Лука 12:4-7 "Сиз аркадашларъмсънъз. Сизе дийорум ки,
коркмайън онлардан, хани бедени ьолдюребилирлер ве ондан
ьоте кьотюлюк япамазлар. Сизе гьостерейим кимден лазъм
коркасънъз: Ондан коркун, хани ьолдюрдюктен сонра вар
куввети, сизи джендеме атсън. Евет, сизе дийорум ки, Ондан
коркун.

Инсан коркусу

Беш серче кушу йирми сантиме сатмъйорлар мъ? Ве Аллах гене
де онларън хич бирини унутмаз. Бакън, кафанъздаки сачлар
биле хепси сайълмъштър. Коркмайън, сиз бирчок серче
кушлардан даха къйметлисиниз."
Сон оларак, базъ ьозел насихатларла сана кураж верелим:
1. Сен Иса'я иман етмекле християн олмуйорсун, Месихчи
олуйорсун. Кенди халкънъ, дилини ве яшантънъ инкар
етмийорсун. Там терси: Месихчилер Инджили тюркче оларак
окурлар, тюркче илахи сьойлерлер, тюркче дуа едерлер. Ама
джамийе гиттиин заман арапча окуйорсун, арапча дуа
едийорсун, късаджасъ орада тюрклююню бракъп бир арап гиби
давранъйорсун.
2. Сенин янънда шу ан башка Месихчи йокса да, сен гене де
ялнъз деилсин. Кенди дурумуну башка Месихчилере ачъкладън
мъ, онлар сенин ичин джидди оларак дуа етмейе
башлаяджаклар. Ве биз Месихчилер дуа еттик ми, гьоктеки
Бабамъз ве Аллахъмъз ишитийор. Хем сана куввет вереджек,
хем де сенин дурумуну деиштиреджек, ьойле ки, сен яшадъън
йерде ялнъз калмаясън.
3. Унутма ки, етрафъмъзда бир рух савашъ вар: Аллах сана
яшам верен хабери улаштърдъ, хакикатъ ьорендин артък. Ама
Шейтан хич кимсейи колай колай бракмаяджак. О бакъйор
сенин азънъ баласън ве йюреиндеки бу кючюк иман фиданънъ
кьоктен копарсън. Бу амачла сенин йюреине тюрлю чешит корку
сокаджак, сени сустурмая бакаджак. Ама сен онун ойунуна
гелме, чюнķю Инджил дийор ки: "Евлатлар, сиз Аллахтансънъз
ве сахте пейгамберлери йендиниз. Чюнкю сизин ичинизде Олан,
дюняда оландан даха бюйюктюр."

Соруларън васа шу нумарая ачабилирсин:

Сен Иса Месихин хаберини ишиттин, Онун яшамъ, онун
сьозлери, онун севгиси сенин йюреинде бир къвълджъм кадар
иман яраттъ. Ве шимди кенди кендине соруйорсун: бундан
сонра не? Насъл девам едеджем?
Хисседийорсун ки, Иса Месихи там оларак кабул еттиин заман,
хаятън кьоктен деишеджек. Бир тарафта ону истийорсун, чюнкю
емин олдун ки, сени Аллаха гьотюрен бириджик йол одур.
Инджил'де язълдъъ гиби: "Ондан башка хич кимседе куртулуш
йок. Гьокюн алтънда, инсанларън арасънда башка бир ад
верилмемиш ки, биз онунла куртулалъм." (Апо 4:12)
Ама ьобюр тарафта йюреинде бир корку вар: "Йа беним аилем,
джинсим, комшуларъм, колегаларъм, аркадашларъм не
дийеджек?". "Етрафъмда башка Месихчи йок: япаялнъз
каладжам. Херкес бана каршъ дьонеджек, бана баскъ япаджак.
Бана не оладжак?"
Ве бьойлеликле йюреинде кантарлама япъйорсун: хангиси аър
басаджак - инсан коркусу му, йокса Аллах севгиси ми?
Ромалълар 10:9 - "Егер аазънла ачък ачък сьойлерсен, Иса
Раб'дир дийе, ве йюреинле иман едерсен, Аллах ону
ьолюлерден дирилтирди дийе, о заман куртуладжан."
Куртулмак ве сонсуз яшамъ казанмак истийор мусун? Бурада ики

шарт гьостерилийор:

корктуун анда Раб Аллаха гювенирсен, гювенликте олурсун.

- ьОНДжЕ йюректе иман етмек: там емин оласън Иса кимдир
ве сенин ичин не яптъ: О Аллахън Олудур ве сенин йеринде
курбан оларак ьолдю, ючюнджю гюн дирилди ве шимди гьокте
Раб оларак дюняйъ айдъйор.

Кутсал Китап'та бунун ьорнеклери чоктур. Ен бюйюк Аллах адамларъ биле инсан коркусундан иманларънъ саклайъп коркунч
хаталар яптъ:

Буна иман едийор мусун? Йюреинде ьойле бир иман варса, хич
кимсе сенден о иманъ чаламаз. Кимсе сенин йюреини
гьормюйор Аллахтан башка. Онун ичин йюреини кору. Кимсейе
изин верме, бош лафларла йюреиндеки иманънъ чалсън.
Саклъдан Инджили оку, саклъдан дуа ет. Zатен Аллах
севмийор, кишилерин ьонюнде дуа едесин:
Матта 6:5-6 "Ве дуа еттииниз заман, икийюзлюлер гиби япмайън. Онлар байълъйорлар, дуаханелерде ве сокакларда биле
аяа дикилип дуа етсинлер.... Ама сен дуа еттиин заман евинин
ич одасъна гир, капъйъ капат, ондан сонра Бабана дуа ет. О
саклъдър ве саклъ оланъ гьорюйор. Сенин каршълъънъ О
вереджек."
Евет, Иса'я иман еденлер ичин Аллах узак, танънмаян бир
варлък деилдир, ама кенди бабамъз кадар якън, бизи севен
биридир. Она дуа едеркен де ьойле конуш, санки мерхаметли
бир бабая конушуйорсун. Езбере сьозлерле деил, кенди
сьозлеринле - о заман гьореджен насъл дурумлар деишеджек.
- СОНРА: Азънла ачък ачък Иса'нън Раб олдууну сьойле - ен
биринджи, биркач иманлъ Месихчилерин ьонюнде ону ачъкча
сьойле.
Буну яптън мъ, йюреиндеки иман бюйюйеджек. Ондан сонра
куввет буладжан, иманлъ олдууну херкесин ьонюнде
сьойлейесин.
Инсанларън тепкисинден коркмак нормал бир шейдир. Ама
бираз Аллахън сьозюне бакалъм о конуда бизе не дийор:
Сюлейманън ьОздейишлери 29:25
"Инсандан коркмак
тузактър, ама РАБ'бе гювенен гювенликте олур."
Бурада Раб Аллах бизе кураж верийор Она гювенелим. Инсандан
даха фазла коркмак, ьондже акъллъ давранмак гиби
гьорюнюйор... ама сонра онун бир тузак олдууну анлаяджан. О

1) Ибрахим пейгамбер - Ен баштан Раб ону чаърдъ, хершейи
бракъп йола чъксън. Ве Ибрахим бюйюк бир иманла ону яптъ.
Ама биринджи проблем олунджа не яптъ? Йашадъъ Филистин'де
бир кътлък чъкънджа херкес гиби яптъ, Мъсър'а качтъ.
Инсанджа даврандъ, кенди аклъна гювенди. Санки проблеми
чьоздю.
Ама Мъсър'да къса заман яшадъктан сонра башъна бела гелди:
каръсъ Сара чок гюзелди ве Ибрахим коркту, каръсънъ гьорен
еркеклер ону ьолдюрюп каръсънъ алмасънлар. Онун ичин
Сара'нън онун каръсъ олдууну инкар етти, "О беним
къзкардешим" деди. О заман башъна даха бюйюк бела гелди:
крал олан Фиравун ону беенди, каръ оларак харемине каттъ.
(Йаратълъш 12:11-13). Бакън, инсан коркусу Аллахън
пейгамберини не хале гетирди !
2) Муса'нън аабейиси Харун - Ибрахим'ден 430 сене сонра,
Аллах кенди халкънъ Муса'нън елийле Мъсър'дан чъкартърдъ.
Къзълденизден гечип ъссъз йерлерде гезмейе башладълар.
Аллах Муса'йъ чаърдъ Сина Даъ'на чъкъп ондан кутсал кануну
алсън.
Муса балканда 40 гюн дуруркен, халк ону унутту. Ве Харун'а
дедилер: "Бизе алтъндан бир дана яп, ьойле ки, Мъсър'да
яптъъмъз гиби она тапалъм". Харун лазъмдъ она кесинликле
разъ гелмесин. Ама инсан коркусу йюзюнден разъ гелди ве ен
иренч гюнахъ ишледи: путперестлик (Чъкъш 32:22-24).
3) Иса'нън ьоренджиси Петрус - Иса'нън заманъна гелдик. Иса
Петрус'у сечти, бютюн 12 апостолун ьондери олсун.
Дефаларджа коркусуз ве гючлю бир иманлъ олдууну
гьостермишти. Ве Иса Месих'и туттукладъкларъ гедже, Петрус
качмадъ, махкеме бинасънън авлусунда атешин янънда
бекледи. Ама бирденбире онун йюреине инсан коркусу гирди: 3
дефа инкар етти Иса'йъ танъдъънъ. Сонра аджъ аджъ аладъ
(Матта 26:71-72).

