
Evet, açgözlülük! Bu günah büsbütün senin yüreğinde bulunu-
yor; dışarıdan anlaşılmaz. Allah o buyruğu Musa'ya mahsustan
en  son  verdi.  Onunla  bizim  dikkatimizi  o  organa  çevirmek
istiyor, hangisiyle en fazla günah işliyoruz. Hatta, diyebiliriz
ki, aslında günahlar hep onunla işleniyor: "Çünkü kötü düşün-
celer, katillikler,  zinalar,  gezgincilikler,  hırsızlıklar,  yalancı
şahitlikler ve iftiralar - işte, bunlar yürekten çıkıyorlar. İnsanı
kirleten şeyler bunlardır."

İşte,  bu günahlarla  Allahın önüne çıkmak istiyor  musun?  Ve
hepimiz çıkacaz; yok kim dünyanın sonunda Allahtan saklana-
bilsin. O zaman günahlarımıza karşılık olarak ne gösterecez? 

Sevaplarımız  yeterli  olacak  mı?  Biz  öldükten  sonra,
hısımlarımız kurban kesseler, yemek dağıtırırsalar bize fayda
olacak  mı?  Allah  öyle  hareketleri  kabul  edecek  mi?  Cevap:
hayır! Allah sana bugün fırsat veriyor, onun davalamasından
kurtulasın; sen öldükten sonra geçtir. 

Ve ne kadar kurban da kessen, onlar seni kurtaramaz. İncil'de
İsa için şöyle yazıyor: "Zaten olamaz, öküzlerin ve keçilerin
kanı  günahı  ortadan  kaldırsın.  Onun  için  Mesih  dünyaya
gelirken şöyle diyor: "Kurbanları ve adakları istemedin. Ama
sen  benim  için  bir  beden  hazırladın."  İşte  asıl,  gerçek  ve
sonsuz  kurban  İsa  Mesihtir.  O  bugün  seni  çağırıyor,  onun
kurbanını kabul edesinn ve böylelikle sonsuz yaşam bulasın.

Son günde hiç bir peygamber sana yardım edemeyecek. Tam
tersi:  onlar  sebep  olacak  davalanasın.  Peygamberler  bize
Allahın kanununu getirdiler. Doğru ve yanlışı gösterdiler. Ama
biz  ne  yapıyoruz:  doğru  ve  yanlışı  bildiğimiz  halde  günah
işliyoruz. Evet, bize lazım olan son bir peygamber değil, ama
bir  KURTARICI.  Ve  tek  kurtarıcı  İsa  Mesih'tir.  Ona  gel,  Ona
iman et, hayatını Ona teslim et !

Yüzlerce peygamber... 

...tek bir kurtarıcı 
İsa'nın adı kendi dilinde özel bir anlamı var: "Allah kurtarıyor".
Demek bu adın çok büyük önemi var: İsa ne için dünyaya geldi
ve Onun hayatı ne önem taşıyor, bu addan belli  oluyor: İsa
bizi  kurtarmak  için  geldi.  Peygamberler  onu  yapamaz,  bizi
kurtaramazlar.  Onlar  yalnız  birer  uyarıcıdır.  Yol  kenarındaki
tabelalar  gibi:  onlar  korkunçluğu  gösteriyorlar,  şoförleri
uyarıyorlar. Ama her şoför sonra kendisi karar veriyor, ve hata
yaptı  mı,  arabasını  bir  yere  çarptı  mı,  ona  kim  yardım
edecek? Tabela onu o durumdan kurtaramaz. Ama lineyka ve
doktor  gelince  şoförü  kurtarabilirler.  İşte,  İsa'nın  yaptığı
budur. Demek, İsa Mesih bir kurtarıcıdır; hatta tek  kurtarıcı-
dır. Ona peygamber demeyelim. 

Soruların varsa şu telefon numarasını aç:
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Peki, asıl problemimiz nedir? 
İsa  bizi  hangi  durumdan  kurtardı?  Onun  cevabını  İncil
kitabında  buluyoruz.  İsa'nın  anası  olan  Meryem  ve  Yusuf
nişanlı  idi;  henüz  bir  araya  gelmemişlerdi.  O  durumda
başmelek Cebrail Yusuf'a gelip ona şaşırtıcı bir haber veriyor:
"Senin nişanlın Meryem Kutsal Ruh tarafından gebe kaldı. "O
bir  oğul  doğuracak,  onun  adını  da  İsa  koyacaksın.  Çünkü
halkını günahlarından kurtaracak olan Odur." 

Evet,  dikkatla  okuduysan  meseleyi  anladın:  bizim  asıl
problemimiz günahtır! Yeryüzündeki halimiz ne olursa olsun -
ister  rahat  geçinelim,  ister  fukara  olalım,  ister  sağlığımız
yerinde  olsun,  ister  hastalıktan  çekelim,  genç  yada  yaşlı,
erkek yada kadın, okumuş yada cahil... değişen bir şey yok,
asıl problemimiz günahtır. Sanki içimizde öyle bir kuvvet var,
hep Allahın sözüne karşı gidiyor. Doğru olanı yapmaya kalksak
bile, hep eksik kalıyoruz. Aslında istemezsek de, hep günah
işliyoruz.

Allah Musa'ya 'On emir', yani on tane en önemli buyruk verdi.
Onların ikinci yarısına bir göz atalım: 

6 numara: "Katillik  etmeyeceksin!". Belki  mahallemizde çok
az  insan  var,  başkasını  bıçakla,  silahla  öldürüp  mahpıusa
dalsın.  Ya doğmamış bebeklere ne diyelim? Onlar  da yüzde
yüz insan değil mi? Onların da büyüklerin gibi ağzı, parmakları
ve ayakları hatta tırnakları bile var. Onları öldürmek katillik
değil mi? Kadın isen, sen onu kendin yaptın mı? Erkek isen,

karına  buyurdun  mu  onu  yapsın?  Ya  da  haberin  oldu,  ama
engel olmadın. O durumlarda Allah bizi katil saymayacak mı? 

Ama katilliğin daha da derin anlamı var. İsa'nın sözlerine kulak
verelim: "İşittiniz,  bizim dedelerimize nasıl  denildi:  'Katillik
etmeyeceksin!' ve 'Kim katillik ederse, dava görecek'. Ama her
kim kardeşine 'beş para etmez'
derse,  o  kişi  cendem  ateşini
hak  edecek."  Yani:  bir  kişi
yüreğinde,  düşüncede  başka-
sını yok  ettiyse,  o  Allahın
önünde  katille  bir  sayılacak.
Ha insanı elle vurup öldürdün,
ha onu yapmaya niyet ettin...
Allahın  gözünde  hep  bir.
Çünkü  bir  gün  Allahın  önüne
çıkıp  davalanacak  olan  zaten
senin  bedenin  değildir,  sen
ruhundur.

7. buyruk: zina etmeyeceksin. Burada gene İncil'e bakalım, İsa
ne diyor: "İşittiniz nasıl denildi: 'Zina etmeyeceksin!'. Ama ben
size diyorum: her kim bir kadına bakıp da onda gözü kalırsa, o
kişi zaten yüreğinde onunla zina etmiştir." 

8.  buyruk:  "Çalmayacaksın!"  -  burada  konuşmuyor  sadece
kapalı bir yere girip mal çıkarmak için. Çalmanın çok yolları
var: eksik ya da çürük mal vermek; alıcıyı aldattırmak; vergi
ve  gümrük  ödememek;  ya  da  bile  bile  borç  alıp  onu
çevirmemek. Hayatında bunu hiç yaptın mı?

9.  buyruk:  "Yalan  söylemeyeceksin!"  -  çoğumuz  için  yalan
gündelik  ekmeğimizdir.  Acaba,  hiç  yalan  söylemeden
yaşayabilir  misin?  İşte,  Allahın  standardı  odur;  onu  senden
bekliyor: yalansız bir hayat; her durumda hakikatı söyleyesin!

10.  buyruk:  "Komşunun  evine,  karısına,  erkek  ve  kadın
kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin."

Bu tabela 
sana 
yardım 
edemez...

... senin 
doktora 

ihtiyacın 
var !


	Yüzlerce peygamber...
	...tek bir kurtarıcı
	Peki, asıl problemimiz nedir?


