BİR GİZLİ KİBİR

Zengin olsan, hayırlarda yarışsan,
Âlim olsan, ilimlerle barışsan,
Yiğit olsan, gazalara karışsan,
Secde yoksa eğer bil ki bedende;
Bir gizli kibir var, ille de sende...
Camiler yaptırsan, köprüler kursan,
Taşını, altınla tartıya vursan,
Vakıf kapısında, bir ömür dursan,
Secde yoksa eğer bil ki bedende;
Bir gizli kibir var, ille de sende...
Kur’ân’ı okuyup, yazsan ezbere,
Şöhretin tez varsa, gittiğin yere,
‘Kalbim temiz’ desen günde bin kere
Secde yoksa eğer bil ki bedende;
Bir gizli kibir var, ille de sende...

ALTIN
ANAHTAR
Kur’ân; tüm insanlığın, ihyâsı için vardır,
Selâmet kapısında, tek Altın Anahtardır. Cengiz Numanoğlu
Ey Cennet Kapısında, af bekleyen günahkâr !
Kur’ân’dır.. O kapıyı açacak tek anahtar. Cengiz Numanoğlu

EY MÜSLÜMAN KARDEŞİM !
Cengiz
Numanoğlu

ALLAH’IM !

Kaç trilyon hücreden, yaratırsın bedeni,
Her bedene yüklersin, bir varoluş nedeni.
Evrendeki her zerre, tesbih ederken seni;
Baş eğerken emrine, bu kâinat, bu mîzan,

Nasıl olur da Sana, secde etmez bir insan.
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Gizli kibir, gizli şirk, sanma sana uzaktır;

Her yerde, her nefeste, her adımda tuzaktır. Cengiz Numanoğlu

Nefsin zindanlarından, mümkün değil kaçılsın;
Cengiz Numanoğlu
Allah’a kilitlen ki; tüm kilitler açılsın.

İftirâ bir fitnedir.. Fitne katilden beter;

Gerçek bir müslümana, bu iki âyet yeter. (Bakara / 191, 217)
Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar,
Sen Kur’ân’ı açarsan, Kur’ân da seni açar. Cengiz Numanoğlu

Kur’ân eczanesinde, her derde devâ vardır,
Son kullanma tarihi: Kıyâmete kadardır. Cengiz Numanoğlu

Cengiz NUMANOĞLU

Şeytan ki; hem süsler, hem inandırır,
İşte insanları, böyle kandırır...

ŞEYTAN DER Kİ;

Ey Müslüman ! Yüzünden okumak yeter diyorsan;
Bunu bir kere de Kur’ân’a sorsan..

KUR’ÂN DER Kİ;

ŞEYTAN DER Kİ; “Ey insan ! Allah seni affeder
Cehennem korkusunu, etme kendine keder.
Vur patlasın davullar, çal oynasın göbekler;
O tertemiz kalbine, şahid olsun melekler…
Bak.. Yarışı kazandın, geçtin beni kibirde;
Şampiyonluk kupanı, alacaksın kabirde.
Doyumsuz şehvetinle, yıkmalısın bendini;
Sen, küçük bir ilâhsın, ödüllendir kendini…
Üzülme.. Etrafında, varsa namaz kılanlar;
Bil ki; onların hepsi, kalbi kirli olanlar.
Oysa; “çağdaş”lar için, Allah’ın affı kesin;
Sen, kalbini temiz tut, müftü ne derse desin…
ŞEYTAN DER Kİ; “Ey insan ! Seni kıskanıyorum;
Bazen yalanlarına, ben bile kanıyorum.
Ne var ki; seviyorum, şu isyankâr huyunu;
En sonunda çıkardın, ahlâkın da suyunu…
Zinâdan korkuyorsan, ellerini yıkarsın;
Cehenneme girsen de, biraz yanar çıkarsın…
Vicdanın kirlenirse, onu gizler, saklarsın;
Bir dilenci görünce, üç kuruşa paklarsın…
ŞEYTAN DER Kİ; “Ey insan ! Tanrıların hayli çok;
Sana rakip olamam, bende Bir’den başka yok.
Bu güzel sohbetimiz, kalmasın böyle yarım;
Son sözlerim şudur ki; ben Allah’tan korkarım..”
Cengiz Numanoğlu

... Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah’ın affına
güvendirerek sizi kandırmasın.
LOKMAN / 33
(Şeytan) Onlara söz verir ve onları ümitlendirir; halbuki şeytanın
onlara söz vermesi aldatmacadan başka birşey değildir.
NİSÂ / 120

Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o, sizin için apaçık
bir düşmandır.
ZUHRUF / 62
Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder...

BAKARA / 268

(Resulüm!) Görmedin mi? Biz, kâfirlerin üzerine, kendilerini
iyice (isyankârlığa) sevk eden şeytanları gönderdik.
MERYEM / 83

Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü
şeytan insana “inkâr et” der. İnsan inkâr edince de: ben
senden uzağım, çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan
korkarım der.
HAŞR / 16

Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir
yoldur.
İSRÂ / 32
“Ey Adem oğulları! Size, şeytana tapmayın, çünkü o sizin
apaçık bir düşmanınızdır” demedim mi?
YÂSİN / 60
Hani şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi de... ... Ben
sizden uzağım, ben sizin göremediklerinizi görüyorum, ben
Allah’tan korkuyorum...
ENFÂL / 48
Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin
sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister.
Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?
MÂİDE / 91

