
İNSAN KORKUSU (4)
KİME GÜVENİYORUM

ARKADAŞIM TUTAR BENİ; BİR ŞEY OLMAZ BANA

Fotoğrafı inceledikten sonra şu soruyu aramızda konuşalım.

Fotoğraftaki kişi nasıl rahatça kişinin elini tutup zirveye
tırmanabiliyor?

Şöyle deniyor Süleyman’ın Özdeyişleri’nde: “İnsandan korkmak
tuzaktır, Ama RAB′be güvenen güvenlikte olur.” (Özd.29:25)

Ayeti düşünerek şu soruya nasıl bir cevap verirsiniz.

Tanrı’ya güvenmek ile insana bel bağlamak arasında nasıl bir ilişki
vardır?
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HAYATIMI DEĞİŞTİREN ÇEK

Bir işadamı büyük borç içindeydi ve hiçbir çıkış yolu görmüyordu.
Kredi verenler onu sıkıştırıyorlardı. Mal sağlayanlar ödeme
bekliyorlardı. Parkta bir banka oturdu, başını ellerinin arasına aldı,
firmasını iflastan kurtaracak bir yol olup olmadığını düşündü. Amacı
kimseyi dolandırmak da değildi, bir şekilde nakit para bulup sadece
kendisi için tehdit yaratan kaynaklara borcunu verip çalışanlarını
açıkta bırakmak da değildi. İşleri bir şekilde yoluna sokmalı, şirketini
çalışır hale getirmeli ve herkesi bu durumdan zarar görmeden
kurtarmalıydı. Ama nasıl?

Birden yaşlı bir adam önünde belirdi. “Bir şey senin çok fena canını
sıkmış gibi,” dedi kasketli yaşlı adam. İşadamı başından geçenleri
başını öne eğik halde bir bir döktü bu yaşlı adama.

Adam sonuna kadar dinledikten sonra, “Aslında, ben sana biraz destek
çıkabilirim istersen,” dedi. Bir çırpıda işadamının adını sordu, bir çek
yazdı ve eline verirken, “Bu çeki al ve tam bir sene sonra benimle
burada buluş, o zaman borcunu ödersin,” dedi ve geldiği gibi hızla
gözden kayboldu.

İşadamı hiçbir cevap veremeden kalakalmıştı. Çeke baktı. Çekte
500.000 TL yazıyordu. İmza ise Rahmi Koç’a aitti! “Aman Allahım!
Nasıl oldu da tanıyamadım? Adam nasıl da güvendi bana! Bu kadar
büyük bir miktar her şeyi çözer” dedi ve bunu derken hemen atacağı
adımları bir bir planlamaya başladı. Hemen bu çeki bozdurabilirdi.
Ama önceki gibi bir hataya düşüp parayı bir anda çar çur etmekten
korkuyordu. Bu kez adımlarını akıllıca ve yavaş atmaya karar verdi.
Sadece çekin orada olduğunu bilmenin bile, işini kurtarmak için bir
yol bulmasında kendisine yardımcı olabileceğini düşündü. Çeki
kasasına sırtını yaslayacağı bir son dakika güvencesi olarak sakladı.
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Yepyeni bir iyimserlikle daha iyi işler almaya ve daha uzun vadeli
ödemelerle işlerini ilerletmeye başladı. Büyük işler aldı. Birkaç ay
içinde borçlarından kurtuldu ve tekrar para kazanmaya başladı.

Tam bir sene sonra, elinde bozulmamış çek ile parka gitti.
Kararlaştırılmış saatte yaşlı adam belirdi. Ama tam işadamı ona çeki
verip başarı hikayesini paylaşacakken bir hemşire koşarak geldi.
“Burada olacağını nasıl da bildim” diyerek yaşlı adamı kolundan
hafifçe yakaladı. “Umarım sizi rahatsız etmemiştir. Huzurevinden
sürekli kaçar ve insanlara kendini Rahmi Koç olarak tanıtır,” dedi ve
adamın koluna girip onu uzaklaştırdı.

Şaşkın işadamı orada öylece kalakaldı, sanki donmuştu.

Tüm sene boyunca işler almış, işler kapatmış, almış, satmıştı;
arkasında 500 bin TL gibi koca bir güvence olduğuna ikna olmuş
halde.

Öyküde anlatılanlara göre şu soruları birlikte cevaplandıralım:

• İş adamının bu kadar cesur davranmasının nedeni neydi?
• Şu birkaç ünite boyunca insandan korkma konusunda

konuştuklarımızı hatırlayalım. Kendi hayatımızda Tanrı’nın
arkamızda olması bize nasıl bir cesaret veriyor?

ARKAMI YASLAYACAĞIM GÜVENLİ KAYAM

İsa Mesih’in düşüncelerinden birini çok açıkça dile getirir Yuhanna:
“Ama İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu.”
(Yu.2:24) Bu cümle bizim için bir ipucu vermektedir. İnsanları hoşnut
etmeye çalışmanın, onlardan korkarak yaşamanın bir faydası yoktur;
çünkü insanoğluna güvenerek yaşamak, boşa giden bir emektir.

Bizi insanlardan korkmaya iten birçok sebep saymıştık daha önce.
Bütün bu sebeplerden bizi kurtaracak tek çare Tanrı’ya güvenmektir.

İnsanlardan korkuyoruz, çünkü onlara ihtiyacımız olduğunu
düşünüyoruz, bizi sevmelerini istiyoruz, onaylanmak istiyoruz,
reddedilmek istemiyoruz, küçük düşmek istemiyoruz, bizi kabul
etsinler istiyoruz.

3
Derin Değisim–İnsandan Korkmak 01 23 04



İnsanlar, biz onları ne kadar hoşnut etmeye çalışırsak çalışalım, en
sonunda bizim istemediğimiz şekilde bize davranacaklar; yani
“güvendiğimiz dağlara karlar yağacak”.

Güven kelime anlamı olarak, “korku, çekinme ve kuşku duymadan
inanma ve bağlanma duygusu, itimat.” Bütün bunları bulabileceğimiz
tek bir yer var; Tanrı’nın ta kendisi.

İnsandan korkarak hayatımızın çeşitli konularında tavizler verme
konusunda zayıf hissediyorsak, Tanrı’ya güvenerek bu zayıflığın
üstesinden gelebiliriz.

Kutsal Kitap insandan korkmanın tersini Tanrı’dan korkmak değil,
Tanrı’ya güvenmek olduğunu öğretiyor. “Tanrı′ya, sözünü övdüğüm
Tanrı′ya güvenirim ben, korkmam. İnsan bana ne yapabilir?”
(Mez.56:4)

NASIL GÜVENECEĞİM?

Aşağıdaki örnekleri yüksek sesle okuyalım. Bu örneklerde ele alınan
kişilerin tutumlarında hangi şekilde bir korku olduğunu tahmin
etmeye çalışalım. Bu korkuyu yaşarken Tanrı’ya nasıl
güvenebileceğimizi ve doğru tutumun ne olması gerektiğini
konuşalım.
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• Ayşe uzun zamandır kiliseye gitmiyordur. Kendi
hayatındaki bazı zayıflıklarından dolayı kilisedeki
kardeşlerden çekinmektedir. Tövbe ettiği halde hala
kiliseye gitmekte zorluk çekmektedir.
Ayşe’nin bu tutumu sizce nasıl bir korkudur? Siz

olsanız ona Tanrı’ya güvenmek konusunda nasıl bir öğüt verirdiniz?

• Deniz’in üniversiteden beri sıkı dostluk kurduğu
birkaç arkadaşı vardı. Onlarla her zaman görüşür,
birlikte zaman geçirmekten zevk alırdı. İman
ettiğinden beri onlarla aynı sıcak ortamı
bulamadığını hissediyordu. Bazen eski, özellikle
tövbe ettiği ve Rab’bin hoşnut olmadığını bildiği alışkanlıkları onun
önüne çıkıyordu. Bu arkadaş ortamını sevdiği için de sık sık bu
alışkanlıklara yenik düşmekteydi. Ancak Rab’de daha fazla büyümek
istiyordu.
Deniz’in ne yapması gerektiğini düşünüyorsunuz? Arkadaşlık
konusunda Tanrı’ya nasıl güvenebilir?

• Genç yaşta annesini ve babasını kaybetmiş olan
Umut işine sımsıkı bağlanmıştı. İş yerinde çok fazla
çalışmakta, herkesin işine koşmaktaydı. Ancak bu
durum onu gittikçe yoruyordu. Ne kilisede fazla
hizmet edebiliyor ne de Tanrı’yla zaman

geçirebiliyordu. Ama eğer aynı tempoda çalışsa ve insanlara “hayır”
dese ne olacaktı?
Sizce Umut ne yapmalı? İşi ve bazen “hayır” demesi konusunda
Tanrı’ya nasıl güvenmeli?

• Uzun zamandır kiliseye gelmeyen Keriman’a
arkadaşları bu konuda soru sorduğunda onlara şöyle
cevap verir:
- Eşim henüz yeni imanlı, çok çalışıyor. Ben de onu
kiliseye gelmesi için zorlamıyorum. O gelmeyince ev
uzak olduğundan çocuklarla tek başıma otobüste o kadar yolu çekmek
istemiyorum. E adamın da tek boş günü, bütün hafta çalışıp yoruluyor.
Bu kadarı da onun hakkı. Ben de bir şey söyleyemiyorum.
Sizce Keriman nasıl bir tutum sergilemeli? Keriman’ın eşine bir şey
söyleyememesinin nedeni nedir? Tanrı’ya nasıl bir güven içinde
olmalıdır?
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DANİEL KİMİN BUYRUĞUNA UYDU?

Daniel 6. bölümü yüksek sesle okuyalım. Okuduktan sonra ayetleri
düşünerek aşağıdaki soruları aramızda konuşalım.

• 10. ayette, yasanın imzalandığını duyan Daniel’in tutumundan,
çalışma konumuz olan “insan korkmak” hakkında nasıl bir ders
alıyoruz?

• Bu hikâyeden insanlara karşı Tanrı’ya güvenmek konusunda
neler öğrenebiliriz?
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UYGULAMA

Yaşamımız boyunca birçok defa insandan korkma konusunda
deneneceğiz. Tavizler vermemiz istenebilir, bazı kötü kararlar almaya
mecbur bırakılabiliriz. Ancak böyle zamanlarda Tanrı’ya güvenip
Tanrı’yı hoşnut eden tutum, davranış ve kararlar almamız çok
önemlidir. Aşağıda bazı ayetler bulacaksınız.

Bu ayetleri dilerseniz küçük kâğıtlara yazarak evinizde, iş yerinize
bir yere asabilir veya yanınızda taşıyarak ezberleyebilirsiniz. Sıkıntıda
olmadığımız zamanlarda bu ayetlerin üzerinde derin düşünerek Rab
bizi bu konularda eğitebilir. Böylece denenmeyle karşılaştığınız her
seferinde bu ayetleri hatırlayarak Tanrı’ya güvenme konusunda
cesaret bulabilirsiniz.

“Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, Kötülükten korkmam. Çünkü
sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana.” (Mez.23:4)

“RAB benim ışığım, kurtuluşumdur, Kimseden korkmam. RAB
yaşamımın kalesidir, Kimseden yılmam.” (Mez.27:1)

“Tanrı′ya, sözünü övdüğüm Tanrı′ya Güvenirim ben, korkmam. İnsan
bana ne yapabilir?” (Mez.56:4)

“Tanrı′ya güvenirim ben, korkmam; İnsan bana ne yapabilir?”
(Mez.56:11)

“RAB benden yana, korkmam; İnsan bana ne yapabilir?” (Mez.118:6)

“Böylece cesaretle diyoruz ki, "Rab benim yardımcımdır, korkmam;
İnsan bana ne yapabilir?” (İbr.13:6)

Kilise hizmeti içindir; parayla satılmaz.
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• Bu dersten öğrendiklerinizi kendi cümlelerinizle, kendi
çiziminizle, hatta kendi şiirinizle ifade edebilirsiniz.

Resimlerin telif hakkı: Shutterstock (www.shutterstock.com) ve kamu malı. Onun dışında:
8.resim: Telif hakkı sahibi: Moody Publishers / FreeBibleimages.org url:
http://www.freebibleimages.org/illustrations/moody-daniel-lions/ telif hakkı: eğitim amaçlı serbset

Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab’bin yüceliğini görerek yücelik
üstüne yücelikle O’na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh

olan Rab sayesinde oluyor. 2.Ko.3:18
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