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Топлулукта груп 
чалъшмаларъна уйгун бир курс



Гириш:

Ким яздъ?

Йакуп 1:1  
“Аллахън ве Раб Иса Месихин хизметчиси олан Йакуп'тан даълмъш
олан Аллах халкънън оники джинсине, селам.”

Йакуп адъ Йахудилер арасънда чок яйгъндъ. Инджил'де де ен азънда 3 
кишинин адъдър: 

(1) Зебедиолу Йакуп, Йуханна'нън кардеши:   (Мат. 4:21; 17:1; 
26:37; Лука 8:51; 9:54-55; Мар. 10:35-40; Ап.Ишл. 1:13; 12:1-2)

(2) Алфайолу Йакуп адънда башка би апостол (лаабъ: кючюк 
Йакуп) (Мат. 27:56; Мар. 15:40; 16:1; Лука 24:10) -

(3) Иса'нън кардеши Йакуп - (Мат 13:55; Мар. 6:3; Га. 1:19) - 
ьондже бютюн аилеси гиби Иса'я иман етмезди (Йух 7:5), ама 
дирилишинден сонра иман етти. Заманла Йерушалим 
килисесинин ьондери, 'килисенин диреи' олду.

Йазар бютюн килиселерде чок танънмъш олмалъйдъ, йокса онун мектубу 
кабул едилмейеджекти. Зебедиолу Йакуп чок еркен ьолдюрюлмюштю (Апо 
12:2). Алфайоплй Йакуп да онун кадар мешхур деилди. Онун ичин херкес 
Иса'нън кардеши Йакуп'у язар оларак кабул едийор.

Ама кенди адънъ вериркен, кендине 'апостол' яда 'Раббин кардеши' 
демийор. Там бир алчакгьонюллюлюкле Йерушалим топлулуунун ьондери 
олдуу халде, кендини сърадан олан иманлъларла бир кълъйор.

Киме язълдъ?
Айет 1:1 - “Даълмъш олан Аллах халкънън оники джинсине” - бунун 
грекчеси: 'диаспора' (екилен тохумлар). Бу сьоз Бабил сюргюнлююнден 
сонра бютюн дюняя даълан Йахудилер ичин кулланълъйор. Ама Йакуп 
бурада бютюн Йахудилере язмъйор. Стефанус'ун ьолюмюнден сонра 
икинджи бир диаспора олду: “Бьойлеликле даълмъш олан иманлълар хер 
йери долашъп 'хабери' яйдълар” (Апо 8:4).

Саул'ун баскъсъндан качан Йерушалимли Месихчилер бютюн Рома 
Емператорлуунда килиселер курдулар. Бунларън чоу Йакуп'ун танъдъъ 
кишилерди. Ве херхалде кенди топлулукларънда ьонемли бир ьондерлик 
гьореви япардълар. 

Иште, Йакуп онлара кенди теджрюбелеринден язъйор, ханги конулара 
диккат етсинлер, нейе аърлък ве ьонем версинлер дийе. Алъджъларън 
бирчоу ълък ве дюняя дост олмушлардъ. Йакуп, килисенин диреи оларак, 
онлара чок серт уяръда булунуйор.

Не заман язълдъ?
Ен еркен: санълъйор ки, Йакуп анджак
Петрус махпустан сербест бракълдъктан
сонра (Апо 12:17) Йерушалим килисесинин
ьондери олду, о да 44 сенесинде иди. 
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Ен геч: Месихчи олмаян Йахуди тарихчиси Йосефус язъйор ки, Йакуп 62 
сенесинде ьолдюрюлдю, башгьоревлинин буйрууйла шехит едилди. 

Кимиси мектубун еркен язълдъънъ кабул едийор, чюнкю топлантълар ичин 
хала 'синагог' сьозюню кълланъйор. Демек, бу мектуп ьойле бир заманда 
язълдъ, не вакит Месихчилер хенюз Йахудилерин дуаханелеринден 
ковулмамъштъ. 

Мектубун ана конусу
Йакуп мектубу санки Сюлейман'ън ьОздейишлери китабънън Йени 
Антлашма версйонудур. Йакуп'ун ана конусу: Хикмет, анлайъш, билгелик - 
о хершейин башъдър. Иманлъ хаятъмъзда ен биринджи йерде Рабден ону 
истемелийиз.

Ве насъл Сюлейман'ън ьОздейишлери китабъ къса атасьозлерден олушурса,
Йакуп мектубу да къса буйруклар (50'ден фазла) ве аклъмъзда калан 
дейимлерден олушуйор.
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Кону Айетлер

1 Денемелер 1:1-15

2 Ишитмек ве сеслемек 1:16-27

3 Инсан сечмек 2:1-7

4 Канун ве мерхамет 2:8-13

5 Иман ве ишлер  2:14-26

6 Дилимизи дору кулланмак 3:1-12

7 Ики тюр билги  3:13-18

8 Дюня истеклери  4:1-10

9 Кардешини ашаъламак  4:11-12

10 Кендине гювенмек 4:13-17

11 Зенгинлере уяръ  5:1-6

12 Сабретмейи ьоренмек 5:7-11

13 Йемин етмек 5:12

14 Дуа етмейи ьоренмек 5:13-18

15 Гюнахлъ кардеши казанмак 5:19-20
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1. кону  -  Денемелер (1:1-15)

2 Кардешлерим, тюрлю чешит денемелере дюштюнюз мю, ону 
бютюн севинч сайън. 3 Билесиниз ки, иманънъз дененди ми, 
сабъръ мейдана гетирийор. 4 Сабър да ишини тамамласън. 
ьОйле ки, кусурсуз ве тас-тамам оласанъз, хич бир меселеде 
ексик калмаясънъз. 5 Биринизин анлайъшъ ексик ми, Аллахтан
ону дилесин. О, затен хич азарламадан херкесе бола гани 
верийор. Ве о вакът о кишийе анлайъш вериледжек. 

6 Йалнъз, хич шюпхе етмеден иманла дилесин. Чюнкю шюпе 
еден киши, дениздеки далгалара бензийор: рюзгар ону 
савуруйор, саа сола сюрюклюйор. 7 ьОйле бир киши хич хесап 
етмесин, хани Рабден бир шей аладжак. 8 О, ики фикирли бир 
адамдър, бютюн хаятънда салам олмаян биридир.

9 Дюшкюн кардеш йюкселди дийе ьовюнсюн. 10 Зенгин олан 
гене, алчалдъ дийе ьовюнсюн. Чюнкю отун чичеи гиби олуп 
гидеджек. 11 Гюнеш даха йюкселдии гиби, якъджъ бир 
съджаклък башлъйор, ве оту курутуруйор. Отун чичеи 
дюшюйор, онун гюзеллии ве гьорюнюшю йок олуйор. Айнъ 
онун гиби, зенгин адам да там кенди ишлеринин пешинден 
кошаркен сьонюп гидеджек.

12 Не мутлу денемейе даянан адама. Чюнкю тамам булунду му, 
яшам таджънъ аладжак. Раб о таджъ кендисини севен 
кишилере сьоз верди. 13 Оламаз Аллах кьотюлюк ичин 
дененсин, ве кендиси де хич кимсейи ьойле денемийор. О 
заман, киши дененди ми, хич кимсе демесин 'Аллах 
тарафъндан дененийорум'. 14 Хайър, херкесин кенди истеи ону
челип кандъръйор ве о заман киши дененийор. 15 Ондан сонра
истек гебе калъп гюнахъ доуруйор. Гюнах да тамамланънджа, 
ьолюмю доуруйор.

1. Денеме недир? – бир сьоз, ики чок фарклъ анлам

а. Шейтан денийор кьотюлюк ичин: 
- бир хърсъз банкайъ соймак ичин ьонджеден

насъл онун зайъф тарафънъ арарса – сонра
кьотюлюк япъйор

- демек: Шейтан иманлъйъ денейор, сахип
олмадъъ бир шейи еле гечирсин дийе.
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б. Раб денийор ийилик ичин: 
- бир фирма макинайъ сатмадан ьондже онун

ишлемесини насъл денерсе. Ийи ишлемезсе,
резил оладжак, фирманън адъ батаджак.

- демек: Раб иманлъйъ денийор, затен сахип
олдуу бир шейи саламлаштърмак ве
илерлетирмек ичин.

2. Башъмъза зорлук гелиндже тепкимиз не олсун: севинмек

 Хич кимсе, башъна бир зорлук гелди дийе севинемез. Бу 
сачмалъктър ве Йакуп'ун демек иштедии де баскадър. Биз 
денеменин кендисине севинмийоруз, ама денеменин сонуджуна 
севинийоруз.

 Мюслюманлъкта: “Аллах сабър версин“ - демек, танъмадъън гючлю
бир танръ сана бир йюк верийор, ама не о танръйъ танъйорсун, не 
де о йюкю сана неден вердиини билмийорсун.

 Инджил'де: Бизи севен бир баба бизе базъ ишлер верийор, онунла 
иманда бюйюйелим дийе.

 Раббин амаджъ недир: деил рахат яшаялъм, Аллах бютюн 
енгеллери калдърсън - ама бизим карактеримиз 
саламлаштърълсън.

 “кусурсуз ве тастамам оласанъз, хич бир меселеде ексик 
калмаясънъз.“ - бу демек деил, бир гюн тамамен гюнахсъз 
оладжаъз. Ама олгун иманлъ оладжаъз:

Ефес 4:13-14 
Ен сонунда - хепимиз иманън бирлиине еришеджез, - Аллахън 
Олу'ну ийи гиби танъяджаз, - йетишмиш инсанлар оладжаз ве - 
Месихин долулуунун там ьолчюсюне вараджаз. 14 О дереджейе 
гелдик ми, артък уфак къзанлар олмаяджаз. Далгалар бизи саа 
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сола даътърмаяджак. Хер ьоретиш бизи рюзгâр гиби ьотейе 
берийе юфлемейеджек 

 Бизи иманда бюйютюрмек ичин, Раб чоу заман семинерлер, 
илахилер ве бизе дуйгуландъран башка олайларъ кулланмаяджак, 
денемелер ве зорлуклар кулланаджак.

 Ром 5:3-5  - иманлънън карактеринде бюйюме адъмларъ

(1) Кутсал Рух дьокюлюйор    (2) съкънтълар   (3) даянма куввети


(4) дененмиш кишилик  (5) умут

 2.Петрус 1:5-9  - иманлънън карактеринде бюйюме адъмларъ

(1) иман   (2) ийи табийетлер   (3) билги 
(4) кендини заптетмек куввети   (5) Аллах коркусу 
(6) кардеш севгиси    (7) севги

3. Денеме ичинде не лазъм ?

а. Хикмет  (анлайъш, акъл, билгелик)   (айет 5)
 Хикмет аслънда недир:  

ХИКМЕТ  =  “Дору карар верме гюджю”

Бугюнлерде иманлълар, бир карар верме дурумуна гелиндже, даха 
фазла Аллахтан анънда билги алмак истийорлар. Онун ичин хеп 
пейгамберлик сьозлери, рюялар ве гьорюмлер истийорлар. Йа да 
Кутсал Китап'тан бир айети окуйуп хейеджанланъйорлар. Ве Раб 
кими кере герчектен де ьойле ишлийор.

Ама Раб икинджи йолдан да иманлъя конушуйор: хикметле. О заман 
иманлъ демийор “Аллах бана конушту” ... ама дийор: “Бен карар 
вердим”. Демек Раб кардеше хикмет верийор, о да япаджаъ ишлер 
ичин сорумлулук ташъйор, 'Раббин конушмасъ'нън аркасънда 
сакланмъйор.

 Дору карар вермек ичин 2 шей герекли:
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а) билги - демек Месихчи кендини гелиштирийор: хем Аллахън 
сьозюню даха дерин ьоренийор, хем дюнясал конуларда даха фазла 
билги единийор. 

Бир кишинин бу дюнядан хабери йокса, дору карарлар да 
веремийор. Ичинде яшадъъмъз девлетин дилине ийи билмесек, 
канунларъ анламасак, гюнделик конуларда герчеклери билмесек, 
насъл хикмет казанаджаъз?

Айръджа, Кутсал Китап'ъ ийи билмесек, Месихчилиин ана 
конуларънъ ве ен ьонемли ьоретишлерини билмесек, Раб бизде 
насъл хикмети мейдана гетиреджек?

б) теджрюбе - садедже теори йетерли деил; анджак герчек хаятта 
хикметини испатламъш олан иманлъ хикметлидир. О теджрюбейи 
казанмак ичин 3 йол вар:

(1) кенди хаятъмъздан - йени иманлъ икен чок хата япъйоруз. 
Онун ичин анджак Рабле белли бир заман яшадъктан сонра 
хикмети казанъйоруз

(2) янъмъзда яшаян кардешлерден - Бен хершейи билмийорум. 
Бенден ьондже имана гиренлер де чок шейлер билийор... 
онлардан биршейлер ьоренейим.

(3) Аллахън Сьозюнден - Мезмур 119:97-100

Не кадар северим ясанъ! 
Бютюн гюн дюшюнюрюм онун юзеринде.
Буйрукларън бени дюшманларъмдан билге кълар, 
Чюнкю хер заман аклъмдадър онлар.
Бютюн ьоретменлеримден даха акъллъйъм, 
Чюнкю ьоютлерин юзеринде дюшюнюйорум.
Йашлълардан даха билгейим, 
Чюнкю сенин кошулларъна уйуйорум.

 Хем денемеден ьондже, хем денеме ичиндейкен хикмет лазъм: 
башъмъза гелен бирчок белалар бизим кафасъзлъъмъздан олуйор. 

 иманлъ хаятънда чок деерли бир шей: анлайъш, билгелик (БГ: 
мъдрост) - онун ичин дуа едийор муйуз?

 Крал Сюлейман'ън ьорнеи: о да хершейден ьондже Рабден хикмет 
истеди:

1.Краллар 3:11  
Танръ она шьойле деди: "Мадемки кендин ичин узун ьомюр, 
зенгин-лик ве дюшманларънън ьолюмюню истемедин, бунларън
йерине адил бир йьонетим ичин билгелик истедин; истеини 
йерине гетиреджеим.

б. Иман (айет 6-8)
Маркос 9:23-24 
Иса адама деди: "Не
демек: 'Сенин елинден
гелирсе'? Иман еден
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киши хер шейи япабилир." Чоджуун бабасъ хемен шьойле 
хайкърдъ: 
"Иман едийорум! Имансъзлъъма ярдъм ет!"

 “Рюзгар ону саа сола савуруйор” -  Бирчок иманлъ, хаятларънда бир 
зорлук гьорюндже (рюзгар), Раббин ийилиинден шюпхе етмейе 
башлъйорлар. “Бу насъл Аллах иди ?” дийорлар. 

 Ама йениден домуш, Рабби якъндан танъян, Онун характерини ве 
ийилиини билен иманлъ саламлък казанъйор.

 Денемеде булунан ве иманъ зайъф олан кишийе Раб гаранти верди:  

1.Кор 10:13   
“Аллах да садикандър. О изин вермейеджек, сиз ьойле бир 
денемейе дюшесиниз, хани ташъябиледжеинизден даха бюйюк 
олсун. Ама денеме иле бирликте айнъ заманда бир чъкъш йолу 
да хазърлаяджак. ьОйле ки, ону ташъябилесиниз.”

► Пайлашън:    Беним иманъм ен фазла ханги дурумларда сарсълдъ? 
  Ону насъл йендим?

4. Денеме ичинде кенди позисйонумузу анламак (айет 9-11)
 Ким имана гелмеден ьондже йюксек позсийонда иди ‘Раб бени 

алчалтъръйор’ дийе дюшюнсюн. Раб Иса зенгинлер хаккънда не 
деди? Она гьоре айетлер булун!

 Ким имана гелмеден ьондже дюшюк позсийонда иди, ‘Раб бени 
йюкселтирийор, дийе дшюшюнсюн. Раб Иса фукаралар ичин не деди?
Она гьоре айетлер булун!

 Раб килисе ичинде ешитлик яратъйор. Ийи бир топлулукта заманла 
кишилер герчектен кардеш дереджесине геледжеклер. Кьоле ве 
онун сахиби айнъ Раббин софрасънъ пайлашаджаклар ве хер бир 
конуда бирбирлерине ярдъм едеджеклер.

5. Денемеде даянманън сонуджу: яшам таджъ (айет 12)
 бугюнкю тачларъ дюшюнмейелим: корона (кралън семболу), я да 

дююндеки гелин тачларъ (сюслеме)
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 ама челенк: дефне япраъндан ьорюлмюш бир чембер. Кими кере ону
съвъ алтъна бандърърдълар. Спор яръшларънда казанан атлетлере 
верилирди; бугюнкю мадаля гиби; ама садедже биринджи йер ичин, 
яни гюмюш ве бронз йокту.

 Крал, я да гелин таджънъ алмак ичин урашмъйор, хемен хазъра 
алъйор  -  факат спорджу сенелердже урашъйор, кендини съкъйор, 
зорлуклардан гечийор.

6. Денеме ичинде Аллахъ сучлаямайъз (айет 13-15)
 Кьотю анламдаки денеме нереден гелийор: Аллахтан мъ, Шейтандан 

мъ – йокса ючюнджю варянт: кенди йюреимизден ми?

 “Карактеримиз кадеримиздир” – йюреимизде не варса, биз она уйгун 
ишлер япъйоруз, ве о ишлерин сонучларъйла яшамак зорундайъз  – 
денемелер ьойле олуйор.

 Хер денемеде хем Шейтан'ън пармаъ вар, хем де Раббин планъ ве 
амаджъ вар. Ама гене де не Шейтанъ, не де Рабби сучлуйоруз, кенди
кендимизи сорумлу тутуйоруз. 

14 Хайър, херкесин кенди истеи ону челип кандъръйор ве о 
заман киши дененийор. 15 Ондан сонра истек гебе калъп 
гюнахъ доуруйор. Гюнах да тамамланънджа, ьолюмю доуруйор.
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“Tanrı gibi olacaksınız”

Yılan, "Kesinlikle 
ölmezsiniz" dedi, 

Meyveyi koparıp yedi. 

Topraktan yaratıldın ve 
yine toprağa döneceksin.



► Груп чалъшмасъ:   Бирликте араштъръп ашаъдаки олайларда гюнах 
ишлейен кишинин 

  йюреиндеки гизли истеи булун:

Киши: Айетлер: Денеме: Гизли истек:

Лут Йаратълъ
ш 
13:5-13

Лут чевресине бактъ. 
Шериа Овасъ.. Хер йерде 
бол су вардъ... Содом'а 
якън бир йере чадър 
курду.

...................

Акан Йешу 
7:14-26

“Гюзел кафтанъ,  гюмюшю,
алтънъ гьорюндже 
даянамайъп алдъм.”

...................

Давут 
иле Бат-
Шеба

2.Самуел 
11:1-27

Дамдан йъканан бир кадън
гьордю. Кадън чок 
гюзелди. 

...................

Петрус Лука 
22:54-61

"Сен де онлардансън”

...................

Хананя 
иле 
Сафира

Апо 
5:1-11

Парасънън бир 
парчасънъ гетирип 
апостолларън 
аякларънън дибине 
брактъ.

...................
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2. кону  -  Ишитмек ве сеслемек (1:16-27)

16 Севгили кардешлерим, алданмайън! 17 Хер гюзел бахшиш, 
хер кусурсуз верги, йукаръдан гелийор, Iшъклар Бабасъ'ндан 
гелийор. Онда хич бир деишме я да дьонеклик гьолгеси йок. 
18 Кендиси истедии ичин, хакикат сьозюню кулланъп бизи 
доурду; ьойле ки, Онун варлъкларънън арасънда санки илк 
йемишлери олалъм.

19 Онун ичин, севгили кардешлерим, херкес сеслемекте шевик
олсун ама конушмакта, хем де ьофкеленмекте аър олсун. 20 
Чюнкю инсанън ьофкеси Аллахън дорулууну мейдана гетирмез.
21 Мадем ьойле, бютюн пислии ве даха гери калан кьотюлюю 
бир кенара атън. Ичинизе екилмиш олан сьозю 
алчакгьонюллюлюкле кабул един. О сьозюн ичинде вар куввет,
сизи куртарсън.

22 Ама о сьозю йерине гетиренлер олун, деил саде ишитенлер. 
Онлар кенди кендилерини алдатъръйорлар. 23 Чюнкю киши 
саде сьозю ишитен бирийсе, ама ону йерине гетирен бири 
деилсе, о вакът ьойле бир адама бензийор ки, кенди йюзюню 
айнада гьорюйор. 24 Адам кендини гьорюп йолуна девам 
едийор ве даккада унутуйор, насъл бир адам олдууну. 25 Ама 
хер ким гьозлерини ексиксиз сербестлик канунуна дикерсе ве 
онда девам едерсе, ве чабук унутан бир ишитиджи олмазса, 
ама иши битирен бири исе, иште о адам хер яптъъ ишинде 
берекетленмиш оладжак. 

26 Бир киши кендини 'Аллах адамъ' саярса, ама кенди дилини 
заптетмесе ве бьойлеликле кенди йюреини алдатърърса, о 
кишинин Аллах инанджъ боштур. 27 Баба Аллахън ьонюнде 
гечен, темиз ве кусурсуз Аллах инанджъ шьойле олуйор: 
ьоксюзлери ве дул кадънларъ кенди чекилери ичинде 
долашмак ве кендини дюнянън лекелемесинден узак тутмак.

1. Асъл берекетлерин кайнаъ
 Хепимиз берекет аръйоруз - истийоруз хаятъмъз ийи гечсин. 

 Ама бизи мутлу едеджек олан шейлер недир?

Евлилик
ми?

чок евлатлар
мъ?

сюслю бир
ев ми?

бол бол
елендже ми?

Салък
мъ?
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► Пайлашън:  Беним ичин бунларън ен ьонемлиси недир? Нейе ен чок 
заман ве

  пара харджъйорум, юзерине ен чок дюшюнюйорум?
  (херкес ачък конушсун; кимсе 'рухсал' джеваплар вермесин)

 Бунлар хепси гюзел шейлер ама калъджъ деил. Ким онларън 
пешинден кошарса алданъйор.

 “Алданмайън! Хер гюзел бахшиш, хер кусурсуз верги, йукаръдан 
гелийор" = саде Раббин кендиси бизе ьойле шейлер веребилир ки, 
бизи герчектен мутлу едебилсин.

 Йахудилер ичин йукаръ ве ашаъ дюшюнджелери чок бюйюк анлам 
ташърдъ. Бугюн учаа бинийоруз, алъштък. Ама о заманън инсанларъ 
йукаръсъ ичин хеп 'Аллахън катъ' дердилер. Ашаъдан гелен херсей 
санки Шейтанън янъндан гелирди, ланетли иди. 

 Месела: илк инсанларън йийентилери:  Адем ве Хавва ен башта 
аачлардан мейва йердилер. Бу ьонемли: санки Йакубун дедии гиби 
"Хер гюзел бахшиш" онлар ичин йукаръдан гелди. - Ама сонра Раб 
Адем'е буйурду, ашаъдан, яни топрактан бесленсин. О ланет иди, 
артък Аллахън катъндан узак, ашаъдан гелен бир йийенти.

          

 ‘Iшъклар Бабасъ’ = гьоктеки ъшъкларъ яратан. Ама онлар хеп 
деишийор, бирбирлерине гьолге салъйорлар, кими заман айдънлък, 
кими заман каранлък олуйорлар. Онларъ яратан кендиси ьойле 
деилдир: хеп айнъ калъйор.

 'Илк йемишлер олалъм' - Биринджи чъкан мейвалар чок пахалъдър, 
чюнкю аздърлар. Биз де Раббин гьозюнде къйметлийиз, чюнкю аз 
кишийиз. Илк йемишлер даха бюйюк реколтенин мюждеджиси = 
аркасъ геледжек. Биз иманлълар йени дюнянън биринджи 
инсанларъйъз.

2. Сеслемек, конушмак, ьофкеленмек
- 'сеслемекте шевик, ама конушмакта аър олмак”  -  
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YUKARIDAN gelen yiyenti 
= bereket

AŞAĞIDAN gelen yiyenti 
= lanet



- Иса бошуна демеди: “Еветиниз евет, хъйрънъз хайър олсун” - иманлъ 
аърбашлъ олмалъ, сьозлерини ийи сечмели. Бош лафлар ве чок 
конушмактан хер заман зарар гелийор.

- 'конушмакта ве ьофкеленмекте аър олсун' - бу икиси берабер гидийор: 
конуштукча ьофкеленийоруз, ве ьофкелендикче конушуйоруз.

Сюл.ьОзд. 12:16 
Ахмак синирлендиини хемен белли едер, ама яваш бир киши 
ашаъланмая алдърмаз

Сюл.ьОзд. 14:29 
Геч ьофкеленен акъллъдър. Чабук синирленен акълсъзлъънъ 
гьостерир. 

Сюл.ьОзд. 29:11 
Акълсъз хеп патламая хазърдър, ама анлайъшлъ киши 
ьофкесини дизгинлер. 

 иманлълар биле синирли олмайъ нормал саярлар (‘Иште, бен 
ьойлейим’). Ама Инджил ону гюнах сайъйор.

 Ефеслилер 4:26-27 -  “Къздъън вакът гюнах ишлеме. Гюнеш сенин 
къзгънлъънън юзерине батмасън. Шейтана фърсат вермейин.” 

 кендини контрол едебилмек, Кутсал Рухун бизде мейдана гетирдии 
бир мейведир – Галатялълар 5:22-23  "Ама Рухун йемиши шьойле: 
севги, севинч, баръш, сабър, явашлък, ийилик, садикан олмак, 
йумушаклък ве кендини заптеттирмек"

- 'инсанън ьофкеси Аллахън дорулууну мейдана гетирмез' -  Демек, не 
заман дорулук ичин урашсак биле хаккъмъз йок ьофкеленелим.

 Бу, ьозелликле ьондерлер ичин гечерлидир. Бу конуда ьобюр 
иманлълара ьорнек олмалъ: 2.Тимотейус 2:24-25

“Ве Раббин хизметчиси лазъм кавга етмесин, ама лазъм 
херкесе йумушак даврансън, ьоретирмейе хазър олсун ве 
кендисине япълан хаксъзлъклара каршъ сабретсин. 25 Лазъм, 
кендисине каршъ геленлери алчакгьонюллюкле тербийейе 
чексин. Белки де Аллах онлара тьовбейи вереджек, хакикатъ 
танъсънлар.”
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- “бютюн пислии ве даха гери калан кьотюлюю бир кенара атън. 
Ичинизе екилмиш олан сьозю алчакгьонюллюлюкле кабул един.”

 Раб истийор, карактеримиз деишсин. Онун гьозюнде рахат яшамактан
бу даха ьонемли. 

 Раб кенди евлатларъйла Шейтана каршъ ьовюнюйор, онларла 
ферахланъйор: 

Ейуб 1:8
"Кулум Ейюп'е бакъп да дюшюндюн мю?" деди, "Чюнкю дюняда 
онун гибиси йоктур. Кусурсуз, дору бир адамдър. Танръ'дан 
коркар, кьотюлюктен качънър."

 Иманлънън карактери анджак о заман деишеджек, не заман Аллахън 
сьозюню джидди аладжак, о сьоз онун хаятънда бир йер аладжак.

 Аллахън сьозю ве карактерин деишмеси арасъндаки балантъ хеп 
конушулуйор. 1.Петрус 2:1-2

“Онун ичин, хер тюрлю кьотюлюк ве хер тюрлю курназлък, 
икийюзлюлюк, късканчлък ве хер тюрлю зем япмак - бунларъ 
бир тарафа атън. 2 Аллахън сьозю темиз сюте бензийор. Сиз 
де, йени домуш бебеклер гиби, о сютю ьозлейин. ьОйле ки, 
онунла куртулушта бюйюйесиниз.”

3. Ишитмек ве йерине гетирмек
- “Ама о сьозю йерине гетиренлер олун, деил саде ишитенлер”

Аллахън Сьозюне насъл кулах верийоруз?

1) 
Телевизйонда 
бир кишинин сеси
гиби ми: бизе 
елендже олсун, 
вакът гечсин 
дийе ми?

2) Бир 
шаркъджънън 
сьозлери гиби 
ми: бизи 
дуйгулантърсън 
мъ дийе?

3) Йашлъ бир 
деденин насъхат-
ларъ гиби ми: 
сеслийоруз ве 
ишимизе гелирсе 
йерине 
гетиреджез дийе 
ми?

4) Йокса бизе 
буйрук верен бир 
шефин сеси гиби
ми: даха 
дуйдуумуз гиби о 
бизе буйрук олсун
дийе ми?

- “Чюнкю Аллах канунуну ишитенлер Аллах катънда сучсуз сайълмаяджак,
ама Аллах канунуну йерине гетиренлер сучсуз сайъладжак.” - Ромалълар 
2:13
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- Диккат етмезсек, ьойле бир анлайъша гелийоруз, садедже бир груп 
инсана катълдъъмъз ичин кендимизи дору сайъйоруз: “топлантъя 
гидийорум”, “дуадайъм”, “християнъм”, “дору йолдайъм” - ама бу бизи 
куртармаяджак. Анджак Раббе итаат етмек.

- йокса алданъйоруз, кенди кендимизи алдатъръйоруз:

- “ьОйле бир адама бензийор ки,
кенди йюзюню айнада гьорюйор. Адам
кендини гьорюп йолуна девам едийор
ве даккада унутуйор, насъл бир адам
олдууну.”

 инсан неден айная бакъйор:
лекелери силсин, саьоларънъ
дюзелтирсин дийе. Садедже
бакмак бизе бир файда
гетирмез.

 айнъ онун гиби, бирчок киши Аллахън сьозюню ишитийорлар, бир 
санийе ичин дуйгуланъйорлар, ама хаятларънда бир деишиклик 
япмазлар.

"о адам хер яптъъ ишинде берекетленмиш оладжак"

 "гьозлерини ексиксиз сербестлик канунуна дикмек"

 Муса'нън кануну ве Месихин кануну - 

Йеремя 31:31-34
"Исраил халкъйла ве Йахуда халкъйла Йени бир антлашма 
япаджаъм гюнлер гелийор" дийор РАБ, 32  "Аталарънъ Мъсър'дан 
чъкармак ичин Еллеринден туттуум гюн онларла яптъъм 
антлашмая бенземейеджек. … 33  "Ама о гюнлерден сонра... 
ясамъ ичлерине йерлештиреджем, онларън йюреклерине 
язаджаъм. Бен онларън Танръсъ оладжаъм, Онлар да беним 
халкъм оладжак. 34  Бундан бьойле кимсе комшусуну я да 
кардешини, 'РАБ'би танъйън дийе акъл вермейеджек. Чюнкю 
кючюк бюйюк хепси танъяджаклар бени" дийор РАБ. "Чюнкю 
сучларънъ баъшлаяджаъм, гюнахларънъ артък анмаяджаъм." 

герчек иманлънън дуруму будур: артък Аллахън кануну онун йюреинде 
язълъ. О Арамаяджак колайлък, ама истейеджек Аллахъ хер конуда мемнун
етсин.

 "онда девам етмек"

 "чабук унутан бир ишитиджи олмамак"

 "иши битирен бири олмак"

Матта 7:21-23 бюйюк пасторлар, муджизе ве пейгамберлик япанлар биле 
яргъланаджак ве бирчокларъ сонсуз атеше йолланъладжак.

Матта 7:24-27 ики ев бензетмеси: 

16



 4. Герчек Аллах адамъ олмак -  айет 1:26-27 -
- хем бир шей япмамак: “кендини дюнянън лекеленмесинден узак тутмак”

- хем бир шей япмак: “ьоксюзлери ве дул кадънларъ кенди чекилери 
ичинде долашмак”
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Bu evler iki tür insanı 
gösteriyor. 

- Aralarındaki fark nedir?

- Senin hayatın hangi eve
   benziyor?

SAHTE dindarlık:
Sadece kendini görüyor, 
kendini besliyor 

GERÇEK dindarlık:
(1) kutsallığa önem veriyor
(2) başkalarının
     ihtiyaçlarını düşünüyor

  no !no !



3. кону  -  Инсан сечмек (2:1-7)

1 Кардешлерим, шанлъ Раббимиз Иса Месихе иман едеркен, 
инсан сечмейин. 2 Чюнкю дийелим, алтъндан бир йюзюк 
ташъян ве сюслю рубалар гийийен бири топлантънъза гелийор.
Ве айнъ заманда фукара ве йъртък рубалар гийийен башка 
бири гелийор. 3 Ве о заман сюслю рубаларъ гийийен адама 
сайгъ гьостерип дийорсунуз, "Сен бурада гюзел йерде отур". 
Фукара адама гене дийорсунуз: "Сен, ее орада, аякта дур" я да,
"Сен бурада аякларъмън дибинде отур". 4 О вакът сиз аранъзда
айръм япмъйор мусунуз, кьотю дюшюнджели давалайъджълар 
олмуйор мусунуз?

5 Сеслейин, беним севгили кардешлерим: Аллах бу дюнянън 
фукараларънъ сечмеди ми, иманда зенгин олсунлар ве 
краллъън мирасчъларъ олсунлар? Ве Аллах о краллъъ 
кендисини севен кишилере сьоз верди. 6 Сиз гене фукараларъ 
хор гьорюйорсунуз. Сизи къръп дьокенлер, сизи давалара 
сюрюклейенлер кимдир? Зенгинлер деил ми? 7 Сиз къйметли 
бир адла чарълдънъз, онлар гене о ада сьовмюйорлар мъ?

1. Бир ьорнек: топлантъя геленлере насъл давранъйоруз
 Дурум не иди: ики киши айнъ пазар гюню топлантъя гелийор:  бири 

фукара, бири зенгин. Дъш гьорюнюшюне гьоре онлара йер 
верилийор.

 Бунун аркасъндаки
дюшюндже недир: “Бу
зенгин адам бир кере
имана гелсин,
топлантъмъз ичин
бюйюк файда оладжак.”
Чюнкю зенгинлерин чок
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“Ye kürküm, 
ye!”



танъдъкларъ вар, адамън сьозю гечийор, о чок киши имана 
гетиребилир.

2. Кутсал Китапта иманлъ зенгин кишилер
 Раб зенгинлие кьотю гьозле бакмъйор. Кутсал Китапта базъ 

зенгинлер:

 Ески Антлашма: Ибрахим, Ейуб, Йакуп, Йусуф, Сюлейман, 

 Йени Антлашма: Аримтеялъ Йусуф, Закай, Матта, Лидия (Апо 16:14), 
Манаен (Апо 13:1)

3. Имана гелмиш зенгинлер насъл даврансънлар?
 Апо 19:8 (Закай) - зенгинликлери нереден гелди? Егер кьотю йолдан 

пара казандъйса ону гери чевирсинлер.

 1.Тим 6:8-10 - зенгин олмак хевеси, пара ве мал севгисини 
йюреклеринден атсънлар - йокса топлулуа кьотю ьорнек олурлар, 
иманлъларън ичинде късканчлък ве пара севгисини 
уянтъраджаклар

 1.Тим 6:17 - паранън йерине Раббе гювенмейе ьоренсинлер

 1.Тим 6:18 - параларънън бир парчасънъ фукаралара версинлер

 Ром 12:8 - параларъ иле Раббе хизмет етсинлер, топлулуу 
дестеклесинлер. Пара казанъп ону Раббин хизметинде кулланмак, 
бир рухсал верги (армаан) оларак гечийор. Ве чоу иманлъ “Раб бана
дил вер, бана пейгамберлик вер!” дийе дуа едеркен, хемен хемен 
хич кимсе дуа етмийор “Раб бана финанс верме армаънънъ вер” 
дийе. 

4. “Аллах бу дюнянън фукараларънъ сечмеди ми?” (а.5)

 Матта 11:5

 Лука 4:18-20; Йешая 11:2-5 

 Лука 6:20

 Лука 16:22-25

 1.Кор 1:26-29

 2.Кор 8:9

5. Зенгинлерин иманлълара дюшманлъъ (а.6-7)
Бу айетлер бир даха гьостерийор, Йакуп мектубу не кадар еркен язълдъ:

 Месихчилер даха Йахудилерин арасънда Йахудилер гиби яшардълар,
ама чоу синагогдан ковулмушлардъ

 Зенгинлер Месихчшлере хаксъзлък едердилер
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  ►  Paylaşın:    
     - Fukaralar neden mutlu sayılıyor? 
     - Rab hep fukara kalmamızı istiyor mu?
     - Fukaralar nasıl Rabde zengin olabilir?



 Йахудилер Иса'нън адъна сьовердилер (Ромалълар ве Греклер ону 
япмаздълар)
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4. кону  -  Канун ве мерхамет (2:8-13)

8 Ама Кутсал Китаба гьоре кралън кануну шудур: "Комшуну 
кендин гиби севеджексин!". Ону йерине гетирдиниз ми, ийи 
япаджанъз. 9 Ама инсан сечтиниз ми, гюнах ишлийорсунуз. 
Канун да сизи давалайъп сучлу чъкаръйор. 

10 Чюнкю хер ким бютюн кануну тутарса, ама саде бир тек 
меселеде ону бозарса, о бютюн кануна каршъ суч ишлемиш 
олуйор. 11 "Зина етмейеджексин" дийен Аллах, айнъ заман 
"Катиллик япмаяджаксън" да деди. Пеки дийелим, зина 
етмийорсун ама катиллик япъйорсун - о заман гене кануну 
бозан бири олуйорсун.

12 Сербестлик кануну иле даваланаджанъз; сиз де ьойле 
кишилер гиби конушун ве яшайън. 13 Чюнкю ким мерхамет 
етмедийсе, онун даваланмасъ да мерхаметсиз оладжак. Ама 
мерхамет даваламайъ йенийор.

1. Кралън кануну: 'Комшуну кендин гиби сев'   (айет 8-9)
 Йахудилер ичин Муса'нън кануну бугюне кадар ен йюксек шейдир. 

Ама бурада ‘кралън кануну’ денилийор. Бу Муса'нън мъ, йокса 
Иса'нън мъ канунудур?

 ”Комшуну кендин гиби севеджексин” ен бюйюк ве ен гениш анламлъ
сьоздюр – вар мъ херханги бир шей буна гирмесин?

 Иса бу сьозю бир буйрук оларак верди, деил бир теклиф, я да ийи 
бир фикир гиби. Бу сьозе гьоре даваланаджаъз. - Факат Йакуп 
бурада садедже дийор: “Ону йерине гетирдиниз ми, ийи 
япаджанъз”. Йакуп бурада куртулуш конусуну ачмъйор. Иманлънън 
дору давранмасънъ саламак истийор.
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2. канунун пренсиби: я хеп, я хич (айет 10-11)
 Йакуп бурада конуйу даха гениш оларак еле алъйор. Аллахън кануну 

насъл уйгуланъйор дийе гьостерийор.

 Нормал инсан насъл дюшюнюйор: “Ашаъ йукаръ ийи яшадън мъ, 
Аллах сени кабул едеджек”

 Ама бу чок янлъш: канун лазъм 100% йерине гетирилсин. Канунун бир
парчасъна каршъ суч ишлейен, бютюн кануну бозмуш олуйор:

 Гал 3:10; Йаса 27:26  
“Ким бакъйор канунун ишлерини япмаа, онлар хепси 
ланетлидир. Чюнкю шьойле язълмъштър: 'Канунун китабънда не
язълмъшса - ким онларъ текине кадар тутмазса ве онларъ 
йерине гетирмезсе ланетлидир.”

 Гал 5:3
Ве сюннет олан хер адамдан ичин бир де шуну кесин 
сьойлейейим: о меджбурдур бютюн Аллах кануну тутсун.

 Араба сюреркен кърмъзъ ъшъъ гечтин ми, дийемезсин: “Ама бен 
вергилерими хеп вакътла ьодюйорум.” – дюняда хич бир полис 
буну кабул етмейеджек.

 Адвентист килисесинин бюйюк хатасъ затен будур. Муса'нън канунуну
3 парчая айъръйорлар:  

(1) ахлки (морал)  (2) идари (девлетле илгили)  (3) тьоренсел (серемонял).

(2) ве (3) иптал олмуш, яни бугюн бизе гечерли деилмишлер... ама (1) ве 
ьозелликле 10 емир, ве ен фазла 4. емир (Шабат гюню) бугюне де бизе 
гечерли имиш.

 Табии ки, Йакуп буну сьойлемийор; Иса'нън ачъкламасъна гьоре, тек
бир канун вар: Кралън кануну = севги (Аллаха каршъ ве комшумуза 
каршъ)

 Онун ичин: инсан сечен иманлъ, зинаджълар ве катиллер кадар 
сучлу сайъладжак; чюнкю айнъ кануна каршъ суч ишлемиш олуйор.

3. Сербестлик кануну (айет 12-13)
 Иса Месих иманлъсъ канунун алтънда мъдър, йокса деил мидир? – 

Павлус ‘хайър’ дийор (Ромалълар 6:14 окуйун!), Йакуп ‘евет’ дийор.
Хангиси дору?
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 Аслънда Павлус ве Йакуп айнъсънъ сьойлюйорлар: ‘Месихчи 
мерхамет системин алтънда яшъйор. Йакуп да айнъсънъ дийор 
“Чюнкю мерхамет даваламайъ йенийор (айет 13)”

 Она гьоре яшамак ве конушмак насъл олуйор (айет 12)? Пайлашън.
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5. кону  -  Иман ве ишлер  (2:14-26)

14 Кардешлерим, бир киши дерсе, "Беним иманъм вар", ама 
онда ишлер йок, она не файда? ьОйле бир иман ону 
куртарабиледжек ми? 15 Дийелим, бир кардеш я да 
къзкардешин йок не гийисин, ве гюнделик екмеи де йок. 16 
Сонра сизден бири она десин, "Селаметле гит! Иншаллах 
ъсънъп доярсън", ама бедене не лазъмса она вермесин - бу иш
нейе ярар? 17 Айнъ онун гиби, иман ялнъз башъна, хани 
ишлери олмадан, ьолюдюр.

18 Белки бириси дийеджек: "Сенин иманън вар, беним гене 
ишлерим вар". Сен бана иманънъ гьостер ишлери олмадан, бен
де иманъмъ кенди ишлеримле сана гьостереджем. 19 Сен 
инанъйорсун, Аллах бирдир. Ийи япъйорсун; кьотю рухлар да 
иман едийорлар, ама титремекле!

20 Ей сен серсем адам! Демек кесин билмек истийорсун, 
аджаба ишлер олмадан иман ьолю мюдюр дийе. 21 Пеки, 
дедемиз Ибрахим ишлерле сучсуз сайълмадъ мъ, не вакът 
олуну Исхак'ъ курбанйеринин юстюне койду? 22 Гьорюйорсун, 
насъл онун иманъ онун ишлерийле бирликте ишледи. Онун 
иманъ ишлемекле тамамландъ. 23 Бьойлеликле шу кутсал язъ 
йерине гелди: "Ибрахим Аллаха иман етти, бу да она дорулук 
сайълдъ." Ве онун адъ 'Аллахън досту' олду. 24 Евет, 
гьорюйорсунуз, инсан ишлемекле сучсуз сайълъйор, деил саде
иман етмекле.

25 Айнъ онун гиби, йолсуз бир кадън олан Рахав да ишлемекле 
сучсуз сайълдъ, не вакът о хаберджилери мисафир етти ве 
башка йолдан гери гьондерди. 26 Насъл рух олмадан беден 
ьолюдюр, айнъ онун гиби ишлери олмаян бир иман да 
ьолюдюр.
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1. Павлус ве Йакубун яздъкларъ бирбирине терс ми 
дюшюйор?

ПАВЛУС ЙАКУП

Гал 2:16 
Гене де билийоруз ки, инсан 
дору сайълмъйор канунун 
ишлерини япмакла, ама Месих
Иса'я иман етмекле. 

Йакуп 1:24 
Евет, гьорюйорсунуз, инсан 
ишлемекле сучсуз сайълъйор, 
деил саде иман етмекле.

Ром 4:2-3
Ибрахим яптъъ ишлеринден 
ичин сучсуз сайълмъш 
олайдъ, о вакът хаккъ 
оладжайдъ ьовюнсюн. Ама 
деил ьовюнсюн Аллахън 
ьонюнде.  Кутсал Китап не 
дийор? "Ибрахим Аллаха иман 
етти, бу да она дорулук 
сайълдъ."

Йакуп 1:21 
Пеки, дедемиз Ибрахим 
ишлерле сучсуз сайълмадъ 
мъ, не вакът олуну Исхак'ъ 
курбанйеринин юстюне койду? 
22 Гьорюйорсун, насъл онун 
иманъ онун ишлерийле 
бирликте ишледи. Онун иманъ
ишлемекле тамамландъ.

 Павлус мектупларънда хеп айнъ ьоретиши верийор: киши саде иман 
етмекле куртулуйор, деил ийи ишлерле, севапларла.

 Йакуп там терсини сьолюйор гиби язъйор: инсан садедже иманла 
куртулмаз, лазъм айнъ анда ийи ишлер де олсун. Икисинден 
хангиси дору?

 Бурада аслънда хич бир челишки йок, икиси бир паранън ики 
йюзюню гьостерийорлар:  
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ПАВЛУС ЙАКУП

Павлус бир Фериси иди ве 
гедже гюндюз урашърдъ 
Муса'нън канунуну йерине 
гетирсин. 
Ен сонунда анладъ ки, бу 
мюмкюн деилдир. Инсан не 
кадар да урашса, кутсал 
Раббимизин ьонюнде хич бир 
заман йетериндже кутсал 
оламаяджак. 
Ону куртаран тек шей, кенди 
яптъкларънъ деил, ама Иса 
Месих'ин ишине гювенмек. 
Йакуп да буна разъ гелийор.

Йакуп мектубуну язъйор ески 
бир чобан оларак. О узун 
хизметинден сонра 
топлулукларда йетериндже 
ълък иманлъ ве ‘яръ иманлъ’ 
гьордю. Ве артък онлардан 
бъктъ. 
Онун ичин асъл иман недир 
дийе гьостерийор. Герчектен 
иман еден киши отоматик 
оларак ийи ишлер япаджак, ве
ону япмаян кишиде герчек 
иман булунмуйор. Павлус да 
буна разъ гелийор.

Павлус, "инсан ийи ишлерле 
деил, ама иманла куртулуйор" 
деркен, 'ийи ишери' санки 
имандан айръ бир шей 
гьорюйор. О ишлере гювенен 
киши куртулмаяджак дийор.

Йакуп, "инсан саде иманла 
деил, ама ийи ишлерле 
куртулуйор" деркен, 'ийи 
ишлери' имандан айръ 
гьормюйор, онлар иманън бир 
парчасъ ве гьостергесидир. 

2. Ийи ишлер ен чок нереде белли олуйор: топлулуун 
ичинде
 Гал 6:10 

“Евет, бьойлеликле фърсатъмъз варкен хер инсана ийилик 
япалъм, ама ен биринджи иманлълар ханесинден оланлара.”

 “Хер инсана... ама ен биринджи” - парамъз ве вактъмъз сънърсъз 
деил - онун ичин ен аджеле хангиси исе она бакаджаз: топлулуун 
ичиндеки кишилер бизим ичин ен ьонемли.

 Не язък ки, чоу топлулукларда кардеш сьозю бош бир лафтър. 
Иманлънън кенди акрабаларъ она даха якън, даха ьонемли.

 Аржантинада бир ваиз - топлантъсънда ишсизлер ичин дуа едилирди,
ама зайъф. - О заман башка бир курал койду: бир кардеш ишсиз 
калдъ мъ, онун ев грубундакилер, о иш булана кадар онун айлъъна 
ьодемек зорунда - ваизин коментаръ: “Бизимкилер чок чабук дуа 
етмейи ьорендилер”

3. Илк килиседе ийи ишлер насъл белли олурду? 
 Апо 2:45    ...........................................................................

 Апо 4:32-35    .......................................................................

 Апо 9:36-39  ........................................................................

 1.Тим 5:9    ..........................................................................
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 1.Кор 16:1-3  ........................................................................

4. Деил я иман, я ишлер - ама: хем иман, хем ишлер (а.18-19)
 “Бен де иманъмъ кенди ишлеримле сана гьостереджем”  - Йакуп 

мектубунун ьозю

 Ефес 2:9-10  - “Ийи ишлерден ичин де куртулмадънъз; ьойле ки хич 
кимсе ьовюн-месин. Чюнкю биз кендимиз Аллахън ишийиз. Ийи 
ишлер ичин Месих Иса'да ярат-ълдък. Аллах о ийи ишлери 
ьонджеден хазърладъ, хеп онларла урашалъм дийе.”

 Шимди Йени Антлашма'дан кими айетлер окуйуп, ийи ишлер 
иманлънън хаятънда не кадар ьонемли дийе анлаяджаз? (съра иле 
бирер парча окуйун)

- Матта 5:16
- 1.Тим 2:10 
- 1.Тим 6:18 
- Титус 2:7
- Титус 2:14
- Титус 3:8
- Титус 3:14 
- Ибранилер 10:24 
- 1.Петрус 2:12
- Ачъклама (Вахий) 19:8
-

5. Иман ве ишлер ичин ЕА’дан ьорнеклер: Ибрахим ве Рахав 
(а.20-26)

- бурада чок гюзел фарк едийоруз, иман етмек насъл олуйор. Иман 
етмекте хер заман 3 адъм вар:

(1) Аллах конушуйор, кишийе сьоз верийор

(2) киши кафасънда "Евет, бу дорудур" дийе карар верийор

(3) киши риске гирип Аллахън конуштууна гьоре давранъйор (иман хер 
заман рискли бир шейдир)
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 Ибрахим’ин хаятъндан иман ве ишлер ичин ьорнеклер сайън. (Ибр. 
11:8-19)

РАБ не конушту? риск нейди? сонуч (резултат)
нейди?

"Касабанъ брак,
йола чък"

"Йашлъйкен
чоджук сахиби
оладжаксън"

"Бириджик олуну
курбан ет"

 Рахав кимди, онун яптъъ нейди?  - Йешу 2

 онда иман вар мъйдъ?

 ханги айетлерден белли 
олуйор?

 иманънъ насъл гьостерди?

 насъл риске гирди?

6. кону  -  Дилимизи дору кулланмак (3:1-12) 

1 Кардешлерим, бирчоунуз муаллим олмайън. Чюнкю билин ки,
онлар даха съкъ даваланаджаклар. 2 Хепимиз бирчок меселеде
гюнаха дюшюйоруз. Ама сьозлерийле гюнах ишлемейен киши, 
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о тастамам бир кишидир. О, айнъ заманда бютюн беденини де 
денейебилир.

3 Бакън, бейгирлерин азъна гем вуруйоруз, бизи сеслесинлер 
дийе. Бьойлеликле онларън бютюн беденини чевирийоруз. 4 
Бир де гемилере бакън! Коджамандърлар ве коркунч 
рюзгарлар онларъ какъйор. Ве гене де, каптан онларъ кючюк 
бир тахта иле хер нерейе истерсе чевирийор. 5 Айнъ онун 
гиби, дил кючюджюк бир беден парчасъдър ве гене де бюйюк 
шейлерле ьовюнюйор. Бакън, уфаджък бир шей насъл 
коджаман бир янгън башлаттъръйор. 6 Ве дил затен бир 
атештир, бир кьотюлюк дюнясъдър. Дил, беден 
парчаларъмъзън арасънда ьойле бир йер алъйор ки, бютюн 
инсанъ лекелийор. Дил, атешини джендемден алъп бютюн 
хаятъ якъйор.

7 Инсан хер тюрлю хайванъ, кушларъ, йъланларъ ве денизде 
яшаянларъ, хепсини услантърабилди ве даха да услантъръйор.
8 Ама дили хич бир инсан услантърамъйор. О, хич рахат 
вермейен бир кьотюлюктюр, ьолюм гетирен бир оталактър.

9 Онунла Баба Аллахъ ьовюйоруз, ве гене онунла инсанлара 
сьовюйоруз, ки онлар Аллахън бензейишинде яратълдъ. 10 
Демек айнъ аъздан хем ьовмек, хем сьовмек чъкъйор. 
Кардешлер, бу ишлер лазъм ьойле олмасън. 11 Аджаба, бир 
пънар айнъ заманда хем татлъ, хем аджъ су му чъкаръйор? 12 
Кардешлерим, инджир ааджъ зейтин танелери веребилир ми, я
да асма инджир веребилир ми? Айнъ онун гиби, тузлу бир су 
кайнаъ, татлъ су веремез.

1. Муаллимлер даха съкъ даваланаджак (айет 1)
 Неден ьойле, бу хаксъзлък деил ми? Меселе олуйор конушмак ичин – 

муаллимлер даха фазла конушмак зорунда, онун ичин даха чок 
гюнах ишлерлер.

 Конуштуумуз сьозлер бизи балъйор. Инджил дерслеринде насъл 
конушулуйор: “Кардешлер, биз ЛАААЗIМ....” – Бьойле конуштуктан 
сонра сен меджбурсун ону йерине гетирмейе, йокса икийюзлю 
олурсун.

2. Дилле ишленилен гюнахлар ен зор йенилийор (айет 2)
 Имана гелиндже киши зинайъ, ичкиджилии, хърсъзлъъ бракабилир, 

ама ялан, икийюзлюлюю, сьовмейи ве къръджъ сьозлери чок даха 
зор йенеджек.

3. Дилле ханги гюнахлар ишленилийор   - херкес фикир 
версин
 Сьовмек - пис лафлар кулланмак

 Иленмек, ланет етмек - башкасъна кьотюлюк дилемек

 Йалан - билерек янлъшъ сьойлемек
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 Икийюзлюлюк - кишинин йюзюне герчек дюшюнджелеримизи 
сьойлемемек

 Дедикоду - башкасънън гюнахънъ яймак, онунла севинмек

 Йемин етмек - даха инандъръджъ олмак ичин Аллахън адънъ 
кулланмак

 Гурурлу карарлар вермек - “Бен артък бир даха...”

 Еленмек, ашаъламак - башкаларънъ кючюк дюшрюмек

 ьОвюнмек - кендимизи даха юстюн гьостермек

 Маана булмак - хеп башкаларънън яптъкларънъ беенмемек

 Сучламак, даваламак - кишилери хеп сулу чъкармак

 Инсанларъ яраламак - кьотю сьозлер инсанларън йюреини къръйор

► Пайлашън:    Бу 12 гюнахън ичинде ен кьотю 3 тане хангилери?

4. Дил нейе бензийор:

а. Гем  (айет 3)
 бейгирлери дурдурмак, я да йюрютмек ичин

 Ким сьозлерини контрол едебилирсе, бютюн
хаятънъ контрол едебилир

б. Гемилердеки дюмен (айет 4)
 хаятъмъзън йолуну чизийор: бир лаф

яштъктан сонра артък сербест деилсин

дж. Атеш (айет 5-6)
 ьозелликле топлантъда: бир лаф атълъйор

ортая, бир саат ичинде бютюн топлантъ ону
конушуйор

д. Вахши хайван (айет 7)
 инеклер недир: тербийелештирилмиш биклер,

кьопеклер куртлардан тюреди, домузлар,
ябани домузлардан...  Вар инсан евинде
тигер тутуйор

 Демек: дил асландан, тигерден де даха
коркунч, тербийе олмак истемийор
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е. Зехир / Оталак (айет 8)
 Оталак насъл гюзел йемеи бозарса, кьотю сьозлер де инсаларън 

арасънъ бозуйор

5. Дил икийюзлюдюр - айнъ анда ийилик ве де кьотюлюк 
япар (а. 9-12)

 Адам топлантъда ен гюзел сьозлерле дуа едийор - евинде ен уфак 
шей ичин азънъ бозуйор.

 Биз буну чок уфак бир меселе сайъйоруз, гюлюйоруз - ама Йакуб'ун 
сьозлерине гьоре, сен “кендини лекелийорсун“.

 Ен бюйюк гюдюджю биле азъджък къздъ мъ, бед сьозлер 
кулланъйор.

Сюл. ьОздейишлери’нден дьорт тане илач
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16:24   
“Хош сьозлер петек балъ гибидир, джана татлъ 
ве бедене шифадър.”

 Алъшалъм, бирбиримизе хош ве файдалъ 
лафларла конушалъм. 

10:19  
“Чок конушанън гюнахъ ексик олмаз, акъллъ 
киший дилини тутар.” 

 Иш чок колай: д  аха аз конушмая алъшалъм !

12:18 
“Дюшюнмеден сьойленен сьозлер кълъч гиби 
кесер, ама анлайъшлъ кишилерин дили шифа 
верир.”

 Конушмадан ьондже дюшюнелим. ьОндже 
бейин - сонра аъз.
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25:15  
“Сабърла бир хюкюмдар биле икна едилир, 
Татлъ дил ен гючлю”

 икна етмек = кишийе неден бизим фикримиз 
дору олдууну акъл йолу иле анлатмак;  яваш 
яваш мантъъ   кулланмая алъшалъм. 



7. кону - Ики тюр билги  (3:13-18)

13 Аранъзда анлайъшлъ ве билгили киши ким? О киши ону ийи 
давранъшларъйла гьостерсин, анлайъшън гетирдии 
алчакгьонюллюлююйле гьостерсин.

14 Ама йюреклеринизде аджъ късканчлъклар ве чекишмелер 
варса, о вакът ьовюнмейин, хакиката каршъ ялан сьойлемейин.
15 Бу тюр билги йукаръдан деилдир, ама дюнядандър, 
инсанджа истеклерден гелен бир шейдир, Шейтандандър.16 
Чюнкю нереде късканчлък ве чекишме вар, орада каръшъклък 
ве хер тюрлю кьотю иш вар.

17 Ама йукаръдан гелен билги, ен биринджи сафтър, сонра 
баръштъръджъдър, яваштър, лафа анлайъша гелийор, 
мерхамет ве ийи ишлерле долудур. О билгиде ики тюрлю 
ойнамак ве икийюзлюлюк йок. 18 Ве баръштъръджъ кишилер, 
баръшъклъкла екийорлар ве дорулуун харманънъ 
хазърлъйорлар.

1. Ики тюр билгити каршълаштъралъм:

Дюнядан билги Гьоктен билги

1. Куввет аръйор
     (Апо.Ишл.8:9-11; Кол 2:18)

- Севги аръйор 

2. Кенди файдасънъ аръйор
    (1.Тим. 6:5)

- Башкасънън файдасънъ 
аръйор

3. Айрълък гетирийор
    (1.Тим. 6:3-4; 1.Кор 8:1-3,11)

- Бирлик гетирийор

4. Шейтанън ишини 
битирийор 

- Раббин ишини битирийор

2. Биринджи янлъш билги тюрю:  'гьорюм билгиси'
 'билги' грекче 'гносис' - коджаман бир сахте ьоретишин себеби олду

 ама о билги кафа билгиси, китап билгиси деил, 'гьорюм билгиси': 
базъ иманлълар Аллах тарафъндан 'ьозел билги' алдъънъ сандълар 
ве о билгийе сахип олмаян иманлъларъ хор гьордюлер.

 Месела: “Бен дженнети гьордюм”, “Бен джехеннеми гьордюм”, “Бен 
дюнянън сонънъ гьордюм”... ве ен яйгън олан сьоз: “Раб БАНА 
конушту”

 Бютюн бу конуларда темелимиз ве асъл билги кайнаъ Инджил'дир. 
Апостолларън сьозлерине даянъйоруз - деил гьордююмюз шйлере
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 Кол 2:18 
Хич кимсе казандъънъзъ елинизден алмасън. Онлара чок ийи 
гелийор, кенди кендини алчалтърсънлар ве мелеклере 
тапсънлар. Гьордюю гьорюнтюлере даянъйорлар. Хич себепсиз 
йерде, бош бош бедендже дюшюнджелери иле кабаръйорлар.  

 Бир киши сана деди ми: “РАБ БАНА КОНУШТУ” сен она артък хич бир 
шей дийемезсин. Киши о сьозлери топлулукта ьонем ве гюч казанмак
ичин, ве херкеси сустурмак ичин кулланъйор.

 Раб сана конуштууну дюшюнюрсен, азънъ ачма, кимсейе билдирме; 
чюнкю Раб сана конушмуш, килисейе деил.

 Еер гене де азънъ ачъп сьозде гьордююн я да дуйдуун шейлери 
башка иманлълара билдирдин ми, кендине пейгамбер япмъш 
олурсун. Ве о заман топлулук сени денейеджек:

(1) Матта 7:15-20 - килисе сенин ишлерине, сенин хаятънън 
мейваларъна бакаджак. Ве еер хаятън уйгун деилсе, Раб сени атеше
атаджак (Матта 7:19).

(2) 1.Кор 14:29 - килисе сени яргълаяджак, сен килисейи 
яргъламаяджаксън. Конуштуун шейлер Рабден ми, деил ми дийе 
онлар карар вереджеклер. Онларън сьозю сенинкинден даха бюйюк.
Сен онларъ “Раб бана конушту...” лафларъйла коркутамаяджаксън.

2. Икинджи янлъш билги тюрю:  'кафа билгиси'
 Ингилиздже бир атасьоз: “Кьорлерин краллъънда тек гьозлю киши 

кралдър”. Айнъ бичимде чок джахил, хич билгиси олмаян бир груп 
иманлънън арасънда бир ики айет ьоренмиш, макамлъ сьозлерле 
Кутсал Китабъ окуябилен ама аслънда хич бир шей анламаян киши 
де, кендини йюкселтирип херкеси контрол едебилир. 

 1.Тим 1:6-7 
Вар биртакъм кишилер, бунларъ бир кенара атъп бош лафлара 
саптълар. Аллах канунун муаллимлери кесилийорлар, ама не 
конуштукларънъ анламъйорлар. Кесин оларак ортая аттъкларъ 
меселелер недир билмийорлар.

 Аз бир шей окумуш олан иманлъ чок колай гурура капълабилир, 
“Биршейлер ьорендим, диплома алдъм” дийе.

 Ама герчектен кендини окумая верен иманлъ, окудукча даха 
алчакгьонюллю олуйор. Чюнкю анджак ьорендикче, даха не кадар 
билмедиини анлъйор.
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8. кону  -  Дюня истеклери  (4:1-10)

1 Аджаба, аранъздаки кавгалар ве чекишмелер нереден 
гелийор? Онлар сизин ичинизде мухаребе еден истеклерден 
гелмийорлар мъ? 2 Бир шейиниз ексик ве гьозюнюз онда 
калъйор. Ону чок истийорсунуз ама аламъйорсунуз. О вакът 
чекишийорсунуз ве кавга едийорсунуз, ьолдюрюйорсунуз биле.
Ама сиз неден аламъйорсунуз? Чюнкю дилемийорсунуз. 3 Белки
дилийорсунуз ама гене де аламъйорсунуз. Неден? Чюнкю 
кьотюлюк ичин дилийорсунуз, хани ону саде сизин истедииниз 
гиби кулланасънъз.

4 Сизи гезгинджи кишилер! Сиз билмийор мусунуз ки, дюняя 
дост олмак, Аллаха дюшман олмак демектир. Онун ичин, 
дюняя дост олмак истейен херкес, Аллахън дюшманъдър. 5 
Сиздже Кутсал Китап бошуна мъ дийор: О, бизе вермиш олдуу 
рухуну късканчлъкла ьозлюйор. 6 Ама О, даха фазла мерхамет 
едийор. Онун ичин дийор ки, 

"Аллах йюксек кишилере каршъ дурур, ама дюшкюнлере 
мерхамет едер."

7 Онун ичин Аллаха бойун еин. Шейтана каршъ дурун, о да 
сизден качаджак. 8 Аллаха яклашън, о да сизе яклашаджак. 
Сиз гюнахкарлар, еллеринизи темизлейин. Ве сиз ики фикирли
оланлар, йюреклеринизи паклайън. 9 Кахърланън, яс тутун ве 
аалайън! Гюлюшюнюз ааламая дьонсюн, севинджиниз де 
юзюнтюйе дьонсюн. 10 Кендинизи Аллахън ьонюнде 
алчалтърън. О вакът О да сизи йюкселтиреджек.

1. Късканчлък (айет 1-2)
 ‘ичинизде мухаребе еден истеклер’ 

          Сюл.ьОзд. 30:15  -  “Сюлююн ики къзъ вардър, адларъ 'Вер, 
вер'дир.”
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 Йерйюзюндеки истеклер бирер сюлюк гибидир: сана япъшъйорлар, 
канънъ емийорлар ве хеп даха фазла истийорлар.

 илахи 117 “Калбим каврулур”  -  Дюнянън зевки, шереф ве шанъ 
Дениз суйудур, тузлу ве аджъ. Ондан иченлер даха чок сусар, 
Беним тюкенмез бир пънаръм вар, Сен, я Раб Иса ! Сен, я Раб Иса !

 Ефес 5:5  -  “Хич бир ачгьозлюнюн (ки, о аслънда пута тапмактър), 
евет, Месихин ве Аллахън краллъънда ьойлесинин мирасъ 
олмаяджак.”

 Матерялизм - ‘...изм’ хеп бир идеоложи, бир дин демектир 
(сосялизм, комунизм, будизм). Шу анда матерялизм топлулукларъ 
бир тсунами далгасъ гиби хершейи сюпюрюп гидийор. Буна каршъ 
дурмалъйъз.

    

1.Тимотейус 6:8 
“Ама мемнунлук гетирип Аллах йолунда йюрюмек - аслънда 
бюйюк казанч будур. 7 Чюнкю дюняя хичбир шей гетирмедик, 
не де бурадан бир шей гьотюремейеджез. 8 Йийеджеимиз вар 
мъ, гийеджеимиз вар мъ - о кадар йетер бизе.”

 Темел ихтиячларън каршъландъ мъ, герексиз шейлер истеме.
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комунизм будизм расизм

МАТЕРЯЛИЗМ
Сана герекли олмаян боклук ичин

Сахип олмадъън парайъ харджъйорсун



2. Дору бичимде дуа етмек (айет 3)

а. Биринджи хата: дуа етмемек
 “аламъйорсунуз чюнкю дилемийорсунуз’ - сък сък янлъш йере 

башвуруйоруз: Аллаха деил, ама инсана

 Йешая 31:1  -  “Вай халине ярдъм булмак ичин Мъсър'а иненлерин! 
Атлара, чок сайъдаки саваш арабаларъна, Калабалък атлълара 
гювенийорлар, Ама Исраил'ин Кутсалъ'на гювенмийор, РАБ'бе 
йьонелмийорлар.” 

 Мъсър санки Аллах халкъ ичин ана куджаъ иди:  херханги проблем 
олунджа орая кошупч, хеп орадан ярдъм истедилер. (Йакуп ве 
оулларъ: екмек - крал Хизкия: аскери ярдъм)

б. Икинджи хата: кенди кейфимиз ичин дилемек
“кьотюлюк ичин дилийорсунуз, хани ону саде сизин истедииниз гиби 
кулланасънъз”

 Раббин дуасъ: “Сенин адън кутсал билинсин, сенин истедиин олсун, 
сенин краллъън гелсин” - бунлар насъл оладжак: отоматик деил, 
буну йерине гетирмек ичин Раб кенди халкънъ кулланаджак - буну 
дуа едеркен, сен кендини Раббе бир инструмент гиби теслим 
едийорсун.

 Дору бичимде дуа етмек ичин ики шарт:

(1)  Йуханна 15:7  -  “Сиз бенде калдънъз мъ, ве сьозлерим де сизде 
калдъ мъ, о заман хер не истерсениз дилейин ве бу иш сизин ичин 
оладжак. 8 Чок йемиш вердиниз ми, о заман ьоренджилерим 
оладжанъз. Ве ьойлеликле Бабам шанланаджак.

(2)  Йуханна 14:14  -  “Беним адъмла бир шейи дилединиз ми, бен 
ону япаджам.”

 Буну ачъклайън!

3. Гезгинджилик (айет 4-6)
 Махалледе бир кадън зина етти ми, еркек ону ьолдюреджек кадар 

късканъйор

 ‘Зина’ сьозю Кутсал Китапта сък сък путлара тапмак анламъна 
гелийор. Раб кенди халкъна о кадар баалъ, не кадар бир еркек кенди
каръсъна баалъ исе.

 Онун ичин биздеки рухуну късканъйор. О бизе рухумузу верди, Рабби
ьозлейелим дийе. Ама бу дюняйъ ьозледик ми, Рабби 
къскандъръйоруз. О халде Раб ьофкелейебилир ми?

4. О заман не япалъм:  11 тане буйрук (айет 7-10)
 Бу дюня севгисинден насъл куртуладжаз? Йакуп бурада бизе 11 тане 

акъл верийор. Онларъ сайън.
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9. кону  -  Кардешини ашаъламак  (4:11-12)

11 Кардешлер, бирбиринизден ичин кьотю конушмайън. Кенди 
кардешинден ичин кьотю конушан я да давалаян киши, Аллах 
канунундан ичин кьотю конушмуш олуйор ве о кануну 
даваламъш олуйор. 

Ама кануну даваладън мъ, сен артък кануну йерине гетирен 
бири деилсин, хакимсин! 12 Ама канунларъ япан ве кендиси 
хаким олан тек Бири вар. Ве Онда вар куввет, хем куртарсън 
хем де йок етсин. Пеки, сен де кимсин, башкасънъ 
давалъйорсун?

1. Иманлъ кардеш = Аллах кануну
 Бир иманлъ не кадар коркарса, Аллах канунуну бозмасън, айнъ 

дереджеде кардешини кърмамая диккат етмели.

 Лев 19:16 
“Халкънън арасънда ону буну чекиштиререк долашмаяджаксън.
Комшунун джанъна зарар вермейеджексин. РАБ беним.“

 Ефес 4:31, 1.Петрус 2:1  
“Онун ичин, хер тюрлю кьотюлюк ве хер тюрлю курназлък, 
икийюзлюлюк, късканчлък ве хер тюрлю зем япмак - бунларъ 
бир тарафа атън.”

► Дюшюн:   Сенин топлантънда кардешлер хаккънда хеп кьотю конушан
иманлълар вар мъ? Онларъ дурдурмак ичин не япабилирсин?

2. Иманлъ кардеши даваламак олур му, олмаз мъ?
 Бир тарафта язъйор: ДАВАЛАМАЙIН  -  Матта 7:1-2, Ром 2:1, Ром 9:20,

Ром 14:4, Ром 14:13

 ьОбюр тарафта язъйор: ДАВАЛАЙIН  -  1.Кор 5:1-13, ьозелликле а.12

   ► Пайлашън:    Буну насъл чьозеджеиз?
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10. кону  -  Кендине гювенмек  (4:13-17)

13 Гелин, бакалъм, сиз де, хани дийорсунуз: "Бугюн белки де 
ярън филанджа касабая гидеджез, бир сене орада каладжаз, 
тиджарет япъп пара казанаджаз."

14 Сиз ярън не оладжак биле билемийорсунуз. Хаятънъз затен 
недир ки? Бир буудур - къса бир вакът ичин гьорюнюйор, ве 
сонра мейданда йок.15 Сиз ьойле конушаджаънъза, шьойле 
дийеджексиниз: "Раб истерсе яшаяджаз, ону буну япаджаз." 

16 Ама шимди бюйюк лафларла ьовюнюйорсунуз. Бьойле 
ьовюнмелер хепси кьотюдюр . 17 Онун ичин, ким ийи олан 
шейи билийор ама ону япмъйор, иште бу она гюнахтър.

1. Йахудилер тюджджардър
 Йахудилер диаспора йюзюнден бютюн дюняя яйълмъштълар. Бу хем 

зорлук, хем де фърсат олуйорду. Хер йерде акрабалар олдукларъ 
ичин, тиджаретте брибирлерине гювенебилирдилер. О йюзден гезип 
тиджарет япмак Йахудилере колай гелирди. Йакуп нурада тиджарет 
япмайъ елештирмийор (Ваиз 11:1 “Екмеини суя ат, чюнкю гюнлер 
сонра ону булурсун.”)

 Ама проблем кендине, кенди гюджюне ве аклъна гювенмектир: “Бен 
япаръм, аабей!”

2. Кендине гювенмейе темел ве себеп йок: хершей бир 
анда деишебилир

 КК'тан ьорнеклер:
а. Давут - Зиклак касабасънда (1.Самуел 30)
б. Хаман - Естер 7:10
в. Набал  - 1.Самуел 25:37-38
г. Хананя ве Сафира  -  Апо 5:9-10
д. Хиродес  -  Апо 12:22-23

 Кенди хаятъндан, танъдъкларън хаятъндан ьорнеклер саябилир 
мисин?

3. Неден кендимизе гювенмейелим? Хаят късадър - биз ону 
контрол едемейиз

 Ейуб 14:1  "Инсанъ кадън доурур,
Гюнлери сайълъ ве съкънтъ
долудур. 2 Чичек гиби ачъп солар,
Гьолге гиби гелип гечер."

 Инсан не кадар хава дурумуну
контрол едемезсе, аслънда хич
бир конуда контролу йок. Санки
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бир ай ьондже белли бир гюн ичин пикник планлъйорсун. ... 
акълсъзлъктър.

4. "Раб истерсе“ демек

 Деил бир аъз алъшканлъъ гиби, ама герчектен дюшюнерек

5. "ким ийи олан шейи билийор ама ону япмъйор, иште бу 
она гюнахтър."

 Бу айет санки бираз балантъсъз дуруйор - генел бир пренсип 
анлатъйор. Хер заман гечерли олан бир хакикат.

 Инсан насъл гюнах ишлейебилир:   

(1) япмакла     (2) сьойлемекле    (3) дюшюнмекле    (4) япМАмакла

 инсан кануну да айнъ
пренсиби дестеклийор:
араба сюреркен ьонюнде
бир каза олурса, сен де
ярдъм етмезсен, казая
себеп олан шофьор кадар
сучлу олурсун.
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11. кону  -  Зенгинлере уяръ  (5:1-6)

1 Сиз зенгинлер! Гелин шимди бакалъм, ве башънъза геледжек
олан белалардан ичин алайън. 2 Зенгинликлериниз чюрюмюш, 
рубаларънъзъ бьоджеклер йемиш. 3 Алтънларънъз ве 
гюмюшюнюз артък кюфленмиш ве онларън юстюндеки пас сизе
каршъ шахитлик япаджак, етлеринизи санки атешле йийип 
битиреджек. Сон гюнлерин ичиндейиз ве сиз кендинизе 
зенгинликлер бириктирдиниз.

4 Бакън, сизин тарлаларънъзда екинлери топлаян ишчилер вар 
я! Онларъ алдатъръп гюнделиклерини вермединиз. Ве о 
ишчилерин баърмаларъ Ордуларън Раббинин кулакларъна 
ерди.

5 Сиз йерйюзюнде гюзеллик япардънъз, кенди зевклеринизе 
яшардънъз. Ама джанларънъзъ боазлама гюню ичин 
беслединиз. 6 Дору олан кишийи, сизе каршъ гитмейен адамъ 
давалатърдънъз ве ьолдюртюрдюнюз.

1. Бу кону кими илгилендирийор? Не заман инсан зенгин 
сайълъйор?

 Чоу заман 'зенгинлер' сьоз конусу олунджа кулакларъмъзъ 
капатъйоруз: “О бана конушмуйор - бен зенгин деилим”

 Пеки, ама зенгинлик нереде башлъйор? 1 милйон му? 200 бин, 100 
бин, 50 бин, 10 бин, 5 бин ми? 5 кг алтън мъ, 1 кг, 500 г, 200 грам мъ?
... Анлъйоруз зенгинлик инсанън кафасънда битийор. Мал севгиси 
йюректе белли олуйор - деил банка хесабънда.

2. Санки Йакуп, Иса'нън сьозлеринин девамънъ конушуйор:

 Матта 6:19-20
Йерйюзюнде кендинизе зенгинликлер бириктирмейин. Бурада 
бьоджеклер ве кюф онларъ йийип битирирлер. Хърсъзлар да 
гирип онларъ чалърлар. 20 Хайър! Кендинизе гьокте 
зенгинликлер бириктирин. Орада не бьоджеклер не де кюф 
онларъ йийип битирмез. Хърсъзлар да гирип онларъ 
чаламазлар.
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 Лука 16:24
Шьойле баърмая башламъш: 'Ей, Ибрахим дедемиз! Бана аджъ! 
Не олур, Лазар'ъ йолла да пармаънън уджуну суя бандърсън, 
дилими азъджък серинлетирсин. Чюнкю бу ялънлар ичинде 
аджъ чекийорум.'

3. давалатърдънъз ве ьолдюртюрдюнюз

 Херхалде башка иманлъларъ ьойле езийет еден Йахуди Месихчилер 
хенюз йокту. Йакуп бурада Исраил'де иманлълара баскъ япан Йахуди 
зенгинлере конушуйор. 

 Месихчи олмаян Йахудилер, иманлъларъ дъшлайъп хер тюрлю 
контакттан узак туттулар. Йа да ишчи оларак тутуп, гюнделиклерини 
вермедилер.

 Санки насъл Иса'йъ ьолдюрдюлер - шимди де иманлъларъ йок 
етмейе чалъшъйорлар.

4. Йерушалим килисеси 'факирлер' оларак билинирди

 Апо 11:29-30  -  Агабус кътлък ичин пейгамберлик япаркен, ен 
ьондже Йерушалим'деки кардешлер ичин пара топладълар

 Гал 2:10  -  Петрус ве Йакуп, Петрус'тан риджа еттилер, хер йерде 
фукара Йерушалим килисеси ичин ярдъмлар топлансън

 Апо 24:17; Ром 15:25-27; 1.Кор 16:1-2; 2.Кор 8:1-9:1  -  Павлус да ону 
хер йерде йерине гетирди
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12. кону  -  Сабретмейи ьоренин  (5:7-11)

7 Онун ичин, кардешлер, Раб гелене кадар сабредин. Бакън 
чифтчийе: о да топрактан къйметли бир йемиш беклийор. Онун
ичин даянъйор, биринджи ве икинджи ямуру алана кадар. 8 
Сиз де сабърлъ олун ве йюреклеринизи саламлаштърън. 
Чюнкю Раббин гелиши якънлъйор.

9 Кардешлер, бирбиринизе каршъ мърмърданмайън, ьойле ки 
даваланмаясънъз. Бакън, хаким затен капъда хазър дуруйор.

10 Кардешлерим, кьотюлюю гьормек ве даянмак темасъ ичин, 
Раббин адънда конушмуш олан пейгамберлери ьорнек алън. 11
Бакън, даянан кишилери мутлу сайъйоруз. Ейуб'ун сабръндан 
ичин ишиттиниз, хем де, Раб онун сонуну насъл етти. Артък 
гьорюйорсунуз, Раб чок мерхаметлидир ве аджъян биридир.

1. сабър ьорнеи:  чифтчи 
 турплар садедже 25 гюнде хазър ... зейтин аачларъ 30-40 сенеде

 ама хич бир битки хемен олмуйор, узун узун беслейеджексин, 
анджак о заман реколте едебилирсин

 Раб де ьойле бир чифтчидир: Мезмур 80, Йешая 5, Йеремя 2:21  -  
Матта 21:33-44 . Раб  баджъдър ве сабърла беклийор, кенди халкъ 
юзюм, мейве йетиштирсин

 Беним иманлъ хаятъм нейе бензийор:  хафиф ве колай копарълан 
мантарлара мъ, йокса сапсалам бир ааджа мъ?

 О мантарлар чок назик ве ьойле гюзел корунан йерлерде 
йетиштирилийор ки: инсан съджаклъъ айнъ дереджеде тутуйор, 
хавайъ контрол едийор, хеп немли олсун. Мантарлар бюйюйюркен 
хер дерттен корунуйорлар

 Меше ааджъ исе, япаялнъз, тек башънда рюзгар, шимшеклер, 
кураклък ве карлар боушуйор. Анджак ьойле салам бир аач олуйор.

 Дерс:  “Сабретмек ишимизин ве иманлъ хаятън бир парчасъдър - 
онсуз олмаз”
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2. сабър ьорнеи:  Чьолде Исраил

 “мърмърданмайън”  -  1.Кор 10:10   “Не де онларън базъларъ 
яптъкларъ гиби, мърмърданмайън. Онларъ ьолюм мелеи йок етти.”

 севинмемек, Раббин вердии берекетлерини саймамак, Аллаха бюйюк
сайгъсъзлъктър. Ве мадем Раб бизе сабредийор, биз де бизимле 
бирликте айнъ чьолде гезен кардешлеримизе сабределим, онларъ 
ташъялъм.

 Дерс: “Сабретмек, шикайет етмемек демектир. Ону севинче кабул 
еделим”

3. сабър ьорнеи: пейгамберлер
 Йеремя 40 сене айнъ хабер яйдъ... ама халк гене де тьовбе етмеди. 

Сонра она фебалък яптълар, ьолдюрмейе калктълар

 Иляс хем Раббин сьозюню крал Ахаз'а сьойледи, краличе Изебел 
бютюн башка пейгамберлери ьолдюрдю.

 Хезекиел - Езе 4:8-9  “Кушатма гюнлерини битиринджейе дек бир 
яндан ьобюр яна дьонмемен ичин сени халатларла балаяджаъм. 9 
"Будай, арпа, бакла, мерджимек, даръ, къзъл будай ал, бир каба 
кой. Бунлардан кендине екмек яп. Бир янъна узанаджаън юч йюз 
доксан гюн бойунджа бу екмектен йийеджексин.”

 Дерс: “Чоу заман кенди халкъмъздан биле зорлук гьореджеиз. 
Рабден алдъъмъз хабери сабърла пайлашмая девам еделим”

4. сабър ьорнеи: Ейуб
 Ейуб 42:10-17  -  ен сонунда Раб хершейи

йерине гетирди... ама чок аджъ чектиктен
сонра.

 Ейуб китабънда бизе колай, хазър
джеваплар верилмийор: неден Раб разъ
гелди Ейуб аджъ чексин? Дору бир киши
аджъ чекти ми, о хаксъзлък деил мидир?

 Дерс:  “Ейуб хич бир заман “неден”
сорусуна джевап аламадъ. Биз де аджъ
чекеркен ону сормаялъм.”
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13. кону  -  Йемин етмейин  (5:12)

12 Хершейден ьондже, кардешлерим, хич йемин етмейин: не 
гьок юзерине, не йер юзерине, не де бирханги башка бир 
йемин етмейин. Сьозюнюз 'евет' ми, евет олсун, 'хайър' мъ, 
хайър олсун. ьОбюр тюрлю даваланаджаксънъз.

 Матта 5:33-37
Ве ишиттиниз, бизим деделеримизе насъл денилди: 'Йалан 
йере йемин етмейеджексин. Ама Раббе еттиин йеминлерини 
йерине гетиреджексин!'

34 Ама бен сизе дийорум: хич йемин етмейин! Не гьок юзерине,
(орасъ Аллахън крал искемлесидир), 35 не йер юзерине, (о 
Онун аякларънън басамаъдър), не де Йерушалим юзерине, 
(орасъ 'бюйюк крал'ън касабасъдър). 36 Кенди башънън 
юзерине де йемин етме, чюнкю сачънън тек бир телини биле не
беяз, не де кара япабилирсин.

37 ьОйле деил! Сизин лафънъз олсун, 'Евет' ми, евет; я да 
'Хайър' мъ хайър. Ондан ьотеси Шейтандандър.

 Йахудилик ялнъз бу конуда Иса'дан дерс алмъшлар. Иса'да сонра 
йемин етме алъшканлъъ чок азалдъ.

 Йемин еден киши ики гюнах ишлийор:

(1) Йеминлер 3. буйруа каршъ гюнахтър: йемин еден, Раббин адънъ 
боша анъйор. Аллахън йюджелиини кендиишлерини битирмек 
ичин кулланмая калкъйор.

(2( Йемин еден киши кенди гювенирлиине шюпхе атъйор: мадем “Бу 
иш ьойледир” демек йетерли деил, демек йемин етмеден 
конушуркен яланджълък япъйорсун. Ве сени дуян кишилер де 
дюшюнеджек: “Бу Месихчилер хепси яланджъдър” - ве 
бьойледже Раббин адънъ дюшюрмюш олурсун.
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14. кону  -  Дуа етмейи ьоренин  (5:13-18)

13 Аранъзда бир киши чекиде ми, дуа етсин; мутлу му, илахи 
сьойлесин.

14 Аранъзда бири хаста мъ, топлулуун ихтиярларънъ 
чаъртърсън. Раббин адънда хастайъ зейтиняъйла ялайъп онун 
юзеринде дуа етсинлер. 15 Ве иман етмекле сьойленен дуа, 
хаста кишийи куртараджак ве Раббин адънда аяа калдъраджак.
Ве гюнах ишлемишсе, онлар да она аф едиледжек.

16 Гюнахларънъзъ бирбиринизе ачък ачък сьойлейин ве 
бирбириниз ичин дуа един, ьойле ки, ийилештирилесиниз. 
Дору бир адамън джанлъ дуасъ чок шей деиштирийор. 

17 Иляс да бизим гиби хисседен бир инсандъ. Ама джидди 
оларак дуа етти, ямур ямасън дийе. Ве сонра йерйюзюнде юч 
сене алтъ ай ямур ямадъ. 18 Ве бир даха дуа етти, ве сонра 
гьок кенди ямуруну салдъ, топрак да йийенти чъкардъ.

1. Аранъзда бири чекиде ми ... мутлу му ... хаста мъ ...
 3 дурум, 3 фарклъ тепки - ама айнъ кишийе дьон. Санки не дурумда 

олурсан ол, Рабби ан - инсанларда чаре арама.

 Раб хер дурумда хаятъмъзън меркезинде олмалъ

2. хаста: месхетмек ве дуа
 Садедже бурада ве Маркос Инджилинде гечийор. Маркос  6:13, 16:18

 Католик килисесинде бу тьорен ьолюм ятаънда оланлара япълър. 
Орадаки максат, хастанън ийилешмеси деил, ону ьолмейе хазър 
етмекир. Ве табии ки, анджак папазън бу тьорени япма хаккъ 
вардър. Ама 5:14'те 'топлулуун ихтиярларъ'ндан сьоз едийор. Онлар 
айръ бир рухсал категори деилди; Инджиле гьоре хер иманлъ хер 
рухсал иши япабилир.
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ики гьорюш вар: 

 (1) тьорен гиби месхетмек: Месих'ин берекети ве шифасъ хастанън 
юзерине гелсин. Демек топлулуун ихтиярларъ йеткисини кулланарак 
гюч версинлер.

 (2) хизмет гиби месхетмек: яланмак гюнлюк темизлиин бир парчасъ 
иди (бугюнкю крем сюрмек гиби). Демек топлулуун ихтиярларъ 
кендини алчалтъп хизмет етсинлер.

3. гюнахларъ итираф един
 Бир топлулук о дереджейе гелмелийиз; о кадар гювен олсун 

кардешлерин арасънда.

 “Бирбиринизе” -  гюнах чъкартмак бир
тьорен деилдир. Хер герчек иманлъ,
башка иманлъя дийебилир: “Раб сенин
бу гюнахънъ баъшладъ”. Католик
килисесинде ону анджак папазлар
япабилир. Бу тамамен инсанджа,
уйджурулмуш бир инанчтър.

 “ийилештирилесиниз” - бу беденсел
хасталъклардан мъ, йокса рухсал
бозуклуклардан мъ демек истийор? Тартъшън ве 1.Кор 11:30'ла 
каршълаштърън 
(“Затен бу себептен аранъзда бирчоу зайъф ве хаста олду, 
бирчоу гене уйкуя далдъ”. -  Нот: "уйкуя далмак" ЙА'да хеп 
иманлъларън ьолмеси демек олуйор}

4. Иляс дуа конусунда бизе ьорнек
 дуа етти ве кураклък олду:   1.Краллар 17 

 гене дуа етти ве ямур ядъ:   1.Краллар 18:42-45

 насъл бизе ьорнек олабилир? Биз онун кадар
Раббе аданмъш деилиз. Раб бизим дуаларъмъза
айнъ онун кадар мъ ьонем вереджек?

 джевап: ьонемли олан деил аданмъшлък, ама
Раббин истеине гьоре дуа етмек. Раб она
ьондже деди ки, “ямур ямаяджак” ве”
яаджак” ... анджак о заман Иляс дуа етти.

 Иман етмек: истедиимизи хаял едип ону
сьозлеримизле йерине гетирмек ДЕИЛ.

 Ама: Раб ьондже бир конуда сьоз верийор, сонра иманлъ о сьозю 
кабул едип сьозе даянарак харекет едийор.
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15. кону  -  Гюнахлъ кардеши казанмак  (5:19-20)

19 Кардешлер, дийелим сизден бир киши хакикаттан сапъйор. 
Ве о вакът бириси ону йениден дьондюрюйор. 20 О киши 
билсин ки, гюнахкâръ янлъш йолдан чевирен, бир джан 
ьолюмден куртармъш олур ве бир сюрю гюнахъ ьортмюш олур.

 Сон тешвик сьозю - Йакуп ески бир пастор гиби хаятънън ана 
дерсини ортая атъйор: биз Месих Иса'нън ишине девам етмейе 
чарълдък. О бир куртаръджъ оларак кайболмушларъ куртармая 
гелди...  биз де куртуланларъ куртаралъм.

 Бир топлулукта кардешлерин арасъ ьойле олсун: ен биринджи йерде 
инсан сонсузджа кайболмасън. Онун куртулушу херкесин 
сорумлулуудур.
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