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Isa Mesih Essizdir

0sa Mesih kimdi? Sadece bir peygamber miydi yoksa bir peygamberden fazla m1yd1?
Sizin fikriniz nedir? 0ncil ve Kur'an onun hakk1nda ne söylüyor?
0sa Mesih ayn1 soruyu bir gün kendi örencilerine sormu_tu. 0sa onlara, Halk benim kim olduumu söylüyor? diye sordu. Onlar
_öyle cevap verdiler: Vaftizci Yahya diyorlar. Ama kimi 0lyas diyor, kimi de eski peygamberlerden birinin dirilmi_ olduunu
söylüyor. 0sa onlara, 'Ya siz' dedi, "ben kimim dersiniz'? Petrus, Sen Tanr1'n1n Mesihisin cevab1n1 verdi
0ncil'den Luka 9:19-20

0sa Mesih'in örencisi olan Petrus, çok güzel bir cevap veriyor: "Sen Mesih'sin"!
Bugüne kadar insanlar hala 0sa'n1n kim olduunu bilmek istiyorlar. Kitaplar1n onun hakk1nda neler söylediine bakal1m. O
zaman göreceiz ki 0sa Mesih gerçekten e_sizdir.
Onun bakireden dou_u
0sa Mesih'in dou_u, dier insanlar1n dou_uyla kar_1la_t1r1lamaz. Onun dou_u ba_ka peygamberlerin dou_undan da çok
farkl1yd1. Allah'1n bir melei genç bir bakireye, bir oul douraca1n1 söyledi. Bakirenin ad1 Meryem'di. Çocuun ad1 da 0sa
olacakt1. 0sa, as1l dilde 'Kurtar1c1' demektir. 0sa Mesih'in bu dünyada babas1 yoktu, sadece annesi vard1. Allah kendisi,
kendi gücü ve sözüyle, Meryem'in hamile kalmas1n1 salad1. Bu büyük bir mucizeydi!
(Kur'an'dan Al-i 0mrân 3: 42-48 ve Meryem 19:16-27, 0ncil'den Luka 1:26-38 ve Matta 1:18-25)
0lk insan olan Adem de Allah'1n sözü arac1l11yla yarat1lm1_t1 ancak Adem'in annesi de yoktu. Dolay1s1yla 0sa Mesih'in
dou_u dünya tarihinde e_i benzeri olmayan bir olayd1r.

Onun mücizeler yapmas1
0sa Mesih yeryüzündeki bütün ya_am1 boyunca birçok mucize yapt1. Hastalar1 iyile_tiriyordu ve ölüleri diriltiyordu. 0nsanlar1n
ne dü_ündüünü bile görebiliyordu! Suyu _araba çevirdi ve su üzerinde yürüdü. Ayn1 zamanda cinli insanlardan cinleri kovuyordu
0ncil bütün bunlar1 mucize veya belirti olarak adland1r1yor. Kur'an'da da aç1k mucize'den bahsediliyor. 0sa Mesih bu
mucizeleri ve belirtileri öylesine yapm1yordu. Bunlar asl1nda, 0sa Mesih'in getirdii mesaj1n bir i_areti ve bir belirtisiydi.
Mucizeler, çok daha önemli bir _eye i_aret ediyordu. (Kur'an'dan Bakara 2:253, Al-i 0mrân 3: 49 ve Maide 5:110)
0ncil Luka 5:24 ayetinde 0sa Mesih: 'Ne var ki, 0nsanolu'nun yeryüzünde günahlar1 ba1_lama yetkisine sahip olduunu
bilesiniz diye' Sonra felçli adama, Sana söylüyorum, kalk, yata1n1 toplay1p evine git dedi
0sa Mesih bu mucizelerle, kimin olduunu göstermek istiyordu. Bu adam1n hastal11ndan kurtulmas1 ayn1 zamanda
0sa'n1n günahlar1 affetme yetkisine de sahip olduunu gösteriyor. (0ncil'den Luka 5:18-25 Yuhanna 20:30-31)

Onun kutsall11
0ncil'de, 0sa Mesih'in günahs1z olduu aç1kça yaz1l1d1r. Kimse onda bir kusur bulamazd1. Çou zaman 0sa Mesih'in Kutsal
Ruh'la dolu olduu da hat1rlat1l1yor. Kur'an'da da bu Kutsal Ruh çok kez geçiyor. 0sa Mesih, Kutsal Ruh'la doluydu ve
günahs1zd1. (Kur'an'dan Bakara 2:87, 253, Maide 5:110 ve Meryem 19:19, 0ncil'den Markos 14:55-57 ve Luka 4:1
0lk insan olan Adem'den bugüne kadar hiç kimse günahs1z olduunu iddia edemez. 0ncil'e göre bütün insanlar günah i_lemi_tir ve
Allah'1n yüceliinden yoksun kalm1_t1r. (0ncil'den Romal1lar 3:9-23)
Sadece 0nsanolu 0sa Mesih günahs1z olarak ya_am1_t1r. Gerçekten kutsal biriyle kar_1la_mak ne güzel bir _ey olmal1.
Böyle bir örnein olmas1 ne kadar özel bir _ey!

Onun ölümden dirilmesi
Çou ki_i, 0sa Mesih'in ölmediini iddia ediyor. Oysa hem Kur'an hem 0ncil bu konuda çok aç1k ve net konu_uyor: 0sa Mesih
ölmü_tür ve üç gün sonra dirilmi_tir. Ölümden dirildikten sonra, göe al1nm1_t1r. (Kur'an'dan Al-i 0mrân 3:55 ve Meryem 19:33,
0ncil'den Luka 24 ve 1 Korintliler 15)
O Allah'1n Sözüdür
0sa Mesih, Allah'1n sözü olarak da biliniyor. O sadece Allah'1n sözünü söylemekle kalmay1p Allah'1n sözü ta kendisiydi (Allah'1n
Kelâm1). (Kur'an'dan Al-i 0mrân 3:39, 45, Nisa 4:171)
Ya_am1, sözleri ve yapt1klar1 tamam1yla Allah'1n iradesine uygundu. Konu_tuu zaman, sanki Allah kendisi konu_uyordu.
Yeryüzündeki insanlar için kusursuz bir örnek olsun diye Allah'1n sözü insan oldu.
Söz insan olup aram1zda ya_ad1 (0ncil'den Yuhanna 1:1-14)
O Mesih'tir
Hem Kur'an'da hem 0ncil'de 0sa'ya 'Mesih' ad1 veriliyor.
(Kur'an'dan Al-i 0mrân 3:45 en Nisa 4:171 ve 0ncil'den Markos 8:29 ve 14:61-62
Bu ünvan sadece 0sa Mesih için kullan1l1yor. Peki Mesih kelimesi ne demektir?
Bir sözlük _öyle diyor: 'Meshedilmi_ Olan; eski peygamberlerin, geleceini önceden haber verdikleri Kurtar1c1-Kral 0sa'. O
zamanlarda, görevlerine ba_lad1klar1 zaman krallar veya peygamberlerin ba_lar1nda ya dökülüyordu. Bu _ekilde krall1k veya
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peygamberlik görevine atan1yordu. Bu onurlu ünvan1 0sa Mesih da ald1 çünkü o, Kral ve Kurtar1c1 olarak meshedilmi_tir!
Yüzy1llar boyunca peygamberler, adalet ve gerçei getirecek olan bir Kurtar1c1dan bahsetmi_lerdi. 0sa Mesih, insanlar1
günahlardan ve ölümden kurtarmaya geldi!
(Tevrat'tan Ye_aya 61).
Son olarak
Hakk1nda bütün bu _eylerin söylenildii hiçbir peygamber veya insan olmu_ mudur? Bu ayetleri iyi okuduunuzda, 0sa Mesih'in
e_i benzeri olmad11 sonucuna varmak kaç1n1lmaz. O e_sizdir!
0sa Mesih'in ya_am1 hakk1nda daha fazla bilgi almak istiyorsan1z veya bu _eylerin gerçekten yaz1l1p yaz1lmad11n1
ara_t1rmak istiyorsan1z, bizden ücretsiz olarak bir 0ncil isteyebilirsiniz. 0ncil'de, 0sa Mesih'in ya_am1 ayr1nt1l1 bir _ekilde
anlat1l1yor.
Kur'an, 0ncil hakk1nda _öyle diyor:
"Ve ona (yani 0sa'ya) içinde doruya rehberlik ve nur bulunmak" üzere 0ncil'i verdik.
Kur'an'dan Maide 5:46
Soru veya söylemek istediiniz bir_ey varsa, her zaman bize yazabilirsiniz.
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