Noel: Kur’an Tarafından da Desteklenen Bazı Gerçekler
Umutsuzluk, savaşlar, savaş söylentileri ve yeni terör saldırısı tehditleri zamanlarında meleklerin İsa
Mesih’in doğumunda verdikleri mesaj güvence vermeye devam ediyor:
“En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun!” (Luka
2:14)
Tanrı verdiği habere inanan herkesi kayırır. Mesih’in doğumu Kutsal Kitap’ta ve Kur’an’da
tanımlandığı için, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde altmışı öyle ya da böyle bunu duymuştur¹. Her iki
kaynak da en azından altı temel noktada uyuşur.

Ortaklıklar
Kutsal Kitap

Kur’an

Birçok Hristiyan, Noel olarak da bilinen
Doğuş Bayramını kutlar.
Meryem, «kadınlar arasında kutsanmıştır»
(İncil, Luka 1:42).
Meryem bakiredir (Luka 1:34).
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Birçok Müslüman inandıkları peygamberin
doğum gününü kutlar.
Meryem «bütün dünya kadınlarına tercih
edilmiştir» (Al-i İmran 3:42).
Meryem’e «erkek eli değmemiştir» (Al-i
İmran 3:47).
Meryem «bütün âleme üstün kılınmış bir
halktandır» (Bakara, 2:47).

Meryem, Tanrı tarafından «bütün halklar
arasından» seçilmiş bir halktandı (Tevrat,
Yasanın Tekrarı 7:6, 14).
İsa’nın doğumu, melekler tarafından
bildirilen müjdedir. Bu, «bütün halkı çok
sevindirecek» bir haberdir (Luka 2:10-14).
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İsa’nın doğumu melekler tarafından
duyurulmuş iyi bir haberdir ve İsa «cümle
âleme ibret» kılınmıştır (Al-i İmran 3:45,
Enbiya, 21:91).
“İsa” adı Allah tarafından seçilmiştir
(Al-i İmran 3:45).

“İsa” adı Tanrı tarafından seçilmiştir
(Matta 1:21).

6

Yukarıdaki tabloyu Noel kartı olarak İngilizce ve Türkçe bulabilirsiniz.
Ortaklıklar üzerinde düşünün, farklılıkları araştırın ve sorular sorun. Bunları arkadaşlarınızla, başka
inançlardan olan kişilerle ya da bu yazının yazarıyla (Oskar1@live.co.uk) konuşun.
Kutsal Kitap ya da Kur’an İsa’nın ya da Muhammed’in doğum gününü kutlamayı açık bir şekilde
buyurmaz ya da yasaklamaz. Aşağıda Hristiyanların İsa’nın doğumunu (Noel’i) neden kutladıklarına
dair birkaç neden vardır:


Melekler ve çobanlar İsa’nın doğumunu kutladılar (İncil, Luka 2:13-14,20).



İsa’nın izleyicilerine İsa’yı hatırlamaları öğretildi (İncil, 2. Timoteos 2:8)².

___________________
¹Nerede bulunursa bulunsun, tek gerçek Tanrı’nın gerçeğidir. Bu demek değildir ki, alıntı yapılan kaynaklardan

(Kur’an) yazılan her şey gerçeğe eş değerde kabul edilir.
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Bilimsel araştırmaların gösterdiğine göre ne Noel’in tarihinin ne de Noel geleneklerinin
putperest bir geçmişi yoktur³. Kutlamaların merkezinde İsa Mesih olduğu sürece (yiyecek,
içecek, bir araya gelip eğlenme, hediyeler vs. değil), Noel’de O’nun doğum gününü
kutlamamak için herhangi bir neden yoktur. Bu öyle yapılmıştır ki, İsa’nın doğum günü her yıl
haftanın başka bir gününde kutlanabilir; haftanın günlerinin (Batı Avrupa dillerinde)
putperestlerin tanrılarının isimlerini taşıması gerçeğine rağmen⁴.

A. Bu gerçekler ışığında bakarsak, Meryem’in bütün zamanların en yüce kadını olduğuna
inanıyor musunuz?


Kur’an’da bazı erkeklerin diğer erkeklerden üstün tutulduğu yazılsa da Meryem böyle onur
verici şekilde anılan tek kadındır.



Meryem Kur’an’da isminden açıkça bahsedilen tek kadındır.



Meryem Kur’an’da kendi suresi olan (19. sure) ve burada şerefinden bahsedilen tek kadındır.



Meryem, Tanrı’nın ruhunu üflemesiyle (Enbiya 21:91) bakire olarak hamile kalan tek kadındır.



Bazı hadisler⁵ ve İslam âlimleri⁶ Meryem’in cennettekiler de dahil olmak üzere bütün
zamanların en yüce kadını olduğunu bildirirler. Onun gibi başka bir kadın yoktur.

B. Bu ifade hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
Meryem’in geldiği Orta Doğu kültüründe kadının yüceliği, esas olarak çocuklarının önemiyle
ölçülürdü. İsa Kur’an’a ve Kutsal Kitap’a göre tarihteki en etkili kişidir⁷.

____________________
²Sadece burada 2. Timoteos’ta İsa Mesih’ten bu şekilde bahsedilir. Burada Pavlus sanki “İsa’nın doğumunda
O’na verilen ismi kullanarak O’nun insan yanını vurgulamak …” istemektedir. (Knight, G. W.,1992, The Pastoral
Epistles: a commentary on the Greek text (p. 397). Grand Rapids, MI; Carlisle, England: W.B. Eerdmans;
Paternoster Press.
³answering-islam.org/pagan/christmas.html
⁴britannica.com/science/week#ref180116
⁵Buhari, Vol. 7, Bk. 65, Nr. 329, Tirmidi Hadis, Nr 1646; ALIM CD-Rom, Tabarani; Hakim; Dhahabi; Ibn ‘Asakir;
Aliah Schleifer, 'Mary The Blessed Virgin of Islam', Fons Vitae January 1, 1997, chapter 4: The Pure, the Best of
Women, pp. 62-65, 70-72
⁶Ibn Kathir, Qurtubi, Zajjaj ve diğerleri.
⁷Bakara 2:253’e göre bazı peygamberler diğerlerine üstün kılınmıştır. Ayrıca Bakara 2:136’ya da bakın.
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C. Meryem neden bakire biri olarak hamile kaldı?
Düşünülmesi gereken birkaç nokta:


Meryem’in içinde bulunduğu koşulların aksine Âdem için doğaüstü bir şekilde yaratılmaktan
başka bir seçenek yoktu; çünkü dünyada başka hiçbir insan yoktu⁸.



Al-i İmran 3:59’da İsa’nın tıpkı Âdem gibi olduğu yazar; Âdem gibi mucizevi bir şekilde
doğmuştur, doğru ve kutsaldır ve Tanrı’yla kişisel bir ilişkisi vardır⁹.



İşlediği günahtan sonra yanlış yapmaya meyilli olan Âdem’in aksine İsa günahsız kalmıştır.
Yaptığı yanlışın sonucu olarak “Âdem’in ve soyundan gelenlerin yaşamına kötü olan girmiş”
oldu¹⁰.

D. Meryem’in halkı olan İsrail neden Tanrı tarafından tarihte diğer halkların üstünde
tutulmuştu?
Düşünülmesi gereken birkaç nokta:


Tanrı kayırıcılık yapmaz¹¹.



Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın İsraillileri sevgisinden dolayı, atalarına verdiği sözü tutmak için¹² ve
bir gün onlar aracılığıyla bütün dünyayı kutsamak için¹³ seçtiği yazılıdır. Bugün hâlâ İsrailliler
(çoğunluğu) O’na itaat etmedikleri halde bunun nasıl mümkün olacağını açıklayalım:

__________________________________
⁸Al-i İmran, 3:47, 59.
⁹Melkisedek İncil, İbraniler 7:3’te İsa’yı tasvir eden ya da simgeleyen bir tipoloji olarak anılır. Kutsal Kitap’ta
sadece O’nun “babasız ve annesiz” olduğu yazılır ve annesi ve babası hakkında bilgi verilmez. Yahudi din âlimleri
onun İbrahim’in atası (ve Nuh’un en büyük oğlu) Sam olduğunu düşünürler.
Bkz: jewishencyclopedia.com/articles/10602-melchizedek

¹⁰Meryem 19:19, İncil, 1. Yuhanna 3:5, Taha 20:121, Yusuf 12:53, Nahl 16:63, Buhari Vol.8 Bk. 77 Nr. 611,
“Âdem’in çocuklarından hiçbir çocuk yok ki, doğduğu an, Şeytan ona dokunmuş olmasın. İşte doğarken
ağlaması, Şeytan’ın dokunmasından kaynaklanmaktadır. Meryem ve oğlu bundan müstesnadır.” Buhari Vol.54
Bk.60 Nr. 54, trad. 71, İbn Hişam, ed., Muhammed’in Hayatı: (İbn) İshak’ın Sırat Rasul Allah adlı eseri, çeviri Al
Guillaume, Londra: Oxford University Press, 1955, sayfa 72, daha yakın zamandan bir alıntı yapmak gerekirse,
Ayetullah Humeyni şöyle dedi: “İnsanın bedensel arzularının onun felâketi olduğuna, bunun her insanda
bulunduğuna ve kökeninin insanın doğası olduğuna dikkat etmeniz gerekir; hepimizin buna dikkat etmesi
gerekir.” (Islamic Government does not spend for its own grandeur, by Kayhan International, September 4,
1985, p.3)
¹¹İncil, Romalılar 2:11, Elçilerin İşleri 10:34
¹²Tevrat, Yasanın Tekrarı 7:6-8
¹³Tevrat, Yaratılış 12:1-3
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Tanrı’nın Tevrat’ta İsraillilerle yaptığı anlaşmalar, dünyaya O’nun kim olduğunu, neyi nasıl
yaptığını ve halkının ne yapmasını istediğini öğretmek için bilinmesi gereken ilkeleri
gösterirler¹⁴. Tanrı bu küçücük İsrail halkını stratejik olarak dünyanın kavşak noktalarına
yerleştirdi.



Kur’an’a ve Kutsal Kitap’a göre Tanrı genellikle bir antlaşma aracılığıyla insanlarla ilişki kurar¹⁵.
Bugün antlaşma ile sözleşme kelimeleri arasında neredeyse fark yok gibidir. Her ikisi de
kabaca iki taraf arasındaki fikir birliği şeklinde tanımlanabilir. Herhangi bir taraf
kararlaştırılmış koşulları yerine getirmekte başarısız olursa her iki taraf da zarar görür ve
sözleşme geçersiz olur. Kur’an’da da evlilik sözleşmeleri ve antlaşmalar böyle anlaşılır. Tevrat,
Yeşaya 16:13-14’te bulabileceğimiz efendi ile işçisi arasındaki ilişki bu anlayışa en yakın
olanıdır.



Antlaşma kelimesi, Tanrı’nın insanlarla yaptığı anlaşmalar çerçevesinde okunacaksa olursa
başka bir anlama da sahiptir. İbranice antlaşma kelimesi ( בר יתberith)’tir. Bu kelime kesmek
anlamına gelen bir kökten türetilmiştir ve hayvanları keserek ya da bölerek iki parçaya ayırma
veya bir antlaşma yapmak suretiyle tarafların aralarından geçerek onları anlaştırma anlamına
gelir¹⁶. Antlaşmanın koşullarını yerine getirmeyenler cezalandırılmalıydı¹⁷.



İlginçtir ki, İbrahim’le bir antlaşma yaparken sadece Tanrı “dumanlı bir mangalla alevli bir
meşale”¹⁸ görünümünde kesilen hayvan parçalarının arasından geçti. Bu da, bu antlaşma
bozulduğunda sonunda sadece Tanrı’nın antlaşmanın bozulmasından doğan cezayı çekeceğini
simgesel olarak göstermektedir.



Hem Kur’an’da hem de Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın konuştuğu, duyduğu ve gördüğü yazar.
Elbette böyle insana özgü eylemler simgesel olarak anlaşılmalıdır. Ancak Tanrı’yı “acı çekmek
ya da sevmek” gibi sözcüklerle tanımlarken, Tanrı ile insan arasındaki fark bu sözcüklerin
anlamında değildir; fark, mükemmellik açısındandır. Örneğin Tanrı mükemmeldir, insan
mükemmel değildir. Eğer bu sözcükler, bizim onları anladığımızdan tamamen farklı bir
anlama geliyor olsalardı, Tanrı’yla herhangi bir konuşma yapmak anlamsız olurdu. Tanrı bizim
için ve bizimle birlikte acı çekme yetisine sahip olamazdı. Tanrı’nın insanlar gibi duyguları
olmasa da (tutkuları ya da öfkeleri), bizimle olan ilişkisinde O’nun kendi doğasına dayanan ve
bizim eylemlerimize bağımlı olmayan gerçek duyguları vardır¹⁹.



Kur’an İbrahim’in hikâyesine kısa bir şekilde değinir. İbrahim şöyle der: “Ben Rabbime hicret
edeceğim. Şüphe yok ki O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.”20 Kutsal Kitap’ta

__________________________
¹⁴Tevrat, Hezekiel 39:23, Yeremya 22:8-9
¹⁵ Arapça ahit, Taha 20:115, Bakara, 2:40 , Tevrat-Yaratılış 9:9
¹⁶Easton's Bible Dictionary
¹⁷Tevrat, Yeremya 34:18
¹⁸Tevrat, Yaratılış 15:5-22
¹⁹Tevrat, Çıkış 3:7, Mezmurlar 78:40, Yeşaya 63:9, Hoşea 11:8, İncil, 1. Petrus 2:21-22, İbraniler 4:15. Kaynak:
matthiasmedia.com/briefing/2010/09/does-god-feel-our-pain/#fnref-6014-1
²⁰Ankebut 29:26.
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Tanrı’nın halkıyla yaptığı antlaşmayı – bunu bozan bazılarını cezalandırsa bile – asla
bozmayacağı yazar²¹. Kur’an bu derin gerçeği, Tanrı’nın Kur’an’da sözü edilen 25
peygamberin 13’ünü İsraillilere gönderdiğini yazarak ima eder. İsrailliler halk olarak sürekli
itaatsizlik ettikleri halde Tanrı onlara bu kadar peygamber göndermiştir. İsrailli olmayan
peygamberlerin, örneğin Nuh’un, Hud’un (Kutsal Kitap’ta Ever), Salih’in (Kutsal Kitap’ta
Metuşelah), Lut’un, Şuayb’ın (Kutsal Kitap’ta Yitro) ve diğerlerinin, Tanrı’dan getirdikleri
mesaja itaat etmeyen uluslar ise yok edilmişlerdir²².


Kutsal Kitap’ta Tanrı kendisini zina eden bir kadınla evlenmiş bir kocaya ve sonsuz bir mirasın
murisine benzeterek çocukları İsrail halkına olan sadakatini tasvir eder. Kutsal Kitap’ta ayrıca
Tanrı’nın halkına ebedi bir miras verdiği yazar²³. Bu sıradışı vaatlerin nedeni Tanrı’nın
kutsallığı ve sevgisidir; iyi işler yapıp ahlâklı ve iyi bir hayat sürerek Tanrı’nın beğenisini
kazanmaya çalışan halkının zayıf teşebbüsleri değildir.
Tanrı karşılıksız sevgisini göstererek kendisine inananların, evlilik sözleşmesi yaptıklarında
aynen kendisi gibi davranmalarını ister24. Diğer tarafın sözleşme koşullarına uyup uymadığına
bakmaksızın kendi taraflarına düşeni yapmaya devam etmelidirler. Tanrı evlilik
sözleşmelerindeki risklerin farkında olarak insanların bunu kötüye kullanmalarına karşı belirli
önlemler alınmasına izin verdi²⁵. Tanrı’nın sözleşme (ya da antlaşma) tanımı müşfik ve
merhametli olsa da şu sorunun sorulması gerekiyor: Tanrı aynı anda nasıl adil olabilir? Bunun
cevabı gelecek soruda, Kur’an’la olan ortaklıkların 5’incisinde bulunur.

E. İsa’nın doğumu neden bütün dünya için iyi bir haberdir?
Düşünülmesi gereken birkaç nokta:


Aşağıda gösterildiği gibi İsa’nın hikâyesinin tamamı, olması gerektiği gibi, önceki Kutsal
Yazıları onaylar²⁶. Bu, Tanrı ve insanlar önünde ebedi onurun yenilenmesiyle ilgilidir.



Tevrat, Zebur ve İncil, Kur’an’da da bahsedilen, Tanrı’nın Kutsal Yazılarıdır. Bu Kutsal Yazılarda
günah kelimesi, şeyleri yanlış yapmak şeklinde basitçe tanımlanmaz; bundan daha geniş bir
anlam içerir. Günah, herkesin yüreğinde olan, imansızlığın asi tutumunun sebep olduğu,
yanlış şekilde düşünmedir. Tanrı’nın bakış açısından günah çok ciddi bir şeydir; çünkü Tanrı
kesinlikle kutsaldır. Her insan suçludur ve cezayı hak eder (Nahl 16:1).

 Tanrı insanlığın günahtan kurtulmasının tek yolunun bir kurban olduğunu gösterdi.
Tanrı’nın izlediği yola ait ilkeler aşağıdaki hikâyelerde önce üstü kapalı olarak, daha
sonra ise açıkça öğretilir. Bu ilkeler, zaman geçtikçe daha açık ve daha ayrıntılı olmaya
başlarlar.
____________________________
²¹Zebur, Mezmur 89:34, Tevrat, 2. Krallar 17:5-23
²²qul.org.au/library/our-messengers/1-25-prophets-of-islam
²³Tevrat, Yeremya 31:31-34, Hoşea 1-3, Romalılar 3:3-4, İbraniler 9:15-17
²⁴Tevrat, Malaki 2:14
²⁵Örneğin zina durumunda boşanmak konusunda vs (Matta 19:7–12, 1. Korintliler 7:7-24)
²⁶Al-Maida, 5:46, Al-i İmran, 3:3
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Âdem ve Havva
Âdem ve Havva günah işlediklerinde vücutlarını yapraklarla örttüler; çünkü korkunç bir
utanma ve korku duygusu hayatlarına girmişti. Günahın getirdiği utanma ve korkuya karşı
tutumları Tanrı’nın gözünde yeterli değildi. Bu nedenle onlara hayvan derisinden giysiler
verdi. Bu, günahın sonucunun mahvoluş olması nedeniyle verilmiş olan ilk kurbana işaret
eder (Tevrat, Yaratılış 3:7,21). Kur’an’a göre ise Tanrı onlara çıplaklıklarını kapatmak için giysi
verdi (Araf 7:26). Utanma sadece günahın sonucu olarak gelir.



Kayin ve Habil (Kabil ve Habil)
Tanrı Habil’in hayvan kurbanını kabul etti, Kayin’in toprağın ürünlerinden getirdiği kurbanını
ise reddetti (Maide 5:27, Tevrat, Yaratılış 4:3-7). İncil, İbraniler 11:4’e göre Habil kurbanını
imanla sundu. Âdem ve Havva Tanrı’nın onlara Aden Bahçesindeki utançlarını kapatmak için
hayvan derisinden giysiler verdiğini Kayin’e ve Habil’e hatırlatmışlar mıydı acaba? Âdem ve
Havva’nın oğullarıyla konuştuklarını ve onlara günah karşısında Tanrı’nın bulduğu çözümü (bir
hayvan kurban etmek) hatırlamanın en iyi yolunun O’na bir hayvanı kurban olarak sunmak
olduğunu söylediklerini düşünebiliriz.



İbrahim
Tanrı İbrahim’in oğlunun yerine kurban olarak bir hayvan sağladı (Saffat 37:107, Tevrat,
Yaratılış 22). Bu, İbrahim’in tapınmak için yapması gereken basit bir eylem olamaz, çünkü
Kur’an’da şöyle yazar: “Ve ona büyük bir kurbanlık fidye verdik.” Burada bahsedilen kurbanın
neden büyük olduğu hakkında düşündünüz mü hiç? Bu kurban, ileride gelecek olan kurbana
işaret ettiği için “büyük” olarak adlandırılmış olabilir mi? (The Mystery of Abraham’s Sacrifice
adlı makaleyi okuyun: answering-islam.org/authors/clarke/sacrifice.html)
Musa
Tanrı Musa’ya israillilerin günahlarının bağışlanması için hayvanlar kurban etmesini buyurdu
(Tevrat, Sayılar 19:1-10). Yusuf Ali ve Maudidi gibi İslam âlimleri Bakara 2:67-74’te buna
değinildiğini düşünürler.



Yahudi tapınağı ve kâhinleri
Tapınak ve kâhinler kelimeleri İsra 17:1 ve Maide 5:44’te anılır. Günahların bağışı için kâhinler
tarafından günlük olarak tapınakta sunulan hayvan kurbanları Tevrat’ta açıkça
öğretilmektedir. Kan dökülmeden utancın uzaklaştırılması mümkün değildir. Bu nedenle
Levililer 17:11’de şöyle yazar: “Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta
kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Kan yaşam karşılığı günah bağışlatır.”



İsa
İsrail halkının çağlar boyunca sunmuş olduğu sayısız kurbanlar günah sorununa tam bir çözüm
sunamazlar. Kurban hayvanları sadece gelecek olan mükemmel ve günahsız kurbana işaret
ederler (İbraniler 10. bölüme bakın). Ne demek istediğimi bir benzetmeyle anlatmama izin
verin.
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Düşünün ki, ben size belli miktarda parayı garantileyen bir çek veriyorum. Siz bir kere paranın
kendisini elinize aldığınızda elinizde bir parça çek kâğıdından daha iyi bir şey vardır. Artık çeke
ihtiyaç duymazsınız. Bunun gibi kurban hayvanı da daha iyi bir şeye, daha büyük bir kurbana
işaret eder. Daha büyük olan kurban yerini aldığında, tıpkı çekte olduğu gibi artık kurban
hayvanına ihtiyaç olmaz.
Vaftizci Yahya İsa’yı dünyanın günahlarını kaldıran Tanrı kuzusu olarak tanımlar. Yahya’nın
söyledikleri İsa’nın günahlar için verilecek mükemmel kurban olduğunu ifade ediyor (İncil,
Yuhanna 1:29). O, tövbe edip kendisine inanan herkesin yararına, onların günahını, utancını,
korkusunu ve cezasını uzaklaştırmak için kurban edildi (İncil, Markos 10:45).
İncil, Luka 24:44-47’de İsa’nın şöyle dediği yazar: “Musa’nın Yasası’nda, peygamberlerin
yazılarında ve Mezmurlar’da benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir
demiştim.” Bundan sonra İsa Kutsal Yazıları anlayabilmeleri için elçilerinin zihinlerini açtı.
Onlara şöyle dedi: “Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek.”
Tanrı İsa’yı üçüncü gün dirilterek ve kırk gün sonra O’nu göğe alarak işini gerçekleştirmiş oldu
(İncil, Elçilerin işleri 1:3, 1. Korintliler15).
Tevrat, Zebur ve İncil’de kesin bağışlamaya giden yol vaat edilmiştir. Kur’an’da
Müslümanların bu kitaplara inanmaları gerektiği yazar (Maide 5:46-48). Bağışlanma için
ihtiyaç duyulan tek şey gerçekten üzgün olmak ve günahlı ve bencil yaşamaya son vermektir.
Günahlarınızdan ve utancınızdan arınmanız için İsa’nın mükemmel bir kurban olarak çarmıha
gerildiğine inanmak şarttır. Şükranlık duygularıyla ve O’nun vereceği güçle, herkese karşı
mümkün olduğunca iyi davranmaya çalışarak O’nun örnek olarak gösterdiği gibi yaşamaya
çalışın.
Tanrı’nın bakış açısından bizler günahlarımız yüzünden utanç içinde ve çıplak durumdayız,
fakat dökülen kan aracılığıyla doğru giysiyi kuşanabiliriz. Bu iyi haber Âdem ve Havva’nın
zamanından beri duyurulmaktadır. İsa Mesih sayesinde bu iyi haber zamanın sonuna kadar
bütün insanlar içindir.
İsa’ya iman ettiğimiz zaman aşağıdakileri hemen alırız. Bundan daha iyisi olabilir miydi?
o
o
o
o
o

Günahların kesin bağışı
Utancın onura dönüşmesi
Korkudan ve suçtan kurtulmak
Dolu yaşamak
Tanrı’nın adalet ve merhamet yolunda yaşamak için hayatımızda Tanrı’nın gücü

Peygamberler İsa hakkında yazdılar. Sadece İsa bütün bunları bize sunabilir (İncil, Markos 2:6, Luka
24:44-47, Yuhanna 11:25-26). Alçakgönüllülükle Tanrı’ya dua edip gerçekten üzgün olduğunuzu,
bencil yaşamından dönüp İsa’ya iman etmek istediğinizi söylemek ister misiniz? O utancınızı
uzaklaştıracak doğru ve mükemmel kurbandır. Tanrı Kutsal Ruh’u aracılığıyla içinizde yaşamak için
gelecek ve yeni yaşamınızda O’nun emirlerini tutabilmeniz için size güç verecek.
F. Meryem neden yeni doğan oğluna bir isim seçme iznine sahip değildi, bunun yerine özel bir
isim bir melek aracılığıyla Tanrı tarafından verildi?
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Düşünülmesi gereken birkaç nokta:


Orta Doğu kültüründe bir kişinin ismi o kişinin kimliğini ve eylemlerini yansıtır.



“İsa” adı, “Tanrı kurtarır” anlamına gelir.



“Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak
(Matta 1:21).



İsa aracılığıyla ne kadar çok peygamberliğin gerçekleştiği hakkında daha fazla öğrenmek için
şuraya bakın: iinjil.org/clarke/signposts.pdf (İngilizce),
http://www.hristiyan.net/mcdowell/8.htm (Türkçe)

G. Neden Kur’an’da Meryem’in ve İsa’nın hayatıyla ilgili bütün diğer noktalar Kutsal
Kitap’takinden farklı olarak anlatılır, ama ilk Hristiyanların kabul etmediği apokrif
kaynaklarla uyuşur?
Düşünülmesi gereken birkaç nokta:


Apokrif kaynaklar, İslam tarafından zayıf bulundukları için reddedilen hadisler gibidir.



Daha ayrıntılı bilgi için: answering-islam.org/Authors/Arlandson/apocryphal.htm (İngilizce),
http://www.study-islam.org/turkce/kuranin-orijinal-kaynaklari/4-hiristiyanligin-ve-hiristiyanapokrif-kitaplarin-etkisi (Türkçe)

H. Nasıl bağışlama bulunacağı konusunda Kur’an’da anlatılanlar neden önceki Kutsal Yazılarda
anlatılanlarla uyuşmaz?
Düşünülmesi gereken birkaç nokta:


Maide 5:46 ve Al-i İmran 3:3’de gelen mesajların öncekileri tasdik edici olmaları gerektiği
yazılıdır.



Kur’an’da Tevrat ve İncil’in yazılı metinlerinin değiştirilmediği yazar: Al Maide 5:43,47,68-69
ve diğerleri²⁷



Sorularınız ya da yorumlarınız varsa veya Kutsal Kitap’ı altı derslik Kutsal Kitap mektuplaşma
kursuna katılarak incelemek istiyorsanız lütfen bu yazının yazarıyla (Oskar1@live.co.uk)
iletişim kurun.

________________________
²⁷Bazı kötü niyetli kişiler Kutsal Yazılardan bazı alıntılar yapıp bunları yanlış olarak yazmış ve bunların Tanrı’nın
Sözü olduğunu iddia etmişlerdir. Bazıları bunların bir kısmını unutmuştur. Gerçek kitapları ise hiç kimse
değiştirmemiştir: christianityexplained.net/explainedto/muslims/26.html (İngilizce), http://www.answeringislam.org/turkce/sorular-cevaplar/kutsal-kitap-tahrif-edildi-mi-guelcan-cal-kana-cevap.html (Türkçe)
http://www.kutsalkitap.org/makaleler/kurana-gore-incil-degisti-mi/ (Türkçe)
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