Сьоверсин, дьовюшюрсен. Ама Иса базъ пейгамберлер гиби,
бир орду топлайъп инсанлара салдърмадъ. Инджил язъйор:
"Месих бизе бир ьорнек брактъ. Биз де Онун изинден
йюрюйюп, Онун аркасъндан гиделим. "О гюнах ишлемезди.
Онун азънда да хич бир алдатъръджъ сьоз булунмаздъ. О,
сьовюлдюю заман сьовмекле каршълък вермезди. Ве чеки
гьорюндже, коркутурмая калкмадъ. Ама кендини дорулукла
давалаян Аллахън еллерине теслим етти. О ааджън юзеринде
бизим гюнахларъмъзъ кенди беденинде ташъдъ. ьОйле ки,
гюнаха каршъ ьолю олалъм, дорулуа каршъ гене дири
олалъм. Евет, Онун яраларъйла шифаландънъз." (Инджил 1.Петрус 2:21-24)

"Ей Аллахъм, бени
севийор мусун?"

Аллах бени севийор му дийе
сорарсан, джевап ичин Иса
Месихин хачтаки ьолюмюне
бак:
"Аллах бизе кенди севгисини
шьойле гьостерийор: биз не
вакът хенюз гюнахкâр идик,
Месих бизим ичин ьолдю."
(Инджил - Ромалълар 5:8)
Иште, Аллахън севгиси будур: деил биртакъм гечиджи
дуйгулар, ама сенин ичин хаятънъ верен бир куртаръджъ;
тарихте конкретно бир олай. Иса Месихин бу курбанъ,
инсанлък тарихинде ен бюйюк севги олайъдър.
Бу севгийи кабул етмек истийор мусун? Хепимиз Аллахтан
узаклашмъш бирер чоджук гибийиз. О шу анда бизе
колларънъ ачъп бизи беклийор; Она дьонелим. Ондан узак
калънджа гюнахкаръз, хатта Она дюшманъз. Ама О, сенин
гюнахънън джезасънъ ьодеди ве шимди фърсатън вар, Онун
севгисини кабул едесин, Аллах евладъ оласън. О беклийор...
илк адъмъ сен ат!
Соруларън варса шу телефон нумарасина ачабилирсин:

Бу соруйу дюшюндююмюз заман, аклъмъза не гелийор?
Чоктан бекледиин бебек салъклъ оларак дюняя гелийор; хич
уммадъън йерден сана пара гелийор; плаjда гюнешин
батъшънъ сейрединдже джошуйорсун - ище ьойле дурумларда йюреине бир дуйгу гелебилир ки, "Галиба Аллах бени
севийор". Ама сенин хаятънда бу не кадар сък олду? Белки
бир елин пармакларъйла саябилирсин о анларъ.
Йа онун каршъсънда кач тане олайлар олду, кенди кендине
сордун: "Насъл Аллах буна изин веребилир?" 'Кара бахтъм',
'Фелек вурду', 'Кадер курбанъ'... ьойле сьозлер не гьостерийор? Санки Аллах инсанларла ойнуйор: кими кере севиндирийор онларъ, кими кере дуруп дуруркен аалатъръйор.
Евет, Аллахън севгисинден насъл емин олабилириз?
Аллах кенди дюшюнджелерини Инджил китабънда бизе
ачъкладъ, бютюн йюреини орая дьоктю. Ве орада Аллахън
севгиси хаккънда шу бюйюк хакикатларъ окуйоруз:

1. Аллахън кендиси севгидир
"Севгилилер, бирбиримизи севелим. Чюнкю севги Аллахтандър, ве ким северсе, Аллахтан домуштур ве Аллахъ
танъйор. Ким севмезсе, Аллахъ хенюз танъмъйор, чюнкю
Аллах севгидир." (1.Йух. 4:7-8)
Евет, Аллахън кендиси, Аллахън ьозю севгидир. Хер не
япарса, севги амаджъйла япъйор. Ама севги тек башъна
олмуйор; каршънда севебилдиин бир киши лазъм.

2. Аллах бизи яраттъ, севгисини гьостерсин дийе
Адем ве Хавва, илк инсанлар, о амачла
яратълдъ. Аллах даха ьондже милйонларджа мелек яраттъ, Она хизмет етсинлер дийе. Ама ен сонунда инсанларъ
яраттъ; деил Она хизметчи я да кул
олсунлар, ама онлара севгисини, якънлъънъ, хатта дийебилириз 'бабалъънъ'
гьостерсин дийе. Аллах шу анда сени
чаъръйор, онун севгисини анлаясън, кабул едесин ве она
каршълък вересин.

да Иса Месихтир. Херкес китап язъп севги долу бир киши
уйдурабилир. Онун анламъ йок. Ама иса бизе Аллахън
севгисини беден оларак, джанлъ, дири бир ьорнек оларак,
йерйюзюнде испатлъйор.
Иса сенин гиби, беним гиби бир инсан деилди. Аллахън
Рухундан мейдана гелди, онда Аллахън ьозю вардъ. Ачък
ачък деди ки. "Бени гьорен Баба Аллахъ гьормюш олуйор".
Онун хаятъна бакънджа Аллахън севгиси недир анлъйоруз:

а. Иса, кендисине якън олан кишилери севди
•

б. Иса хор гьорюлен кишилере севги гьостерди
•

Кимсе къзанлара диккат чевирмезкен, онларъ
уратъръркен, Иса калабалъън ортасънда бюйюклери
бракъп къзанларла ойнадъ. Онларъ бюйюклере ьорнек
гьостерди, "онлар гиби олмазсанъз, Аллахън краллъъна
гиремейеджексиниз" дийе буйурду.

•

Иса'нън заманънда кадънларъ джидди алмазлардъ. Ама
Иса еркеклерин янънда кадънларъ да талебе оларак кабул
етти.

•

Ябанджъларъ хор гьорюрдюлер. Хатта, Самирийе
халкъндан оланлара херкес нефрет дуйду. Ама Иса, бир
меселе анлатъръркен, бир Самирийели ьовюп кенди
халкъндан олан Аллах адамларъ утандъръйор.

3. Неден Аллахън севгисини о кадар аз анлъйоруз?
Бизим ве Аллахън арасъна бир проблем гирди. Биз она
ябанджъ олдук. Адем ве Хавва Онун сесини кулактан
ишитиркен, бизим ичин Аллах артък чок узак, соук, илгисиз,
танъмадъъмъз бир гюч олду. Севдиин бир кишийи гедже
гюндюз дюшюнюйорсун. Аллахъ гене гюнде бир, ики дакка
дюшюнюрсен чоктур. Арая гирен проблем недир: гюнах! Биз
артък Аллахтан коптук, Она кафа калдърдък, "Бана каръшма"
дедик. Кушактан кушаа бу бьойле гитти. Гитгиде Аллахтан
узаклаштък ве о йюзден артък Аллахън севгисини
хиссетмийоруз.

4. Аллах севгисини гьостермек ичин бизе бир киши
йолладъ
Демек, Аллах бир китап йолламадъ, бир инсанъ йолладъ, о

Даа хачта ьолеркен, сон нефесини вериркен, анасънъ
дюшюндю. Йуханна адъндаки ьоренджиси она баксън
дийе буйурду. Иса кенди ьоренджилерине хизмет едип
аякларънъ йъкадъ. Герчек севги кендини алчалтърмак
демектир дийе гьостерди.

в. Иса, дюшманларъна биле севги гьостерди
Иса, Аллахън севгисини ен ачък оларак, ьолдюрюлдюю заман
гьостерди. Иса даха ьондже кенди кувветини сайъсъз муджизелерле гьостермишти. Ама 33 яшънда икен, карар верди,
бютюн инсанлар ичин бир курбан оларак хачта ьолсюн. Сени
ьолдюрмейе гелдилер ми, силах чектилер ми, не япарсън?

