КОНУ:

“Иса’я Баба дийебилир мийиз ?“
Хазърлаян: Енвер кардеш (Д - Мюних)

Мерхаба деерли кардешлерим.
Сон заманларда Булгаристан'даки килиселер арасънда, бир сору чъктъ мейдана:
“Иса’я Баба дийебилир мийиз ?“
Базъ ески иманлъ кардешлеримден Булгаристан'даки илк иманлъ дьонемини чок
фазла динледим, ве базъ олайларъ бана анлатъркен, кендилери биле о заманларда
яптъкларъна гюлюйорлардъ.
Месела бир кишинин Кутсал Рух'у вея 'гьок дили' алмасъ ичин саатлердже кишинин
юзерине ел койуп “канънла, канънла, канънла“ сьозюню текрарлардъ. Бизим
касабая илк гелен ваизлерден бири кендиси яшланмъш бири иди. 1.Петрус 5:14’те
“Бирбиринизи севгийле ьоперек селамлайън" сьозюне даянарак, топлантъдан сонра
херкеси ьоперди.
Шимди бугюн бунларъ йине анаркен, о дьонемде яшаян иманлълар кендилери
гюлюйорлар, ве бунларъ билгисизликтен яптъкларънъ итираф едийорлар. 'Иса баба'
сьозю де о заманлардан калмадър.
Ескиден инсанлар килисейе Месих’е иман етмектен чок, шифа ичин вея
дертлеринин дюзелмеси ичин гелирлерди. “Топлантъя гел, хасталъъна шифа
аладжан“, “Топлантъя гел, коджан ичкийи бракаджак“ в.с. “Иса баба хершейи
верийор, хер бир конуда ярдъм едийор“. Бу 'Иса баба' сьозю ескиден ьойле калмъш
ве ьойле девам едийор.
Беним олум 3 яшъндадър ве йени йени конушмая башлъйор. Тезе кадар чоу заман
бана вея башкасъна анне дийе баърърдъ. Шимди она, “Бана нийе анне дийорсун,
бен сенин бабанъм“ дийебилир мийим? Йокса беним евладъм олдуу ичин, буну
кабул етмели мийим. Табии ки, кабул едеджем, чюнкю о даха бир бебеккен, ондан
йетишкин гиби давранмасънъ беклейемем. Ама бюйюйюп инсанларла диалог
кураджак яша гелдиинде, бана йине 'анне' дерсе, иште о заман проблем вар. О
заман беним хаккъм вар она дийейим: “Бен сенин бабанъм, бенимле далга мъ
гечийорсун?“.
Бунунла не демек истийорум, кардешлер ?
Хошеа 6:6’да шьойле дер:
Чюнкю бен курбандан деил, балълъктан хошланъръм,
Йакмалък сунулардан чок бени танъманъзъ истерим.
Танръ ону танъмамъзъ истийор. Бу йюзден артък сютю бъракъп, яваш яваш катъ
йийеджеклере гечмелийиз.
Иса’я Баба дийебилир мийиз конусуну анламак ичин, ен биринджи ючлю бирлик
конусуна деинмемиз герекеджек.
Илк оларак белиртмелийим ки, Танръ’йъ 100%, яни гьорюнен бир мадде гиби
анламак имкансъздър. Чюнкю Онун башъ ве сону йок, бизим исе вар. О кендиси
Рух’тур, биз исе беденде яшъйоруз. Ама йине де китапта ючлюбирлик сайесинде
ону хер бир инанчтан даха якън танъйоруз.
Ълк оларак ючюнюн’де бир олдууну сьойлемелийим.
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Матта 28:19
“Бу неденле гидин, бютюн улусларъ ьоренджилерим оларак
йетиштирин; онларъ Баба, Оул ве Кутсал Рух'ун АДЪЙЛА вафтиз един.“
Бакън 'адъйла' дийор, 'адларъйла' демийор. Демек ки, бу ючю тек Танръ’йъ
олуштуруйор.
Йаратълъш 1:1-3
Дюнянън яратълъшънъ анлатъркен де чок ьонемли шейлер гьорюйоруз:
•

1.айет ТАНРЪ гьоу ве йери яраттъ

•

2.айет Танрънън РУХУ сулар юзеринде харекет едийорду

•

3.айет Танръ ъшък ОЛСУН дийе буйурду ве ьойле олду.

Йани, даха яратълъшта ючлюбирлии гьорюйоруз.
Шимди бир сору: Танръ рухуйла мъ яраттъ, йокса сьозю иле ми?
Бу кишилер неденсе Оул'а 'Кутсал Рух' демийорлар ама 'Баба' дийорлар.
Айнъ инсан гиби. Биз рух, джан ве
беденден олушуйоруз: ючюнден бири
йокса, инсан дийе бир шей олмаз.
Ама рухумуза беден дерсек, вея
беденимизе джан дерсек, бу
сачмалък деил ми? Бири гелип сана,
“Ааа, не кадар гюзел олмуш
вюджудун, фитнесе ми башладън ?“
дерсе, сен де она, “Дели мисин, бу
беним вюджудум деил, рухумдур !“
дийебилир мисин? Иште, Иса’я Баба
демек де бьойле бир шейдир !
Месела, Месих’ин чармъхта
герилишини хепимиз кабул едийоруз, чюнкю бизим куртулушумуз орададър. Ама
мадем ки Иса Баба’дър, о заман базъ анлашълмазлъклар чъкъйор каршъмъза:
“Баба чармъхта бизим ичин герилди“ дийебилир мийиз ?
“Инсанлар Баба’йъ дьовюп сьовмюштюр“ дийебилир мийиз?
Буну демейе бендже кимсе джюрет едемез.
Пентикост гюнюнде 120 иманлънън юзерине инен ким иди: Баба мъ, Оул му? “Баба
атеш диллери бичимде онларън юстюне гелди” демек сачмалък олмуйор му ?
Евет, Üчлюбирлиин ичиндеки роллери ве адларъ каръштърмаялъм !
Ондан сонра, Танръ’нън кендиси ючлюбирлик сайесинде бизим куртулушумузу
хазърлъйор.
•

Баба хер шейи яратър, ама инсан гюнаха дюшер, Танръ иле инсан арасъна
гюнах гирер, баъ копмуш олур.
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•

Бу балантънън йениден саланмасъ ичин Сьоз (Оул) гелир. Инсанлар ичин
кендиси курбан олур (Йуханна 3:16). Оул гьоревини яптъ, курбан олуп Танръ
иле инсанлар арасъндаки копан баъ йениден олуштурду, инсанлар ичин бир
куртулма йолу саладъ.

•

Ве сонра Йуханна 14:16’да Кутсал Рух’ун геледжеини сьойлюйор Иса. Баба
иле инсанлар арасънда, Оул сайесинде япълан йолда, инсанларън о йолу
сонуна дек йюрюмелерине ярдъмджъ олмак ичин гелди.

Танръ гитгиде инсанлара даха якън олду.
•

Баба гьоклерден пейгамберлере конушту,

•

Оул инсанлар арасъна инди, онларла яшадъ,

•

ама Кутсал Рух инсанларън ичинде яшъйор.

Бу кадар мюкеммел Танръмъз олдуу ичин шюкредийорум Она. Гюнах сайесинде ба
копса да, Оул сайесинде куртулуш йолуну хазърладъ ве Кутсал Рух сайесинде бугюн
Танръ ичимизде яшъйор.
Zатен Кутсал Китап’та хичбир йерде Иса’нън Баба олдууну сьойлемез, там аксине
Месих’и Баба гьондермиштир дийе язъйор:
Йуханна 5:37
Бени гьондерен Баба да беним ичин танъклък етмиштир. Сиз хичбир
заман не О’нун сесини ишиттиниз, не де суретини гьордюнюз.
1.Коринтлилер 8:5
Орада Тек бир Баба ве Тек бир Иса вар дийор.
1.Коринтлилер 15:24
Бундан сонра Месих хер йьонетими, хер хюкюмранлъъ, хер гюджю
ортадан калдъръп егеменлии Баба Танръ’я теслим еттии заман сон
гелмиш оладжак.
Йукаръда да белирттиим гиби инсанларън гюнаха дюшмесинден сонра, Танръ
кендиси ючлюбирлик сайесинде бу копан баъ йениден саламъштър.
Буну Кутсал китабън хер йеринде гьоребилирсиниз:
Йуханна 16:24
Шимдийе дек беним адъмла бир шей дилемединиз. Дилейин,
аладжаксънъз. ьОйле ки, севинджиниз там олсун.
Иса бурада “дилейин дийор“. Пеки, насъл дилейеджеиз, нейле дилейеджеиз:
“Беним АДЪМЛА“ дийор.
О заман бир сору чъкъйор, Иса’нън исминдже кимден дилейеджеиз ???
Сиздже шьойле бир дуа олур му: “Йюдже Иса бени шифала ! Истедим, диледим
Иса’нън исминдже. Амин !”
Бу сачма олур, деил ми?
Ама шьойле олурса: “Кутсал Баба, Олунун адънджа сенден истийорум бана шифа
вер.“
- О заман уйгун олуйор.
Zатен Иса’нън кендиси бизе насъл дуа етмемизи сьойлюйор:
Матта 6:9
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Бунун ичин сиз шьойле дуа един: "Гьоклердеки Бабамъз ..."
Баба’ЙА дуа едеджеиз, Иса’нън АДЪНДА истейеджеиз ве Кутсал Рух ЕШЛИИНДЕ дуа
едеджеиз. Съра будур.
Ама Иса’я “Баба“ дерсек, дуа системимиз биле каръшмъш олуйор. Йукаръда дедиим
гиби бебек икен Танръ буну севги иле кабул едерди, чюнкю ону билерек япмаздък.
Ама ьорендиинизде артък дору бир шекилде Раббимизе яклашмак герек.
Бу анлайъш ескиден бери бютюн килиселерин кабул еттии ьоретиш иди. 5.
йюзйълдан калма 'Атанас инанч билдиргеси' ону шьойле анлатъйор:
“Куртулмак истейен херкес, ен башта, бириджик Месих инанджъна
сарълмалъ... Бириджик Месих инанджъ да шудур: тек бир Танръ'я
Üчлюк ичинде ве Üчлюе Бирлик ичинде тапъйоруз. Не онларън
кишиликлерини бирбирлерине каръштърйоруз, не де Танрънън ьозюню
бьолюйоруз.”
Бу бюйюк хакикат, яни Герчек Танръ'нън хем бир, хем юч олдуу, бирлик ичинде
чоклук ве чоклук ичинде бирлик олдуу, елбетте бир сърдър, колайджа анлашълан
басит бир ьоретиш деилдир. Гене де бу хакикатъ ьоретмек ичин ескиден бери шу
график кулланълъйор:
Демек:
“Баба Аллахтър”, “Оул Аллахтър” ве
“Кутсал Рух Аллахтър” дийебилириз.
“Танръ Баба'дър”, “Танръ Оул'дур”
ве “Танръ Кутсал Рух'тур”
дийебилириз.
Ама “Баба Кутсал Рухтур”, “Оул
Кутсал Рух'тур”, я да “Оул Баба'дър”
демек янлъш олур.

Итиразлар:
Шимди де базъ кардешлеримизин, ”Иште бак, Кутсал Китап'та биле Иса'я 'Баба’
денилийор” дедиклери айетлери инджелейеджеиз:

1. Йешая 9:6 - “Ебеди Баба”
Чюнкю бизе бир чоджук доаджак,
Бизе бир оул вериледжек.
Йьонетим онун омузларънда оладжак.
Онун адъ Харика ьОютчю , Гючлю Танръ,
Ебеди Баба, Есенлик ьОндери оладжак.
Бу айетте гечен дьорт ад икишер сьозден олушуйор ве доаджак чоджуу ачъклъйор.
Бу дьорт ад геледжек Месих'ин съфатларънъ, ьозелликлерини анлатан бирер
пейгамберликтир.
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“'Ебеди Баба' сьозю де, Месихи мюjделийор. Йани, бу айет санки ачъкча Иса'я Баба
демиш олуйор.“ - Бир бакалъм, бу герчектен ьойле мидир ? Айете текер текер
бакаджаз, аджаба не демек истийор бизе.

а.“Бизе бир чоджук доаджак, бизе
бир Оул вериледжек.“
Диккат еттийсениз, бир киши хаккънда
конушуйор, ама 2 кишиликтен бахседийор:
А) Чоджук доаджак
Б) Оул вериледжек
Бири доуйор, диери исе верилийор. Бурада
ачък ачък Иса’нън чифт кишилиинден
бахседийор.
•

О хем чоджук оларак дюняда доду (Лука 2:6), хем де Оул оларак гьоктен
верилди (Йуханна 3:16)

•

Иса хем 'Инсанолу'дур, хем де 'Аллахън Олу'дур.

•

Чоджук доуйор ама Оул верилийор, домуйор.

б. Ебеди Баба не демектир?
Иште, базъ християнларън иддиа еттии исим, 'Ебеди Баба', иддиа’я гьоре бу Баба
ючлю бирликтеки Баба имиш чюнкю 'ебеди' сьозю де вар. Бир бакалъм, ьойле ми.
Аслънда бу кишилер бир сьозе даянарак бютюн Кутсал Китабъ инкар еттиклеринин
фаркънда деилдирлер. Ебеди сонсуз демектир, ама бир бакалъм бу айетте 'Баба' не
демектир.
Илк оларак, бурада ьонемли бир терджюме меселеси вар:
Бу айетте гечен дьорт ад, ориjинал Ибраниджеде шьойле:
(1) Пеле Йоетз = Харика ьОютчю, (2) Ел Гибор = Гючлю Танръ (4) Сар Шалом =
Есенлик ьОндери.
я 3. нумара “Ави Йад” тюркчейе насъл чевирилсин ? Кутсал Китап'ън йени
чевирисинде “Ебеди Баба” оларак гечийор. Ама Китабъ-Мукаддес, яни ески
терджюмейе бактъъмъзда бамбашка бир анлам гьорюйоруз: “Сонсузлук Бабасъ”.
Араларъндаки фарк бюйюк: 'Сонсуз Баба' денилди ми, кишинин ьоз съфатъ 'баба'
олдууну сьойлюйоруз. Ойса, 'Ебедийет Бабасъ' сьозюнюн анламъ, “Сонсузлуа хаким
олан, контрол еден”, хатта “Сонсузлуу яратан” киши оларак каршъмъза чъкъйор.
'Ебедийет Бабасъ' сонсузлуун ефендиси, сахиби демектир. Евет, аслъна даха якън
ве уйгун олан терджюмеси будур.
Вахий китабънън 1. бьолюмюнде Иса, “Алфа ве Омега беним“, яни “илк ве сон
беним” дийор, “Езелден ебеде вар олан садедже беним”. Бютюн йетки Иса
Месихте'дир, сонсузлук да онун елиндедир.
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Айръджа, Ески Антлашма'да
пейгамберлер Баба, Оул ве
Кутсал Рух конусуну бугюн олдуу
кадар хенюз детайлъ
ачъкламамъшлардъ. Танръ’нън
рухуну ве сьозюню билирдилер,
ама бугюнкю гиби деил. Оул
(Сьоз) дюняя гелмекле Иса
олуйор ве бизе Баба'йъ
танъттъръйор. Ондан сонра
Йуханна 14-16 бьолюмлеринде
Кутсал Рухун геледжеини
билдирийор.
Йани, Кутсал Рух йокту
демийорум, ама там оларак
гьореве гечмеди дийебилириз. Артък тек кишиде деил, ама хер иманлъда, артък
гечиджи оларак деил, ама калъджъ оларак оладжактъ. Бу йюзден гьоревлер
бакъмъндан биз Баба, Оул ве Кутсал Рух дийоруз.
Йешая'нън заманънда о гьоревлер тамамланмадъъ ичин, 9:6'даки 'Баба' исми 'Баба
Танръ'йъ гьостермеси сьоз конусу биле деилдир!
Башка бир билгиде Йешая 22:20-21 де Раб, Хилкия олу Елякими йьонетиджи оларак
атаяджаъм дийор. О Йерушалим'де яшаянлара ве Йахуда халкъна “бабалък
япаджак“ дийор. Бурада да гьордююмюз гиби, йине Йешая Бабалък мертебесини
бизе ачъклъйор: Ески Антлашма^да “Баба“ сьозю Танръ иле алакасъ йок. Бабалък
демек йьонетмек, хюкметмек, Крал олмак. О айетлерин ъшъъна Йешая 9:6'да
'Ебедийет Бабасъ', анджак “сонсуз крал” анламъна гелийор.
Буну да Вахий китабънда 19 бьолюмде гьорюйоруз
19:11-13
Бундан сонра гьоюн ачълмъш олдууну, беяз бир атън орада дурдууну
гьордюм. Биниджисинин адъ Садък ве Герчек’тир. Адалетле яргълар,
савашър. Гьозлери алев алев янан атеш гибидир. Башънда чок сайъда
тач вар. Üзеринде кендисинден башка кимсенин билмедии бир ад
язълъдър. Кана батърълмъш бир кафтан гиймишти. Танръ’нън Сьозю
адъйла анълър.
Танръ'нън Сьозю (= Иса), бу айетлерде дюнянън кралъ оларак тариф едилийор:
кралън ишини япъйор ('яргълар') ве кралън нишанънъ ташъйор ('тачлар').
- Евет кардешлерим, умаръм, Йешая'нън бахсеттии доаджак олан чоджуун Баба
Танръ олмадъънъ анламъшсънъздър.

2. Йуханна 10:30 - “Бен ве Баба бириз“
“Бен ве Баба бириз“ демек, “айнъйъз” демек ми?
Zатен садедже бирер айете бакъп, сонуч елде етмек мюмкюн деил. Кутсал Китабъ,
бир бютюн оларак еле алмазсак, генел анламда бизе не месаj вердиини
ьоренмезсек, айетлер чоктур ве херкес хер бир айети истедии йере чекебилир.
Месела:
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2. Коринтлилер 11:31
Раб Иса'нън сонсуза дек ьовюледжек олан Танръсъ ве Бабасъ билийор
ки, ялан сьойлемийорум.
Бу айети тек оларак еле алърсак, Иса Месих'ин Танръ олмадъънъ рахатлъкла
чъкаръръз, чюнкю ‘Иса'нън Танръсъ‘ денилийор. Ама Павлус башка айетлерде
Иса’нън Танръ олдууну сьойлюйор.
Месела:
Ромалълар 9:5
Бюйюк аталар онларън аталаръдър. Месих де бедендже онлардандър. О
хер шейин юзеринде хюкюм сюрен, сонсуза дек ьовюледжек Танръ'дър!
Амин.
Титус 2:13
Бу арада, мюбарек умудумузун герчеклешмесини, улу Танръ ве
Куртаръджъмъз Иса Месих'ин йюджелик ичинде гелмесини беклийоруз.
Шимди насъл олур Павлус, хем ‘Иса Танръ’дър‘ дийор, хем де башка айетте
'Иса’нън Танръсъ' дийор? Демек ки, буну анламак ичин китабън генелине бакмак
лазъм. Айнъ онун гиби де “Бен ве Баба бириз“ сьозюню де генел каврамла
анламамъз лазъм.
Месела:
Йине Йуханна 16:28’де Баба бенден юстюндюр дийор. Шимди не анламалъйъз ?
Йа Йуханна 10:30 иле 16:28 арасънда бир челишки вар, я да 10:30’да ‘Бириз‘ сьозю
айнъйъз демек деилдир, чюнкю 16:28’е гьоре ‘ Баба бенден юстюндюр‘ демеси
онларън айнъ олмадъънъ 100% испатлъйор.
О заман “Бен ве Баба бириз“ не демек олуйор ? “Бириз“ демеси, “айнъ ьоздениз“
демектир.
Кутсал Китап'та даха башка айетлер вар, месела:
Йине Йуханна 16:28’де Баба бенден юстюндюр дийор. Шимди не анламалъйъз ? Бен
ве Баба бириз демек “айнъ ьоздениз“ демектир...
Филиплилер 2:5-6
Месих Иса'даки дюшюндже сизде де олсун. Месих, Танръ ьозюне сахип
олдуу халде, Танръ'я ешитлии съмсъкъ саръладжак бир хак саймадъ.
Оул иле Баба айнъ ьозден, Танръсал ьозе сахип ама икиси айнъ деил.
Тек Танръ вар - кендиси Рухтур ве яратъджъ бир сьозю вар. Сьоз дюняя гелмекле
Оул олду . Бу кадар ачък бир шейи саптърмак анджак Иблисин ишидир.
Биз Тек Танръ’я инанъръз ве Танръ, Баба - Оул ве Кутсал Рух’тан ибареттир. Буну
кенди сьозюнде бизе ачъклъйор: насъл инсан рух, джан ве беденден ибаретсе, О да
ьойле.
БИР олмак, АЙНЪ олмак анламъна гелмийор. Бунун ен гюзел ьорнеи, Аллахън
евлилик хаккънда сьойледии сьозлердир. Даха ен башта Хавва'йъ яраттъктан сонра
ону Адем'е сунаркен Раб шьойле конушту:
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“Бу неденле адам аннесини бабасънъ бъракъп каръсъна баланаджак, икиси тек
беден оладжак.” (Йаратълъш 2:24)
Шимди, бу сьозлер еркекле кадънън мейдана гетирдии евлилии кастедийор. 'Тек
беден' сьозю садедже джинсел илишкийи деил, ама онларън Аллахън ьонюндеки
дурумуну гьостерийор: артък не садедже еркек, не де садедже кадън олурлар, ама
йени, ючюнджю бир дурум олушту: евли бир чифт. Zатен онун ичин Иса ешлерин
айрълмасънъ ясак етти.
Ама евлиликте кадън ве еркек тек бир беден олса биле, онларън ьозю деишийор му?
Кадън еркек ми олуйор? Еркек кадън мъ олуйор? Бир дююнде “Zатен бирсиниз,
тексиниз” дейип дамада гелинлик гийдирмек олур му? ... Иште, Иса'я “Баба” демек
де ьойле бир шей.
Бу йюзден кардешлер Хошеа 6:6 да дедии гиби Курбан ве якмалък суну деил,
балълък ве Бени танъманъзъ истерим. Рабби танъмая гайрет един.
Есенликлер.
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