...3.S’den devamı

yeni bir Manevi güç lazımdır.
		
jjj
Bugün bize artık milyarların kar etmediği ve birden eriyip de gittiği bir
hakikattır. Gökyüzünde yeni keşfedilen – Black Holes – denilen siyah delikler diye müthiş girdablar varmış.
Bunlar gökyüzünde yanlarına yaklaşanları veya kendilerinin yanlarına
yaklaştıkları dev yıldızları da anında
yutup kaybediyorlar.
		
jjj
Bunun gibi Manevi güçleri bitmiş ve
sıfır olmuş toplumlar – cemaatler – de
gelen maddi güçleri miktarları astronomik rakamlara – ulaşsa bile anında yutup, “başka yokmu,” diye bakacaklardır!
		
jjj

...cont’d from p 3

Because every day is the start of a new
life, every day a new spiritual power
is needed.
		
jjj
Today, even if you have millions it will
avail you nothing. They have discovered in the heavens these amazing
whirlpools they call ‘black holes’.
Any giant star that approaches them
gets swallowed up and disappears.
		
jjj
In just this way, any gathering whose
spiritual power is weak, will amount
to nothing. Physical power, no matter how astronomically large, will be
swallowed whole and it will be said,
“Is that all there is? Is there nothing
more?”
		
jjj
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Süleymaniye Camii, Edirne

H

Kendimizi Yenilenmek

er İlahi emir yerine
getirildikçe insanın
neşesi artar, neşesi artan
insan ise hayata yeni bir
hızla girer.
Bunun içindir ki İslamda
yaşlanan kimse – genç

E

ihtiyar sayılır.
İslamı yaşayan kimse yaşlanmaz, paslanmaz, hastalanmaz, yorulmaz, eskimez ve çirkinleşmez..
Öyleyse İslama koşunuz!

Renewing Ourselves

very Divine Order is for the
purpose of renewing man. Every Divine Order, when it is put in
place, increases man’s joy. When a
man’s joy increases, his life takes on
a new momentum. That is why in

Islam an old person appears youthful. The one who is living a Muslim
life does not rust, does not get ill,
does not get tired, does not get worn
out, and does not look ugly. If this is
true, then run to Islam.

The Suleymaniya mosque in Edirne

İslamın Yaratıcı Kudreti

Islam’s Creative Power

ukardaki resmin heybet
ve azametine bir göz atınız, ve İslamın yaratıcı kudretine inanınız.
Soruyoruz: İslamı bıraktınız
da ne yaptınız?
Hiç!
Öyleyse İslamı tekrar! Biz
baştacı yapmasak, hiç bir eser
veremeyiz!
İşte Edirnedeki şaheser camimiz ki asla bir emsalini tasavvur bile edemesiniz.
Maşallah deyin!

Look at the majesty and magnificence of the mosque in
the picture above and believe
in the creative power of Islam.
We must ask: since you left Islam what have you accomplished? Nothing!
Then return to Islam. Without first doing this, you will
be unable to contribute any
monument of worth.
Here is our masterpiece, the
mosque in Edirne. In fact it
is impossible to even imagine
its equal.
Say Mashallah!
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Yeni Gün Yeni Hayat

A New Day A New Life

ayat her gün yenileniyor. Bunun
farkına varamayanlar ona ayak
uyduramazlar. Hayatın akımına uyamayanlar ise aradan çıkartılıyorlar.
jjj
Madde gücü Manevi güçle perçinleşmedikçe akım – kısır – kalmaya mahkumdur.
jjj
Bunun içindir ki insanlığa ışık tutan
büyükler – Peygamberler ve onların
izinde gidenler – Manevi gücün insanlığın terakisinde yani yücelmesinde esas unsur olduğunda sözbirliği –
ittifak – etmişlerdir.
		
jjj
Buna misal – örnek – olarak pırıl pırıl
bir Mercedes arabayı tasavvur ediniz.
Herşeyiyle tamam olduğu halde BENZİNi bitse bir işe yaramaz olur.
		
jjj
Manevi güç maddeyi taşır ve maddeye hükmeder. Lakin aksi varid değildir. O halde Manevi güç Madde gücünden daima üstündür.
		
jjj
Manevi güçlenme yoluyla başlayan
her İNKİLAB tarihinde muvaffak ve
muzaffer ve mübarek olmuştur.
		
jjj
Madde zoruyla yani kaba kuvvetle yapılan bütün hareketler ise – inkilablar
dahil – hepsi de geri tepmiş lanetlenmiş ve milletlerce reddolunmuştur.
		
jjj
Her gün yeni bir hayat başlangıcıdır. Onun için de insanlara her günde

ife is renewing itself everyday. The
ones who do not recognize this
fact are unable to remain on their feet.
The ones who cannot adapt to the
flow of life will be swept away.
jjj
If physical capacity does not unite
with spiritual capacity then it remains
fruitless.
		
jjj
That is why the Great Ones, the ones
who hold the light for humanity, the
Prophets and those who follow in
their footsteps, have all agreed that
spiritual capacity is the basic element
needed for human advancement.
		
jjj
An example of this: Imagine a shiny,
new Mercedes car with all the trimmings except it has no gas. It is good
for nothing.
		
jjj
Spiritual power is what carries the
physical and what governs the physical. Therefore spiritual power is always above physical power.
		
jjj
The one who starts with spiritual
power is, in any revolution, successful, victorious and blessed.
		
jjj
The movements and revolutions that
came about through physical force, by
means of raw power, are all eventually
thrown away, condemned and rejected by the people.
		
jjj

İnsanlığa Işık Tutan Bir Tespit,

İ

Referandum Münasebetiyle

slam muazzam bir nizamlar kuruluşudur.
Her şeyi İslami inanç
kurallarında – prensiplerde – bulabilirsiniz.
Referandumu ele alalım.
Referandum eskiyen bir
şeyi yeniden şekillendirilmesi hakkında insanların reyini almak de-

mektir.
İslam Prensibi kendimizi yenilemeyi emreder. İslamın insanlara
takdim ettiği muazzam
düstur:
“Kendinizi güne göre,
aya göre, yıla göre uydurunuz yani yenileyiniz!”
İşte muazzam İslamın

tespiti, “kendinizi yenilemektir”.
Bu yönden bakıldığı zaman, İslamın azameti
meydana çıkar.
Öyleyse, sözüm, o soysuzlaradır ki İslamı gericilikle itham ederler ve
eşşekliklerini ve anlayışsızlıklarını sergilerler.

An Illuminating Illustration for Mankind,
On the Occasion of the Referendum
slam is the origin of all lete. The principle of Is- yourself new. If you look
great systems. You can lam orders us to renew at it from this angle you
find everything in the ourselves. The majestic cannot help but see the
principles of the Islamic law that Islam offered greatness of Islam.
Faith.
humanity is:
The scoundrels that acAs an example, look at Adapt yourself to the cuse Islam of causthe Referendum. A ref- day, to the month, to the ing backwardness are
erendum means to take year. This means to re- only exhibiting plainly,
people’s opinions in or- new yourself in the mo- for all to see, their own
der to reform something ment. Here it is, the great donkey-ness and lack of
that has become obso- principle of Islam: Make understanding.
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devamı 4.S’ya...
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cont’ d on p 4...

