
KİMLİĞİMİZ (4)
ÖZGÜRÜM!

Resimdeki gibi hepimizin parmak izi vardır. Ve hepimizin parmak izi
farklıdır. Bu izden bizim kimliğimizi hemen bulabilirler.

Benim kimliğimi belirleyen şey benim Tanrı tarafından herkesden ayrı
bir şeykilde özel yaratılmamdır. Tıpkı bir başkasının da benden ayrı
olarak özel yaratıldığı gibi. Tanrı herkesi tanır bilir.

Bir başkasının bizim hakkımızda ne düşündüğü değil bu özel olarak
yaratılmış olmak beni değerli kılar. Ancak şöyle bir soruyla
başlayalım;

Bir kimsenin bizim hakkımızdaki düşünceleri, bizim kendimiz
hakkındaki düşüncelerimizi de etkiliyor. Eşinizin sizi övmesi,
çocuklarınızın size sarılması, arkadaşınızın size yaptığı bir fedakarlık
size sevildiğinizi, değer verildiğinizi hissettirir.

Tanrı’nın bizim için düşüncelerini de şu ayetle anlıyoruz:

“Ama siz seçilmiş soy, Kral′ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı′nın
öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı′nın
erdemlerini duyurmak için seçildiniz.”(1Pe.2:9)
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KARTAL GÖRÜNÜMLÜ TAVUK

Aşağıdaki öyküyü yüksek sesle okuyalım, soruları aramızda
cevaplayalım.

Bir zamanlar, büyük bir dağın tepesinde,kuluçka dönemindeki bir
yumurta, depremin etkisiyle,bir kartal yuvasından yuvarlana
yuvarlana vadideki bir tavuk çiftliğine düşmüş.

Çiftlikteki tavuklardan biri yumurtayı kendi yumurtalarının arasına
almış ve zamanı gelincede kartal yumurtasından çıkmış dünyaya
gelmiş.

Kendini tavukların arasında bulan kartal, onların yaptıklarını
yapmaya, yediklerini yemeye ve onlar gibi yaşamaya başlamış.
Çevresindeki tavuklarda ona kendilerinden biriymiş gibi
davranıyorlarmış.

Kartal,“Ben pek çevremdeki tavuklara benzemiyorum, acaba ben
kimim” diyormuş ama birtürlü dile getiremiyormuş.

Bir gün çiftlikte öteki tavuklarla birlikte oynarken, yukarıda birkaç
kartalın özgürce uçtuklarını görmüş.

Kendini tutamamış, “Aman Allahım, ne kadar güzel uçuyorlar!′” demiş.
“Ben de onlar gibi uçmak istiyorum!”
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Tavuklar onun bu sözlerine hep birlikte
gülmüşler.

“Sen bir tavuksun”, demişler. “Ve şunu
asla aklından çıkarma, tavuklar
kartallar gibi uçmazlar.”

Küçük kartal o günden sonra her uçan
kartal gördüğünde, “Ah Allahım, ne
olur bende onlar gibi uçabilsem

göklerde...”

O böyle konuştukça çevresindeki tüm tavuklar da herzaman
söylediklerini yineliyorlarmış.

“Vazgeç bu düşlerinden, sen bir tavuksun ve hep bir tavuk olarak
kalacaksın.”

Küçük kartal, çevresindeki tavukların her gün birkaç kez yineledikleri
bu sözlerden o kadar etkilenmiş ki... Sonunda bir kartal gibi göklere
özgürce kanat açmak düşünden vazgeçmiş ve yaşamını bir tavuk gibi
sürdürmeyi kabul etmiş. Yaşamının sonunda da bir tavuk gibi ölmüş.

Okuduğumuz öyküdeki kartalın kimliğinin farkında olmaması ne gibi
sonuçlara yol açtı?

Kendi kimliğimizle ilgili düşündüğümüzde, Mesih’teki kimliğimizi
bilmemek, gerçekten kavramamak,kendimizle ilgili ne gibi sonuçlara
yol açabilir?
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KİMLİĞİM KİME AİT OLDUĞUMA BAĞLIDIR

Pavlus şöyle yazıyor Kolose’deki imanlılara:“O bizi karanlığın
hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu′nun egemenliğine
aktardı.”(Kol.1:13). İsa Mesih’e iman ettiğimizde Tanrı’nın
Egemenliği’nde yeni bir kimlikle yaşamaya başladık.

Biraz önce okuduğumuz hikayedeki gibi, eğer biz kartal isek kartal
gibi davranmamız gereklidir. Çünkü bizde kartala ait bütün özellikler
bulunmaktadır. Bunları bilmediğimiz ve kullanmadığımız sürece
olmadığımız biri gibi yaşamaya mahkum kalacağız.

Bu yeni kimlikte her yönden ayrıcalığımız var:

Kabul edildik! Genellikle en büyük savaşımız sevgisizlik oluyor.
Kimsenin bizi sevmediğine inandırmak, benliğimizin en çok beslendiği
yalandır. Oysa biz Tanrı tarafından evlat edinildik ve O’nun tarafından
seviliyoruz. (Ef.1:4-5; Yu.1:12)

Biz çok değerliyiz!Tanrı bize değer veriyor, öyle ki Oğlu’nu bizim için
çarmıhta feda etti. Tanrı tarafından seviliyor olmak bize kendimize
başka bir bakış açısıyla bakma fırsatı verecektir. Tanrı’nın gözünden
kendimizi görmemiz gerekiyor. Mesih’te saklıyız ve O’nun Ruhu’yla
mühürlendik. (Kol.3:3; Kol.1:13-14)

Yeni bir yaşamımız var! Eski yaşamımızdan kalan şeylere artık
mahkum olmak zorunda değiliz. Yeni bir yaratığız, yeni bir yüreğimiz
var, yeni bir ruhumuz var. (2Ko.5:17; Hez.36:26-27)

Mesih’te özgürüz! Geçmişte yaşadıklarımızın bizi hala mahkum
ettiğini düşündüğümüz oluyordur. Oysa Mesih bizi özgürlük için özgür
kıldı. Suçlamalardan, mahkumiyetten, yasadan, günahtan ve Tanrı’nın
gazabından özgürüz. (Kol.1:22; Rom.8:1; 7:49; 6:11; 5:9)
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BEN ÖZGÜRÜM!

Yaşarken bazen yenildiğimizi, mahkûmiyetimizin devam ettiğini,
başarısız olduğumuzu, değersiz olduğumuzu, sevilmediğimizi
hissedebiliyoruz.

Oysa Mesih bizi bütün bunlardan özgür kıldı. Mesih’teki kimliğimizi
bilmek bütün bu yalanlardan bizi özgür kılacaktır.

Bu yüzden şimdi yapacağımız alıştırma, Mesih’teki kimliğimizi bilmek
ve yaşamımızda bunları kabul etmek için önemlidir.

Aşağıda bazı olumsuz başlıklar var. Her başlığın altında Kutsal
Kitap’tan vaatler, gerçekler, verilmiştir. Ayetleri okuyarak kim
olduğumuzun bize söylendiğini yazalım ve aramızda konuşalım.

Küçük bir not: Eğer ayetler çok fazla ise ve zamanınız az ise, bu
listenin geri kalanını bu hafta kendimiz yapabiliriz.

Örnek:

- ‘Sevilmiyorum’:

• Efesliler 1:4-5 Mesih’te evlat edinildim.

• Yuhanna 1:12 Tanrı’nın çocuğuyum.

• 1.Petrus 1:23 Yeniden doğdum.

• Romalılar 8:15-16 Tanrı’nın ailesine kabul edildim.

- ‘Değerli değilim’:

• Galatyalılar 3:27

• Koloseliler 3:3

• Efesliler 1:7

• 1. Korintliler 6:11

• Romalılar 5:1

• 1. Korintliler 6:11
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- ‘Eski şeyler peşimi bırakmıyor; değişemem’:

• 2.Korintliler 5:17

• Koloseliler 2:11

• Hezekiel 36:26

• Hezekiel 36:27

• 1.Korintliler 2:16

- ‘Mahkumiyetim devam ediyor’:

• Koloseliler 1:22

• Romalılar 8:1

• Romalılar 7:49

• Romalılar 6:11

ÖZGÜRLÜĞÜMÜN NEDENİ

Efesliler1:1-14 ayetlerini yüksek sesle okuyalım.

Bu bölümde sahip olduğumuz ayrıcalıklar ve kim olduğumuz ile ilgili
gerçekleri bir liste halinde yazalım.

Örn: Mesih’te seçildik.

Listeledikten sonra aşağıdaki soruları aramızda konuşalım.

Bu gerçekler yaşamımızı nasıl etkiliyor? Size hangi açıdan güç ve
cesaret veriyor?
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UYGULAMA

• Az önce yaptığımız alıştırmayı ve Kutsal Kitap çalışmasını kullanarak
kendiniz için “Ben Kimim” listesi hazırlayın. Bu listeyi Kutsal
Kitabınızın arasına, buzdolabınızın, aynanızın üstüne veya duvarda
uygun bir yere, yani sıklıkla gözünüzün ilişebileceği bir yere koyun.

• Yenildiğimizi, mahkûmiyetimizin devam ettiğini, başarısız, değersiz,
sevilmiyor hissettiğimizde bu listeyi okuyalım.

• Mümkünse bu listeyi bir kardeşle paylaşıp dua edelim.

• Mesih’teki kimliğimizi benimseyerek, Mesih’in isteği olan “bol
yaşamı” yaşamamız için kendimize izin verelim.

Kilise hizmeti içindir; parayla satılmaz.
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• Bu dersten öğrendiklerinizi kendi cümlelerinizle, kendi
çiziminizle, hatta kendi şiirinizle ifade edebilirsiniz.

Resimlerin telif hakkı: Shutterstock (www.shutterstock.com) veya kamu malı.

Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab’bin yüceliğini görerek yücelik
üstüne yücelikle O’na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh

olan Rab sayesinde oluyor. 2.Ko.3:18
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