
Luka 12:4-7 "Siz arkadaşlarımsınız. Size diyorum ki, korkmayın
onlardan,  hani  bedeni  öldürebilirler  ve  ondan  öte  kötülük
yapamazlar. Size göstereyim kimden lazım korkasınız: Ondan
korkun,  hani  öldürdükten  sonra  var  kuvveti,  sizi  cendeme
atsın. Evet, size diyorum ki, Ondan korkun.

Beş serçe kuşu yirmi santime satmıyorlar mı? Ve Allah gene de
onların  hiç  birini  unutmaz.  Bakın,  kafanızdaki  saçlar  bile
hepsi sayılmıştır. Korkmayın, siz birçok serçe kuşlardan daha
kıymetlisiniz."

Son olarak, bazı özel nasihatlarla sana kuraj vermek istiyoruz:

1.  Sen  İsa'ya  iman  etmekle  hristiyan  olmuyorsun,  Mesihçi
oluyorsun. Kendi halkını, dilini ve yaşantını inkar etmiyorsun.
Tam tersi: Mesihçiler İncili türkçe olarak okurlar, türkçe ilahi
söylerler,  türkçe  dua  ederler.  Ama  camiye  gittiğin  zaman
arapça  okuyorsun,  arapça  dua  ediyorsun,  kısacası  orada
türklüğünü brakıp bir arap gibi davranıyorsun.

2. Senin yanında şu an başka Mesihçi yoksa da, sen gene de
yalnız değilsin. Kendi durumunu başka Mesihçilere açıkladın
mı, onlar senin için ciddi olarak dua etmeye başlayacaklar. Ve
biz  Mesihçiler  dua  ettik  mi,  gökteki  Babamız  ve  Allahımız
işitiyor. Hem sana kuvvet verecek, hem de senin durumunu
değiştirecek, öyle ki, sen yaşadığın yerde yalnız kalmayasın.

3.  Unutma  ki,  etrafımızda  bir  ruh  savaşı var:  Allah  sana
yaşam veren  haberi  ulaştırdı,  hakikatı  öğrendin  artık.  Ama
Şeytan hiç kimseyi kolay kolay brakmayacak. O bakıyor senin
ağzını bağlasın ve yüreğindeki bu küçük iman fidanını kökten
koparsın. Bu amaçla senin yüreğine türlü çeşit korku sokacak,
seni  susturmaya  bakacak.  Ama  sen  onun  oyununa  gelme,
çünķü  Incil  diyor  ki:  "Evlatlar,  siz  Allahtansınız  ve  sahte
peygamberleri  yendiniz.  Çünkü sizin içinizde Olan, dünyada
olandan daha büyüktür."
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Sen İsa Mesihin haberini  işittin, Onun yaşamı, onun sözleri,
onun sevgisi senin yüreğinde bir kıvılcım kadar iman yarattı.
Ve şimdi  kendi kendine soruyorsun: bundan sonra ne? Nasıl
devam edecem? 

Hissediyorsun ki, İsa Mesihi tam olarak kabul ettiğin zaman,
hayatın kökten değişecek. Bir  tarafta onu  istiyorsun, çünkü
emin oldun ki, seni Allaha götüren biricik yol odur. 

İncil'de yazıldığı gibi: "Ondan başka hiç kimsede kurtuluş yok.
Gökün altında, insanların arasında başka bir ad verilmemiş ki,
biz onunla kurtulalım." (Apo 4:12)

Ama öbür tarafta yüreğinde bir korku var: "Ya benim ailem,
cinsim, komşularım, kolegalarım, arkadaşlarım ne diyecek?".
"Etrafımda  başka  Mesihçi  yok:  yapayalnız  kalacam.  Herkes
bana karşı dönecek, bana baskı yapacak. Bana ne olacak?"

Ve böylelikle yüreğinde kantarlama yapıyorsun:  hangisi  ağır
basacak - insan korkusu mu, yoksa Allah sevgisi mi?

Romalılar 10:9 -  "Eger ağzınla açık açık söylersen, İsa Rab'dir
diye, ve yüreğinle iman edersen, Allah onu ölülerden diriltirdi
diye, o zaman kurtulacan."

Soruların varsa şu numaraya açabilirsin:



Kurtulmak ve sonsuz yaşamı kazanmak istiyor musun? Burada
iki şart gösteriliyor:

- ÖNCE yürekte iman etmek: tam emin olasın İsa kimdir ve
senin için ne yaptı: O Allahın Oğludur ve senin yerinde kurban
olarak  öldü,  üçüncü  gün  dirildi ve  şimdi  gökte  Rab  olarak
dünyayı aydıyor. 

Buna iman ediyor musun? Yüreğinde öyle bir iman varsa, hiç
kimse  senden  o  imanı  çalamaz.  Kimse  senin  yüreğini
görmüyor  Allahtan başka.  Onun için yüreğini  koru. Kimseye
izin verme, boş laflarla yüreğindeki imanını çalsın. 

Saklıdan İncili oku, saklıdan dua et. Zaten Allah sevmiyor,
kişilerin önünde dua edesin:

Matta 6:5-6 "Ve dua ettiğiniz zaman, ikiyüzlüler gibi  yapma-
yın. Onlar bayılıyorlar, duahanelerde ve sokaklarda bile ayağa
dikilip dua etsinler....  Ama sen dua ettiğin zaman evinin iç
odasına  gir,  kapıyı  kapat,  ondan  sonra  Babana  dua  et.  O
saklıdır ve saklı olanı görüyor. Senin karşılığını O verecek."

Evet,  İsa'ya  iman  edenler  için  Allah  uzak,  tanınmayan  bir
varlık  değildir,  ama kendi  babamız  kadar  yakın,  bizi  seven
biridir. Ona dua ederken de öyle konuş, sanki merhametli bir
babaya konuşuyorsun. Ezbere sözlerle değil, kendi sözlerinle -
o zaman görecen nasıl durumlar değişecek.

- SONRA:  Ağzınla açık açık  İsa'nın Rab olduğunu söyle - en
birinci, birkaç imanlı Mesihçilerin önünde onu açıkça söyle.

Bunu yaptın  mı,  yüreğindeki  iman büyüyecek.  Ondan sonra
kuvvet bulacan, imanlı olduğunu herkesin önünde söyleyesin.

İnsanların tepkisinden korkmak normal bir şeydir. Ama biraz
Allahın sözüne bakalım o konuda bize ne diyor:

Süleymanın Özdeyişleri 29:25  -  "İnsandan korkmak tuzaktır,
ama RAB'be güvenen güvenlikte olur."

Burada Rab Allah bize kuraj veriyor Ona güvenelim. İnsandan
daha fazla korkmak, önce akıllı davranmak gibi görünüyor...

ama sonra onun bir tuzak olduğunu anlayacan. O korktuğun
anda Rab Allaha güvenirsen, güvenlikte olursun. 

Kutsal Kitap'ta bunun örnekleri çoktur. En büyük Allah adam-
ları bile  insan  korkusundan  imanlarını  saklayıp  korkunç
hatalar yaptı:

1) İbrahim peygamber - En baştan Rab onu çağırdı, herşeyi
brakıp  yola  çıksın.  Ve İbrahim büyük bir  imanla  onu yaptı.
Ama birinci problem olunca ne yaptı? Yaşadığı Filistin'de bir
kıtlık çıkınca herkes gibi yaptı, Mısır'a kaçtı. İnsanca davrandı,
kendi aklına güvendi. Sanki problemi çözdü.

Ama Mısır'da kısa zaman yaşadıktan sonra başına bela geldi:
karısı  Sara  çok  güzeldi  ve  İbrahim  korktu,  karısını  gören
erkekler  onu öldürüp karısını  almasınlar.  Onun için Sara'nın
onun karısı olduğunu inkar etti, "O benim kızkardeşim" dedi. O
zaman başına daha büyük bela geldi: kral olan Firavun onu
beğendi,  karı  olarak  haremine  kattı.  (Yaratılış  12:11-13).
Bakın, insan korkusu Allahın peygamberini ne hale getirdi !

2) Musa'nın ağabeyisi Harun -  İbrahim'den 430 sene sonra,
Allah  kendi  halkını  Musa'nın  eliyle  Mısır'dan  çıkartırdı.
Kızıldenizden  geçip  ıssız  yerlerde gezmeye başladılar.  Allah
Musa'yı çağırdı Sina Dağı'na çıkıp ondan kutsal kanunu alsın. 

Musa balkanda 40 gün dururken, halk onu unuttu. Ve Harun'a
dediler:  "Bize  altından  bir  dana  yap,  öyle  ki,  Mısır'da
yaptığımız gibi ona tapalım". Harun lazımdı ona kesinlikle razı
gelmesin. Ama insan korkusu yüzünden razı geldi ve en iğrenç
günahı işledi: putperestlik (Çıkış 32:22-24).

3) İsa'nın  öğrencisi  Petrus -  İsa'nın  zamanına  geldik.  İsa
Petrus'u  seçti,  bütün  12  apostolun  önderi  olsun.  Defalarca
korkusuz  ve  güçlü bir  imanlı  olduğunu  göstermişti.  Ve İsa
Mesih'i tuttukladıkları gece, Petrus kaçmadı, mahkeme  bina-
sının avlusunda ateşin yanında bekledi. Ama birdenbire onun
yüreğine insan korkusu girdi: 3 defa inkar etti İsa'yı tanıdığını.
Sonra acı acı ağladı (Matta 26:71-72). 
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