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“Yeterli aslnda çoktur!”
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Bir süre önce, her düĂündüÿümde beni güldüren, harika bir hikâye okudum.
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Hikâye, annesiyle birlikte alĂveriĂe giden, küçük bir erkek çocuÿuyla ilgiliydi.
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“Mesih, iyi olan bildirmesi gerçek düĂünce, Tanr’nn insan bilincine konuĂan ilahi
mesajdr.” Mesih, Tanr’nn kiĂilere Ăifa veren fikirler açklayan gücüdür. O, ruhsal 1
sezgi ve anlayĂ olarak düĂüncede beliren, sürekli ruhsal bir etkidir.
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KiĂi Tanr’nn “iyi olan bildiriĂinin” farkna varmak için ne yapmaldr? Bunun için
dinlemek, içten ve alçakgönüllü olmak gerektiÿini fark ettim. Mesih, kayg ve
korkumu ortadan kaldrmak için düĂüncemi harekete geçirir ve beni sadece
ihityacm olan duymam için hazrlar. DüĂünceme alçakgönüllülük ve alglama yetisi
aĂlar. Mesih sürekli iĂler. Ānsan bilincine, tam da onun anlayacaÿ Ăekilde konuĂur.
Bazen bu, ani ve etkili Ăekilde olur. Diÿer zamanlarda ise, sürekli bir fsldamadr.
KiĂi nerede ve ne yapyor olursa olsun, Mesih ilahi Sevginin karĂ konulamayan ve
durdurulamayan gücüdür. O’na dikkatimizi vermemiz gerekir. O, Tanr varlÿnn
açklanĂdr.
Uzun yllar önce, Ăöyle bir mesaj ile teselli bulmuĂ ve teĂvik almĂtm:
EĂim ve ben yeni ama yapm henüz tamamlanmamĂ bir eve taĂnmak üzereydik.
Evi, “yaptkça öde” sistemiyle kendimiz inĂa ediyorduk. Geriye kalan faturalarmz
ödeyebilmek için eski evimizi satmamz Ăart olmuĂtu. Maddi durumumuzun düzgün
devam etmesi için, her Ăeyin uyumlu gitmesi gerekiyordu. Eski evimizi satĂa
çkardktan sonra, piyasada bir durgunluk olduÿunu ve bu yüzden evimizi satmann
zaman alabileceÿini öÿrendik. Bunu duyunca endiĂelenmeye baĂladm.
Bu birkaç sessiz saniyenin etkisi, toparlanmaya hazrlanmam saÿlad.
Bir gün elektrik süpürgesini oturma odasnn hals üzerinde ileri geri gezdirirken,
Tanr’ya yakararak yardm istedim. Dua ederken neler düĂündüÿümü tam
hatrlamyorum; ama güçlü ve yürekten bir arzu hissettim. Elektrikli süpürgenin
gürültüsü içinde, Science and Health’deki (Bilim ve Saÿlk) Ău fikir aklma geldi:
“...hayatmz, Tanr’yla uyum içinde olmas için gerçekle yönetilmelidir...”
O anda birden durdum. SarslmĂtm. Bu fikri hiç aklma getirmiyordum. Hatta bu
düĂünceyi bildiÿimden bile emin deÿildim. Süpürgeyi kapattm ve oturma odasnn
ortasnda ayakta durarak bu mesaj üzerinde derin düĂündüm. Bu kesinlikle
Tanr’nn “iyi olan bildirmesi” idi (Mesih bana konuĂuyordu). Aniden her Ăey
netleĂti. Gerçekle yönetilerek Tanr’yla uyum içinde olmam için, eĂimle benim
gerçekleĂtirmekte olduÿumuz eyleme hiçbir Ăeyin engel olamayacaÿn kabul
etmem gerekiyordu. Bu eylem, Tanr’nn yönlendiriĂini izleme arzusuyla
gerçekleĂiyordu. Tanr’nn gerçeÿi uyumdu; O’nun yasasyd.
Bu birkaç sessiz saniyenin etkisi, toparlanmaya hazrlanmam saÿlad. ĀĂ yerinde
olan eĂimi aradm ve eve dönerken birkaç kutu getirmesini istedim. Ertesi gün,
kutulardan bazlarn doldururken, bir bayan geldi ve eve bakmak istediÿini söyledi.
Evle çok ilgilendi ve sonunda hafta içinde satn ald. Sunduÿu teklif, yeni evimiz için
ödememiz gereken masraflarn üstesinden gelmemiz için yeterliydi.
Benim bu ev sorunum, arabasnda yaĂayan kadnn (ya da günümüz ekonomisinde
yaĂayan birçok baĂka kiĂinin) yaĂadÿ kadar ciddi bir sorun deÿildi tabi. Fakat o
kritik günde baĂma gelenler, son derece önemli bir ruhsal gerçeÿi göstermiĂti.
KiĂiler kendilerini hangi durumda bulursa bulsun, herkes her an Tanr’dan mesaj
alabilir. “Tüm varlÿn ilahi Ālkesinden,” güneĂ Ănlar ile güneĂ kadar ayrlamaz
durumda olduÿumuzdan, asla çaresiz kalmayz.
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Bu zorlu zamanda, ekonomik krizin çözülmesine yardmc olmak için birçok iyi erkek
ve kadn çok çalĂyor. Biz de içten dualarmzla yardm edebiliriz.
Mary Baker Eddy’nin yazdÿ Ău sözler dualar beklentiyle doldurur: “GeçmiĂte çölde
ve ‘düĂmanlarmzn ortasnda’ bizim için sofra kurmuĂ olan Baba-Anne Tanrmz
bizi en kutsal imanda temellendirsin, Gerçekte (‘ümit edilenlerin kaynaÿ olan’
kayamz Mesih’te) saÿlam klsn, Tanrsal anlayĂ ve yaĂam ile doldursun ve
insanlara karĂ iyi niyetle donatsn.” (Christian Science versus Pantheism [Hristiyan
Bilimi Panteizme KarĂ], s. 15).
“Kayamz Mesih” burada, yannzdadr. Ve bu yeterlidir.
Yeterlilik:
Science and Health (Bilim ve Saÿlk):
332:9-11 Mesih
131:3
Kutsal Kitap (King James versiyonu):
Mat:6:31-33
2Ko:9:8
ĀletiĂim: spiritglo@gmail.com
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