
DÜŞMANLARINIZI SEVİN!

Matta 5:43-48 (Luk.6:27-28,32-36) Düşmanlarınızı Sevin

“ ‘Komsunu seveceksin, dusmanından nefret edeceksin’ dendigini duydunuz. Ama ben size
diyorum ki, dusmanlarınızı sevin, size zulmedenler icin dua edin. Oyle ki, goklerdeki Babanız'ın
ogulları olasınız. Cunku O, gunesini hem kotulerin hem iyilerin uzerine dogdurur; yagmurunu hem
dogruların hem egrilerin uzerine yagdırır. Eger yalnız sizi sevenleri severseniz, ne odulunuz olur?
Vergi gorevlileri de oyle yapmıyor mu? Yalnız kardeslerinize selam verirseniz, fazladan ne yapmıs
olursunuz? Putperestler de oyle yapmıyor mu? Bu nedenle, goksel Babanız yetkin oldugu gibi, siz
de yetkin olun.”

 

Luka 6:27-42 (Mat.5:38-48; 7:12) Düşmanlarınızı Sevin 

“Ama beni dinleyen sizlere sunu soyluyorum: Dusmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik
yapın, size lanet edenler icin iyilik dileyin, size hakaret edenler icin dua edin. Bir yanagınıza vurana
obur yanagınızı da cevirin. Abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Sizden bir sey dileyen
herkese verin, malınızı alandan onu geri istemeyin. Insanların size nasıl davranmasını istiyorsanız,
siz de onlara oyle davranın. “Eger yalnız sizi sevenleri severseniz, bu size ne ovgu kazandırır?
Gunahkarlar bile kendilerini sevenleri sever. Size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız, bu size ne ovgu
kazandırır? Gunahkarlar bile boyle yapar. Geri alacagınızı umdugunuz kisilere odunc verirseniz, bu
size ne ovgu kazandırır? Gunahkarlar bile verdiklerini geri almak kosuluyla gunahkarlara odunc
verirler. Ama siz dusmanlarınızı sevin, iyilik yapın, hicbir karsılık beklemeden odunc verin.
Alacagınız odul buyuk olacak, Yuceler Yucesi'nin ogulları olacaksınız. Cunku O, nankor ve kotu
kisilere karsı iyi yureklidir. Babanız merhametli oldugu gibi, siz de merhametli olun.” 

Baskasını Yargılamayın 

(Mat.7:1-5) “Baskasını yargılamayın, siz de yargılanmazsınız. Suclu cıkarmayın, siz de suclu
cıkarılmazsınız. Baskasını bagıslayın, siz de bagıslanırsınız. Verin, size verilecektir. Iyice bastırılmıs,
silkelenmis ve tasmıs, dolu bir olcekle kucagınıza bosaltılacak. Hangi olcekle verirseniz, aynı
olcekle alacaksınız.” Isa onlara su benzetmeyi de anlattı: “Kor kore kılavuzluk edebilir mi? Ikisi de
cukura dusmez mi? Ogrenci ogretmeninden ustun degildir, ama egitimini tamamlayan her
ogrenci ogretmeni gibi olacaktır. “Sen neden kardesinin gozundeki copu gorursun de kendi
gozundeki mertegi farketmezsin? Kendi gozundeki mertegi gormezken, kardesine nasıl, ‘Kardes,
izin ver, gozundeki copu cıkarayım’ dersin? Seni ikiyuzlu! Once kendi gozundeki mertegi cıkar, o
zaman kardesinin gozundeki copu cıkarmak icin daha iyi gorursun.”

 

Efesliler 6:10-20 Tanrı'nın Sağladığı Ruhsal Silahlar 

Son olarak Rab'de, O'nun ustun gucuyle guclenin. Iblis'in hilelerine karsı durabilmek icin Tanrı'nın
sagladıgı butun silahları kusanın. Cunku savasımız insanlara  karsı degil, yonetimlere,
hukumranlıklara, bu karanlık dunyanın guclerine, kotulugun goksel yerlerdeki ruhsal ordularına
karsıdır. Bu nedenle, kotu gunde dayanabilmek, gerekli her seyi yaptıktan sonra yerinizde
durabilmek icin Tanrı'nın butun silahlarını kusanın. 

Boylece, belinizi gercekle kusatmıs, gogsunuze dogruluk zırhını takmıs ve ayaklarınıza esenlik
Mujdesi'ni yayma hazırlıgını giymis olarak yerinizde durun. Bunların hepsine ek olarak, Seytan'ın



butun atesli oklarını sondurebileceginiz iman kalkanını alın. Kurtulus migferini ve Ruh'un kılıcını,
yani Tanrı sozunu alın. Her turlu dua ve yalvarısla, her zaman Ruh'un yonetiminde dua edin. Bu
amacla, butun kutsallar icin yalvarısta bulunarak tam bir adanmıslıkla uyanık durun. Agzımı her
actıgımda bana gerekli soz verilsin diye benim icin de dua edin; oyle ki, Mujde'nin sırrını cesaretle
bildirebileyim. Ugruna zincire vurulmus durumda elcilik ettigim Mujde'yi gerektigi gibi cesaretle
duyurabilmem icin dua edin. 


