
буйруу  Муса'я  махсустан ен  сон  верди.  Онунла  бизим
диккатимизи  о  органа  чевирмек  истийор,  хангисийле  ен
фазла  гюнах  ишлийоруз.  Хатта,  дийебилириз  ки,  аслънда
гюнахлар  хеп  онунла  ишленийор:  "Чюнкю  кьотю
дюшюнджелер,  катилликлер,  зиналар,  гезгинджиликлер,
хърсъзлъклар, яланджъ шахитликлер ве ифтиралар - иште,
бунлар  йюректен  чъкъйорлар.  Инсанъ  кирлетен  шейлер
бунлардър."

Иште, бу гюнахларла Аллахън ьонюне чъкмак истийор мусун?
Ве  хепимиз  чъкаджаз;  йок ким дюнянън сонунда  Аллахтан
сакланабилсин. О заман гюнахларъмъза каршълък оларак не
гьостереджез?  Севапларъмъз  йетерли  оладжак  мъ?  Биз
ьолдюктен  сонра,  хъсъмларъмъз  курбан  кесселер,  йемек
даътърърсалар  бизе  файда  оладжак  мъ?  Аллах  ьойле
харекетлерин кабул едеджек ми? Джевап: хайър! Аллах сана
бугюн  фърсат  верийор,  онун  даваламасъндан  куртуласън;
сен ьолдюктен сонра гечтир. 

Ве  не  кадар  курбан  да  кессен,  онлар  сени  куртарамаз.
Инджил'де  Иса  ичин  шьойле  язъйор:  "Zатен  оламаз,
ьокюзлерин ве кечилерин канъ гюнахъ ортадан калдърсън.
Онун  ичин  Месих  дюняя  гелиркен шьойле  дийор:  "Курбан-
ларъ ве адакларъ истемедин. Ама сен беним ичин бир беден
хазърладън."  Иште  асъл,  герчек  ве  сонсуз  курбан  Иса
Месихтир.  О  бугюн  сени  чаъръйор,  онун  курбанънъ  кабул
едесинн ве бьойлеликле сонсуз яшам буласън.

Сон гюнде хич бир пейгамбер сана ярдъм едемейеджек. Там
терси:  онлар  себеп  оладжак  даваланасън.  Пейгамберлер
бизе  Аллахън  канунуну  гетирдилер.  Дору  ве  янлъшъ
гьостердилер.  Ама  биз  не  япъйоруз:  дору  ве  янлъшъ
билдиимиз халде гюнах ишлийоруз.  Евет,  бизе лазъм олан
сон  бир  пейгамбер  деил,  ама  бир  КУРТАРЪДЖЪ.  Ве  тек
куртаръджъ Иса Месих'тир. Она гел, Она иман ет, хаятънъ
Она теслим ет !

Йюзлердже пейгамбер... 
...тек бир куртаръджъ 

Иса'нън  адъ  кенди дилинде  ьозел бир  анламъ вар:  "Аллах
куртаръйор". Демек бу адън чок бюйюк ьонеми вар: Иса не
ичин дюняя гелди ве Онун хаятъ не ьонем ташъйор, бу аддан
белли олуйор: Иса бизи куртармак ичин гелди. Пейгамберлер
ону  япамаз,  бизи  куртарамазлар.  Онлар  ялнъз  бирер
уяръджъдър.  Йол  кенаръндаки  табелалар  гиби:  онлар
коркунчлуу  гьостерийорлар,  шофьорлери  уяръйорлар.  Ама
хер шофьор сонра кендиси карар верийор, ве хата яптъ мъ,
арабасънъ  бир  йере  чарптъ  мъ,  она  ким  ярдъм  едеджек?
Табела ону о дурумдан куртарамаз. Ама линейка ве доктор
гелиндже шофьорю куртарабилирлер.  Иште,  Иса'нън яптъъ
будур.  Демек,  Иса  Месих  бир  куртаръджъдър;  хатта  тек
куртаръджъдър. Она пейгамбер демейелим. 

Пеъгамбер садедже 
уяръйор

Kurtarıcı bize yardım 
ediyor

Соруларън варса шу телефон нумарасънъ ач:

Куртаръджъ бизе 
ярдъм едийор



Пеки, асъл проблемимиз недир? 
Иса бизи ханги дурумдан куртардъ? Онун джевабънъ Инджил
китабънда булуйоруз. Иса'нън анасъ олан Мерйем ве Йусуф
нишанлъ иди;  хенюз бир  арая гелмемишлерди.  О дурумда
башмелек  Джебраил  Йусуф'а  гелип  она  шашъртъджъ  бир
хабер  верийор:  "Сенин  нишанлън  Мерйем  Кутсал  Рух
тарафъндан гебе калдъ. "О бир оул доураджак, онун адънъ
да  Иса  кояджаксън.  Чюнкю  халкънъ  гюнахларъндан
куртараджак олан Одур." 

Евет,  диккатла  окудуйсан  меселейи  анладън:  бизим  асъл
проблемимиз  гюнахтър!  Йерйюзюндеки  халимиз  не  олурса
олсун - истер рахат гечинелим, истер фукара олалъм, истер
салъъмъз йеринде олсун, истер хасталъктан чекелим, генч
яда яшлъ, еркек яда кадън, окумуш яда джахил...  деишен
бир шей йок, асъл проблемимиз гюнахтър. Санки ичимизде
ьойле бир куввет вар, хеп Аллахън сьозюне каршъ гидийор.
Дору  оланъ  япмая  калксак  биле,  хеп  ексик  калъйоруз.
Аслънда истемезсек де, хеп гюнах ишлийоруз.

Аллах Муса'я 'Он емир', яни он тане ен ьонемли буйрук верди.
Онларън икинджи яръсъна бир гьоз аталъм: 

6 нумара: "Катиллик етмейеджексин!". Белки махаллемиз-де
чок  аз  инсан  вар,  башкасънъ  бъчакла,  силахла  ьолдюрюп
махпъуса далсън. Йа домамъш бебеклере не дийелим? Онлар
да йюзде йюз инсан деил ми? Онларън да бюйюклерин гиби
азъ,  пармакларъ  ве  аякларъ  хатта  търнакларъ  биле  вар.
Онларъ ьолдюрмек катиллик деил ми? Кадън исен, сен ону
кендин яптън мъ? Еркек исен, каръна буйурдун му ону япсън?
Йа да хаберин олду, ама енгел олмадън. О дурумларда Аллах

бизи катил саймаяджак мъ? 

Ама  катиллиин  даха  да  дерин  анламъ  вар.  Иса'нън
сьозлерине  кулак  верелим:  "Ишиттиниз,  бизим  деделери-
мизе насъл  денилди:  'Катиллик  етмейеджексин!'  ве  'Ким
катиллик едерсе, дава гьореджек'. Ама хер ким кардешине
'беш  пара  етмез'  дерсе,  о  киши  джендем  атешини  хак
едеджек."  Йани:  бир  киши  йюреинде,  дюшюнджеде
башкасънъ йок  еттийсе,  о  Аллахън  ьонюнде  катилле  бир
сайъладжак. Ха инсанъ елле вуруп ьолдюрдюн, ха ону япмая
нийет еттин...  Аллахън гьозюнде  хеп бир.  Чюнкю бир гюн
Аллахън  ьонюне  чъкъп  даваланаджак  олан  затен  сенин
беденин деилдир, сен рухундур.

7.  буйрук:  зина  етмейеджексин.
Бурада  гене  Инджил'е  бакалъм,
Иса  не  дийор:  "Ишиттиниз  насъл
денилди:  'Зина  етмейеджексин!'.
Ама  бен  сизе  дийорум:  хер  ким
бир кадъна  бакъп  да  онда  гьозю
калърса,  о  киши затен йюреинде
онунла зина етмиштир." 

8.  буйрук:  "Чалмаяджаксън!"  -
бурада  конушмуйор  садедже  капалъ бир  йере  гирип  мал
чъкармак ичин. Чалманън чок йолларъ вар: ексик я да чюрюк
мал  вермек;  алъджъйъ  алдатмак;  верги  ве  гюмрюк
ьодемемек;  я  да  биле  биле  борч  алъп  ону  чевирмемек.
Хаятънда буну хич яптън мъ?

9.  буйрук:  "Ялан сьойлемейеджексин!"  -  чоумуз  ичин  ялан
гюнделик  екмеимиздир.  Аджаба,  хич  ялан  сьойлемеден
яшаябилир  мисин?  Иште,  Аллахън  стандардъ  одур;  ону
сенден беклийор: ялансъз бир хаят;  хер дурумда хакикатъ
сьойлейесин!

10.  буйрук:  "Комшунун  евине,  каръсъна,  еркек  ве  кадън
кьолесине,  ьокюзюне,  ешеине,  хичбир  шейине  гьоз
дикмейеджексин." Евет,  ачгьозлюлюк!  Бу  гюнах  бюсбютюн
сенин йюреинде булунуйор; дъшаръдан анлашълмаз. Аллах о

Бу табела 
сана 
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едемез...

... сенин 
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