
ТАПЪНМА СЕМИНАРЪ
7. Теммуз (Йули) 2012 – Кърджали

1. кону:  ТАПЪНМАК аслънда недир?

а) гириш: 

- кендисинден даха бюйюк ве йюдже
бир варлъа тапънмак, инсанън ен
темел ихтиячларъндан биридир
(йемек, аиле курмак ве гювенлик
гиби). Археологлар хенюз бир халк я
да ески касаба булмамъшлар, нереде
бирханги танръя бир тапънак йери
булунмасън.

- модерн инсан Аллах инанджънъ йок
етмейе чалъшъйор, ама тапънма
дуйгусуну йок едемийор. Танръ
олмадъъ йерде о дуйгуйу башка
йерлерде кулланълъйор:  шаркъджъ-

      лара ве спорджулара тапмак).

б) дюшюндюрюджю: 

- Бир атеист сизе “Тапънмак недр” дийе соруйор. Бир каъда тапънманън танъмънъ 
(дефинитсясънъ) язън

- диккат: кону деилдир, НАСЪЛ лазъм тапъналъм, ама аслънда тапънмак НЕДИР (ону
анлатмак колай деилдир)

в) тапънманън ики тарафъ

- Грекче Инджилинде 'тапънмак' ичин ики сьоз кулланълъйор:

(1) проскунео = еилмек, седжде кълмак, бир бюйюк кишийе сайгъ гьостермек – бир 
кьопек насъл ефендисинин елини ялъйор = ГьОСТЕРИ

ьорнеклер:  
- йълдъзнамеджилер Иса'яседжде кълдълар (Матта 2:11), “Хер диз, хер дил” (Фил 
2:10-11)

1

Хиндистан'дан 
4000 сенелик 

диши пут

Шаркъджъ Мадона 
– адънън анламъ: 

'диши Раббим' 
(Мерйемана ичин 

башка бир ад)



(2) латрео = хизмет етмек - киралък хизметчи = ХИЗМЕТ

ьорнеклер:
- Ром 12:1
“Онун ичин, кардешлер, аджъян Аллахън адъна сизе ялваръръм: беденлеринизи 
дири, кутсал ве макбул бир курбан оларак Аллаха теслим един. Бу, акъла уйгун бир 
хизметиниз олуйор.”

д) бурада тапънманън ики тарафънъ гьорюйоруз:

(1) тапънмак бир анламда беденимизле япълан семболик бир харекеттир – 
дъшаръдан – ьозел заманларда, ьозел сьозлер ве харекетлер: дуа, илахи, оруч ...

(2) тапънмак айнъ заман йюректе бир анлайъштър – ичериден - хаятъмъзън бютюн 
амаджъ, хер заман: мюжделеме, пара ярдъмъ, зиярет, йолджулук...

- Аллаха дору бир бичимде тапънмак истейен киши, гьостери иле хизмет арасънда 
бир уйум саламалъ.

- бир киши йюзде йюз Раббе уйгун бир яшам сюрерсе, гедже гюндюз хизмет едерсе 
ве кардешлерине джандан балъ исе биле, тапъндъънъ дъштан гьостермезсе 
ексиктир. О халде башкаларъ Аллахъ деил, ону ьоведжеклер (Матта 5:16)

- даха яйгън олан бир хата шудур: киши Аллаха тапънмак ичин чок харекетли 
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гьостерилер япъйор (йюксек сесле ве сюслю сьозлерле дуа етмек, йюксек сесле 
илахи сьойлемек, ел какмак...), ама онун кенди иманлъ хаятънда хичбир хизмет 
йок. Топлантъда чок 'илерлемиш' иманлъ гиби гьорюнюйор, ама кардешлере хич 
хизмет етмийор, гюнахларла компромис япъйор ве бир сьозле бенджил бир хаят 
сюрюйор. Онун тапънъшъ, хер не кадар гьостеришли исе де, боштур (1.Коринтлилер
13:1).

в) Анахтар айет: Йуханна 4:19-24 - Рухта ве Хакикатта тапънмак

19 Кадън Она деди: "Ефендим, гьорюйорум, сен бир 
пейгамберсин. 20 Бизим деделеримиз Аллаха бу 
балканда таптълар. Сиз гене дийорсунуз, йер оларак
лазъм Аллаха Йерушалим касабасънда тапълсън."

21 Иса она деди: "Кадън, бана инан, ьойле бир вакът
геледжек ки, Баба'я не бу балканда не де 
Йерушалим'де тападжанъз. 22 Сиз билмедиинизе 
тапъйорсунуз. Биз гене билдиимизе тапъйоруз. 
Чюнкю куртулуш Яхудилердендир. 23 Ама ьойле бир 
вакът геледжек ки, ве аслънда башладъ биле, асъл 
тапанлар Баба'я Рух'та ве хакикатта тападжаклар. 
Чюнкю ким Она ьойле тапарса, иште, Баба ьойле 
кишилери аръйор. 24 Аллах рухтур, ве ким Она 

тапарса, лазъм Она Рух'та ве хакикатта тапсън."

- О кадън Самирийели иди. Иса'я ьойле бир сору сурду, Яхудилерле Самирийелерин 
арасънда чок тартъшмалара себеп олду: “Аллаха тапмак ичин уйгун йер нереси: 
Йерушалим ми, йокса Сихар касабасъ мъ?”

Бунун тарихини окуялъм: 1.Краллар 12:26-29

“Яровам, "Шимди краллък йине Давут сойунун елине гечебилир" дийе дюшюндю, 
"Еер бу халк Йерушалим'е гидип РАБ'бин Тапънаъ'нда курбанлар сунарса, йюреклери
ефендилери, Яхуда Кралъ Рехавам'а дьонер. Бени ьолдюрюп йениден Рехавам'а 
баланърлар."  Крал, данъшманларъна данъштъктан сонра, ики алтън бузаъ яптъръп 
халкъна, "Тапънмак ичин артък Йерушалим'е гитменизе герек йок" деди, "Ей Исраил 
халкъ, иште сизи Мъсър'дан чъкаран илахларънъз!" Алтън бузаълардан бирини 
Бейтел, ьотекини Дан Кенти'не йерлештирди.”

- И.ьО. 721 сенесинде Асурлулар Исраил халкънън яръсънъ есир алдълар, о бчлгейе
башка халклар йерлештирдилер, мелез бир халк олуштурдулар: Самирийелилер. 
Герчек Танръя янлъш йолда тапардълар.

- крал Яровам'ън гюнахъ нейди? Кенди кафасъна гьоре дин уйдурду.

- тапънмак конусунда бугюнлерде де бирчок килисе айнъ гюнахъ ишлийорлар: 
Раббин буйрукларъна бакмайъп, кенди кафаларъна гьоре бир тапънма уйдуруйорлар

- бакън: Кол 2:23 “Евде япълма (домашно) Аллах йолу” = уйдурма тапънма

- Раб тапънмак конусунда белли бир съра коймуштур ве она уймаянлар ону хошнут 
етмезлер

3



Надав ве Авиху'нун ьорнеи (Левилилер 10:1-3)

“Харун'ун оулларъ Надав'ла Авиху бухурданларънъ
алъп ичлерине атеш, атешин юстюне де бухур
койдулар. РАБ'бин буйрукларъна айкъръ бир атеш
сундулар. 2 РАБ бир атеш гьондерди. Атеш онларъ
якъп йок етти. РАБ'бин хузурунда ьолдюлер. 3 Муса
Харун'а шьойле деди: "РАБ демишти ки, 'Бана хизмет
еденлер кутсаллъъма сайгъ дуяджак Ве халкън тюмю
бени йюджелтеджек." 

- демек: тапънмак конусунда кенди кендмизи
сормалъйъз: Раб бизден не истийор – деил:
кишилерин я да беним хошуна гиден недир?

д) Рухта тапънмак недир, хакикатта тапънмак недир?

(1) рухта тапънмак:

- бу конуда ики фикир вар, онлар да 'рух' сьозю нейи кастеттиине балъ: инсанън
руху му, йокса Кутсал Рух му? - икиси дору олабилир

 (а) еер инсанън руху ичин сьоз олурса, Иса демек истийор: ичтен, анлайъшла, 
карарла тапъналъм. О дурумда бизим рухумуз Аллахън Рухуна докунуйор

 (б) еер Кутсал Рух ичин сьоз олурса, Иса демек истийор: анджак ким йениден 
домакла Кутсал Рух'у алдъйса, саде онлар Аллаха тапабилирлер. Башка кишилер не 
кадар да Иса'нън адънъ кулланърсалар, онларън тапънъшларъ гечерли деилдир.

Тибет'те будистлерин дуа барабанларъ

- базъ Будистлерин бир тапънма адети вар: 'дуа барабанларъ'. Даха кючюклерини 
елде тутарак  чакарак гиби чевирирлер, даха бюйюклерини елле дьондюрюрлер. 
Барабанларън юзеринде язълъ олан дуалар ьойледже хер бир тарафа яйълърмъш. 

- бизим тапънъшъмъз да чоу кере онларън харекетлерине бенземийор му? Илахи 
сьойлеркен кач киши сьозлери дюшюнюп, онларъ дорудан Раббе сьойлюйорлар?

- бизи джоштуран недир: илахинин макамъ я да мелодиси ми, йокса рухсал 
конуларъ дюшюнюп де ми джошуйоруз? Не кадар сък 'ески мелодилери' дюшюнюп 
кендимизи каптъръйоруз?
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(2) хакикатта тапънмак

- бунун да ики анламъ вар:

(а) Аллахън хакикатъна уйгун оларак тапънмак: демек Аллахън истедии сърасъна 
гьоре тапънмак, тапънъркен онун истеклерине диккат етмек

(б) Аллахън хакикатъна уйгун оларак яшамак:  демек анджак о кадар джошуйорум 
не кадар топлантъдан сонра да Раббин истедии бичимиде яшъйорум.

-----------------------------------

Тапънмакта беден харекетлери

кючюк груплар ичин сорулар (бир сонраки сайфая бакън):

- Сизин топлантънъзда ханги дурушлар кулланълъйор?

- Беденин позисйону ьонемли мидир?

- Ашаъда язълан позисйонлар инсанъ насъл еткилийор?

- Ески ве Йени Антлашма арасънда бу конуларда фарк вар мъ? Яни, олабилир ми, 
бир дуруш Ески Антлашма заманънда уйгун олсун, ама шимди Йени Антлашма 
алтънда уйгун олмасън?

- Бунларън хангиси топлантъда япмак ичин уйгундур?
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Тапънмакта беден харекетлери

  

1

отурмак

сакин олмак, Аллахън
конушмасъна ачък олмак

2.Самуел 7:18

2

аякта дурмак

сайгъ, хизмете хазър олмак Маркос 11:25

3

диз чьокмек

ялвармак, тьовбе етмек Ефеслилер 3:14

4

еилмек

алчакгюнюллюлюк, хизмет Мезмур 22:29

5

седжде етмек

бир кралън ьонюнде дурмак,
она сайгъ гьостермек

Яратълъш 24:52

6

йюзюстю йере ятмак

(дюшмана) тамемен теслим
олмак

Ачъклама 4:10-11
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7

еллери узатмак,
калдърмак

ялвармак, берекети ьозлемек
Мезмур 143:2

1.Тимотейус 2:8

8

мюзик ешлиинде ел
какмак

севинч, джошку -

9

алкъшламак

Иса'йъ кутламак Мезмур 47:1

10

баърмак, чълък атмак

йенгийи кутламак Мезмур 71:23

11

ойнамак

севинч
Мирям: Чъкъш 15:20
Давут: 2.Самуел 6:16

12

хач чъкармак

хачън корунмасъна съънмак -
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2. кону: Неден илахи сьойлюйоруз?

1) анахтар айетлер

Ефеслилер 5:18-19
“Шарапла сарфош олмайън; о едепсиз бир шейдир. Онун йерине Кутсал Рух'ла долу 
олун. Бирбиринизе мезмурларла, илахилерле ве рух тюркюлерийле конушун. 
Йюреинизле Раббе шаркълар ве мелодилер сьойлейин.” 

Колоселилер 3:16
“Месихин сьозю ичинизде бол бол яшасън. Там бир анлайъшла бирбиринизе, 
мезмурларла, илахилерле ве рух тюркюлерийле дерс ве акъл верин. Шюкранла 
йюреклеринизде Аллаха тюркю сьойлейин.”

2) Бу ики айете гьоре, иманлъ мюзиин амаджъ недир?

- Кутсал Рухла долмак
- бирбиримизе конушмак + Аллаха конушмак
- бирбиримизе дерс вермек
- бирбиримизе акъл вермек
- шюкюр етмек

3) Бу ики айетте аслънда буйурулан недир:  илахи сьойлейин !!!

- Демек, Раб бизден ен биринджи йерде СЕСИМИЗИ истийор, чюнкю о заман 
кендисинин вердии нефес, яшам солуу (Яратълъш 2:7) она докунуйор, ен дерин 
анламда она тапънъйор.
- Бурадан шу сонуч чъкаръйоруз: чалгъларън тек бир амаджъ вар - иманлънън 
сеслерини дестеклемек.
- Раб, топлантъда сунулан ьовгюлерден не заман мемнум калъйор: деил чок гюзел 
мюзик чалъндъъ заман – ама херкес япънмая катълдъъ заман.
- Тапънма гьоревлисинин (хвалителин) иши: деил илахи сьойлемек, ама илахи 
сьойлетирмек.
- Хвалител топлантъдан сонра кенди кендини бир нот версин (отсенка): 
“Топлулуктан кач кишийе илахи сьойлетирдим?”
- Хвалител, херкесин диккатини кендине чекмесин... ама херкесин диккатини Иса'я 
чексин. Кишилер онун гюзел сесини ьовмесинлер, ама Иса Месих'ин йюджелиини 
ьовсюнлер.
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а)  илк 300 сене ичинде топлулукларда хич чалгъ кулланълмаздъ.

“Кавал, теф (даире) ве лири кулланмъйоруз, чюнкю путперестлерин едепсиз 
тапънъшънда кулланълъйорлар. Айръджа киши онларън сесини ишитти ми, 
акълларъна ахлаксъз тиятро ве сирк шовларъ гелийор” (Аугустин; 354 сенесинде)

“Ескиден Давут Аллаха тюркюлер сьойлерди, биз де бугюн сьойлюйоруз. Онун 
лиринде джансъз теллер вардъ, ама килисенин джанлъ теллерие бир лири вар: 
бизим илахилеримиз о лирин теллеридир. Елбетте башка бир сес чъкарълъйор, ама 
о Аллах коркусуна даха уйгун бир сес. Бизим ихтияджъмъз йок гитаралара, теллере,
пеналара, санатчълъа хатта херханги бир чалгъя. Ама сен истедин ми, кендин бир 
гитара олабилирсин: беден табиятънън парчаларънъ ьолю сай ве беденин иле рухун
там бир уйум ичинде олсун. Чюнкю беден артък руха каршъ савашмактан вазгечти 
ми, рухун буйрукларъна бойун еди ми ве бьойлеликле ен ийи йола дюштю мю, иште 
о заман рухсал бир мелоди чалмъш оладжан.” (Йуханна Кризостозом; 390 
сенелеринде)

- Инджил чалгъларън кулланълмасънъ ясак етмийор, ама диккатимизи ьонемли 
темая чекийор: иманлъларън сеслери

- иманлълар топлантъда джандан илахилер сьойледи ми, о заман Аллаха 
тапънълъйор. Чалгълар садедже инсанларън сеслерине ярдъм едийорлар. 
Топлантъда Раббе садедже чалгъларла йюджелтмек мюмкюн деилдир.

б)  пратикте диккат етмемиз герекен нокталар:

(1) сес аяръ:

- чалгъларън сеси, инсанларън сесинден даха
йюксек олмамалъ

- йокса иманлълар герек гьормейеджеклер,
кендилери илахи сьойлесинлер

- йокса иманлълар топлантъя катълмайъп
кендилерини садедже сейирджи хисседеджеклер
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 Сон резултат: 

  иманлълар: 0 – 
тонколоналар: 12

(3) чалан кишинин харекетлери:

- кендине диккат чекмесин, херкесин диккатини Иса'я 
чексин.

- инсанларън гьозлерине баксън, кишилери джоштурсун

(2) сьозлер:

- уеашъйоруз, херкес кенди аазъйла илахи 
сьойлесин – илахилерин сьозлери лазъм 
билинсин: герекирсе китап, дефтер, фотокопи я 
да проектор иле гьотерилсинлер.
- ен ийиси: илахилери иманлълара 
езберлетирлеим



4) Илахилерин чешитлери:

- Бунлар мелодилере гьоре деил, ама сьозлере гьоре айрълър

(1) мезмурлар – Мезмурлар китабъндан, я да башка айетлерден алънан сьозлер

  - ьорнек:  “Я Раб дюшманларъм чоалдъ” (375) – Мезмур 3; “Тахт юзеринде 
отурана” (291) Ачъклама 5:13

(2) илахилер – дорудан Аллахъ хитап еден сьозлер

  - ьорнек: “Иса Месих, Сен бизи кайъръйорсун.” (222); “О, Раб Исам, сен 
бюйюксюн” (655)

(3) рух тюркюлери – бирбиримизе сьойленен сьозлер

  - ьорнек:  “Ара бютюн дюняйъ” (38); “Херкесин дерди вар” (699)

алъштърма: 

- икишер, ючер кишилик груп халинде ашаъдаки илахилери тарайън, ханги 
категорийе дюштююню язън – нумара: 20-39; 40-59; 110-129; 140-159; 510-529; 600-
619; 700-719

сорулар:

1) Сизин топлантънъзда илахилерин чоу ханги чешиттен?

2) Сендже бир топлантъда хер категориден айнъ сайъ илахилер ми сьойленсин, 
йокса бир чешиттен даха фазла мъ олсун? Херханги бир протсент вар мъ?

5) илахилер ьоретиш вермек ичин кулланълабилир.

- Jохн иле Георге Wеслей'нин ьорнеи

- 1700 сенелеринде яшадълар ве Ингилтере ве Америка'да чок бюйюк уянъш 
башлаттълар. Методист килиселерин куруджуларъ.

- о заманларда санайи деврими башладъ: кишилер фабрикаларда кьоле олмая 
башладълар. 

- килиселер о ишчилере улашамадъ. Jохн ве 
Георге Wеслей дъшаръда вааз едип онларъ
Раб ичин казандълар. 

- кишилерин окума язмасъ чок дюшюк иди. 
Онун ичин Георге Wеслей Инджилин бютюн
ьоретишини илахилере дьоктю: 6000 илахи
яздъ (сьоз ве мелоди, айръджа 2000 тане
саде сьозлери.

     

- бу бизим ичин бир ьорнек олабилир ми?  Бизим иманлъларъмъз да джоу дефа 
окумак истемийорлар. Садедже Инджилин сьозлерини деил, бютюн ьоретишини 
илахилерле ачъклаялъм. Илахилеримизде бош текрарламалара, я да хеп айнъ генел
сьозлере йер вереджеимизе, онларъ 'сесли ваазлар' халине гетирелим.

- Бьойледже иманлълара салам бир темел олуштурмуш оладжаз.
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6) тартъшма соруларъ:

а) 'рухсал' ве 'дюнясал' мелодилер, ритмлер, акордлар в.с. вар мъ? 'Шейтанън 
мюзии' вар мъ?

б) рухсал ве 'дюня' чалгъларъ вар мъ? Рабби барабанла, гайда, саксофон гиби 
чалгъларла ьовебилир мийиз? Вар мъ ясак едилен бир чалгъ?

в) Раб ханги чешит мюзии даха фазла севийор: джаз, рок, халк мюзии, чалга, 
арабеск, тюрк санат мюзии, рап, диско, кънтрй, поп ...

д) деишик мюзюк стиллер инсанън дуйгусал дурумуну насъл еткилийорлар?

7) 'Дюня мелодилери' иле илахи япмак -

- Мезмурлардан ьорнеклер – базъ Мезмурларда ханги мелоди иле сьойлендии 
язъйор. Демек бу илахилер ьонджеден вардъ, Мезмурун язаръ она йени сьозлер 
уйдурду

Мез 9 – асъл мелоди: 'Оулун ьолюмю'
Мез 22 – асъл мелоди: 'Тан гейии'
Мез 56 – асъл мелоди: 'Узак мешелерде бир гюверджин'
Мез 60, 80 – асъл мелоди: 'Антлашма замбаъ'
Мез 45, 69 - асъл мелоди: 'Замбаклар'
Мез 57, 58, 59, 75 – асъл мелоди: 'Йок етме'

- ама бунлар халк тюркюлери иди (народни песни). Бугюнкю шлагерден фарклъ мъ, 
аджаба?

8) Кенди кендимизе соралим: “Бу илахи нереде кулланъладжак?”

(1) топлантъда мъ?

(2) иманлъ консерде ми?

(3) мюжделемеде (евангелизатсяда) ми?

(4) ДжД-лерде, евде ми, интернетте ми?

- - 
Раб ичин илахи сьойлейен киши лазъм билсин: “Бени сеслейен кишилер кимдир ве 
онлара насъл бир дуйгу вермем лазъм?

- топлантъда илахи сьойлеркен лазъм кендини чок даха фазла контрол етсин. 
Иманлъ консерлерде йени илахилер танътърабилир. Мужделеме консерлеринде 
кишилерин беендиклери стиле гьоре чалабилир. ДжД-лерде кимин не заман ве 
ханги амачла сеследии белли деилдир.

-----------------------------------
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3. кону: Тапънма гьоревлисинин (хвалителин) дуруму

1) аслънда Йени Антлашма'да ьойле бир гьорев гечмийор

- Биринджи топлулукларда съра насъл иди? 1.Коринтлилер 14:26

“ьОйлейсе, кардешлер, насъл оладжак? Топландъънъз заман херкесин бир илахиси 
вар, херкесин бир ьоретиши вар, херкесин гьоктен гелен бир ачъкламасъ вар, 
херкесин бир дили вар, херкесин бир дил чевирмеси вар. Гюзел, ама хершей 
илерлетирмек ичин япълсън.”

- бу айете бакарак илк топланъларънън насъл гечтиини джанландърън... ону 
бугюнкю топлантъларъмъзла каршълаштърън.

2) Ески Антлашма иле Йени Антлашма'да съра насълдър?

- тапънакта илахилери ким сьойлерди:

   2.Тарихлер 29:25-28 – крал Давут заманънда Раб мюзии буйурду
   2.Тарихлер 5:12 – Левилилерин арасънда юч хор япълдъ: Асаф, Хеман, Йедутун

- Йени Антлашма'да илахилери ким сьойлюйор?

   Ефес 5:19; Кол 3:16 = бютюн иманлълар

1.Петрус 2:5
“Аллах рухча бир ев калдъръйор. Сиз де, о евин ичинде дири ташлар олун. ьОйле 
ки, бир кутсал гьоревлилер грубу оласънъз ве рухча курбанлар гетиресиниз. 
Онлар Иса Месихин елийле Аллаха макбул олуйорлар”

3) протестантлъън ен ьонемли инанчларъндан бири: хер иманлъ 
кахиндир, гьоревлидир

1.Йуханна 2:20,27
“Ама сизде Кутсал Оланън месхетмеси вар, ве хепиниз билгилисиниз.”

- мадем дийоруз: Хер герчек иманлъда Кутсал Рух вар, о заман кабул етмелийиз ки, 
хер иманлъ месхедилмиштир, хер иманлъ гьоревлидир.

- маалесеф, бирчок деноминасйонлар бу системи унутмак истийорлар, йениден бир 
айръм гетирмек истийорлар: ел конулмуш кишилер – сърадан иманлълар

- Йени Антлашма'да ел коймак насъл япълърдъ (Апо 13:1-3):

(1) белли бир гьорев ичин ел коярдълар: ел конулан кишинин позисйону 
деишмезди, бир 'папаз' я да башка ьозел дурумуна гечмезди.

(2) белли бир заман ичин: бу гьорев битиндже, ел койманън анламъ да битти – 
кишилер хаят бойунджа 'рйкоположен' (ел койулмуш) деилдилер.

(3) топлулуун адънда: ел коян кишилер айнъ топлулуктан идилер. Ел коймаздълар 
бир организасйонун я да даха бюйюк бир патриархън адъна, ама о топлулуун адъна.

4) демек: Аслънда “ХЕР ИМАНЛЪ бир хвалителдир”

- Ром 12 ве 1.Кор 12 – рухсал вергилерин листеси: неден мюзик гечмийор? Нереде
'хвалител' геьоийор? Джевап: Ром 12:7 (“Егер хизмет етмек исе, хизмет етмек 
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олсун”) - тапънма гьоревлиси 'ярдъмлар' вергисинден бирисидир: о БАШКА 
иманлълара ярдъм едийор, кенди вергилерини куллансънлар.

- демек: хвалителин иши деилдир: херкесин диккатини кендисине чексин, гюзел 
илахи чалсън я да кишилери елентирсин... ама: иманлъларда тапънмак ичин истек 
уянтърсън.

5) башка гьоревлилер ичин гечерли олан шейлер 'хвалител' ичин 
де гечерли

а) гьоревини меджбурийеттен деил, ама меракла япмак лазъм

1.Петрус 5:2
Гюдюджюлюк япън деил зорлуктан имиш гиби, ама Аллахън истедии гиби, хани 
гьонюл разълъъйла. деил казанч ичин, ама меракла. деил сизе еманет едилен 
кишилере зорбаджълък япмакла, ама сюрюйе ьорнек олмакла.

б) ьозел хаятъмъза диккат етмек лазъм

1.Коринтлилер 9:27
“Хайър, бен бедениме серт давранъйорум, ону кендиме кьоле япъйорум. ьОйле ки, 
башкаларъна хабери гетирдиктен сонра, бен кендим ексик булунмаяйъм.”

в) гурура дюшмемек ичин диккат етмеси лазъм

1.Тимотейус 3:6
“Йени бир иманлъ да олмасън. Йокса гурурланаджак ве бьойлеликле айнъ Шейтан 
гиби суча дюшеджек.”

-----------------------------------

4. кону: Геледжек ичин япабиледжеимиз прожелер
1) дююнлерде чалмак ичин иманлъ оркестър

2) сесли песнарка – БГ тюрк иманлъларън ьозелликлери недир? Лазъм ьозел 
йеримизи булалъм: хем Инджл ве ьоретиштие, хем де тапънмакта.

3) Булгаристан илахилеринден бир ДжД

4) чоджук илахилери

5) сес еитими насъл хъзландърабилириз? Иманлъ королар

6) иманлъ интернет радйосу

7) бестекарлъъ дестеклемек
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