
ьоренджилерине  гьорюндю.  Шюпе  еденлере  кесин
испатларла дири олдууну гьостерди.  Кърк гюнюн сонунда
херкесин  ьонюнде  бир  булутун  ичинде  гьоке  алъндъ.
Бунунла  бизе гьостерийор ки,  херкесин ефендисидир  ве
бютюн гюджю, бютюн йеткийи кенди елинде тутуйор. Вар
мъ Она бензейен бир пейгамбер, я да Аллах адамъ?

6) Иса'нън чааръсъ ешсиздир
Иса  Месих'ин  гьоке  алънмасъндан  он
гюн  сонра,  Аллах Кутсал Рухуну
инсанларън юзерине дьоктю. О Рухла
кенди краллъънъ бир арада тутуйор ве
бугюне  кадар  инсанларъ  о  краллъа
чаърмая девам едийор. Вакът  варкен
Иса  Месих'ин  чааръсъна кулак
верелим. Чюнкю дюнянън сонунда Иса
текрар  геледжек,  бютюн  инсанларъ
давалаяджак.

Иса'йъ  кабул  еден  артък  каранлъкта  деилдир:  Аллахън
ьонюндеки дуруму недир билийор. Чюнкю ким Иса Месихи
кабул едерсе,  Аллах  ону евлатлък оларак  кабул  едийор.
Бугюн сен де Иса'нън чааръсъна кулак вер: 

"Сизе  чок  дору  бир  шей  сььойлейейим:  ким  беним
сьозююмю  ишитирсе  ве  бени  гьондермиш  Олана  иман
едерсе, онун сонсуз яшамъ вар. О даваланмая гирмез, ама
ьолюмден яшама гечмиш олуйор." (Инджил - Йуханна 5:24)

Ешсиз бир Хаят
"Аллах" сьозюню ишитиркен,  чоу  дефа  аклъмъза "дин"
(религия) гелийор.  Ама биз  Месихчилер бир  дине
бааланмадък,  бир  кишийе  бааландък. Иманлъ  хаятъмъз
биртакъм дин куралларъ, буйруклар ве адетлер тутмакла
гечмийор. Анладък ки, дири бир куртаръджъмъз вар: о да
Иса Месих'тир.  Она  иман  етмекле  Аллахла  дири  ве
йюректен бир севги иле бааландък.

Иса Месих ешсиздир! Тарих бойунджа кач пейгамбер, я да
башка  Аллах  адамларъ  гелдийсе,  хич  бири  Иса  Месих
кадар бюйюк бир етки бъракмадъ.  Иса Месих'ин кишилии
ешсиздир, ишлери ешсиздир, сьозлери ешсиздир,  бютюн
хаятъ   ешсиздир.  Изин  верирсен,  сени  късаджа  Онунла
танъштърмак истийоруз:

1) Иса'нън доушу ешсиз
Аллах  ескиден  бери  дюняя  йюзлердже
пейгамбер  йолламъштъ.  Онлар  садедже
кенди  халкъна   конушмадъ,  йюзлердже
сене ьондже биле, Месих'ин геледжеини
билдирдилер.  Ен  кючюк  детайларъна
кадар  Ону  анлаттълар:  Месих  крал
Давуд'ун  сойундан геледжек,  Бейтлехем
каса-басънда доаджак,  анасъ бакире
оларак  гебе  каладжак -  бютюн  бунларъ Аллахън  Руху
ьонджеден  билдирди.  Теврат ве  Зебур  китабънда
язълъдърлар; херкес ону орада окуябилир. 

Сонра, Иса Месих нормал бир киши гиби мейдана гелмеди:
анасъ  Мерйем  бакире  оларак  гебе  калдъ.  Она мюжде
гетирен мелек шьойле деди: "Кутсал Рух сенин юзерине
геледжек,  Йюджелер  Йюджеси'нин  гюджю  сана  гьолге
саладжак. Бунун ичин доаджак олана кутсал, Танръ Олу
денеджек. (Инджил - Лука 1:35)

Соруларън варса шу телефон нумарасънъ ач:



2) Иса'нън муджизелери ешсиз
Иса  Месих  йерйюзюнде икен йюзлер-
дже муджизе яптъ. Кими пейгамберлер
даа ьондже де муджизе ишледи. Факат
Иса Месих'те бир фарк гьорюйоруз: Иса
муджизе  япаркен  дуа  етмеди  не  де
"Аллахън  адънда..." гиби  сьозлер
кулланмадъ.  Хайър,  "Бен  буйуруйорум
ки..." деди. Иса Месих йюзлердже киши
хер  тюрлю  хасталъктан  куртардъ,
сакатларъ  йюрюттю,  кьорлерин  гьоз-

лерини ве  саърларън  кулакларънъ  ачтъ,  5  екмек  ве  2
балъкла 5000 киши дойурду, суйун юстюнде йюрюдю, бир
тек  сьозле  фъртънайъ  диндирди,  кенди  гюджюйле
ьолюлери  дирилтирди  ве  муджизлерин  ен  бюйюю:
инсанларън гюнахларънъ аф етти.

3) Иса'нън ьоретиши ешсиз
Дуа,  оруч  ве  садака  вермек  гиби дин
ишлери  тамамен  гизлилик  ичинде
япълсън;  не  де  олса, Аллахъ  хошнут
етмейе  чалъшъйоруз,  деил  комшу-
ларъмъзъ.

Иса Месих кадънлара  чок  ьонем верди:
дерс  вериркен  онларън  анлаяджаъ
ьорнеклер  кулландъ. Хич  бир  муаллим
кадънларъ ьоренджи оларак кабул етмезди - ама Иса хем
еркек,  хем  кадън  ьоренджилери  кабул  етти. Бьойледже
кадънларън дурумуну бюсбютюн деиштирди.

Иса Месих деди: "Кралън хаккънъ крала, Аллахън хаккънъ
Аллаха верин". Аллах инанджъ асла политик амачлар ичин
кулланълмасън;  дин  адамларъ  политикая  каръшмасън.
"Беним краллъъм бу дюнядан деилдир"  -  Иса  ьоренджи-
лерине ясак етти, инанч ичин савашсънлар.

Иса  инсанлара  сюрекли  'Аллахън  Краллъъ' хаккънда
конушту.  Бу  краллък  фарклъдър,  не  йерйюзюндеки
девлетлере,  не  де  динлере  бенземийор.  Инсанлар  о
краллъа тек тек карар веререк ве тьовбе етмекле гирийор.
О краллък бютюн дюняда  бирдир; Аллахън Руху  ону  бир
арада  тутуйор.  О  краллъън  ичинде  Аллахън  аффъна  ве
севгисине кавушуйоруз, сонсуз яшама кавушуйоруз.

4) Иса'нън ьолюмю ешсиздир
Иса Месих не еджелинден ьолдю, не де
савашъркен  шехит  дюштю.  Даа
ьолмесинден бир  бучук  сене  ьондже
кенди  ьоренджилерине  насъл
ьоледжеини билдирди  ве  ондан  сонра
етрафъндаки кишилери ьойле еткиледи
ки,  там  онун  планладъъ  заман
ьолдюрюлсюн.  Хизметинин  ючюнджю
йълънда  Иса  там  Яхудилерин  байрам
гюнюнде, дин  ьондерлери  ве  Ромалъ

вали она ьолюм джезасънъ вердилер. Енсерлерле ону ики
дирее мъхлайъп, ьолене кадар орада брактълар. Ама бу,
Аллахън  планъ  иди. Йюзлердже  сене  ьондже  ону
мюжделеди.  Бьойлеликле  Иса  Месих  там  анламъйла
Аллахън курбан кузусу олду.

5) Иса'нън дирилиши ешсиз
Иса  Месих  ьолюмюнден  сонра,  о
заманън  адетлерине  гьоре,  мумялаш-
търълъп мааралъ бир мезара койулду.
Ючюнджю  гюн  сабах  еркенден  базъ
кадънлар  мезара  гиттиклеринде  фарк
еттилер ки, онун ьонюндеки коджаман
таш  йок  олду.  Мааранън  ичиндеки
джесет де йок олду. Даа сонра Иса 40
гюн бойунджа кенди 
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