:13

Rabbin Sözü uyarınca hareket etmek garantili başarı
getirir.
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Birisi Rabbin Sözü uyarınca hareket ettiğinde Rabbin
onuru söz konusu olur.
İncil’in öğrettiği şekilde hareket ettikten sonra, asla Şeytanın ayartmalarına kanmamanız gerekiyor. Şeytan size
dikkatli olmanızı ve belki de mucizenin henüz yerine getirilmediğini söyleyecektir. İşte bu Şeytanın zaferi kazanmanıza engel olabilmek için elinde kalan son numarasıdır.
Rab hiç bir koşul altında asla Sözündeki vaatleri yerine
getirmemezlik etmez.
Peki, Rab neden şimdi, ilk defa tam da sizin hayatınızda
bir savaşını kaybetsin ki?
İsa size garanti veriyor:
Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim
sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.”
Matta 24:35

Siz dört adımı attıktan sonra, mucizenin gerçekleştirildiğini düşünün, hatta semptomlar sürse bile.
Bu Rabbin çalışma şeklidir – iman yöntemidir. Daha evrende hiç bir şey yokken, Rab bu yöntemle her şeyi yaratmıştır.
Rab konuştu, ve her şey yoktan var oldu, yaratıldı. Aynı
şey bizlerde olur.
Bizler Rabbin Sözünün ruhumuzda yarattığı imana göre
hareket ettiğimizde, talep ettiğimiz ve buyurduğumuz her
şeyin bizler için gerçekleştirileceğinden emin olabiliriz.
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“ŞANS İMANI”
Ben her zaman kötü şekilde eğitilmişiz derim.
Doğru şekilde eğitilmediyseniz, bereketinizi almakta
doğal olarak başarısız olacaksınız.
Eğer bereketinizi almakta başarısız olursanız, mağlubiyet içinde yaşam süreceksiniz.
Mağlubiyet içinde yaşam sürmek Rabbin bizler için planı değildir. Rab Çocukları için bunu tasarlamamıştır.
Babamız kesinlikle, Kutsal Kitabı ve Müjdesini bizlere
açıkladığında, her birimizin bize zaten vermiş olduğu bereketimize sahip çıkarak almamızı istemiştir.
Acı çekmeye devam etmemizin tek sebebi bizlerin Rabbin Sözünde ki cahilliğidir.
İşte bu yüzden, tüm yaşamlarımız boyunca çok azla yetinmek zorunda kaldık.
Sıklıkla, sadece aralıksız dua ve oruç gerektiren çok çetin bir ruhsal savaştan sonra bir şeyler aldık.

Bereketinizi almanın yolu

Biz dua ederiz, ve eğer Rab cevap verirse, mutlu oluruz,
çünkü bereketimizi alırız.
Ve, eğer cevap gelmezse, üzülmeyiz. Çünkü, her şeyden
önce yükümüzü hafifletecek bir takım insansal kaynaklarımız da vardır.
Ama bu kesinlikle İncil’e dayanan bir yöntem değildir.
İncil zamanında, insanlara imanla yaşamaları öğretilmiştir. İnsan ırkının o yıllarda çok az laik eğitimi alabilme
fırsatı olmasına rağmen, Rabbin Sözünü öğreten çok iyi öğretmenleri vardı. Bu öğretmenler onlara yol göstererek bereketlerini almalarını sağlarlardı.
Bugün, bunun tam tersi olmaktadır.
Bilim dünyasında çok sayıda profesyonel uzmanlarımız
olmasına rağmen, çok az kişi Rabbi gerçekten tanıyarak,
bizlere ruhsal başarılar elde etmeyi öğretmekteler.
Geçmişte yaşayan imanın büyük kahramanları ne
ayrıcalıklı kişilerdi, ne de özel oldukları için Rab onları seçerek kendi iyiliğini göstermek en derin gizemlerini öğretmişti.
O kardeşlerimiz, Rabbin yollarını anlamış ve o yolda
tüm yaşamları boyunca yürümüş kişilerdir.
İşte bu yüzden o kadar büyük mucize ve harika işler yapabildiler.
Ruhsal alemde işlerin nasıl yürüdüğünü öğrendiler. Ve,
sözleriyle, Rabbin gücünü harekete geçirerek, talep ettikleri ve buyurdukları mucizelerin kendileri için gerçekleşmesini sağladılar.
Rabbin Sözü diyor ki:
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İşte bu şekilde aslanların ağızlarını kapadılar, ateşleri
söndürdüler, ölüleri dirilttiler, körlerin gözlerini açıp, kötürümleri yürüttüler.
Rabbin Sözünü dikkatlice incelersek, yaptıkları her şeyin sebebinin ruhsal dünyayı anlayış şekillerinden dolayı
olduğunu görürüz. Çünkü, bu kişiler yaşamlarını Rabbe
adadılar.
Bugün, aynı şey bize de olabilir ve olmalı da.
Onlardan farklı değiliz.
O kişiler bizden ne daha özellerdi, ne de Rabbe bizden
daha fazla faydalıydılar.
Ne zaman birisi bu anlayışa sahip olursa, ve Rabbin Sözü
uyarınca bunu kullanırsa, geçmişteki bu iman kahramanları dediğimiz büyük kişilerle aynı sonuçlara ulaşırlar.
Ama, bizlerin beyni yıllar boyunca gerçek anlamda yıkandığı için, ister istemez her seferinde “şans imanını” uygulamaya devam ediyoruz.
Şeytan diretmeye devam ediyor.
Şeytan bir çok kişinin inandığı şeyde kararlı kalmadıklarını iyi biliyor.
Bazı kişiler, en ufak bir denenmede, ağızlarını açarak,
her türlü olumsuz söylemlerde bulunuyorlar.
Bunun için Tanrı’ya bağımlı olun. İblis’e
karşı direnin, sizden kaçacaktır.
Yakup 4:7
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Eğer, Rab bizlere direnmemizi söylüyorsa, bu Şeytanın
kolay pes etmeyeceği içindir.
Kutsal Ruhun yönlendirişini izleyip izlememek bize kalmıştır.
Şeytana direnmek tüm gün boyunca onunla mücadele
etmeniz anlamına gelmiyor.
Tam aksine, bizler yetki sahibi kişiler olmalıyız.
Bir suçluyu hapse mahkum eden bir hakim, dönüp polise, o da suçluyu mahkum edecek mi diye bakmaz.
Bir ağacın arkasına saklanarak, cezaya çarptırılan suçlunun gerçekten de hapse götürülüp götürülmediğini kontrol
etmeye gerek duymaz. Hakim verdiği kararın devlet tarafından kesin olarak tanınacağını bilir – çünkü yetki ondadır.
Ve bizlerinde yaşamda tavrımız böyle olmalıdır.
Eğer Şeytan sizi yok etmeye çalışıyorsa, yetkinize sahip
çıkın, Şeytanın tüm gücünün bağlanmasını ve yaşamınızı
terk etmesini emredin.
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Bölüm 20

TAM BİR DEĞİŞİM
GEREKİYOR
Bence mantığı kesip atmamız gerekiyor. Topluluklar da
verilen vaazlar sanki laboratuvarlarda oluşturularak içlerinde Dr. Şu ve Bunun öğretişleri serpiştiriliyor.
Bizler insanlara bir zorlukla karşılaştıklarında veya Şeytan onlara saldırdıklarında ne yapmaları gerektiğini göstermediğimiz için aldatılıyorlar.
Ve ben burada insanlara kendi fikrimizi göstermekten
bahsetmiyorum, Rabbin Sözünün ne dediğini göstermekten bahsediyorum.
İsa’yla olan ve ondan öğrenmiş olan çok az sayıda insan var.
Hayatını fakülte ve seminerlerde harcamış, ve birbirinden hikmetli, her şeyi öğrenmiş çok sayıda kişi var.
Ama, ruhsal işlerin nasıl yürüdüğünü anlamıyor ve bilmiyorlar.

Bereketinizi almanın yolu

Ve sonra, denenme geldiğinde, tüm cehennem onları ve ailelerini yok etmek için ayaklanmış gibi göründüğünde, ne kadar ruhsal anlamda kısa görüşlü kalmış olduklarını ve düşmanın gücü karşısında ne kadar zayıf olduklarını anlıyorlar.
Bu yanlış.
Eğer İncil zamanında ki insanların tecrübe ettikleri büyüklüklerde ki mucizelerin bizlerin yaşamlarında da olmasını görmek istiyorsak, inanmalı ve onların davrandığı gibi
davranmaya başlamalıyız.
Yaşamlarımızda tam bir değişme yapmalıyız.
Bu değişime Rabbin Sözünü nasıl duyduğumuz, yüreğimize aldığımız ve sözü nasıl uyguladığımız da dahil olmalı.
Rabbi kendi arzumuza göre hareket etmeye zorlayamayız.
O Rabdir.
Ve ayrıca “zekanız” sakın sizi Rabbin inatçı ve dediğim
dedik olduğunu düşünmeye yönlendirmesin.
Biri şöyle diyebilir: “Rabbin nasıl hareket ettiğini bir
çoklarının hiç anlamadığını düşünürsek, neden Rab değişmiyor? Ve her birimizin daha iyi bir yaşama sahip olması
için başka bir yöntem bulmuyor?”
Mantığımız her zaman bizleri insanlara daha kolay
şekilde kurtuluş getirebilecek başka formüller aramaya kışkırtır.
Ama, bundan başka yol yoktur ve tek gerçek budur.
İmanın yolu tek yoldur.
Rab en başta bu yolla yeri ve göğü yaratmıştır.
Hatta Rab bile yoktan var ederken, imanını kullanmış ve
Sözünü yollamıştır. Her şey Rabbin Sözüyle var olmuştur.
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İnsan günah işlediğinde, Rabbin kalbi kırılmıştır.
Rab insanla bir birliktelik yapmak için, insanı kendi
benzeyişinde yarattı.
Ama, Rab Sevgi olmasına rağmen, kalbinin kırılmasına
rağmen, insanın sırtını sıvazlayarak “Boş ver gitsin” demedi. Çünkü Rab hem merhametli hem de adildir.
Adil olduğu için insanı yargılayan Rab, merhameti yüzünden de insanı günahından kurtarmak için beden alarak, yeryüzüne gelerek, insanın günahının bedeli olan ölümü kendi ödemiştir.
Ve işte bu yüzden İncil şöyle yazar:
Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki,
biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman
edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz
yaşama kavuşsun.
Yuhanna 3:16

Şimdi, şu gerçeğe dikkatinizi verin:
Rabbin yolunu öğrendiğimizde, bunun en etkin ve basit
yol olduğunu göreceğiz.
Ama, bunu en etkin ve basit yol olarak gördükten sonra,
uygulamaya geçirmememiz, kendimizi aldatmak olacaktır.
Yakup şöyle yazmıştır:
Bunun için, her türlü pisliği ve her tarafa
yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp
atarak, içinize ekilmiş, canlarınızı kurtara• 99 •
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cak güçte olan sözü alçakgönüllülükle
kabul edin.
Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın,
sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Çünkü sözün dinleyicisi olup da uygulayıcısı olmayan kişi,
aynada kendi doğal yüzüne bakan kişiye
benzer. Kendini görür, sonra gider ve nasıl
bir kişi olduğunu hemen unutur.
Yakup 1:21-24

Bugün, mücadelelerinin hepsinden zaferle ayrılmak isteyen
her kişi radikal bir değişimden geçmeli. Yani, yeniden doğmalıdır.
Siz, yeniden doğmuş olanlar, ruhta yeniden yaratıldınız.
Sizlerin ruhu tekrardan yaratılmıştır.
Şimdi, Rabbin Sözüyle beslenen ruhunuz yaşamınıza
yön vermelidir.
Aklınızın size söyledikleri veya başka kişilerin sizlere
öğrettikleri hep ikinci planda kalmalı.
Sen – gerçek sen (ruhun) – davranışını belirlemeli ve neye sahip olacağına ve olmayacağına karar vermeli.
Rabbin Sözünde açıkladıklarına dayanan kararlar verirken ruhun hikmetli bir şekilde sana rehberlik etmeli.
Kesin olan tek bir rehberin olduğunu anlamalısın. Bu
rehber İsa, yani Rabbin Sözüdür.
İncil’de insanın mağlubiyetiyle ilgili bir mesaj yoktur.
Rabbin Sözü bizlerin galiplerden öte olduğumuzu bildirir.
Rabbin Sözü bizlere İsa’yı kurtarıcı olarak yaşamlarımı• 100 •
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za aldığımızda, O’nun bizim için yaptığı her şeyi kabul ettiğimizi söyler.
İsa Şeytanı yenmiştir. Bu yüzden, bizler de Şeytanı yendik.
Bizler Şeytanı İsa sayesinde zaten yendik.
Biz tutsaktık. Hepimiz karanlığın egemenliğinin gücünün altındaydık. Ama Rabbe şükürler olsun! Kurtulduk.
O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı.
Koloseliler 1:13

Bizler zaten kurtulduk.
Şimdi, biz İsa’nın egemenliğindeyiz.
Hepimiz zafer kazanmış olan galiplerden öteyiz.
İsa’nın adıyla talep ettiğimiz ve buyurduğumuz her şeyi,
İsa bizim için yapacak.
Şimdi, yeniden yaratılmış olan ruhunuz, Rable tam bir
birliktelikte.
Artık, İsa Mesih’te olan bir kişi için hiç bir lanet (veya
Rabden ayrılık) söz konusu değildir.
Ruhunuz duygularınızın size öğretmeye çalıştığı şeyleri
reddetmeli. Sizler için artık tek bir bilgi kaynağı var – o da
Rabbin Sözüdür.
Ruhunuz son söze sahiptir.
Sakın talep edip buyurduğunuz şeyin gerçekleşeceğinden şüphe etmeyin.
Kendi geleceğinizi kendiniz yazmalısınız.
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Bölüm 21

RAB’DEN BEREKETİNİZİ
ALMANIN YOLLARI
İsa’nın günahlarınız için kendini bir kurbanlık sunu olarak vermesini kabul edip etmeme kararı size ait. İsa’nın tüm
getirdiği bereketleri yaşamınıza alıp almamak size bağlı.
İncil’de yazılmış olduğu üzere senin hastalığını İsa çoktan üstlendi bile:
Aslında hastalıklarımızı o üstlendi,
Acılarımızı o yüklendi.
Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını,
Vurulup ezildiğini sandık.
Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi,
Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.
Esenliğimiz için gerekli olan ceza
Ona verildi.
Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.
Yeşeya 53:4, 5
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Bu yüzden, Rabbin duyurduklarına güvenerek, hayatınızdaki dağ ne olursa olsun, o dağa yerinden oynayarak,
denize atılmasını buyurabilirsiniz. Hiç şüphe etmeden, söylediklerinizin gerçekleşeceğine inanarak yaparsanız, tüm
söyledikleriniz gerçekleşecektir.
Şimdi sıra sizin.
Harekete geçme sırası sizde. Bu hemen şimdi işe yarayacak.
Hemen, İsa’nın adıyla imanla harekete geçin ve acılarınızın bitmesini talep edin.
Bu sadece size bağlı.
Ne yapılmasına ihtiyacınız varsa, hepsi ellerinizde.
Hemen harekete geçin, İsa’nın adıyla Şeytanın, tüm hastalığın, acının, sefaletin ve tüm kötülüklerin sizi terk etmesini emredin.
Savaşa korkmadan ve çekinmeden girin.
Kazanmak için mücadele edin!
Rabbin gücü kararlılığınızı onurlandıracak.
Rabbin melekleri sizlerin yararına hareket etmek için
emir almıştır.
Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek,
Gideceğin her yerde seni korusunlar diye.
Elleri üzerinde taşıyacaklar seni,
Ayağın bir taşa çarpmasın diye.

Mezmurlar 91:11,12

Hayatınızda olmasını istediğiniz her şeyi talep edip buyurun, ve kalbinizden geçenleri yaşamaya başlayın.
• 104 •

RAB’DEN BEREKETİNİZİ ALMANIN YOLLARI

Tek yapmanız gereken şey; bereketinize sahip çıkmaktır.
Rab kendi sözünün ardında duruyor. Rab kendi vaatlerini onurlandırıp yerine getirecek.
Rab kendisinin nasıl olduğunu bizzat kendi sözünde duyurmuştur.
Rab ve Sözü aynıdır. Rabbin Sözü uyarınca hareket etmediğinizde, aslında, başka bir deyişle, Rabden şüphe etmiş olursunuz.
Rabbin kılavuzluğunda hareket etmediğinizde gene şüphe etmiş olursunuz.
Ve, şüphe ettiğinizde, sadece Rabden uzaklaşmaya başlamış olmakla kalmaz, aynı zamanda, söz ve tavırlarınızla
Şeytana da yaşamınızda kapı açmış olursunuz.
İmanla yürümek bisiklete binmek gibidir. Eğer durursanız, inmeniz gerekir.
Ya İsa’ya inanırsınız ve size öğrettiklerine göre hareket
edersiniz, ya da sürekli Şeytan karşısında yenilgi alırsınız,
hatta çok sağlam bir inanan olsanız bile.
Bereketinizi sanki hiç sizi duyan yokmuş gibi çok konuşarak değil, çok dua ederek değil, ama iman Sözünü söyleyerek alacaksınız.
Daniel Rabbi aradı ve iman Sözünü söyledi.
Daniel’e yardıma gelen melek, ona yardıma tam olarak
söylediği sözler yüzünden geldiğini iletti.
“Korkma, ey Daniel!” diye devam etti, “Anlayışa erişmeye ve kendini Tanrın’ın önünde
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alçaltmaya karar verdiğin gün duan işitildi.
İşte bu yüzden geldim.

Daniel 10:12

Tek bir şeyden emin olabilirsiniz.
Bereketinizi İsa’nın adıyla talep ettiğinizde ve emrettiğinizde, Rabbin melekleri yardımınıza gelecektir.
Onların gelmesini istemeniz gerekmez.
Melekler, Rabbin Sözü uyarınca söyleyeceğiniz, sizin
sözleriniz yüzünden gelecekler.
Ve Rabbin melekleri, Rabbin onlara verdiği hizmeti tam
olarak yapabilecek güçtedirler.
Bütün melekler kurtuluşu miras alacaklara
hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir?
İbraniler 1:14

İmanla yaşamak, Rabbi memnun eden yaşam biçimidir.
Rab bizim için tasarladığı yaşam sadece böyle bir yaşamdır.
İsa Mesih’in öğretişleri, bizlerin istersek kabul, istersek
reddedeceğimiz bir seçenek değildir.
İsa’nın öğretişleri başarıya götüren tek yoldur.
İsa’nın öğretişleri Rabbin Sözüdür, ve Rabbin Sözü
İsa’dır.
İsa, Rabbin Sözünün beden almış şeklidir.
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Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. Her şey O’nun aracılığıyla
var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı.
Yuhanna 1:1,3

Her şey İsa’nın aracılığıyla yaratıldı. O daha dünyada beden alarak doğmadan önce.
Ve bugün her şeyi besleyen gene İsa’dır.
İsa yeri ve göğü gücünün Sözüyle besler.
Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi
devam ettirir…

İbraniler 1:3

Peki, acı çekmeye devam etmek için hala bir sebebin var mı?
Şu andan itibaren yaşamında ne yapacaksın?
Hakim sensin.
Neye sahip olacağına ve neye sahip olmayacağına sen
karar vereceksin.
Kendi sözlerinize göre geleceğiniz parlak veya sönük
olacak.
Hastalık ve şifa sizlerin ağzınızın ucunda.
Süleyman’ın Özdeyişleri, 12. Bölüm 18. Ayet diyor ki:
Düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser,
Bilgelerin diliyse şifa verir.

Süleyman’ın Özdeyişleri 12:18
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Şeytan onlara ne yapmakta olursa olsun, bu saldırılar
karşısında bir çokları dilleriyle pes ettiklerini itiraf ederler.
Veya kaybettiklerini söylerler. Etraflarına çektikleri acıları
anlatmaya bayılırlar, nasıl süründüklerini ve sefalet içinde
yaşadıklarını paylaşırlar. Her şeyin onlar için ne kadar zor
olduğunu söylerler.
Bu insanlar farkına varmadan kılıç gibi kesen sözler
ederler.
Ve gerçekten de sözleri böyledir.
Bu kişilerin sözleri hiç iyileşmeyecek derin yaralar açar
ve kesikler derinlere iner.
Eğer, siz sürekli söylenen ve şikayet eden birisiyseniz, insanlara ağlayarak sürekli kendinizi acındırıyorsanız, bunu
yapmayı bırakın!
Kendi sözlerinizle, Şeytana yaşamınıza girmesi için yetki veriyorsunuz!
Sözleriniz, tıpkı kılıç gibi keserek, Şeytanın yaşamınızda
etkin olması için kapı açıyor.
Ama İncil şöyle diyor: ...Bilgelerin diliyse şifa verir.
Rabden korkan kişi bilgeliğin başındadır, ve Sözün
duyurduğunu açıkça ikrar eden birisiyse gerçekten hikmetlidir. İşte bu kişinin dili şifa verir.
Diliniz sizi bir berekete de çevirir, bir lanet altında da tutabilir.
İsa “insanın ağzı, yüreğinden taşanı söyler” dedi.
Eğer, yüreğiniz eğitimli değilse ve Rabbin Sözüyle beslenmediyse, Rabbin kendi sözünde ilettiklerini denendiğiniz anlarda ikrar etmeniz zor olacaktır.
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…Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun.

Mezmurlar 45:1

Dilinizi muhteşem işler yapmak için kullanın.
Ağzınızdan, olumsuz kelimelerin çıkmasına izin vermeyin; sakın sözleriniz Rabbin sizin hakkınızda söyledikleriyle çelişmesin.
Eğer kendinizi zayıf hissediyorsanız, Rabbin size yapmanızı söylediği şeyi yapın:
Güçsüz olan ‘Güçlüyüm’ desin.
Yoel 3:10

Bereketine sahip çıkıp alman için yaşamında bundan
daha fazla uygun bir an olmayacak.
Sen bu kitabı okurken, sana Kutsal Ruh eşlik etti.
İsa Mesih sen bu sayfaları okurken, seninleydi. Ve o anlarda yüreğin imanla dolup yanıyordu.
Şimdi, kendini Rabbin Sözünün aynasında görebilirsin.
Sakın, Rabbin kendi Sözü aracılığıyla sana gösterdiği bu
resmin hafızandan kaybolup gitmesine izin verme.
Şimdi, Rabbin varlığında önemli olduğunu biliyorsun.
Şimdi tüm talep ettiklerini ve buyurduklarını İsa Mesih
senin için yapacak.
Bu senin anın.
Bereketi alıp almamaya kendin karar vereceksin.
Şeytanın seni tutsak etmesine daha fazla izin verme.
İmanla ayağa kalk ve bereketine sahip çıkarak al.
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DUA
Ya Rab, İsa’nın adıyla huzuruna geldim.
İlk olarak, ruhsal cehaletimi sana itiraf ediyorum. Bunun yüzünden uzun zamandır Sözünden şüphe ettim.
Aynı zamanda huzuruna sana şükretmeye geldim.
Rabbim, tüm ihtiyacım olanın ve ileride ihtiyacım olacak her şeyin, zaten tarafından verilmiş olduğu gerçeğini
yeni keşfettim.
Rabbim, ben bunu öğrendim. Şimdi, her şeyin bana dayandığını biliyorum.
Bu yüzden Rabbim, talep ediyorum: İsa Mesih adına,
Şeytana emrediyorum.
Şeytan, sana ait olan her şeyi al ve beni terk et! Sana
İsa’nın adıyla emrediyorum. Her kötülük, her hastalık (hastalığın adını söyleyin) şimdi gitmeli.
Ben İsa’nın adıyla özgürüm.
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