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Önsöz
Hıristiyanların birçoğunun Kur’an-ı Kerim’i okumadığı
gibi, birçok Müslüman da Kitab-ı Mukaddes’i okumamıştır. Bu
yüzden, her iki inanca mensup olanların çoğu Kitab-ı
Mukaddes’i ve Kur’an-ı Kerim’i yeterince bilmemektedirler.
Yazar hem Hıristiyan hem de İslamiyet İlahiyat fakültelerinde
okumuş olduğu için her iki tarafı da iyi bilir. Dolayısıyla
çoğu insanlar için bu kitapta bulunan sorular çok faydalı
olabilir.
Kitap okunduğunda, bazı soruların yanıtlarının aynı,
bazılarınınsa zıt olduğu görülecektir. Böylece, Kitab-ı
Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim arasındaki benzer ve farklı olan
bazı kavramlara daha iyi açıklamalar getirilmiş olacaktır.
Bu kitaptaki sorular tamamen Kitab-ı Mukaddes ve
Kur’an-ı Kerim’in ayetlerine dayalıdır. Ama sunduğumuz
sorular tamamen tarafsız olmayıp Protestan Hıristiyanların
bakış
açısıyla
hazırlanmıştır.
Protestan'ların
çalışma
metodunun temelinde “sola scriptura” (ehl-i Kitabın) prensibi
vardır; yani yorum yaparken sadece Allah’ın ayetlerine önem
verilir. Dolayısıyla, bu kitap hazırlanırken, hadisler,
rivayetler, ve halk arasında anlatılan öyküler göz önüne
alınmamıştır.
Böylece, verdiğimiz yanıtlar bazı insanların
alıştığı yanıtlardan farklı olabilir. Bazı sorularımız size
kolay ve basit, bazıları ise çok zor gelebilir.
“Bu konuların üzerinde dur. Kendini bunlara ver ki, herkes
senin ilerlediğini görsün. Kendine ve öğretişine dikkat et,
bu yolda yürümeye devam et. Çünkü bunu yapmakla hem kendini,
hem seni dinleyenleri kurtaracaksın.”
(1 Timoteyus 4:15-16)

Kitabı Çalışmaya Yönelik Öneriler
Bu kitapta aynı 100 tane soru üç kez bulunur. Birinci
kez, bir sınav olarak bu sorular ayetlere bakmadan yanıt
verilir. İkinci aşamada, sorularla ilgili ayetlere bakarak
yanıt verilir. Üçüncu kez, kitabın sonunda bu sorların
ayetlere göre cevap anahtarları ve sizin tercih ettiğiniz
cevaplar.
Her soru için üç ayrı yanıt verilmesi gerekmektedir. Örneğin:
1.
Allah’ın Sözü ezeli ve ebedi midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Bunları ya “evet” ya da “hayır” olarak yanıtlandırın ve
yanıtlarınızı bir çizgi ya da bir daire içine alın. Zor olan
sorularla karşılaşırsanız, tahmini bir yanıt vermeye çalışın,
boş bırakmayın. Yanıt verirken, ayetlerin esaslarına göre
düşünün, hadislere göre veya halkın yaygın olan düşüncelerine
göre değil.
Kitabın sonunda, bir yanıt anahtarı bulunmaktadır, ama
bu
cevaplar
Protestan
Hıristiyanların
bakış
açısıyla
sunulmaktadır. Bazı sorularda, hem Hıristiyanlık hem de
İslamiyet içinde değişik yanıtlar bulunması mümkün olabilir.
Bir kişinin özel yorum, görüş ya da seçtiği ayetlere göre
bazen farklı bir yanıt çıkarmak mümkün olabilir.
Eğer bir sorunun sonununda iki tane yıldız işareti **
bulunursa, o sayfanın sonunda açıklayıcı bir dipnot var
demektir.
"Kulağı olan, Ruh'un topluluklara ne dediğini işitsin. Galip
gelene, Tanrı'nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme
hakkını vereceğim." (Esinleme 2:7)
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A.
100 Soru Sınavı
Kitaplar Hakkında
1.
Allah’ın Sözü ezeli ve ebedi midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
2.
Kitab-ı Mukaddes (Tevrat, Zebur, ve İncil) Allah’ın Söz'ü
olarak kabul edilir mi? (Kutsal Kitap olarak)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
3.
Allah, Kendi Kutsal Kitaplarını tahriften (bozulmaktan)
korumak istiyor mu?
(Niyet)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
4.
Allah, Kendi Kutsal Kitaplarını tahriften (bozulmaktan)
koruyacak güçte midir?
(Kudret)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
5.
Yüce Allah'ın niyet ve kudretine karşı O’nun gönderdiği
Kutsal Kitaplar'ın Şeytan, cinler ya da fani insanlar
tarafından bozulması veya değiştirilmesi mümkün olabilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
6.
Allah günümüzde de hâlâ Kitab-ı Mukaddes'in bütün insanlar
tarafından okunmasını istiyor mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

B.
7.
Kitab-ı Mukaddes'i okumak ve itaat etmek istemeyenler kâfir
olup bir lanet altında bulunurlar mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
8.
Allah bir Kutsal Kitap gönderdikten sonra, o kitabın bazı
ayetlerinin nesh edilmesine bir ihtiyaç duyar mı?
(Mensûh ve Nesih)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
9.
Kur’an-ı Kerim apaçık, eksiksiz ve kusursuz bir kitap olarak
kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
10.
Kitab-ı Mukaddes’ın ışığında Kur'an-ı Kerim Allah’ın Söz'ü
olarak kabul edilir mi? (Kutsal Kitap olarak)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

Allah Hakkında
Yahudiler, Hıristiyanlar ve
inanıyorlar? (Vahid)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

11.
Müslümanlar
Evet
Evet
Evet

“Tek”

Allah’a

mı

Hayır
Hayır
Hayır

12.
Kitab-ı Mukaddes’teki “Tanrı” ile Kuran-ı Kerim’deki “Allah”
kavramı aynı mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
13.
Allah’ın özel, ebedi ve değiştirilmeyen ismi “Yehova”
(Yahweh) mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

C.
14.
Allah Kendini ifade ederken üçüncü şahıs olarak "Biz"
ifadesini kullanır mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
15.
Allah’ın Üçlü Birliği (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) kavramı
kabul edilir mi? (Teslis)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
16.
Allah kendisini insanlara somut bir şekilde gösterir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
17.
Kutsal Kitapların kapsadığı tarihî süreçte Allah insanlara
müdahale ederek açık bir şekilde Kendi parmak izlerini bırakmış
mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
18.
Allah, Kendisini “Baba” sıfatıyla tanıtır mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
19.
Allah Kendisine inanları özelikle “kulları” olarak mı
görmektedir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
20.
Allah, Kendini doğrudan “Kurtarıcı” sıfatıyla tanıtır mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

Ç.
21.
Allah’ın sevgisi karşılıksız mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
22.
Allah insanlar arasında bir ayrım yapar mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
23.
Allah bazı günahkârlardan nefret edip onların Cehenneme
gitmesini ister mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
24.
Allah'ın karakteri içinde hem "iyilik" hem de "kötülük" var
mıdır? (Hayır ve Şer)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
25.
Allah’ın karakteri içinde bir kandırıcı ve kışkırtıcı ruh var
olup insanlara karşı kötü bir niyet besler mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
26.
Allah’ın davranışında bir keyfiyet var mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
27.
Allah kendisinden başka bir varlığa secde edilmesini
yasaklamış mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
28.
Allah meleklere, “Ademe secde edin” demiş midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

D.
Kutsal Ruh ve Melekler Hakkında
29.
Allah'ın bütün Kutsal Kitapları Allah’ın Kendi "Kutsal Ruh"u
tarafından verilmiş miydi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
30.
Kutsal Ruh'un yaratma güçü var mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
31.
“Kutsal Ruh” Allah olarak kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
32.
Bağışlanamaz tek günah Kutsal Ruh’a karşı küfür (hakaret)
etmek midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
33.
Allah Kutsal Ruhu’nu imanlıların içine yerleştirip onlara
ruhsal armağanlar verir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
34.
Bazı cinler tövbe edip iyi cin olabilirler mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
35.
Cinlerin insanların içinden kovulmasıyla ilgili ayetler var
mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
36.
Bu dünyanın "egemeni" ve bu dünyanın "tanrı"sı Şeytan mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

E.
Mesih ve Muhammed Hakkında
37.
İsa Mesih’in bakireden doğuşu kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
38.
İsa Mesih’in günahsız olduğu kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
39.
İsa Mesih'in olağan üstü hikmet ve bilgi sahibi olduğu kabul
edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
40.
İsa Mesih'in doğa üstü kudrete sahip olarak mücizeler yapması
ve ölüleri ölümden diriltmesi kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
41.
İsa Mesih'in bütün insanlardan hak ettiği iman ve itaat'i
beklemesi kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
42.
İsa’nın “Mesih” (meshedilmiş olan) olduğu kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
43.
İsa Mesih'in Allah’ın Kendi Yaşayan Söz'ü olduğu kabul edilir
mi? (Logos veya Kelâmullah)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

F.
44.
İsa Mesih’in dünyanın Yaratıcısı olduğunu kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
45.
İsa Mesih’in ezelden ebediyete kadar var olduğu kabul edilir
mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
46.
Allah ezeli Kelâmı'nın İsa Mesih olarak insan şekline girip
vücut aldığı kabul edilir mi? (Kenosis veya Hulul)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
47.
İsa Mesih Allah'ın Oğlu olarak kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
48.
İsa Mesih Allah’ın Kendisi olarak kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
49.
İsa Mesih’in insanların günahlarını affedebileceği kabul
edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

G.
50.
İsa Mesih, insanların günahları için tek geçerli kefaret
kurbanı (fidye) olarak kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
51.
İsa Mesih, Allah ile insanlar arasında tek geçerli aracı
mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
52.
İsa Mesih, dünyanın tek “Kurtarıcısı” olarak kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
53.
Sonsuz hayata erişebilmenin tek yolu İsa Mesih’e Rab ve
Kurtarıcı olarak iman etmek midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
54.
İsa Mesih’in çarmıhtaki fiziksel ölümü ve ölümden dirilişi
kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
55.
İsa Mesih'in günümüzde de yaşayıp ve tekrar geri geleceği
kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

Ğ.
56.
Muhammed'in Allah'ın yazılı sözlerini insanlara iletebilmesi
için bir Yahudi olması gerekiyor muydu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
57.
Muhammed’in
bir
peygamber
olacağı
hakkında,
Kitab-ı
Mukaddes’te ayetler var mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
58.
Muhammed’in mesajı, İsa Mesih ve diğer evelki peygamberlerin
mesajlarına tam bir uyum içinde bulunuyor muydu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
59.
Muhammed, İsa Mesih ve diğer peygamberlerin yaptığı gibi
görünen mucizeler yapmış mıydı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
60.
Muhammed’e, İsa Mesih ve diğer peygamberlerin sahip olduğu
gibi gayb (gelecekten) haberler verilmiş miydi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
61.
Muhammed en büyük ve en son peygamber miydi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

H.
İnsan ve Günah Hakkında
62.
Bütün insanlar (peygamberler dahil) doğal olarak günah
işlerler mi? (İsa Mesih hariç)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
63.
İnsanların doğumundan itibaren günah içinde olduklarıyla
ilgili ayetler var mı? (Asli Günah)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
64.
Allah küçük günahlara önem verir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
65.
Ceza olarak bir hırsızın ellerinin kesilmesi doğru mudur?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
66.
Günahın cezası hayır ve sevaplarla silinebilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
67.
Allah günümüzde de insanların kurban kesmesini istiyor mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
68.
Allah’ın vahyi dışında, insanların geleneksel sözlerine ve
yorumlarına güvenilir mi? (Hadis)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
69.
“Ey inananlar, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeylere
sormayın” tavırını Tanrı’nın doğruluğunu tespit etmek için
geçerli bir yöntem sayılır mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

İ.
Kurtuluş Hakkında
70.
Kutsal Kitaplarda insanların “kutsal” olması hakkında ayetler
var mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
71.
İnsanların kaderi önceden yazılmış mıdır? (Kısmet)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
72.
İnsanlar Allah’ın Şeriati tutmakla sonsuz hayata sahip
olabilirler mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
73.
İnsanların Cennet’e veya Cehennem’e gitmelerini sağlayan
herhangi bir terazi var mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
74.
Allah’ın Egemenliği’ne girebilmek için bir ruhsal doğuş
gerekiyor mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
75.
İnsanlar Allah'ın çocukları olabilirler mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
76.
Allah, gerçek Hıristiyanlara sonsuz hayat vaat ediyor mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

I.
Gelecek Şeyler Hakkında
77.
Kutsal Kitaplar içinde dünya’nın son günleriyle ilgili
(eskatolojik) ayrıntılı bilgiler var mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
78.
Herkes bir süre için Cehennem'de azap çekecek mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
79.
Bir insan’ın Cehennem'e giderse, daha sonra oradan çıkıp
Cennete gitme olasılığı var mıdır?
ya da Cennet’ten
Cehennem’e gitme olasılığı var mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
80.
Cennet'te cinsel ilişkiler ve evlilik olacak mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

Dünyevî Hayat Hakkında
81.
Allah’ın amacına göre, bir erkek aynı zamanda birden fazla
kadın ile evlenebilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
82.
Kutsal Kitap'lar da kadınların hakları ve erkeklerin hakları
eşit midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

J.
83.
Kutsal Kitap'lar da bir kocanın karısını dövmesine izin
verilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
84.
Bir Hıristiyan veya Müslüman başka bir inanca sahip olan bir
kişi ile evlenebilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
85.
Boşanmanın tek geçerli sebebi zina mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
86.
Allah’ın insanlara fiziksel şifa vermesiyle ilgili ayetler
var mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
87.
Allah insanların ezberlemiş olduğu aynı duaları her gün
tekrar tekrar duymak istiyor mu? (Namaz)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
88.
Allah insanların her yıl otuz gün oruç tutmasını istiyor mu?
(Ramazan)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
89.
Kutsal Kitap'lar da müzik, dans ve ilâhiler ile ilgili teşvik
eden ayetler var mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

K.
Düşmanlar ve Cihad Hakkında
90.
Allah düşmanlarımıza lânet etmemizi onaylar mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
91.
Yahudiler bir kavim olarak lanetli midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
92.
Kutsal bir Allah, öç almayı ve ceza vermeyi günahlı
insanların eline bırakır mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
93.
Dinde, baskı ve zorlama söz konusu olur mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
94.
İsa Mesih’ten sonra (M.S.) Allah, diğer inançlardaki
insanlara karşı savaşı teşvik eder mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
95.
Cihada (savaş) katılanlara bir teşvik olarak Cennette
herhangi bir ödülü vaad ediliyor mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

L.
Tarihsel Olaylar Hakkında
96.
Allah dünyayı yarattıktan sonra, insanlara örnek olsun diye
yedinci gün dinlendi mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
97.
Tufanda, Nuh’un oğullarından biri boğulduktan sonra, gemisi
Cudi dağı üzerine mi oturmuştur?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
98.
Haman, Firavun ve Musa'nın döneminde mi yaşadı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
99.
İsa Mesih çocukken hiç mucize yaptı mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
100.
Kutsal Kitapların kapsadığı tarihî süreçte Yahudî efsaneleri
ve masalları gerçek olaylar olarak aktarılmış mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

1.
Allah’ın Sözü ezeli ve ebedi midir? **
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Tekvin 17:7.....Ve sana ve senden sonra zürriyetine, Allah
olmak için seninle ve senden sonra zürriyetinle benim aramda
ahdimi, nesillerince ebedî ahit olarak sabit kılacağım.
Tesniye 7:7-10.....bin nesle kadar ahdi ve inayeti koruyan...
Tesniye 29:29*.....bu şeriatin bütün sözlerini yapalım diye açığa
çıkarılmış olan şeyler ebediyen bizimdir ve oğullarımızındır.
Mezmur 12:6-7......RABBİN sözleri pak sözlerdir... Onları sen
tutacaksın, ya RAB onlara bu nesilden ebediyen koruyacaksın.
Mezmur 19:8-9......ebediyen durur; RABBİN hükümleri haktır...
Mezmur 33:8-11.....Yüreğinin düşünceleri nesilden nesle durur
Mezmur 111:7-10....Bütün vesayası sadıktır. Ebediyen ve daima
sabittir... Ahdini ebedi buyurmuştur;
Mezmur 119:152.....şehadetlerinden... onları ebediyen kurdun.
İşaya 40:8-10.....Ot kurur, çiçek solar; fakat Allahımızın
sözü ebediyen durur... İşte Allahınız. İşte, RAB Yehova...
Matta 5:18.....Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir
nokta bile eksilmeyecek.
Matta 24:35.....benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.
Yuhanna 1:1-3.....Başlangıçta Söz vardı... Söz Tanrı’ydı.
Yuhanna 12:48.....sözlerimi kabul etmeyen kişi yargılayacak
biri var. Söylediğim söz, o kişiyi son günde yargılayacaktır.
İbraniler 1:3.....Kudretli sözüyle her şeyi devam ettirir.
İbraniler 4:12.....Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir...
1 Petrus 1:23-25*.....Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan,
yani Tanrı’nın diri ve kalıcı olan sözü aracılığıyla yeniden
doğdunuz... Rab’bin sözü sonsuza dek kalıcıdır.
Esinleme 14:6-7....Bir melek... iletmek üzere sonsuza dek
kalıcı olan Müjde’yi getiriyordu.
------------------------------------------------------------Yunus 10:64*.....Allah’ın kelimeleri değişmez. İşte bu, büyük
kurtuluştur.
İsra 17:58.....biz, kıyamet gününden önce... Bu Kitab'da
(Levh-i Mahfuz'da) yazılmıştır.
Hadid 57:22*.....hiç bir musibet yoktur ki, biz onu
yaratmadan önce, bir kitâpta (yazılmış ezeli bilgimizde
tesbit edilmiş) olmasın.
** Not: Eş'ari ekolleri "Evet", Mu'tezi ekolleri ise "Hayır"
söylerdi.

2.
Kitab-ı Mukaddes (Tevrat, Zebur, ve İncil)
olarak kabul edilir mi? (Kutsal Kitap olarak)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Allah’ın

Sözü

Hayır
Hayır
Hayır

Tesniye 27:26.....Bu şeriatin sözlerini yapmak için onları
tasdik etmiyen lânetli olsun.
Yuhanna 6:68.....Rab, biz kime gidelim?
Sonsuz yaşamı
sözleri sendedir.
Romalılar 15:4.....Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için...
Kutsal Yazıların verdiği cesaretle ümidimiz olsun diye yazıldı.
1 Korintliler 14:37.....Bir kimse kendini peygamber ya da
ruhça olgun biri sanıyorsa, bilsin ki, size yazdıklarım
Rab’bin buyruğudur.
2 Timoteyus 3:16*.....Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve
öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda
eğitmek için yararlıdır.
2 Petrus 1:20-21*.....Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılarda...
hiçbir peygamberlik sözü insanın isteğinden kaynaklanmadı.
İnsanlar Kutsal Ruh’ça yöneltilerek Tanrı’nın sözlerini ilettiler.
2
Petrus
3:15-16.....Pavlus
bütün
mektuplarında
bu
konulardan... diğer kutsal yazıları olduğu gibi...
------------------------------------------------------------Bakara
2:4,
53,
85
&
136.....senden
önce
indirilene
inanırlar... Yola gelesiniz diye Musa’ya Kitab ve furkan
vermiştik... Yoksa siz Kitâbın bir kısmına inanıp bir kısmını
inkar mı ediyorsun?... Musa ve İsa'ya verilene... onlar arasında bir
ayrım yapmayız... O'nun elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız.
Al-i İmrân 3:3-4, 84 & 119*.....önce de insanlara doğru yolu
göstermek için Tevrât ve İncil’i indirmişti... İsa’ya ve
peygamberlere...
inandık;
onlar
arasında
bir
ayırım
yapmayız... Kitab’ın hepsine inanırsız.
Nisâ 4:136 & 163.....Ey inananlar... daha önce indirilmiş
bulunduğu Kitab’a inanın... Davûd’a da Zebûr’u vermiştik.
Mâide 5:43-48*.....Tevrât yanlarında dururken... Kim Allah’ın
indirdiğiyle
hükmetmezse
işte
kâfirler
onlardır!...
Tevrât’ı... onda yol gösterme ve nûr vardır... yanlarındaki
Tevrât’ı... İncîl’i verdik... Allah’ın onda indirdiği ile
hükmetsinler... önceki Kitab’ları doğrulayıcı...
Ankebut 29:46.....Bize indirilene de, size indirilene de inandık.
Secde 32:22-23.....Rabb’in ayetleri... hakkında şüphe içine düşme.
Şura 42:15.....Ben Allah’ın indirdiği her kitab’a inandım...

3.
Allah, Kendi Kutsal Kitaplarını
korumak istiyor mu? (Niyet)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

tahriften
Evet
Evet
Evet

(bozulmaktan)

Hayır
Hayır
Hayır

Tesniye 4:2.....Size emretmekte olduğum söze bir şey
katmıyacaksınız ve ondan eksiltmiyeceksiniz...
Tesniye 12:32.....bir şey katmıyacaksın... eksiltmiyeceksin.
Mezmur 36:5-7*.....Hükümlerin büyük engindir. Ya RAB insana...
sen korursun. Adem oğulları kanatlarının gölgesine sığınır.
Mezmur 48:14.....Allah daima ve ebediyen bizim Allahımızdır;
Ölüme kadar o bize yol gösterecektir.
Mezmur 89:34....dudaklarımdan çıkanı değiştirmem.
Süleyman Meselleri 30:5-6.....Allahın her sözü denenmiştir...
bir şey katma, yoksa seni tedip eder, ve yalancı çıkarsın.
Yeremya 36:23-28.....tomarı kral yaktıktan sonra... Yeremyaya
RABBİN şu sözü geldi: Yine kendine başka bir tomar al...
birinci tomarda olan evelki bütün sözleri ona yaz.
Matta 24:35.....sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.
Esinleme 22:18-19*......herkesi uyarıyorum! Eğer bir kimse bu
sözlere bir şey katarsa Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona
katacaktır.
Eğer
bir
kimse
bu
peygamberlik
kitabının
sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam
ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır.
------------------------------------------------------------Bakara 2:282.....Yazana da, şâhide de aslâ zarar verilmesin.
Al-i İmrân 3:177.....satın alanlar, Allah’a hiçbir zarar veremezler.
Yûnus 10:64*.....Allah’ın kelimeleri değişmez.
Hicr 15:9.....O zikri... O’nun koruyucusu da elbette biziz!
İsrâ 17:77.....kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın.
Kehf 18:27.....sözlerini değiştirecek kimse yoktur.
Hac 22:47 & 52.....Allah, sözünden caymaz... Senden önce
hiçbir resul ve nebi göndermemiştik ki o, arzu ettiği zaman,
şeytan onun arzûsu içerisine mutlaka atmış olmasın. Fakat
Allah, şeytanın attığını derhal iptal eder, sonra ayetlerini
sağlamlaştırır. Allah bilendir, hikmet sâhibidir.
Fâtır 35:43.....Allah’ın kanununda bir değişme bulamazsın;
Fussilet 41:46.....kim kötülük yaparsa zararı kendisinedir.
Muhammed 47:32.....çevirenler... Allah’a hiçbir zarar veremezler.
Kaf 50:29.....Benim huzurumda söz değiştirilmez...
Vâkıa 56:77-78*.....Kur’ân’dır, korunmuş bir kitâpta...

4.
Allah, Kendi Kutsal
koruyacak güçte midir?

Kitaplarını
(Kudret)

Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

tahriften
Evet
Evet
Evet

(bozulmaktan)

Hayır
Hayır
Hayır

Tesniye 10:17.....Allahımız RAB... büyük, kudretli, ve heybetli...
2 Tarihler 20:6.....Ya RAB... kimse sana karşı duramaz.
İşaya 14:24 & 27*.....Orduların RABBİ and edip dedi... nasıl
tasarladımsa öyle duracak... RABBİ tasarladı, ve kim bozar?
İşaya
46:9-11.....Öğüdüm
duracak,
ve
bütün
muradımı
yapacağım... tasarladım ve onu yapacağım.
İşaya 54:10.....selamet ahidim sarsılmaz... RAB diyor.
Markos 12:24.....İsa... Ne Kutsal Yazıları ne de Tanrı’nın
gücünü biliyorsunuz. Yanılmanızın nedeni de bu değil mi?
Markos 13:31*.....Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim
sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.
Luka 16:17.....Gök ve yerin ortadan kalkması, Kutsal Yasa’nın
ufacık bir noktasının yok olmasından daha kolaydır.
Luka 21:33.....benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.
Yuhunna 10:34-35.....Kutsal Yazı da geçerliğini yitirmez.
2 Timoteyus 1:12.....o Güne dek koruyacak güçte olduğuna...
2 Timoteyus 2:9.....Tanrı’nın Sözü zincire vurulmuş değildir.
İbraniler 4:12.....Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı
kılıçtan keskindir... yüreğin düşüncelerini... da yargılar.
1 Petrus 1:23-25.....Rab’bin sözü sonsuza dek kalıcıdır.
------------------------------------------------------------Bakara 2:255*.....yerin korunması O’na hiç de zor gelmez.
Al-i İmrân 3:2.....Allah...daima diri ve koruyup yöneticidir.
En’âm 6:34 & 115*.....Allah’ın kelimelerini değiştirebilecek
kimse yoktur... Rabb’inin sözü hem doğrulukça, hem de
adâletçe tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirebilecek hiç
kimse yoktur. O, işitendir, bilendir.
Yunus 10:64.....Dünya hayatında... Allah'ın kelimeleri değişmez.
Hıcr 15:9.....O zikri (Kur’an’ı) biz indirdik biz; O’nun
koruyucusu da elbette biziz!
Sebe’ 34:21.....Rabb’in, her şeyi korumaktadır.
Muhammed 47:11.....Allah inananların koruyucusudur.
Mücadele 58:10.....Allah’ın izni olmadıkça... zarar veremez.
Haşr 59:23.....O, öyle Allah’tır ki... mümin (güvenlik veren),
müheymin (gözetip koruyan), azîz (üstün, gaalib), cebbar
(istediğini zorla yaptıran), mütekebbir (çok ulu)dur!

5.
Yüce Allah'ın niyet ve kudretine karşı O’nun gönderdiği
Kutsal Kitaplar'ın Şeytan, cinler ya da fani insanlar
tarafından bozulması veya değiştirilmesi mümkün olabilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Mezmur 119:89-90.....Ya RAB sözün göklerde ebediyen sabittir.
Sadakatin nesilden nesle sürer. Yeri kurdun, ve duruyor.
İşaiah 46:9-11.....Allah benim, ve başkası yok... Öğüdüm
duracak, ve bütün muradımı yapacağım... evet, ben söyledim ve
yerine getireceğim; ben tasarladım ve onu yapacağım.
İşaiah 55:11*.....ağızımdan çıkan sözüm de öyle olacaktır;
bana boş dönmiyecektir, fakat murat ettiğim şeyi yapacak, ve
yapsın diye onu gönderdiğim işi başaracak.
Matta 24:35.....Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim
sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.
1 Petrus 1:23-25*.....Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir
tohumdan,
yani
Tanrı’nın
diri
ve
kalıcı
olan
sözü
aracılığıyla yeniden doğdunuz... Ot kurur, çiçeği düşer. Ama
Rab’bin sözü sonsuza dek kalıcıdır. İşte size müjdelenmiş
olan söz budur.
------------------------------------------------------------Yunus 10:15.....De ki: "Onu kendi tarafımdan değiştirmek,
benim için imkânsızdır.
Hicr 15:9.....O zikri (Kur'an'ı) biz indirdik biz; ve O'nun
koruyucusu da elbette biziz!
Kahf 18:27.....Rabb'în Kitabı'ndan sana vahyedileni oku;
O'nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur.
Hac
22:52*.....Senden
önce
hiçbir
resul
ve
nebi
göndermemiştik ki o... şeytan... Fakat Allah, şeytanın
attığını derhal iptal eder, sonra ayetlerini sağlamlaştırır.
Secde 32:22-23.....Rabb’in ayetleri... hakkında şüphe içine
düşme.
Saffat 37:3 & 7.....Zikir okuyanlara, ki Tanrınız birdir.
Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların Rabb'i...
itaat dışına çıkan her türlü şeytandan korumak için...
Hakka 69:44-47 & 51*.....Eğer o, bazı laflar uydurup bize
iftira etseydi, elbette ondan sağ elini (gücünü, kuvvetini)
alırdık, sonra onun can damarını keserdik. Sizden hiç kimse
buna engel olamazdı.
Fâtır 35:43.....Allah'ın kanununda bir sapma bulamazsın.
Kaf 50:29.....Benim huzurumda söz değiştirilmez...
** Düşündürcü Not:
Eğer bir kimse Allah’ın Kitaplarının
değiştirilmiş veya tahrif edilmiş olduğunu söylerse, bu
davranışı aslında Allah’ın yüce sıfatlarına ve nimetlerine
karşı bir aşağılama ve Şeytan’a karşı bir yüceltme sayılmaz mı?

6.
Allah günümüzde de hâlâ Kitab-ı Mukaddes'in bütün insanlar
tarafından okunmasını istiyor mu? **
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Tesniye 6:4-7.....bu sözler senin yüreğinde olacaklar... ve
onları oğullarının zihinine iyice koyacaksın...
Yeşu 1:8*.....Bu şeriat kitabı senin ağzından ayrılmıyacak ve
onda yazılmış olanın hepsine göre yapmaya dikkat etmek için
kuvvetli ol ve yürekli ol.
Matta 4:4*.....Kutsal Yazılarda, 'İnsan yalnız ekmekle değil,
Tanrı’nın ağzından çıkan her bir sözle yaşar' diye yazılmıştır.
Yuhunna 8:31-32.....İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere,
"Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim
olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak."
Yuhunna 8:47.....Tanrı’dan olan, Tanrı’nın sözlerini dinler.
Yuhunna 14:21.....Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse,
işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de
onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim.
Elçilerin İşleri 5:29.....Tanrı’nın sözünü dinlemek gerek.
Elçilerin İşleri 20:27.....Tanrı’nın isteğini size tam olarak
bildirmekten çekinmedim.
1 Timoteyus 4:13-16.....Kutsal Yazıları okumaya... ve ders
vermeye ada kendini... Bu konuların üzerinde dur.
2 Timoteyus 2:14-15.....Bu konuları imanlılara... gayret et.
2 Timoteyus 3:16-17.....Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir
ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda
eğitmek için yararlıdır.
2 Timoteyus 4:1.....sana buyuruyorum: Tanrı sözünü duyur.
1 Petrus 2:2.....saf sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki...
------------------------------------------------------------Bakara 2:4 & 85.....ve senden önce indirilene inanırlar.
Al-i İmrân 3:119.....Kitab’ın hepsine inanırsınız.
Nisa 4:136.....*daha önce indirmiş bulunduğu Kitab'a inanın...
Kim... kitablarını... inkar ederse o, uzak bir sapıklığa düşmüştür.
A’râf 7:145.....Bunları kuvvetle tut, kavime de emret.
A’râf 7:171.....size verdiğim (kitab)ı kuvvetle tutun...
Ankebut 29:45-46*.....oku... size indirilene de inandık.
Şura 42:15.....Ben Allah’ın indirdiği her kitab’a inandım...
** Düşündürücü Not: Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim’in harf ve
kelime sayısı bir bütün olarak hesaplaştırıldığında Kutsal
Kitab’ın payı yüzde 90 alır ve Kur’an’ın payı ise ancak yüzde 10
eder. Kur’an-ı gore, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an hep beraber
Tanrı’nın Sözü olarak nitelendirilmektedir. Bu Kitapların tümü
birden okunulmuyorsa bu kitablar nasıl inanılır ya da itaat
edilir? Bu durumda o inancı büyük bir boşluk ve eksiklikte kalır.

7.
Kitab-ı Mukaddes'i okumak ve itaat etmek istemeyenler kâfir
olup bir lanet altında bulunurlar mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Sayılar 15:31.....RABBİN sözünü hor gördüğü... için o can
mutlaka atılacaktır; fesadı kendi üzerinde olacaktır.
Tesniye 28:15*.....Allahın... sözünü dinlemezsen, bütün şu
lânetler senin üzerine gelecekler, ve sana erişeceklerdir.
İşaya 5:11-13 & 24.....vay başına! Rabbin yaptığına dikkat
etmiyorlar... bakmıyorlar... bilgi eksikliğinden sürgüne götürüldü.
Yeremya 3:13.....Ancak fesadını tanı... sözümü dinlemediniz...
Yeremya 5:4......Gerçek bunlar fakirdirler; sefihtirler çünkü
RABBİN yolunu, kendilerinin Allahın şeriatini bilmiyorlar;
Yeremya 11:3*.....Bu ahdin sözlerini dinlemiyen lânetli olsun
Matta 5:17-19.....bu buyrukların en küçüklerinden birini kim
çiğner... Göklerin Egemenliğinde en küçük sayılacak.
Markos 8:38.....kim benden ve benim sözlerimden utanırsa,
İnsanoğlu da... geldiğinde o kişiden utanacaktır.
1 Timoteyus 6:3-5.....Eğer bir kişi farklı öğretiler yayar
ve... Mesih’in sözlerini ve Tanrı'nın yoluna dayanan öğretiyi
onaylamazsa, kendini beğenmiş, bilgisiz bir kişidir.
İbraniler 12:25 & 29.....Bunları söyleyeni reddetmemeye
dikkat edin... Çünkü Tanrımız yakıp tüketen bir ateştir.
2 Yuhanna 9.....Mesih’in öğretişine bağlı kalmayan hiç
kimsede Tanrı yoktur.
------------------------------------------------------------Bakara 2:61.....Allah’ın gazabına uğradılar... çünkü onlar,
Allah’ın ayetlerini inkar ediyorlar...
Al-i İmrân 3:4, 55 & 93-94*.....Allah’ın ayetlerini inkâr
edenler için mutlaka çetin bir azap vardır... Allah demişti
ki: "Ey İsa, ben seni öldüreceğim... seni inkâr edenlerden
temizleyeceğim ve sana uyanları ta kıyamet gününe kadar
üstünde tutacağım... Tevrât’ı getirip okuyun... iftira
ederse, işte onlar zalimlerdir.
A'raf 7:37.....Ayetlerimizi yalanlayıp... onlar ateş halkıdır
Ra’d 13:5.....Rab’lerini inkâr edenlerdir... ateş halkıdır.
Nur 24:57.....İnkar edenlerin... varacağı yer ateştir.
Ankebut 29:46-47*.....Kitab ehli... size indirilene de
inandık... Ayetlerimizi, kâfirden başkası inkâr etmez.
Muhammed 47:8-9.....İnkâr edenler(e gelince): Yıkım onlara!

8.
Allah bir Kutsal Kitap gönderdikten sonra, o kitabın bazı
ayetlerinin nesh edilmesine bir ihtiyaç duyar mı?
(Mensûh ve Nesih)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Mezmur 89:34*.....Ahdimi bozmam, ve dudaklarımdan çıkanı
değiştirmem.
Mezmur 119:86 & 160.....Bütün emirlerin sadakattır... Sözünün
topu hakikattir; Ve her adaletli hüküm ebedîdir.
İşaya 40:8-10.....Ot kurur çiçek solar; fakat Allahımızın
sözü ebediyen durur... İşte, Allahınız! İşte RAB Yehova...
İşaya
46:9-11.....Öğüdüm
duracak,
ve
bütün
muradımı
yapacağım... tasarladım ve onu yapacağım.
Matta 5:17-18.....Size doğrusunu söyleyeyim, gök ve yer
ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan
ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek.
Luka 16:17.....Gök ve yerin ortadan kalkması, Kutsal Yasa'nın
ufacık bir noktasının yok olmasından daha kolaydır.
Yuhanna 10:34-35.....Kutsal Yazı da geçerliliğini yitirmez.
Galatyalılar 3:15-17.....Onaylanmış bir antlaşma, sadece
insanlar arasında bile yapılmış olsa, kimse bunu geçersiz
sayamaz ve buna bir şey ekleyemez. İşte vaatler İbrahim'e ve
onun soyundan olana verildi... Şunu demek istiyorum...
Tanrı'nın önceden onayladığı antlaşmayı geçersiz kılmaz,
vaadi ortadan kaldırmaz.
Esinleme 22:18-19*......Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini
duyan herkesi uyarıyorum! Eğer bir kimse bu sözlere bir şey
katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır.
------------------------------------------------------------Bakara 2:106.....Biz daha iyisini veya benzerini getirmedikçe
bir
âyeti(n
hükmünü)
yürürlükten
kaldırmaz
veya
onu
unutturmayız. Allah'ın her şeye gücü yeter olduğunu bilmedin
mi?
Ra'd 13:39.....Allah, dilediğini siler, (dilediğini) bırakır.
Nahl 16:101*.....Biz bir âyetin yerine başka bir âyet
getirdiğimiz zaman –Allah ne indirdiğini bilirken- "Sen
(Allah'a) iftira ediyorsun (bu sözleri kendin uydurup Allah'a
atıyorsun)" derler. Hayır (ama) çokları bilmiyor.
İsra 17:86*.....Andolsun, biz dilesek, sana vahyettiğimiz
(ayetler)i tamamen gideririz; sonra onun (geri alınması) için
bize karşı (sana yardım eden) bir vekil bulamazsın.
** Not: Nadir da olsa da bazı Müslüman ilahiyatcılar bu Kur’an’daki
nesh veya nesih kavramı kabul etmezler, örneğin benim Hocam, Prof.
Dr. Hüseyin Atay’a göre, “Kur’an’ın bütünlük felsefesine ve
gayesine, derinliğine vakıf olanlar Kur’an’da böyle bir nesih
meselesi yoktur.” Kur’ana Göre Arastırmalar 1, ss. 63-65.

9.
Kur’an-ı Kerim apaçık, eksiksiz ve kusursuz bir kitap olarak
kabul edilir mi? **
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Süleyman Meselleri 30:5-6.....Allahın her sözü denenmiştir...
bir şey katma, yoksa seni tedip eder, ve yalancı çıkarsın.
İşaya 8:20*.....Eğer bu söze göre söylemezlerse gerçek onlar
için tan ışığı olmaz.
Matta 5:37.....Evet’iniz evet, ‘hayır’ınız hayır olsun.
Bundan fazlası Şeytan’dandır.
1 Korintliler 15:14-15*.....Mesih dirilmemişse, bildirimiz de
imanınız da boştur. Ve bizim Tanrı’yla ilgili tanıklığımız da
yalan olmuş olur.
2 Korintliler 1:19-20.....Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih hem ‘evet’
hem ‘hayır’ değildi. O’nda yalnız ‘evet’ vardır. Tanrı’nın
bütün vaatleri Mesih’te ‘evet’tir.
Yakub 5:12.....‘Evet’iniz evet, ‘hayır’ınız hayır olsun ki,
yargıya uğramayasınız.
------------------------------------------------------------Nisa 4:82*.....Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Eğer (o) Allah’tan
başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, onada birbirini
tutmaz çok şeyler bulurlardı.
En’am 6:38.....Biz Kitabda hiçbirşeyi eksik bırakmamışızdır.
Kehf 18:1.....O Allah’a hamdolsun ki, kuluna Kitabı indirdi
ve ona hiçbir eğrilik koymadı.
Zümer 39:23 & 28.....Allah, sözün en güzelini... pürüzsüz
Arabça
bir
Kur’an
(indirdik)
ki
(Allah’ın
azabından)
korunsunlar.
Fussilet 41:41-43*.....Kur’an’ı inkâr ettiler. Halbuki o,
öyle eşsiz bir Kitabdır. Ki ne önünden, ne de ardından ona
batıl gelmez (onun içine asılsız söz girmez. Ne ondan once,
ne de ondan sonra onu boşa çıkaracak bir kitab gelmez. O,)
hikmet sahibi, çok övülen (Allah)dan indirilmiştir. (Ey
Muhammad),
sana
söylenen,
senden
önceki
peygamberlere
söylenmiş olandan başka bir şey değildir.
Zuhruf 43:1-4.....Hâ mîm. Apaçık Kitab’a andolsun ki biz,
düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur’an yaptık. O,
katımızda bulunan ana Kitapta(Levh-i Mahfuzda)dır.
** Düşündürücü Sorular: Hâ Mîm’in apaçık anlamı nedir? Kur’an
apaçık eksiksiz ve kusursuz bir kitap ise, bazı ayetlerin nesh
olunması (soru #8) ya da hadis kitapların (soru #69) daha geniş
bir açıklanmasına ne için gereksinme vardır? Sorular 96-100
ışığında Kur’an’ın tarihsel kusursuzluğu nasıl anlaşabilir?
Fussilet 41:43 ayetine göre sanki Kur’an ve Kutsal Kitap
arasında hiçbir fark yokmuş gibidir (bkz. 26:196). Onların
arasındaki doktrinlerin hep aynı olduğunu nasıl anlaşılabilir?

10.
Kitab-ı Mukaddes’ın ışığında Kur'an-ı Kerim Allah'ın Sözü
olarak kabul edilir mi? (Kutsal Kitap olarak)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Tesniye 18:20-22.....Ancak bir peygamber... emretmediğim bir sözü
küstahça benim ismimle... söylerse... o peygamber ölecektir.
İşaya 8:20*.....Eğer bu söze göre söylemezlerse gerçek onlar
için tan ışığı olmaz.
Yuhanna 5:31 & 36.....Eğer kendim için tanıklık edersem,
tanıklığım geçerli olmaz... Ama Yahya'nınkinden daha büyük bir
tanıklığım var... şu yaptığım işler... beni tanıklık ediyor.
Romalılar 3:1-2.....Yahudi’nin ne üstünlüğü var? Her yönden
çoktur. Birincisi, Tanrı’nın sözleri Yahudilere emanet edildi.
1 Korintliler 14:32-34.....Peygamberlerin ruhları
peygamberlerin denetimi altındadır. Çünkü Tanrı, karışıklık değil,
esenlik Tanrısıdır.
2 Korintliler 13:1.....Her sav, iki ya da üç tanığın
tanıklığıyla doğrulanmalıdır.
Galatyalılar 1:6-9.....Aslında başka bir müjde yoktur. Ancak
aklınızı karıştıran ve Mesih'in müjdesini çarpıtmak isteyenler
vardır. Biz ya da gökten bir melek bile, size bildirdiğimiz
müjdeye ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona!
1 Yuhanna 4:1-5....her ruha inanmayın... ruhları sınayın.
Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her tarafına yayılmıştır.
1 Yuhanna 5:20.....Biz gerçek Olan’dayız, O’nun Oğlu İsa
Mesih’teyiz. Kendisi gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır.
2 Yuhanna 2:7-9.....Daha ileri gidip Mesih’in öğretişine
bağlı kalmayan hiç kimsede Tanrı yoktur.
Esinleme 22:18-19*......Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini
duyan herkesi uyarıyorum! Eğer bir kimse bu sözlere bir şey
katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır.
------------------------------------------------------------Faith 1:1.....Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun.
Bakara 2:2-4.....İşte o Kitab; kendisinde hiç şüphe yoktur.
En'am 6:19 & 93*.....De ki: "Benimle sizin aranızda Allah
şâhittir... Bu Kur'an bana vahyolundu...
Şuara 26:192 & 210.....Muhakkak ki o (Kur’an), âlemlerin
Rabb’inin indirmesidir… O (Kur’a)nı şeytanlar (cinler) indirmedi.
Fetih 48:28*.....O Resulünü, hidayet ve hak dinle gönderdi ki o
(hak di)ni, bütün dinlere üstün kılsın. Şahid olarak Allah yeter.
Tekvir 81:23-25.....Andolsun (Muhammad)... görmüştür. O, ğayb
hakkında suçlanamaz. O (Kur’an), kovulmuş şeytanın sözü değildir.
Nas 114:1-6.....De ki: Sığınırım ben, insanların Rabb’ine,
insanların
pâdişâhına,
insanların
Tanrısına:
o
sinsi
vesvesecinin şerrinden. O ki insanların göğüşlerine fısıldar.
Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

11.
Yahudiler, Hıristiyanlar
inanıyorlar? (Vahid)

ve

Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Müslümanlar
Evet
Evet
Evet

“Tek”

Allah’a

mı

Hayır
Hayır
Hayır

Çıkış 20:3.....Karşımda başka ilahların olmıyacaktır.
Tesniye 4:35-39.....RAB, kendisi Allahtır, ondan başkası yoktur
Tesniye 6:4*.....Dinle, ey İsrail: Allahınız RAB bir olan RABDİR;
Tesniye 32:39......ben, ben oyum, ve nezdime ilah yoktur;
2 Kırallar 19:19.....sen Yehova, Allah olan ancak sensin.
2 Tarihler 6:14.....İsrailin Allahı senin gibi Allah yoktur.
Mezmur 86:10.....büyüksün.... Yalnız Allah sensin.
İşaya 43:10-11.....RAB diyor... benden önce Allah olmadı, ve
benden sonra olmıyacak. Ben, ben RAB'İM... başka kurtarıcı yoktur.
İşaya 44:6.....İlk... benim, ve benden başka Allah yoktur.
İşaya 45:18-22.....Çünkü gökleri yaratan RAB... Allah şöyle
diyor: RAB benim; ve başkası yoktur... Ben, RAB, ben değil
miyim? ve benden başka Allah, hak Allah ve Kurtarıcı yoktur;
benden başkası yoktur... Allah benim, ve başkası yoktur.
İşaya 46:9.....Allah benim... ve benim gibisi yoktur.
Hoşea 13:4.....RAB’İM; ve benden başka Allah tanımıyacaksın..
Markos 12:29-32.....Dinle... Tanrımız olan Rab tek Rab’dir.
1 Korintliler 8:4-6.....Biliyoruz... birden fazla Tanrı yoktur.
Efesliler 4:4-6.....Rab bir... herkesin Tanrısı... birdir.
1 Timoteyus 1:17.....yücelik... görünmez tek Tanrı’nın olsun.
1 Timoteyus 2:5-6.....Çünkü tek bir Tanrı... vardır.
Yakub 2:19*.....Sen, Tanrı’nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi
ediyorsun! Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar.
------------------------------------------------------------Bakara 2:163*.....Tanrınız bir tek Tanrı’dır... başka tanrı yok
Nisa 4:87.....Allah - ki O’ndan başka tanrı yoktur Nisa 4:171*.....Allah, yalnız bir tek tanrıdır.
Maide 5:73.....yalnız bir Tanrı vardır, başka tanrı yoktur.
Nahl 16:22 & 51.....Tanrımız bir tek Tanrıdır... Allah: İki
tanrı tutmayın, O ancak tek Tanrıdır.
Kasas 28:70.....O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır.
Fatır 35:3.....Allah’tan başka... bir yaratıcı var mı?
Mümin 40:62 & 65.....İşte Rabb’iniz Allah budur, her şeyin
yaratıcısıdır. O’ndan başka tanrı yoktur... O diridir...
Teğabün 64:13.....Allah ki O’ndan başka tanrı yoktur.
İhlas 112:1-4.....De ki: O Allah birdir.

12.
Kitab-ı Mukaddes’teki “Tanrı” ile Kuran-ı Kerim’deki “Allah”
kavramı aynı mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Çıkış 3:14-15*.....Allahı Yehova... ebediyen ismim bu ve
devirden devre anılmam budur.
Yeremya 23:23.....RAB diyor: Ben yakından Allahım da uzaktan
Allah değil miyim?
Matta 6:9.....Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın.
Matta 28:19.....Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin.
Markos 9:7.....bir bulut gelip onları gölgeledi. Buluttan
gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’nu dinleyin!” dedi.
Luka 1:35.....Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan’ın
gücü senin üstüne... doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.
Yuhanna 4:24-26.....Tanrı ruhtur, O'na tapınanlar da ruhta ve
gerçekte tapınmalıdırler... İsa... ben, O'yum dedi.
Yuhanna 20:28-29.....Tomas O’na, “Rabbim ve Tanrım!” diye
cevap verdi. İsa ona, “Beni gördüğün için mi iman ettin?
dedi. “Görmeden iman edenlere ne mutlu!”
Romalılar 9:5*.....Mesih... her şeyin üzerinde hüküm süren,
sonsuza dek övülecek Tanrı’dır.
Romalılar 10:8-13.....İşte duyurduğumuz iman sözü budur.
İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu
ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın.
1 Yuhanna 2:22-24.....Eğer başlangıçtan beri işittiğiniz
söz içinizde yaşarsa, sizde Oğul’da ve Baba’da yaşarsınız.
1 Yuhanna 5:20.....Tanrı’nın Oğlu gelmiş... Biz gerçek
Olan’dayız. O’nun Oğlu İsa Mesih’teyiz. Kendisi gerçek Tanrı
ve sonsuz yaşamdır.
2 Yuhanna 9.....Daha ileri gidip Mesih'in öğretişine bağlı
kalmayan hiç kimsede Tanrı yoktur. Bu öğretişe bağlı kalanda
ise hem Baba, hem de Oğul vardır.
------------------------------------------------------------Şuara 26:26*.....O sizin de Rabb’iniz, evvelki atalarınızın
de Rabb’idir...
Ankebut 29:46.....Tanrımız ve tanrınız birdir ve biz O’na
teslim olanlarız.
Saffat 37:126.....Sizin ve evvelki atalarınızın Tanrısı olan Allah’ı.
Şurâ 42:15.....Allah bizim de Rabb’imiz sizin de Rabb’inizdir.
Bizimle sizin aranızda bir tartışma (sebebi) yoktur.
Duhan 44:8*.....Sizin de Rabb’iniz, önceki atalarımızın da...

13.
Allah’ın özel, ebedi
(Yahweh) mıdır? **

ve

değiştirilmeyen

Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

ismi

“Yehova”

Hayır
Hayır
Hayır

Çıkış 3:14-15*.....Ve Allah Musaya dedi: Ben, BEN OLANIM; ve
dedi: İsrail oğullarına böyle diyeceksin: Ben size BEN İM
gönderdi ve yine Allah Musaya dedi. İsrail oğullarına böyle
diyeceksin: Atalarınızın Allahı, İbrahimin Allahı, İshakın
Allahı, Yakbun Allahı Yehova beni size gönderdi; ebediyen
ismim bu, ve devirden devre anılmam budur.
1 Krallar 18:24*.....Yehovanın ismini çağıracağım; ve hangi
Allah ateşle cevap verirse, Allah odur.
2 Kırallar 19:19.....sen Yehova, Allah olan ancak sensin.
Mezmur 130:3.....Eğer fesatları hesaba alırsan, ey Yehova, Ya RAB,
kim durabilir? Fakat sende aflık vardır, ta ki senden korkulsun.
İşaya 12:2.....Allah kurtuluşumdur... Yehova kuvvetim ve
ilahimdir ve bana kurtuluş oldu.
İşaya 48:16-17.....ve şimdi RAB Yehova ve onun Ruhu beni
gönderdi... Allahın RAB benim.
İşaya 61:1.....RAB Yehovanın Ruhu üzerimdedir... RAB beni...
Hezekiel 18:23 & 32*.....Ben kötü adamın ölümünden mi
zevk
duyarım?... Rab Yehovanın sözü. Çünkü ölen adamın
ölümünden ben zevk duymam, Rab Yehovanın sözü; öyle ise,
dönün de yaşayın.
Hezekiel 33:11.....Varlığım hakkı için, Rab Yehovanın sözü...
Amos 4:2.....RAB Yehova kudsiyeti üzerinde and etti ki...
Markos 14:61-62.....Başkahin O’na yeniden “Yüce Olan’ın Oğlu
Mesih sen misin?” diye sordu. İsa, “Ben’im” dedi.
Yuhanna 8:23-24 & 58.....Benim O olduğuma iman etmezseniz,
günahlarınızın içinde öleceksiniz. O'na "Sen kimsin? diye
sordular. İsa "Başlangıçtan beri size ne söyledimse, O'yum" dedi.
------------------------------------------------------------A'raf 7:180.....En güzel isimler Allah’ındır.
İsra 17:110*.....Hangisiyle çagırsanız, nihayet en güzel
isimler O’nundur.
Taha 20:8.....Allah ki... en güzel isimler O’nundur.
Rahman 55:78.....Büyüklük ve ikram sahibi Rabb’inin adı ne yücedir!
Haşr 59:24.....Allah... en güzel isimler O’nundur.
A'la 87:1*.....Rabb’inin yüce adını tesbih et.
** Not: Kitab-ı Mukaddes'te "Yehova" kelimesi 6.823 kez bulunur.

14.
Allah Kendini ifade ederken
ifadesini kullanır mı? **

üçüncü

Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

şahıs

olarak

"Biz"

Hayır
Hayır
Hayır

Tekvin 1:26*.....Ve Allah dedi: Suretimizde, benzeyişimize
göre insan yapalım.
Tekvin 3:22.....Ve RAB Allah dedi: İşte, adam iyiyi ve kötüyü
bilmekte bizden gibi oldu.
Tekvin 11:6-7.....Ve RAB dedi... Gelin, inelim, ve birbirinin
dilini anlamasınlar diye, onların dilini orada karıştıralım.
İşaya 6:8.....Ve RABBİN sesini işittim: Kimi göndereyim, ve
bizim için kim gidecek? diyordu. Ve: İşte, ben, beni gönder...
Yuhanna 14:23.....İsa... Beni seven sözüme uyar, Babam da onu
sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız.
Yuhanna 17:11*.....Ben sana geliyorum. Kutsal Baba, onlar
bana verdiğin adınla koru ki, bizim gibi olsunlar.
------------------------------------------------------------Enbiya 21:35, 73, & 91*.....Her nefes, ölümü tadacaktır.
Biz sizi sınamak için şerre de hayra da müptelâ
kılıyoruz. Ve (sonunda) bize döndürüleceksiniz... namaz
kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk
eden (insan)lardı... ona kendi ruhumuzdan üfledik... Onu
ve oğlunu alamlere (gücümüzü gösteren) bir işaret yaptık.
Mü'minun 23:17.....Üstünüzde de yedi yol yarattık. Ve biz
yaratmadan gaafil değiliz.
Yasin 36:13.....Dileseydik, herkese hidayetini verirdik.
Kaf 50:16 & 38.....Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne
fısıldadığını biliriz, (çünkü) biz ona şah damarından daha
yakınız... Andolsun biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları
altı günde yarattık, bize hiçbir yorgunluk dokunmadı.
Zariyat 51:47.....Göğü kendi ellerimizle (kudretimizle)
yaptık ve biz (onu) genişletmekteyiz.
Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72.....Biz size yarattık... Siz mi
onu yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?
Tahrim 66:12.....biz de on(un rahmin)e, ruhumuzdan üfledik.
İnsan 76:23*.....Muhakkak biziz, biz ki sana Kur'an'ı parça
parça indirdik.
** Düşündürücü Soru: Eğer Kur’an’daki “biz” ifadesi sık sık
mevcut bulunuyorsa, neden Kutsal Kitap’taki teslis ile ilgili
bulunan
açık
gerçekler
Müslümanlar
tarafından
reddedilmektedir? Bkz. Soru #14.

15.
Allah’ın Üçlü Birliği (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) kavramı
kabul edilir mi? (Teslis) **
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Tekvin 1:26-27*.....Allah dedi; Suretimizde, benzeyişimize
göre insan yapalım... onu Allahın suretinde yarattı.
Tekvin 11:6-7.....Ve RAB dedi... Gelin, inelim... karıştıralım...
Mezmur 110:1.....Rab Rabbime dedi... Sağımda otur.
İşaya 61:1.....RAB Yehovanın Ruhu üzerimdedir... RAB beni...
Matta 3:16-17.....İsa, Tanrı’nın Ruhunun güvercin biçiminde
inip üzerinde konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses de
şöyle dedi: "Sevgili Oğlum budur. O’ndan hoşnudum."
Matta 28:17-19*.....İsa... bütün yetki bana verildi...
öğrencilerim... Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin.
Luka 1:35.....Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan'ın
gücü senin üstüne... doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.
Yuhanna 14:16-17.....Ben de Baba’dan dileyeceğim ve O,
sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir
Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek.
1 Korintliler 12:4-6.....Çeşitli ruhsal armağanlar vardır, ama
Ruh birdir... Rab birdir... etkin kılan aynı Tanrı’dır.
Efesliler 4:4-6.....Ruh bir, Rab bir... her şeyle ve her
şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir.
Efesliler 5:18-20.....Ruh’la dolu olun... Rabbimiz’in
adıyla Baba Tanrı’ya şükredin.
1 Petrus 1:2.....İsa Mesih’in sözünü... Baba Tanrı’nın
önbilgisine göre Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz.
------------------------------------------------------------Al-i İmrân 3:64.....Ey Kitâb ehli, bizim ve sizin aranızda
eşit olan bir kelimeye gelin: Yalnız Allah’a tapalım.
Nisa 4:171-172*.....Mesih, sadece Allah’ın elçisi... (Allah)
“Üçtür” demeyin... Allah yalnız bir tek tanrıdır.
Maide 5:72-73*.....“Allah, ancak Meryem oğlu Mesih’tir”
diyenler
elbette
kâfir
olmuşlardır...
“Allah,
üçün
üçüncüsüdür.” diyenler elbette kâfir olmuşlardır.
Maide 5:116-117.....Allah demişti ki: “Allah’tan başka iki
tanrı edinin” dedin? Hâşâ, dedi... bana yakışmaz.
Tevbe 9:30-31.....Hıristiyanlar da: "Mesih Allah'ın oğludur"...
Hahamlarını ve rahiblerini Allah’tan ayrı rabler edindiler.
İsra
17:111.....Çocuk
edinmeyen...
bir
yardımcısı
da
bulunmayan Allah’a hamdolsun!
** Not: Bu soru, soru #13 ile birlikte beraber düşünülmelidir.

16.
Allah kendisini insanlara somut bir şekilde gösterir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Tekvin 3:8-9*.....bahçede gezmekte olan RAB Allahın sesini
işittiler... RAB Allahın yüzünden... gizlendiler.
Tekvin 5:24.....Hanok Allah ile yürüdü, ve gözden kayboldu;
çünkü onu Allah aldı.
Tekvin 18:1, 8 & 22.....Ve Mamre meşeliğinde RAB ona göründü...
onlar da yediler... İbrahim hâlâ RABBİN önünde duruyordu.
Tekvin 32:24-30.....Yakub... bir adam onunla güreşti... Allah
ile insanlarla uğraşıp yendin... Ve orada onu mubarek
kıldı... Allahı yüz yüze gördüm, ve canım sağ kaldı, dedi.
Çıkış 33:11-15*.....RAB Musa ile, bir adam arkadaşı ile
şöyleşir gibi, yüz yüze söyleşirdi.
Çıkış 33:18-23.....Musa... niyaz ederim, kendi izzetini bana
göster. Ve dedi, Ben bütün iyiliğimi senin önünden
geçireceğim... arkamı göreceksin; fakat yüzüm görülmiyecek.
Sayılar 12:7-8.....Kulum Musa... onunla remz değil, açıkça,
ağız ağıza söyleşeceğim; ve RABBİN suretini görecek.
İşaya
6:1-8.....Vay
başıma...
çünkü
gözlerim
kıralı,
orduların RABBİNİ gördü... ve RABBİN sesini işittim:
Matta 5:8.....Ne mutlu yüreği temiz olanlara!... Tanrı’yı görecekler.
Yuhanna 5:37*.....Beni gönderen Baba... Siz hiçbir zaman
O’nun ne sesini işittiniz, ne de şeklini gördünüz.
Filipililer 2:5-11.....Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu
halde... yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan
benzeyişinde doğdu... ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.
Esinleme 4:1-5.....O anda... gökte bir taht ve tahtın
üzerinde oturan birini gördüm... bir görünüşü vardı.
Esinleme
21:3-4.....İşte,
Tanrı’nın
konutu
insanların
arasındadır. Tanrı da onların arsında yaşayacak.
Esinleme 22:3-4.....Tanrı’nın ve Kuzu’nun tahtı kentin içinde olacak
ve O'nun kulları kendisine tapınacaklar. O’nun yüzünü görecek...
------------------------------------------------------------En'am 6:103*.....Gözler O’nu görmez, O gözleri görür;
O
latif (gözle görülmez...)
A'raf 7:143*.....Musa... Rabb’im, bana (kendini) göster, sana
bakayım!”... “Sen beni göremezsin.”
Hac 22:63.....Doğrusu Allah latiftir...
Lokman 31:16.....Görmedin mi... Allah latiftir...
Mülk 67:14.....Yaratan bilmez mi? O latiftir...

17.
Kutsal Kitapların kapsadığı tarihî süreçte Allah insanlara
müdahale ederek açık bir şekilde Kendi parmak izlerini bırakmış
mıdır? **
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Çıkış 13:21-22*....gündüzün bulut direği, ve geceleyin ateş
direği kavmın önünden ayrılmadı.
Çıkış 14:13-31.....Korkmayın, rahat durun, ve bugün RABBİN
sizin için yapacağı kurtarışı görün; çünkü bugün gördüğünüz
Mısırlıları artık bir daha ebediyen görmiyeceksiniz.
Çıkış 16:10.....Harun İsrail oğullarının bütün cemaatine
söylediği zaman, çöle doğru baktılar, ve işte RABBİN izzeti
bulutta göründü.
Tesniye 4:7.....kendisini RAB bize yakın olduğu gibi,
kendisine böyle yakın Allahı olan hangi büyük millet vardır?
1 Samuel 12:16-19.....Şimdi de durun, ve RABBİN gözleriniz
önünde yapacağı şu büyük şeyi görün... RAB o gün gök
gürlemeleri ve yağmur gönderdi; ve bütün kavm RABDEN...
korktular.
Mezmur 77:14.....Harikalar eden Allah sensin... kudretini bildirdin.
Matta 17:5*.....Petrus hâlâ konuşurken, parlak bir bulut
birden onları gölgeledi. Buluttan gelen bir ses, “Sevgili
Oğlum budur, O’ndan hoşnudum. O’nu dinleyin! dedi.
Matta 27:45.....Bütün ülkenin üzerine öğleyin saat on ikiden
saat üçe kadar süren bir karanlık çöktü.
Matta 27:45-54.....İsa yüksek sesle bir kez daha bağırdı
ve ruhunu teslim etti. O anda tapınaktaki perde yukarıdan
aşağıya dek yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar
yarıldı. Mezarlar açıldı, ölmüş olan birçok kutsal kişinin
cesetleri dirildi... ve birçok kimseye göründüler... “Bu
gerçekten Tanr’nın Oğluydu!” dediler.
Yuhanna 12:23 & 28-30.....İsa, "İnsanoğlu'nun yüceltileceği
saat geldi"... "Baba Adını yücelt!" Bunun üzerine gökten bir
ses geldi: "Adımı yücelttim, yine yücelteceğim."
------------------------------------------------------------En’am 6:35-38*.....Dediler ki: “Ona Rabb’inden bir mücize
indirilmeli değil miydi? De ki: “Şüphesiz Allah, bir mücize
indirmeğe kaadirdir, fakat çokları bilmezler”... Biz Kitabda
hiçbirşeyi eksik bırakmamışızdır.
Taha 20:133*.....Dediler ki: “Bize Rabb’inden bir ayet
(mu’cize) getirmeli değil miydi? Onlara, önceki Kitab’larda
bulunan deliller gelmedi mi?
** Not: Allah'ın parmak izleri; insanların aracılığı olmadan
yapmış olduğu mücizevî olaylar, demektir.

18.
Allah, Kendisini “Baba” sıfatıyla tanıtır mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

**

Hayır
Hayır
Hayır

Mezmur 68:4-5.....Allaha ilahi okuyun, ismine terennüm edin;
İsmi Yah dır... Öksüzlerin babası ve dul kadınların hakimidir.
İşaya 63:16.....sen, ya RAB Babamızsın; ezelden beri
Kurtarıcımız senin ismindir.
İşaya 64:8*.....Ve şimdi, ya RAB, sen Babamızsın... hepimiz
senin elinin işiyiz.
Hoşea 1:10.....Siz benim kavmım değilsiniz, denildiği yerde
kendilerine: Hay olan Allahın oğullarısınız, denilecek.
Malaki 2:10.....Hepimizin babası bir değil mi?
bizi bir
Allah yaratmadı mı?
Matta 5:45 & 48.....size zulmedenler için dua edin. Öyle ki,
göklerde olan Babanızın oğulları olasınız... göksel Babanız
yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun.
Matta 6:9 & 14.....siz şöyle dua edin: “Göklerdeki Babamız, adın
kutsal kılınsın... göksel Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar.
Matta 11:25-27.....İsa... “Baba, göğün ve yerin Rabbi!...”
Babam her şeyi bana emanet etti. Oğul’u Baba’dan başka
kimse tanımaz. Oğul’dan ve Oğul’un Baba’yı tanıtmayı
dilediği kişilerden başkası da Baba’yı tanımaz.
Yuhanna 5:22.....Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam
veriyorsa, Oğul da dilediği kimselere öylece yaşam verir.
Baba kimseyi yargılamaz, tüm yargılama işini Oğul’a verdi.
Yuhanna 8:41*.....Bir tek Babamız var, o da Tanrı’dır...
Romalılar 8:15.....oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, "Abba
Baba!" diye sesleniriz... Tanrı'nın çocukları olduğumuza...
1 Korintliler 1:3.....Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten
2 Korintliler 6:17-18.....Gücü her şeye yeten Rab diyor ki,
“Size Baba olacağım, siz de bana oğullar ve kızlar olacaksınız.”
1 Petrus 1:2-3.....Baba Tanrı’nın önbilgisine göre Ruh
tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Rabbimiz İsa Mesih’in
Tanrısı ve Babasına övgüler olsun.
------------------------------------------------------------En'am 6:101*.....O'nun nasıl çocuğu olabilir ki? Kendisinin
bir eşi yoktur.
Furkan 25:2.....O (Allah) ki... (0), bir çocuk edinmemiştir.
Cin 72:3*.....Doğrusu Rabb'imizin şâni yücedir. O, ne eş, ne
de çocuk edinmemişitir.
** Not: Kitab-ı Mukaddes'te Allah'ın "Baba" sıfatı 248 kez vardır.

19.
Allah Kendisine
görmektedir?

inananları

özelikle

Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

"kulları”

olarak

mı

Hayır
Hayır
Hayır

Yuhanna 1:12-13.....Ancak, kendisi kabul edip adına iman
edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.
Yuhanna 15:15.....Artık size kul demem. Çünkü kul efendisinin
ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü Babamdan bütün
işittiklerimi size bildirdim.
Romalılar 8:14-17*.....Tanrı’nın Ruhuyla yönetilenlerin
hepsi Tanrı’nın oğullarıdır.
Çünkü sizi tekrar korkuya
götüren kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu
ruhla, “Abba, Baba!” diye sesleniriz. Ruh’un kendisi, bizim
ruhumuzla birlikte, Tanrı’nın çocukları olduğumuza tanıklık
eder. Eğer Tanrı’nın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız.
Mesih’le birlikte yüceltilmek üzere Mesih’le birlikte elem
çekiyorsak,
Tanrı’nın
mirasçıları
ve
Mesih’in
ortak
mirasçılarıyız.
Galatyalılar 4:5-7.....Oğullar olduğunuz için Tanrı, öz
Oğlunun "Abba! Baba!" diye seslenen Ruhunu yüreklerinize
gönderdi. Bu nedenle artık köle değil, oğullarsınız.
1 Petrus 2:5.....Böylelikle, İsa Mesih aracılığıyla... kutsal
bir kahinler topluluğu olursunuz.
1 Petrus 2:9-10*.....Ama seçilmiş bir soy, Kral’ın kahinleri,
kutsal bir ulus, Tanrı’nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan
kendisinin şaşılacak ışığına çağıran Tanrı’nın erdemlerini
ilan etmek için seçildiniz.
Bir zamanlar halk değildiniz,
ama şimdi Tanrı’nın halkısınız.
Esinleme 21:1-2 & 9.....“Gel!” dedi.
Kuzu’ya eş olacak
gelini sana göstereyim.
Esinleme 22:17.....Ruh ve Gelin, “Gel!” diyorlar.
------------------------------------------------------------Ali İmran 3:30.....Allah, kullarına şefkatlidir.
A’raf 7:65, 73 & 85.....Ey kavmim, Allah’a kulluk edin...
İsra 17:65.....Benim (gerçek) kullarım(a gelince) senin
onlar(ı kandırmağ)a gücün yetmez! Vekil olarak Rabb'in yeter.
Zülmer 39:16-17*.....İşte Allah kullarını bu (azabı)ndan
korkutuyor. Ey kullarım, benden korkun!... Müjdele kullarımı...
Şura 42:19.....Allah kullarına lutufkârdır...
Zariyat 51:56*.....Ben cinleri ve insanları, ancak bana
kulluk etsinler diye yarattım.

20.
Allah, Kendini doğrudan “Kurtarıcı” sıfatıyla tanıtır mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

**

Hayır
Hayır
Hayır

İşaya 43:3 & 11.....senin Allahın... senin Kurtarıcın, RAB
benim... Ben, ben RAB’İM; ve benden başka kurtarıcı yoktur.
İşaya 44:6.....RAB, İsrailin kıralı, ve kurtarıcısı... İlk
benim ve son benim, ve benden başka Allah yoktur.
İşaya
45:15*.....Allah
sensin,
ey
İsrailin
Allahı,
ey
Kurtarıcı!
İşaya 45:21.....Ben RAB, ben değil miyim? ve benden başka
Allah, hak Allah ve Kurtarıcı yok. Benden başkası yoktur.
Hoşea 13:4.....senin Allahın olan RAB’İM... ve benden başka
kurtarıcı yoktur.
Zekarya 9:9.....Ey Sion kızı, büyük sevinçle coş... kıralın
adildir, ve kurtarıcıdır;
Matta 1:21.....bir oğul doğuracak... Adını İsa... halkını
günahlarından kurtaracak olan O’dur.
Luka 1:47.....Meryem... ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde
sevinçle çoşar.
Luka 2:10-11.....Melek... bir müjde getiriyorum: bugün size,
Davut'un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir.
Yuhanna 3:17.....Tanrı, Oğlunu... dünya O’nun aracılığıyla
kurtulsun diye gönderdi.
Elçilerin İşleri 4:10-12.....Nasıralı İsa Mesih’in adı
sayesinde... Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur.
1 Timoteyus 1:1.....Kurtarıcımız Tanrı’nın ve ümidimiz Mesih...
1 Timoteyus 1:15.....“Mesih İsa günahkârları kurtarmak için
dünyaya geldi” sözü, güvenilir... kabule layık bir sözdur.
1 Timoteyus 2:3-4.....Kutarıcımız Tanrı... O tüm insanların
kurtulmasını ve gerçeğin bilincine erişmesini ister.
Titus 1:3-4.....Kurtarıcımız Tanrı’nın buyruğuyla... Baba
Tanrı'dan ve Kurtarıcımız Mesih İsa’dan lütuf ve esenlik olsun.
Titus 2:10-13.....Kurtarıcımız Tanrı'yla... ulu Tanrı ve
Kurtarıcımız İsa Mesih’in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz.
Titus 3:4-6.....Kutarıcımız Tanrı, iyiliğini insana olan
sevgisini açıkça gösterdi... Kutarıcımız İsa Mesih aracılığıyla
Yahuda 1:25*.....Kutarıcımız tek Tanrı... Yücelik, ululuk,
güç ve yetki, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla tüm çağlardan
önce, şimdi ve tüm çağlar boyunca Tanrı’nın olsun.
------------------------------------------------------------** Not: Kur’an’da Allah’ın “Kurtarıcı” sıfatıyla ilgili
hiçbir ayet yoktur ama Kitab-ı Mukaddes'te Allah'ın "Kurtarıcı"
sıfat ile ilgili 600'den fazla ayet bulunmaktadır.

21.
Allah’ın sevgisi karşılıksız mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Hoşea 3:1*.....Rab onları nasıl seviyorsa, sen de yine git,
dostunun sevgilisi, ve zina eden kadını sev.
Yuhanna 3:16.....Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik
Oğlunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın
Romalılar 3:24.....İnsanlar, İsa Mesih’te olan kurtuluşla,
Tanrı'nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar.
Romalılar 5:5-8*.....biz daha çaresizken Mesih... tanrısızlar
için öldü... Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor:
biz daha günahkârken Mesih bizim için öldü.
2 Korintliler 5:14.....Bizi zorlayan, Mesih’in sevgisidir...
Evet, Mesih herkesin uğruna öldü.
Efesliler 2:4.....merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği
için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde... yaşama kavuşturdu.
1 Yuhanna 4:7-10...Tanrı... Oğlunu günahlarımızı bağışlatan
kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.
Esinleme 21:6......Susamış olana, yaşam suyunun pınarından
karşılıksız olarak su vereceğim.
Esinleme 22:17.....Dileyen, yaşam suyundan karşılıksız alsın.
------------------------------------------------------------Bakara 2:195*.....doğrusu Allah iyilik edenleri sever.
Bakara 2:276*.....Allah, hiçbir günahkâr kâfiri sevmez.
Al-i İmran 3:31.....bana uyun ki Allah da sizi sevsin...
Al-i İmrân 3:57.....Allah zalimleri sevmez.
Al-i İmrân 3:159.....Allah kendine dayanıp güvenenleri sever.
Nisa 4:36.....Allah, kurumlu, böbürlenen insanları sevmez.
Nısa 4:107.....Allah... günah işleyen insanı sevmez!
Maide 5:13.....Allah güzel davrananları sever.
En’am 6:141.....O, israf edenleri sevmez!
A’raf 7:55.....O, haddi aşanları sevmez
Enfal 8:58.....Allah, hainleri sevmez.
Tevbe 9:108.....Allah da temizlenenleri sever.
Nahl 16:23.....O, büyüklük taslayanları sevmez.
Hac 22:38.....Allah hiçbir hain ve nankörü sevmez.
Kasas 28:76.....Allah, şımaranları sevmez.
Kasas 28:77.....Allah bozguncuları sevmez.
Lokman 31:18....Allah, kendini beğenip övünen kimseyi sevmez.
Saf 61:4.....Allah, kendi yolunda... çarpışanları sever.

22.
Allah insanlar arasında bir ayrım yapar mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Tesniye 10:17*.....RAB... şahısları saymıyan... Allahtır.
Matta 22:16.....Çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın.
Markos 12:14.......kimseyi kayırmadan, insanlar arasında
ayrım yapmadan Tanrı...
Luka
20:21.....doğru
yolu...
insanlar
arasında
ayrım
yapmaksızın Tanrı...
Elçilerin İşleri 10:34.....Tanrı'nın insanlar arasında ayrım
yapmadığını... gerçekten anlıyorum.
Romalılar 2:11.....Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz.
Romalılar 10:12....Yahudi ve Grek ayrımı yoktur, aynı Rab.
Galatyalılar 2:6*.....Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz...
Galatyalılar 3:28.....Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne
özgür, ne erkek ne dişi ayrımı vardır.
Efesliler
6:9.....Rabbiniz...
insanlar
arasında
ayrım
yapmadığını bilirsiniz.
Koloseliler 3:25.....İnsanlar arasında ayrım yoktur.
Yakub 1:13.....Ayartılan bir kimse, “Tanrı beni ayartıyor”
demesin. Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı gibi, kimseyi ayartmaz.
Yakub 2:1-2 & 9.....ayrım yapmayın... insanlar arasında ayrım
yaparsanız, günah işlemiş olursunuz;
------------------------------------------------------------Bakara 2:228*.....Erkeklerin kadınlar üzerinde(ki hakları),
bir derece daha fazladır.
Bakara 2:282.....Eğer iki erkek yoksa... şahitlerden bir
erkek, iki kadın (sahitlik etsin).
Nisa 4:11.....Allah... erkeğe kadının payının iki mislini
tavsiye eder.
Nisa 4:34.....Erkekler kadınlar üzerinde yöneticidirler.
Çünkü Allah, kimini kiminden üstün kılmıştır.
En'am 6:165*.....sizi denemek için, kiminizi kiminizden
derecelerle üstün kılan O’dur.
Yusuf 12:76.....(Biz) dilediğimizi derecelerle yükseltiriz.
Nahl 16:71.....Allah, rızıkta kiminizi kiminizden üstün kıldı.
Ahzab 33:30-33 & 50-53.....Ey peygamber kadınları, siz,
kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz... Ey peygamber..
seninle beraber göç eden kızlarını sana helal kıldık...
diğer mü’minlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere (helal kıldık).

23.
Allah bazı günahkârlardan
gitmesini ister mi?

nefret

Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

edip
Evet
Evet
Evet

onların

Cehenneme

Hayır
Hayır
Hayır

İşaya 55:1.....Ey sizler, her susıyan, ve parası olmıyan,
sulara gelin; gelin satın alın, ve yiyin; gelin de, parasız
ve bedelsiz şarap ve süt alın.
Yeremyanın Mersiyeleri 3:22.....RABBİN inayetlerindendir ki,
telef olmadık, çünkü merhametleri bitmez.
Hezekiel 18:23 & 32*.....Ben kötü adamın ölümünden mi zevk
duyarım? daha ziyade yollarından dönüp yaşamasından değil mi?
Rab Yehovanın sözü. Çünkü ölen adamın ölümünden ben zevk
duymam, Rab Yehovanın sözü; öyle ise, dönün de yaşayın.
Hezekiel 33:11.....Varlığım hakkı için, Rab Yehovanın sözü,
kötünün ölümünden değil, ancak kötü adamın yolundan dönüp
yaşamasından zevk alırım.
Luka 14:12-23.....İsa... O'na "Tanrı'nın Egemenliğinde yemek
yiyecek olana ne mutlu!" dedi... gelsinler, evim dolsun...
Yuhanna 3:16-17.....Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik
Oğlunu verdi. Tanrı, Oğlunu dünyayı yargılamak için dünyaya
göndermedi, dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.
1 Timoteyus 2:3-4.....Kurtarıcımız Tanrı...O, tüm insanların
kurtulmasını ve gerçeğin bilincine erişmesini ister.
2 Petrus 3:9*.....Rab... size karşı sabrediyor. Çünkü hiç
kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbeye gelmesini
istiyor.
------------------------------------------------------------Nisa 4:107.....Allah... günah işleyen insanı sevmez!
Maide 5:41*.....Allah, onların kalblerini temizlemek istememiştir.
Maide 5:49.....Allah, bazı günahları yüzünden onları felakete
uğratmak istiyordur.
Tevbe 9:55*.....Allah... onlara... kâfir olarak canlarının
çıkmasını istiyor.
İsra 17:45-46.....Kalblerine -onu anlamalarına engel olacakkabuklar, kulaklarına da bir ağırlık koyarız.
Rum 30:45.....Allah kâfirleri sevmez.
Lokman 31:18.....Allah, kendini beğenip övünen kimseyi sevmez.
Şura 42:40.....Kötülüğün cezası... kötülüktür. O zalimleri
sevmez.
Hadid 57:23.....Çünkü Allah, kendini beğenip övünen kimseleri
sevmez.

24.
Allah'ın karakteri içinde hem "iyilik" hem de "kötülük" var
mıdır? (Hayır ve Şer)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Mezmur 89:14.....Senin tahtının temeli adalet ve haktır;
Mezmur 100:5.....RAB iyidir; inayeti ebedidir, ve sadakati...
Habakkuk 1:13.....Ey sen, kötülüğü görmekten gözleri temiz olan
Yeremya 29:11*.....RAB diyor, kötülük düşünceleri değil,
ancak sonunuzda size ümit vermek için selamet düşünceleridir.
Tsefanya 3:5.....Adil RAB... haksızlık etmez;
1 Korintliler 10:13.....Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan
biçimde denenmenize izin vermez.
2 Timoteyus 2:13.....Biz sadık kalmasak da, O sadık kalacak.
Çünkü kendi özüne aykırı davranmaz.
Yakub 1:13*.....kimse, “Tanrı beni ayartıyor” demesin. Çünkü
Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı gibi, kendisi de kimseyi ayartmaz.
2 Petrus 3:9.....Rab... size karşı sabrediyor. Çünkü hiç kimsenin
mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbeye gelmesini istiyor.
1 Yuhanna 1:5.....Tanrı ışıktır ve O'nda hiç karanlık yoktur.
3 Yuhanna 11.....İyilik yapan, Tanrı’dandır. Kötülük yapan,
Tanrı’yı görmüş değildir.
------------------------------------------------------------Bakara 2:26.....(Allah) onunla birçoğunu saptırır...
Nisa 4:78-79*......Onlara bir kötülük erişirse... De ki:
“Hepsi Allah tarafındandır.”
Nisa 4:155.....Allah o kalblerin üzerini mühürlemiştir.
Maide 5:14, 41 & 64.....“Biz hıristiyanız.” diyenlerin...
kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık...
Allah, onların kalblerini temizlemek istememiştir... Yahudiler...
Biz onların aralarına... düşmanlık ve kin atmışızdır.
Enfal 8:30.....Allah tuzak kuranların en iyisidir.
Hud 11:118-119.....Zaten (Allah) onları bunun için yaratmıştır.
Rabb'inin: "Andolsun, ben, cehennemi hep cinlerden ve
insanlardan dolduracağım!" sözü tam yerine gelmiştir.
Nahl 16:93.....Allah... dilediğini saptırır, dilediğini...
Secde 32:13.....Mutlaka cehennemi cinlerden ve insanlardan...
tamamen dolduracağım!
Ahzab 33:17*.....Size bir kötülük istese... sizi Allah’tan
kim korur?
Zuhruf 43:36.....görmezlikten gelirse ona bir şeytanı sardırırız.

25.
Allah'ın karakteri içinde bir kandırıcı ve kışkırtıcı ruh var
olup insanlara karşı kötü bir niyet besler mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

1 Samuel 15:29.....ve İsrailin Güvendiği de yalan söylemez...
Yeremya 29:11*.....RAB diyor, kötülük düşünceleri değil,
ancak sonunuzda size ümit vermek için selamet düşünceleridir.
Habakkuk 1:13.....Ey sen, kötülüğü görmekten gözleri temiz olan
Titus 1:2.....yalan söylemeyen Tanrı’nın... vaadettiği...
Yakub 1:13*.....bir kimse, “Tanrı beni ayartıyor” demesin. Çünkü
Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı gibi, kendisi de kimseyi ayartmaz.
2 Petrus 3:9.....Rab... size karşı sabrediyor. Çünkü hiç kimsenin
mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbeye gelmesini istiyor.
1 Yuhanna 1:5.....Tanrı ışıktır ve O'nda hiç karanlık yoktur.
3 Yuhanna 11.....İyilik yapan, Tanrı’dandır. Kötülük yapan,
Tanrı’yı görmüş değildir.
------------------------------------------------------------Bakara 2:26.....(Allah) onunla birçoğunu saptırır...
Nisa 4:78-79......Onlara bir kötülük erişirse... De ki:
“Hepsi Allah tarafındandır.”
Nisa 4:155.....Allah o kalblerin üzerini mühürlemiştir.
Nisa 4:157*....."Biz Allah’ın elçisi, Meryem oğlu İsa Mesih’i
öldürdük!” demelerinden ötürü... Oysa onu öldürmediler ve
asmadılar; fakat (İsa) onlara benzer gösterildi. Onun
hakkında anlaşmazlığa düşenler, ondan yana tam bir kuşku
içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur. Sâdece zanna
uyuyorlar. Onu yakînen öldürmediler.
Maide 5:14, 41 & 64*.....“Biz hıristiyanız.” diyenlerin...
kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık...
Allah, onların kalblerini temizlemek istememiştir... Yahudiler...
Biz onların aralarına... düşmanlık ve kin atmışızdır.
A’raf 7:179.....Andolsun, cehennem için de birçok cin ve
insan yarattık ki kalpleri var, fakat onlarla anlamazlar...
İşte onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da sapık...
Nahl 16:93.....Allah... dilediğini saptırır, dilediğini...
Ahzab
33:60-62.....Andolsun,
iki
yüzlüler,
kalblerinde
hastalık bulunanlar, şehirde kötü haber yayanlar (bu
hallerinden) vazgeçmezlerse, seni ornlara musallat ederiz
(onlara savaşmanı ve onları şehirden sürüp çıkarmanı sana
emrederiz)... Lanetlenirler; nerede rastlansalar yakalanır,
öldürülürer.
(Bu),
Allah’ın
önceden
geçen
(millet)ler
arasında (ugulanan) kanundur. (Peygamberlere karşı ikiyüzlük
edenler öldürülürler).
Zuhruf 43:36.....görmezlikten gelirse ona bir şeytanı sardırırız.

26.
Allah’ın davranışında bir keyfiyet var mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Sayılar 23:19.....O söyler de onu yapmaz mı? Yahut söz verir
de icra etmez mi?
Tesniye 7:9-10.....Allahın RAB... bin nesle kadar ahdi...
koruyan... sadık Allahtır;
Tesniye 32:4.....Sadakat Allahıdır, ve haksızlık etmez...
1 Samuel 15:29.....ve İsrailin Güvendiği de yalan söylemez...
Mezmur 119:90.....Sadakatin nesilden nesle sürer.
Malaki 3:6*.....Çünkü ben, RAB, ben değişmem; bundan ötürü
siz, ey Yakub oğulları telef olmadınız.
2 Timoteyus 2:13.....Biz sadık kalmazsak da, O sadık kalacak.
Çünkü kendi özüne aykırı davranmaz.
Titus 1:2.....yalan söylemeyen Tanrı’nın... vaadettiği...
İbraniler
10:23.....sarsılmadan
sıkı
tutunalım.
Çünkü
vaadeden Tanrı güvenilirdir.
Yakub 1:13*.....bir kimse, “Tanrı beni ayartıyor” demesin. Çünkü
Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı gibi, kendisi de kimseyi ayartmaz.
Yakub 1:17.....Her nimet... kendisinde değişkenlik ya da
döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası’ndan, yukarıdan gelir.
------------------------------------------------------------Al-i İmrân 3:26 & 129.....dilediğini yüceltirsin, dilediğini
alçaltırsın... (O) dilediğine bağışlar, dilediğine azabeder.
En’am 6:39.....Allah dilediği kimseyi şaşırtır, dilediği
kimseyi de doğru yola koyar.
Hud 11:107-108*.....Bahtsızlar ateştedirler... Gökler ve yer
durdukça
orada
sürekli
kalacaklardır.
Ancak
Rabb’in
(çıkarmayı) dilerse (o) başka.
Çünkü Rabb’in, istediğini
yapandır. Mutlu kılınanlar ise cennettedirler. Gökler ve yer
durdukça onlar orada sürekli kalacaklardır. Ancak Rabb’in
(çıkarmayı) dilerse, (o) başka.
Kesintisiz bir vergidir
(bu)!
Ra’d 13:39*.....Allah dilediğini siler, (dilediğini) bırakır.
Hac 22:14.....Şüphesiz Allah istediğini yapar.
Ankebut 29:21.....(Allah) dilediğine azabeder, dilediğine acır.
Fatir 35:8.....Allah dilediğini sapıklık içinde bırakır,
dilediğini yola iletir.
Şura
42:49-50.....Allah...
(O)
dilediğini
yaratır...
Dilediğini de kısır yapar.
Fetih 48:14.....O dilediğini bağışlar, dilediğine azab eder.
Haşr 59:23.....O, öyle Allah’tır ki... cebbar (istediğini
zorla yaptıran)...
Büruc 85:16.....İstediğini yapandır.

27.
Allah kendisinden başka
yasaklamış mıdır? **

bir

Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

varlığa
Evet
Evet
Evet

secde

edilmesini

Hayır
Hayır
Hayır

Çıkış 34:14*.....başka ilaha secde kılmıyacaksın; çünkü ismi
Kıskanç olan RAB kıskanç bir Allahtır.
Tesniye 6:13-15.....Allahın RABDEN korkacaksın; ve ona kulluk
edeceksin... Allahın RAB kıskanç bir Allahtır.
Matta 4:8-10.....İblis... “Yere kapanıp bana taparsın, bütün
bunları sana vereceğim” dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi:
"Çekil git Şeytan! 'Tanrın olan Rab'be tap, yalnız O'na
kulluk et' diye yazılmıştır."
Elçilerin İşleri 10:25-26.....Eve giren Petrus'u karşıladı,
tapınırcasına ayaklarına kapandı. Petrus ise onu, ayağa
kaldırarak, “Kalk, ben de insanım” dedi.
Esinleme 14:9-10.....Bir kimse canavara ve onun benzeyişindeki
puta taparsa... ateş ve kükürtle işkence edilecek.
Esinleme 19:9-10.....Melek... Ona tapınmak üzere ayaklarına
kapandım. Ama o, "Sakın yapma!" dedi. Ben de... Tanrı'nın kuluyum.
Esinleme
22:8-9*.....meleğe
tapınmak
üzere
ayaklarına
kapandım. Ama o bana, “Sakın yapma!” dedi. “Ben senin gibi...
Tanrı’nın kuluyum. Tanrı’ya tap!”
------------------------------------------------------------Al-i İmrân 3:79-80.....“Melekleri ve peygamberleri tanrılar
edinin’ diye de emretmez.
Yusuf
12:40*.....Hüküm,
yalnız
Allah’ındır.
O,
yalnız
kendisine tapmanızı emretmiştir.
İsra 17:22-23.....Allah ile beraber başka bir tanrı
edinme, yoksa kınanmış ve yalnız... kalırsın!
Enbiya
21:98.....Siz
ve
Allah’tan
başka
taptıklarınız
cehennemin odunusunuz.
Mü’minun 23:117.....Kim Allah ile beraber... bir tanrıya taparsa,
onun hesabı, Rabb'inin yanındadır çünkü kâfirler iflâh
olmazlar.
Sebe’
34:40-41.....sonra
meleklere:
“Bunlar
size
mi
tapıyorlardı?” der. Melekler derler ki: “Sen yücesin, bizim
velimiz onlar değil, sensin. Hayır...
Zariyat 51:56*.....Ben cinler ve insanları, ancak bana kulluk
etsinler diye yarattım.
Cin 72:18.....Allah ile beraber bir başkasına dua etmeyin.
Zuhruf 43:20-22.....“Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık”.
Onların bu hususta bir bilgileri yoktur... yalan söylüyorlar.
** Not: Bu soru, soru #29 ile birlikte beraber düşünülmelidir.

28.
Allah meleklere, “Adem’e secde edin” demiş midir? **
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Çıkış 34:14.....başka ilaha secde kılmıyacaksın; çünkü ismi
Kıskanç olan RAB kıskanç bir Allahtır.
İşaya 14:12-17*.....Ey parlak yıldız... nasıl düştün!... ve
kendi yüreğinde derdin: Göklere çıkacağım tahtımı Allahın
yıldızları üzerine yükselteceğim; ve şimalin sonlarında,
cemaat dağında oturacağım: bulutların yüksek yerleri üzerine
çıkacağım, kendimi Yüce Allah gibi edeceğim.
Hezekiel 28:11-19.....Sen Adende, Allahın bahçesinde
idin... Sen meshedilmiş gölge salan kerubi idin...
Allahın mukaddes dağı üzerinde idin... Sende kötülük
olduğu
bulununcıya
kadar
yaratıldığın
günden
beri
yollarında kamildin... Senin yüreğin güzelliğinden ötürü
yükseldi; parlaklığından ötürü hikmeti bozdun... sen bir
dehşet oldun...
İbraniler 2:5-9*.....insan nedir ki, onu anasın... Onu
meleklerden biraz aşağı kıldın.
------------------------------------------------------------Bakara
2:31-34*.....Meleklere:
“Adem’e
secde
edin”
demiştik... Yalnız İblis diretti, böbürlendi, inkarcılardan
oldu.
A'raf 7:11-18.....Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten
alıkoyan nedir?
Hicr 15:28-34.....Onu düzenle(yip insan şekline koydu)ğum ve
ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secdeye kapanın!...
Yalnız İblis secde edenlerle beraber olmayı kabul etmedi.
İsra 17:61-65.....Meleklere: “Adem’e secde edin” demiştik...
yalnız İblis etmedi.
Kehf 18:50-51.....Meleklere: “Adem’e secde edin” demiştik...
yalnız İblis (etmedi).
Taha 20:116.....Meleklere: “Adem’e secde edin” demiştik secde
ettiler, yalnız İblis diretti.
Sad 38:71-78*.....Rabb'in meleklere demişti ki: "Ben çamurdan
bir insan yaratacağım." "Onu(n şeklini) düzeltip, ona
ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secdeye kapanın!"
Meleklerin hepsi tüm olarak secde ettiler. Yalnız İblis
etmedi, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.
** Not: Bu soru, soru #28 ile birlikte beraber düşünülmelidir.
Kitab-ı Mukaddes’e gore Allah, asla O’nun Kendi ezeli ve ebedi
şeriatına karşı terş düşen bir emir vermezdi. Yoksa Allah
Kendi şeriatına karşı aykırı düşmüş olursa, artık kendisi
günah işlemiş olurdu. Bu olanaksız bir durumdur.

29.
Allah'ın bütün Kutsal Kitapları Allah’ın Kendi "Kutsal Ruh"u
tarafından verilmiş miydi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

1 Samuel 10:9-10.....RAB ona başka bir yürek Verdi; ve o
gün bütün alâmetler oldu. Ve oraya, Gibeaya gelince,
işte, onu bir peygamberlik zümresi karşıladı; ve kendi
üzerine Allahın Ruhu kuvvetle geldi, ve onların arasında
peygamberlik etti.
Nehemya 9:30.....senin Ruhunla peygamberlerin vasıtası
ile onlara karşı şehadet ettin; fakat kulak asmadılar; ve
onları memleketlerin kavmları eline verdin. Fakat çok
merhametlerinden ötürü onları büsbütün bitirmedin, ve onları
bırakmadın; çünkü sen lûtfeden ve çok acıyan Allahsın.
Elçilerin İşleri 1:16-17.....Kardeşler, Kutsal Ruh’un, isa’yı
tutuklayanlara kılavuzluk eden Yahuda ile ilgili olarak
Davud’un ağzıyla önceden bidlirdiği Kutsal Yazı’nın yerine
gelmesi gerekiyordu.
Elçilerin İşleri 28:25-26.....Yeşaya peygamber aracılığıyla
atalarınıza seslenen Kutsal Ruh doğru söyledi. Ruh dedi ki,
‘Bu halka gidip şunu söyle: Duyacak duyacak, ama hiç
anlamayacaksınız, bakacak bakacak, ama hiç görmeyeceksiniz.
Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağır işitir
oldu. Gözlerini de kapadılar. Öyle ki, gözleri görmesin,
kulakları
işitmesin,
yürekleri
anlamasın,
ve
bana
dönmesinler. Dönselerdi, onları iyileştirirdim. Şünü bilin
ki, Tanrı’nın sağladığı bu kurtuluşun haberi diğer uluslara
gönderilmiştir. Ve onlar buna kulak vereceklerdir.
Efesliler 6:17.....Kurtuluş miğferini ve Tanrı sözü olan
Ruh’un kılıcını alın.
2 Petrus 1:20-21*.....Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal
Yazılarda bulanan hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel
yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygmaberlik sözü insanın
isteğinden
kaynaklanmadı.
İnsanlar
Kutsal
Ruh’ça
yöneltilerek Tanrı’nın sözlerini ilettiler.
------------------------------------------------------------Mâide 5:110.....Meryem oğlu İsa... seni Ruhu-l Kudüs(Cebrail)
ile desteklemiştim... İncil’i öğrettim.
Nahl 16:2 & 102.....Melekleri, kullarından dilediğine,
emrinden ruh (vahiy) ile indirir... Ruhul-Kudüs (Cebrail),
Rabb’inden hak gereğince indirdi.
Şuara 26:193.....Onu, er Ruhu’l-Emin (güvenilir ruh, yani
Cebrail) indirdi.

30.
Kutsal Ruh'un yaratma güçü var mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

**

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Tekvin 1:1-2.....Başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı...
ve Allahın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu.
Tekvin 2:7.....Ve RAB Allah yerin toprağından adamı yaptı, ve
onun burnuna hayat nefesini üfledi; ve adam yaşıyan can oldu.
Eyub 26:13.....Onun Ruhu ile gökler süslenir...
Eyub 27:2-3.....Allahın varlığı hakkı için... hâlâ bende
hayatım bütündür. Ve Allahın ruhu burnumdadır.
Eyub 33:4*.....Allahın Ruhu beni yarattı, ve Kadîrin soluğu
beni diriltti.
Mezmur 104:30.....Ruhunu gönderirsin, yaratılırlar...
Luka 1:30-37*.....Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın,
adını İsa koyacaksın... Meryem meleğe, "Bu nasıl olur, ben
erkeğe varmadım ki?" dedi. Melek ona şöyle cevap verdi:
"Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan'ın gücü senin
üstüne gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı
Oğlu denecek... Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.
Hezekiel 37:1,9 & 14.....RABBİN Ruhunda beni dışarı çıkardı; ve
beni vadinin ortasında koydu; ve vadi kemiklerle dolu idi...
Rab Yehova şöyle diyor: Ey soluk, dört yelden gel, öldürülmüş
olan bu adamlar üzerine üfle de, dirilsinler... bileceksiniz
ki, ben RAB’İM. Ve içinize Ruhumu koyacağım ve dirileceksiniz...
RABBİN sözü.
Yuhanna 4:24.....Tanrı ruhtur, O'na tapınanlar da ruhta ve
gerçekte tapınmalıdırlar.
------------------------------------------------------------Hıcr 15:26 & 29.....Andolsun biz insanı pişmemiş çamurdan...
yarattık... Onu düzenle(yip insan şekline koydu)ğum ve ona
rûhumdan üflediğim zaman hemen ona secde kapanın!
Meryem 19:17 & 19.....Biz de ruhumuzu (Cebrail’i) ona
gönderdik... (Ruh, yani Cebrail): "Ben, dedi, sadece
Rabb'inin elçisiyim: Sana tertemiz bir erkek çocuğu hediye
edeyim diye (geldim)."
Enbiya 21:91*.....O ırzını korum olana, (Meryem'e) de
(lütfettik) ona kendi ruhumuzdan üfledik (de ona erkek
dokunmadan bir çocuk verdik).
Secde 32:9.....Sonra onu düzeltti, ona kendi ruhundan üfledi.
Ve sizin için kulak(lar), gözler ve gönüller yarattı.
Sad 38:71-72*.....Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu(n
şeklini) düzeltip, ona ruhumdan üflediğim zaman derhal ona
secdeye kapanın!
Tahrim 66:12.....O ki ırzını korudu, biz de on(un rahmin)e,
rühümüzdan üfledik.

31.
“Kutsal Ruh” Allah olarak kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

**
Hayır
Hayır
Hayır

Tekvin 1:1-2*.....Başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı...
ve Allahın Ruhu suların yüzü üzerinde hareket ediyordu.
Eyub 33:4.....Allahın Ruhu beni yarattı, ve Kadirin soluğu
beni diriltti.
Mezmur 139:7-10.....Senin Ruhundan nereye gideyim?...
Eğer
göklere çıksam, sen oradasın.
İşaya 48:16-17....RAB Yehova ve onun Ruhu beni gönderdi.
Matta 12:31-32.....insanların işlediği her günah, ettiği her
küfür
bağışlanacak;
ama
Ruh’a
karşı
yapılan
küfür
bağışlanmayacak... Kutsal Ruh'a karşı bir söz söyleyen, ne bu
çağda, ne de gelecek çağda bağışlanacaktır.
Elçilerin İşleri 5:3-4*.....Petrus ona, "Hananya, nasıl oldu
da yüreğini Şeytan'a verdin, Kutsal Ruh’a yalan söyleyip...
Tanrı’ya yalan söylemiş oldun.
Romalılar 8:14.....Tanrı’nın Ruhuyla yönetilenlerin hepsi
Tanrı'nın oğullarıdır.
2 Korintliler 3:17-18.....Rab Ruh’tur ve Rab’bin Ruhu
neredeyse orada özgürlük vardır.
Efesliler 4:4-6.....Ruh bir, Rab bir... her şeyin üzerinde,
her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrı’sı ve Babası birdir.
İbraniler 9:14.....Öylese sonsuz Ruh aracılığıyla...
1 Petrus 4:14.....Tanrı’nın yüce Ruhu üzerinizde bulunuyor.
2 Petrus 1:19-21.....İnsanlar Kutsal Ruh’ça yöneltilerek
Tanrı’nın sözlerini ilettiler.
------------------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253*.....İsa’ya da açık deliller verdik ve onu
Ruh-ül Kudüs (Cebrail) ile destekledik.
Mâide 5:110.....Meryem oğlu İsa... seni Ruhu-l Kudüs(Cebrail)
ile desteklemiştim... İncil’i öğrettim.
Hicr 15:29.....ona ruhumdan üflediğim zaman...
Nahl 16:102*.......Ruhul-Kudüs (Cebrail), Rabb’inden hak
gereğince indirdi.
Meryem 19:17 & 19.....Biz de ruhumuzu (Cebrail’i) ona gönderdik...
(Ruh, yani Cebrâil): "Ben dedi, sadece Rabb'inin elçisiyim."
Şuara 26:193.....Onu, er Ruhu’l-Emin (güvenilir ruh, yani
Cebrail) indirdi.
** Not: Kitab-ı Mukaddes'te Kutsal Ruh'un Allah olduğuna
ilişkin 113 ayet vardır. Eğer bir kimse Allah’ın Kutsal
Ruhu’nun sadece bir melek olduğunu söylerse, bu Allah’a karşı
bir hakaret ve affedilmez bir günah sayılıabilir mi? Bkz. soru
#32

32.
Bağışlanamaz tek günah Kutsal Ruh’a karşı küfür (hakaret)
etmek midir? **
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Matta 12:31-32*.....Bunun için size diyorum ki, insanların
işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak; ama Ruh’a
karşı yapılan küfür bağışlanmayacak. İnsanoğlu'na karşı bir
söz söyleyen, bağışlanacak; ama Kutsal Ruh’a karşı bir söz
söyleyen, ne bu çağda, ne de gelecek çağda bağışlanacaktır.
Markos 3:28-30*.....Size doğrusunu söyleyeyim, insanların
işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak, ama
Kutsal Ruh’a küfreden asla bağışlanmayacak. Öyle biri, asla
silinmeyecek bir günah işlemiş oluyor. İsa bu sözleri, “O’nda
kötü ruh var” dedikleri için söyledi.
Luka 12:8-10.....Size şunu söyleyeyim, insanların önünde beni
açıkça kabul eden herkesi, İnsanoğlu da Tanrı'nın melekleri
önünde açıkça kabul edecek. Ama kim beni insanlar önünde
inkâr ederse, kendisi de Tanrı'nın melekleri önünde inkâr
edilecek. İnsanoğlu'na karşı bir söz söyleyen herkes
bağışlanacak. Oysa Kutsal Ruh’a küfreden bağışlanmayacaktır.
1 Yuhanna 5:16.....Bir kimse kardeşinin ölümcül olmayan bir
günah işlediğini görürse, onun için dua etsin. Duasıyla
kardeşine yaşam verecektir. Bu, ölümcül olmayan günah
işleyenler için geçerlidir. Ölümcül günah vardır, bunun için
dua etsin demiyorum.
------------------------------------------------------------Al-i İmrân 3:129.....Allah... (O) dilediğini bağışlar,
dilediğine azabeder, Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Nisa
4:48,
116
&
168*.....Allah
kendisine
ortak
koşulmasını
bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine
bağışlar. Allah’a ortak koşan da gerçekten büyük bir günah
işlemiştir... Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz,
bundan başka herşeyi dilediğine bağışlar... inkar edip
zulmedenler var ya, Allah onları ne bağışlayacak, ne de bir
yola iletecektir.
Maide 5:40 & 72*.....Allah... dilediğine azabeder, dilediğini
bağışlar. Allah herşeye kaadirdir... kim Allah’a ortak
koşarsa muhakkak ki, Allah ona cenneti haram etmiştir ve onun
varacağı yer ateştir.
İsra 17:39 & 54.....Allah ile beraber başka Tanrı edinme,
sonra kınanmış, uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın.
Zümer 39:53.....Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O, çok
bağışlayan, çok esirgeyendir.
** Not: Bu soru, sorular #30-32 ile birlikte beraber
düşünülmelidir.

33.
Allah Kutsal Ruhu’nu imanlıların içine yerleştirip onlara
ruhsal armağanlar verir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Yoel 2:29-31*.....Ve ondan sonra vaki olacak ki, bütün beşer
üzerine Ruhumu dökeceğim; oğullarınız da, kızlarınız da
peygamberlik edecekler...
Luka 24:49.....Ben da Babamın vaadettiğini size göndereceğim.
Ama siz, gökten gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın.
Elçilerin İşleri 1:8.....Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç
alacaksınız. Kudüst'te, tüm Yahudiye ve Samairiye'de ve
dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız.
Elçilerin
İşleri
2:1-4
&
16-18.....Pentikost
günü
geldiğinde... İmanlıların hepsi Kutsal Ruh’la doldular... Bu
gördüğünüz, Yoel peygamber arasclığıyla önceden bildiren
olaydır... Tanrı, tüm insanların üzerine Ruhumdan dökeceğim.
Oğullarınız ve kızlarınız peygamberlik edecekler.
Yuhanna 3:3-5.....İsa... Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse
yeniden doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliğini göremez... bir kimse
sudan ve Ruh’tan doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliğine giremez.
Yuhanna 14:16-17 & 25.....Ben de Baba’dan dileyeceğim ve
O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir
Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek... Çünkü O aranızda
yaşıyor ve içinizde olacaktır... Yardımcı, Kutsal Ruh size...
Yuhanna 20:21-23*.....İsa... Bunu söyledikten sonra onların
üzerine üfleyerek, “Kutsal Ruh’u alın!” dedi.
Romalılar 8:9.....Tanrı’nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, siz
benliğin değil, Ruh’un denetimindesiniz. Ama bir kişide
Mesih’in Ruhu yoksa, o kişi Mesih’in değildir.
1 Korintliler 12:1, 4-11 & 13.....Ruhsal armağanlara gelince,
kardeşlerim, bu konuda bilgisiz kalmanızı istemem... Çeşitli
ruhsal armağanlar vardır, ama Ruh birdir... Rab birdir...
aynı Tanrı’dır... hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta
vaftiz olduk ve hepimizin aynı Ruh’tan içmesi sağlandı.
1 Korintliler 14:1 & 12.....Sevginin ardınca koşun ve
ruhsal armağanları, özellikle peygamberlik yeteneğini
gayretle isteyin... Bu nedenle, siz de ruhsal armağanlara
heveslendiğinize göre, inanlılar topluluğunu geliştiren
ruhsal armağanlarda zenginleşmeye bakın.
------------------------------------------------------------İsra 17:85*.....Sana ruhtan sorarlar. De ki: "Ruh, Rabb'imin
emrindendir. Size ilimden pek az bir şey verilmiştir."

34.
Bazı cinler tövbe edip iyi cin olabilirler mi? **
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Matta 12:24-30.....Kendi içinde bölünmüş hiçbir kent ya
da ev ayakta kalamaz. Eğer Şeytan Şeytan’ı kovarsa, kendi
içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl
ayakta
kalabilir?
Ama
ben
cinleri
Tanrı’nın
Ruhuyla
kovuyorsam, Tanrı’nın Egemenliği üzerinize gelmiş demektir.
Matta 25:41*.....İblis ile onun melekleri için hazırlanmış
sönmez ateşe yollanın!
Luka 11:15.....Şeytan da kendi içinde bölünmüşse, onun
egemenliği nasıl ayakta kalabilir?
Efesliler
6:11-12.....şavaşımız
insanlara
karşı
değil,
kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına... karşıdır.
1 Korintliler 6:3.....Bu yaşama ait davaları bir yana,
melekleri bile yargılayacağımızı bilmiyor musunuz?
2 Korintliler 11:13-15.....Bu şaşılacak bir şey değildir.
Şeytan bile kendisine ışık meleği süsü verir. Onun
hizmetkârları de kendilerine doğruluğun hizmetkârları süsü
verirlerse, bu büyük bir şey değildir.
2 Petrus 2:4*.....Tanrı, günah işlemiş olan melekleri
esirgemedi; onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu.
Esinleme 12:7.....Gökte savaş oldu... Mikail ve melekleri
ejderhaya karşı savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle
birlikte karşı koydu...
Esinleme 12:9.....Büyük ejderha, İblis ya da Şeytan diye
adlandırılan ve tüm dünyayı saptıran o eski yılan,
melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı.
-----------------------------------------------------------Ahkaf 46:29-31*.....Bir zamanlar, cinlerden bir grubu, Kur'an
dinlemek
üzere
sana
yönelmiştik...
kendinden
öncekini
doğrulayan, Hakka ve doğru yola götüren bir Kitab dinledik.
Sâd
38:77-78.....Buyurdu
ki:
"Haydi
çık
oradan,
sen
kovuldun!" "Ta ceza gününe kadar lânetim üzerindedir!"
Cin
72:1-2
&
11-14*.....Cinlerden
bir
topluluk
Kur'an
dinlediler de şöyle dediler: "Biz hârikulâde güzel bir Kur’an
dinledik. (O) doğru yola iletiyor, ona inandık... Biz, bizden
iyiler de var ve bizden bunun dışında olan (kötüler) de var.
Biz çeşitli yollara ayrıldık... Biz, yol gösteren (Kur’an)ı
işitince ona inandık... Ve biz, bizden de müslümanlar var.
Hak yolundan sapanlar var. Hak yolundan sapanlar var. Kimler
müslüman olursa işte onlar doğru yolu aramışlardır.
** Düşündürücü Soru:
Kur’an’da, melekler ve cinler
arasında ne fark var?
Cinlerin günah düşüşü olayı
Kur’anda nerede bulunuyor?
Bu fark ne zaman ve nerede
bulunuyor? Kur’an’da bu cevab bulunmuyor işte! Bkz. Soru #29

35.
Cinlerin insanların içinden kovulmasıyla ilgili ayetler var
mı? **
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Matta 8:29 & 32.....İsa... cine tutsak iki kişi mezarlık
mağaralardan çıkıp O'nu karşıladı... İsa onlara, “Gidin!”
dedi. Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler.
Matta 9:33.....İsa’ya cine tutsak dilsiz biri getirildi. Cin
kovulunca adamın dili çözüldü.
Matta 15:22 & 28.....Ya Rab, ey Davut Oğlu, halime acı! Kızım
cine tutsak, çok kötü durumda... İsa... Ey kadın, imanın
büyük! Sana dilediğin gibi olsun... kızı o saatte iyileşti.
Matta 17:18-19.....İsa cin azarlayınca, cin çocuktan çıktı,
çocuk da o anda iyileştyi. Sonra öğrenciler tek başlarına
İsa’ya gelip, “Biz cini neden kovamadık?” diye sordular.
Markos 1:25-26.....İsa, “Sus, çık o adamdan!” diyerek kötü
ruhu azarladı. Kötü ruh... içinden çıktı.
Markos 5:1-13.....kötü ruh... “Ey İsa, yüce Tanrı’nın Oğlu,
benden ne istiyorsun?”... bana işkence etme!” dedi. Çünkü
İsa, “Ey kötü ruh, adamın içinden çık!” demişti.
Markos 7:28-29.....İsa ona, “Söylediğin... için git, cin
kızından çıkmış bulunuyor” dedi.
Markos
9:25.....İsa...
kötü
ruhu
azarlayarak,
“Sana
buyuruyorum... çocuğun içinden çık ve ona bir daha girme!”
dedi.
Markos 16:9*.....İsa önce Mecdelli Meryem’e göründü. Bu
kadından yedi cin kovmuştu.
Luka 4:35.....İsa, “Sus, çık o adamdan!” diyerek cini
azarladı. Cin, herkesin önünde... zarar vermeden içinden çıktı.
Luka 8:2.....Kötü ruhlardan ve hastalıklardan kurtulmuş olan
bazı kadınlar... İsa’yla birlikte dolaşıyordu.
Luka 8:33.....İsa’ya yalvardılar... Adamdan çıkan cinler
domuzların içine girdiler.
Luka 9:42.....İsa kötü ruhu azarladı, çocuğu iyileştirerek
babasına geri verdi.
Luka 11:14*.....İsa adamın birinden dilsiz bir cin kovuyordu.
Cin çıkınca adamın dili çözüldü.
Luka 13:10-17.....On sekiz yıldır içinde hastalık ruhu bulunan
bir kadın... İsa... "Kadın" dedi, “hastalığından kurtuldun.”
------------------------------------------------------------** Not: Kur’an’da cinlerin insanların içinden çıkarılmasıyla
ilgili hiçbir ayet yoktur. Ama Kitab-ı Mukaddes'te bu konu
hakkında 89 ayet bulunmaktadır.

36.
Bu dünyanın "egemeni" ve bu dünyanın "tanrı"sı Şeytan mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Matta 4:8-9.....İblis... dünyanın bütün ülkelerini gösterdi.
“Yere kapanıp bana taparsan, bütün bunları sana vereceğim.
Luka
4:5-8*.....İblis...
O’na,
“Tüm
egemenlik
ve
görkemleriyle bunları sana vereceğim” dedi. Bunlar bana
teslim edildi, ben de dilediğim kişiye veririm. Sen bana
taparsan, hepsi senin olacak. İsa... 'Tanrın olan Rab’be tap,
yalnız ona kulluk et' diye yazılmıştır.
Yuhanna 12:31.....dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın
egemeni şimdi dışarı atılacak.
Yuhanna 14:30.....dünyanın egemeni geliyor. Onun benim
üzerimde hiçbir yetkisi yoktur.
Yuhanna 16:11.....yargı konusunda - çünkü bu dünyanın egemeni
yargılanmış bulunuyor.
2 Korintliler 4:3-4.....Mesih’in yüceliğini bildiren
müjdenin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye bu çağın
ilahı onların zihinlerini kör etmiştir.
2 Korintliler 11:14.....Şeytan bile kendisine ışık meleği
süsü verir.
Efesliler 2:1-2.....Bu dünyanın gidişine... dinlemeyen
insanlarda
şimdi
etkin
olan
ruhun,
yani
havadaki
hükümranlığın egemenine...
Efesliler 6:11-12.....İblis’in hilelerine karşı... kötülüğün
göksel yerlerdeki ruhsal ordularına...
2
Timoteyus
2:26.....kendilerini
tutsak
eden
İblis’in
tuzağından kurtulabilirler.
1 Petrus 5:8-9.....Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis, yutacak
birini arayarak kükreyen aslan gibi dolaşıyor... Dünyanın her
yerindeki... bilerek imanda sarsılmadan İblis'e karşı dayanan.
1 Yuhanna 5:19*.....Biliyoruz ki, biz Tanrı'danız, bütün
dünya ise kötü olanın denetimindedir.
Esinleme 2:12 & 17.....Bergama’daki topluluğun meleğine yaz...
Nerede yaşadığını biliyorum; Şeytan’ın tahtı oradadır...
Kulağı olan, Ruh’un topluluklara ne dediğini işitsin.
-----------------------------------------------------------Faith 1:1.....Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun.
Nisa 4:76*.....şeytanın hilesi zayıftır.
Nahl 16:98-100*.....Kur'an oku(mak iste)diğin zaman kovulmuş
şeytandan Allah'a sığın. Çünkü inananlara ve Rab'lerine
dayananlara o (şeyta)nın bir gücü yoktur. Onun gücü, sadece
kendisini dost tutanlara...
Şuara 26:192.....Muhakkak ki o (Kur’an), âlemlerin Rabb’inin
indirmesidir.

37.
İsa Mesih’in bakireden doğuşu kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

İşaya 7:14.....Bunun için RAB kendisi size bir alâmet
verecek; işte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracak, ve onun
adını İmmanuel koyacak.
Matta 1:18-21*.....İsa Mesih’in doğumu da şöyle oldu: annesi
Meryem, Yusuf’la nişanlanmıştı. Ama evlenip birleşmelerinden
önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe kaldığı anlaşıldı.
Meryem’in nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu
herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan gizlice
ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rab’bin
bir meleği ona rüyada görünerek şöyle dedi: “Davut oğlu
Yusuf, Meryem’i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun
rahminde oluşan, Rutsal Ruh’tandır... “İşte, kız gebe kalıp
bir oğul doğuracak. O’nun adını İmanuel koyacaklar.” İmanuel,
‘Tanrı bizimledir’ demektir.
Luka 1:26-37*.....Tanrı melek Cebrail'i Celile'de Nasıra
denilen kente, Davud'un soyundan Yusuf adındaki adama nişanlı
olan bir kızı gönderdi. Kızın adı Meryem'di.
Melek...
“Korkma Meryem”... Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın,
adını İsa koyacaksın. O büyük olacak, kendisine 'en yüce
Olan'ın Oğlu' denecek... Meryem meleğe, “Bu nasıl olur, ben
erkeğe varmadım ki?” dedi. Melek on şöyle cevap verdi:
“Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan’ın gücü senin
üstüne gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı
Oğlu
denecek.
Bak,
senin
akrabalarından
Elizabet
de
yaşlılığında bir oğlana gebe kalmıştır. Kısır bilinen bu kadın
altıncı ayındadır. Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.
"Ben Rab'bin kuluyum" dedi Meryem, "bana dediğin gibi olsun."
------------------------------------------------------------Meryem 19:16-22*.....Meryem’i... Biz de ruhumuzu (Cebrail’i)
ona gönderdik... Sana tertemiz bir erkek çocuğu hediye
edeyim, diye(geldim).” “Benim nasıl oğlum olur, dedi; bana
bir insan dokunmadı...” (Ruh): “Öyledir, dedi; Rabbin: ‘O
bana kolaydır. Onu insanlara bir mucize ve bizden bir rahmet
kılmak için (bunu yapacağız)’ dedi.” (Meryem) Ona gebe kaldı.
Enbiya 21:91.....O ırzını korumuş olana, (Meryem’e) de
(lütfettik) ona kendi ruhumuzdan üfledik (de ona erkek
dokunmadan bir çocuk verdik).
Tahrim 66:12*.....Meryem’i... O ki ırzını korudu, biz de
on(un rahmin)e, ruhumuzdan üfledik.

38.
İsa Mesih'in günahsız olduğu kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Markos 1:24*.....Ey Nasıralı İsa... Senin kim olduğunu
biliyorum, Tanrı’nın Kutsalısın sen!
Luka 1:35.....Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce
Olan’ın gücü senin üstüne gölge salacak. Bunun için doğacak
olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.
Yuhanna 7:18.....kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek
ister, ama kendisi göndereni yüceltmek isteyen doğrudur ve
O’nda haksızlık yoktur.
Yuhanna 8:12.....Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen,
karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.
Yuhanna 8:46.....Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir?
Gerçeği söylüyorsam, niçin bana iman etmiyorsunuz?
Yuhanna 14:30.....bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim
üzerimde hiçbir yetkisi yoktur.
2 Korintliler 5:21.....Tanrı, Mesih sayesinde kendisinin
doğruluğu olalım diye, günahı bilmeyen Mesih’i bizim için
günah yaptı.
İbraniler 4:14-15.....Gökleri aşmış olan büyük başkahinimiz
Tanrı’nın Oğlu İsa varken, açıkça benimsediğimiz inanca
sımsıkı sarılalım... günah işlememiş bir başkahinimiz vardır.
1 Petrus 1:18-20.....Mesih’in kusursuz ve lekesiz bir kuzunun
kanına benzer değerli kanı fidyesiyle kurtuldunuz.
1 Petrus 2:21-23*.....Mesih de kendi izinden gidesiniz
diye... size örnek oldu. O, günah işlemedi...
1 Yuhanna 3:5.....Mesih’in günahları kaldırmak için ortaya
çıktığını ve kendisinde günah olmadığını bilirsiniz.
------------------------------------------------------------Bakara 2:87.....Andolsun... Meryem oğlu İsa’ya da açık
deliller verdik ve onu Ruh-ül Kudus ile destekledik.
Bakara 2:253.....İşte biz, o elçilerden kimini üsütün
kıldık... İsa’ya... onu Ruhu’l Kudüs ile destekledik.
Al-i İmrân 3:45*.....İsa Mesih’dir; dünyada da ahirette...
(Allah’a) yakın olanlardandır.
Maide 5:110.....Allah demişti ki: "Ey Meryem oğlu İsa, sana
ve annene olan mîmetimi hatırla, hani seni Ruhu’l Kudüs ile
desteklemiştim... sana Kitab'ı, hikmeti... ve İncil'i öğrettim.
Meryem 19:16-19*.....Meryem’i de an... Sana tertemiz bir
erkek çocuğu hediye edeyim, diye(geldim).”

39.
İsa Mesih'in olağan üstü hikmet ve bilgi sahibi olduğu kabul
edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Matta 9:3-4.....Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi...
Matta 11:27.....Babam her şeyi bana emanet etti. Oğul’u,
Baba’dan başka kimse tanımaz.
Matta 12:25.....Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi:
Matta 24:3-25.....İsa... İşte size önceden söylemiş bulunuyorum.
Luka 2:40 & 52.....Çocuk büyüyor, bilgelikte yetkinleşip
güçleniyordu... İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı’nın
ve insanların beğenisini kazanıyordu.
Luka 4:18-19.....Rab’bin Ruhu benim üzerimdedir. Çünkü O
beni, Müjde'yi yoksullara iletmek için meshetti.
Luka 5:22.....Akıllarından geçeni sezen İsa onlara şöyle...
Luka 6:8.....İsa, ne düşündüklerini biliyordu.
Luka 9:46-47.....Akıllarından geçeni bilen İsa... onlara...
Yuhanna 2:24-25.....İsa bütün insanların yüreğini bildiği
için onlara güvenmiyordu.
Yuhanna 4:25-26*.....Kadın İsa’ya, “Mesih denilen meshedilmiş
Olan’ın geleceğini biliyorum” dedi. O gelince bize her şeyi
bildirecektir.” İsa, “Seninle konuşan ben, O'yum” dedi.
Yuhanna 7:46.....Görevliler, "Hiç kimse hiçbir zaman bu
adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır" karşılığını verdiler.
Yuhanna
12:32-33.....
Ben
yerden
yukarı
kaldırıldığım
zaman... İsa bunu, nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu.
Yuhanna 16:30.....Şimdi senin her şeyi bildiğini anlıyoruz.
Yuhanna 21:17-19.....“Rab sen her şeyi bilirsin, seni
sevdiğimi de bilirsin” dedi.
Koloseliler 2:2-3 & 9*.....Tanrı’nın sırrını, yani bilgeliğin
ve
bilginin
tüm
hazinelerinin
saklı
olduğu
Mesih'i
tanısınlar... Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te
bulunuyor.
------------------------------------------------------------Al-i İmrân 3:45-48*.....İsa Mesih’dir... Ona Kitabı, hikmeti,
Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek.
Maide 5:110*.....Allah demişti ki: Ey Meryem oğlu İsa... sana
Kitab’ı hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğrettim.
Zuhruf 43:61 & 63.....O, kıyâmetin kopacağını gösterir bir
ilimdir. O saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin, bana uyun.
Doğru yol budur... İsa açık delillerle gelince... hikmet
getirdim... Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

40.
İsa Mesih'in doğa üstü kudrete sahip olarak mücizeler yapması
ve ölüleri ölümden diriltmesi kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Markos 4:35-41.....büyük bir kasırga koptu... İsa kalkıp
rüzgârı azarladı, "Sus, sakin ol!" dedi. Rüzgâr dindi...
Markos 6:35-44 & 47-52*.....İsa onlara, "Kaç ekmeğiniz var,
gidin bakın" dedi... "Beş ekmekle iki balığımız var dedi...
Yemek yiyen erkeklerin sayısı beş bin kadardı... İsa, gölün
üstünde yürüyerek onlara yaklaştı... O'nu görmüş ve dehşete
kapılmıştı... Ekmekle ilgili mucizeyi bile anlamamışlardı...
Luka 7:11-17.....Rab... İsa, "Delikanlı" dedi, "sana kalk
diyorum!" Ölü doğrulup oturdu ve konuşmaya başladı.
Luka 17:11-17.....cüzamlı on adam O'nu karşıladı. Bunlar
uzakta durarak, "İsa Efendimiz, acı halimize!... Adamlar
yolda giderken cüzamdan temizlendirler.
Yuhanna 6:14.....Halk, İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce,
"Gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur" dedi.
Yuhanna 9:1-7.....İsa yolda giderken, kör bir adam gördü...
Adam gidip yıkandı, gözleri açılmış olarak döndü.
Yuhanna 11:14-44*.....Marta İsa'ya, "RAB" dedi, "burada
olsaydın, kardeşim ölmezdi... sonra yüksek sesle, "Lazar,
dışarı çık!" diye bağırdı. Ölü... dışarı çıktı.
Yuhanna 20:30-31.....İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta
yazılı olmayan başka birçok mucizeler yaptı. Ne var ki
bunlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz
ve
iman
ederek
O'nun
adıyla
yaşama
kavuşasınız
diye
yazılmıştır.
Elçilerin İşleri 2:22.....Nasıralı İsa, Tanrı'nın, kendisi
aracılığıyla
aranızda
yaptığı
mucizeler,
harikalar
ve
belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir.
------------------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50*.....İsa Mesih'dir... Ben size Rabbinizden
bir mucize getirdim: Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar,
ona üflerim, Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir; körü ve
alacalıyı iyileştiririm; Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim.
Maide 5:110-115*.....Allah demişti ki: "Ey Meryem oğlu İsa...
beşikte ve yetişkin insanlarla konuşuyordun... Benim iznimle
camurdan kuş şeklinde bir şey yaratıyor, içine üflüyordun,
benim izimle kuş oluyordu; anadan doğma körü ve alacalıyı
benim
iznimle
iyileştiriyordun;
benim
iznimle
ölüleri
(hayata) çıkarıyordun.

41.
İsa Mesih’in bütün insanlardan hak ettiği iman ve itaat'i
beklemesi kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Matta 23:10*.....Kimse sizi 'önder' diye çağırmasın. Çünkü
tek bir önderiniz var, O da Mesih’tir.
Luka 8:25..........Bu adam kim ki, rüzgara ve dalgalara bile
buyruk veriyor, onlar da sözünü dinliyorlar!
Yuhanna 3:36.....Oğul'a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama
Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir.
Tanrı'nın
gazabı böylesinin üzerinde kalır.
Yuhanna 5:22-23.....Oğul da... öylece yaşam verir. Baba kimse
yargılamaz, tüm yargılama işini Oğul'a verdi. Öyle ki, herkes
Baba'yı onurlandırdığı gibi, Oğul'u onurlandırsın. Oğul'u
onurlandırmayan, O'nu gönderen Baba'yı da onurlandırmaz.
Yuhanna 10:27-28.....Koyunlarım sesimi işitirler. Ben onları
tanırım, onlar da beni izlerler. Onlara sonsuz yaşam veririm...
Yuhanna 14:15, 21 & 23-24.....Beni seviyorsanız, buyruklarımı
yerine getirirsiniz... Kim buyruklarımı bilir ve yerine
getirirse, işte beni seven odur... İsa ona şu karşılığı verdi:
“Beni seven sözüme uyar... Beni sevmeyen, sözlerime uymaz.”
Elçilerin İşleri 5:29.....İnsanlardan çok, Tanrı’nın sözünü
dinlemek gerek... İsa’yı diriltti... Tanrı O’nu Önder ve
Kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti.
2 Korintliler 10:5-6.....Safsataları ve Tanrı bilgisine
gururla karşı duran her engeli yıkıyoruz, her düşünceyi
Mesih’e uysun diye tutsak ediyoruz.
2 Selanikliler 1:8*.....Rabbimiz İsa, Tanrı’yı tanımayanları ve
kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak.
------------------------------------------------------------Al-i İmrân 3:50 & 55-56*.....Rabb’inizden bir mucize getirdim,
Allah’tan korkun, bana itaat edin!... seni inkâr edenlerden
temizleyeceğim ve sana uyanları ta kıyamet gününe kadar inkar
edenlerin üstünde tutacağım... İnkar edenlere gelince... azab
Nisa 4:64.....Biz hiçbir peygamberi, Allah'ın izniyle itâat
edilmekten başka bir amaçla göndermedik.
Maide 5:66-68.....De ki: Ey Kitab ehli, siz Tevrat’ı ve,
İncil’i ve Rabb’inizden size indirileni uygulamadıkça bir
esas üzerinde değilsiniz.
Zuhruf 43:61 & 63*.....O, kıyâmetin kopacağını gösterir bir
ilimdir. O saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin, bana uyun.
Doğru yol budur... İsa açık delillerle gelince... hikmet
getirdim... Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

42.
İsa’nın “Mesih” (meshedilmiş olan) olduğu kabul edilir mi? **
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Matta 1:18-21*.....İsa Mesih’in doğumu da şöyle oldu...
birleşmelerinden önce Meryem'in Kutsal Ruh'tan gebe kaldığı
anlaşıldı... onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh'tandır...
“İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. O’nun adını İmanuel
koyacaklar.” İmanuel, ‘Tanrı bizimledir’ demektir.
Matta 16:16-17.....Simun Petrus, “Sen yaşayan Tanrı’nın Oğlu
Mesih’sin” cevabını verdi. İsa ona, “Ne mutlu sana... Simun!”
dedi. "Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babamdır."
Matta 26:63-64.....Tanrı’nın Oğlu Mesih sen misin? dedi.
İsa, “Söylediğin gibidir” karşılığını verdi.
Yuhanna 1:41.....Andreya... "Biz Mesih’i bulduk" dedi.
‘Mesih’ meshedilmiş anlamına gelir.
Yuhanna 4:25-26*.....Kadın İsa’ya, “Mesih denilen meshedilmiş
Olan’ın geleceğini biliyorum” dedi. O gelince bize her şeyi
bildirecektir.” İsa, “Seninle konuşan ben, O'yum” dedi.
Romalılar 9:5.....Mesih... sonsuza dek övülecek Tanrı’dır.
Titus 2:13.....ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in...
1 Yuhanna 2:1-2.....Yine biliyoruz ki, Tanrı’nın Oğlu gelmiş
ve gerçek Olan’ı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir.
Biz gerçek Olan’dayız, O’nun Oğlu İsa Mesih’teyiz. Kendisi
gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır.
------------------------------------------------------------Al-i İmrân 3:45*.....Adı Meryem oğlu İsa Mesih’dir; dünyada da,
ahirette de yüzde (şerefli) ve (Allah’a) yakın olanlardandır.”
Nisa 4:157 & 171-172*....."Biz Allah’ın elçisi, Meryem oğlu
İsa Mesih’i öldürdük!” demelerinden ötürü... Oysa onu
öldürmediler... Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah’ın elçisi...
Ne Mesih, Allah'a kul olmaktan çekinir, ne de (Allah'a)
yaklaştırılmış melekler.
Maide 5:17, 72 & 75.....“Allah, Meryem oğlu Mesih’tir.”
diyenler küfre gitmişlerdir. De ki: "Öyle ise Allah, Meryem
oğlu
Mesih'i...
Andolsun,
“Allah,
ancak
Meryem
oğlu
Mesih’tir.” diyenler elbette kâfir olmuşlardır... Mesih, bir
elçiden başka bir şey değildir.
Tevbe 9:30-31.....Hıristiyanlar da: “Mesih Allah’ın oğludur.”
dediler... kahretsin... Hahamlarını ve rahiblerini Allah'tan
ayrı rabler edindiler, Meryem oğlu Mesih'i de.
** Not: İncil'de "Mesih" kelimesi İsa için 569 kez ve
Kur'an'da 11 kez kullanılmaktadır. İncil’in sözlüğüne göre:
“Mesih – ‘meshedilmiş Kişi’; eski peygamberlerin, geleceğini
önceden haber verdikleri Kurtarıcı İsa.”

43.
İsa Mesih'in Allah’ın Kendi Yaşayan Söz'ü olduğu kabul edilir
mi? (Logos veya Kelâmullah)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Yuhanna 1:1-4 & 14*.....Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla
birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.
Başlangıçta O, Tanrı’yla
birlikteydi. Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan
hiç bir şey O’nsuz olmadı. Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların
ışığıydı... Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de O’nun
yüceliğini, Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan
biricik Oğul’un yüceliğini gördük.
Yuhanna 14:48.....Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen
kişi yargılayacak biri var. Söylediğim söz o kişiyi son günde
yargılayacaktır.
Yuhanna 17:14 & 17.....Ben onlara senin sözünü ilettim... Ben
dunyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller. Onları
gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir.
1 Yuhanna 1:1-3.....Yaşam Sözüyle ilgili olarak başlangıçtan
beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü,
seyredip ellerimizle dokunduğumuzu ilan ediyoruz. Yaşam
açıkça göründü, onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Baba’yla
birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam’ı size ilan ediyoruz.
1 Yuhanna 5:11.....Tanrı’nın tanıklığı da bize sonsuz yaşam
vermesidir. Bu yaşam O’nun Oğlundadır.
Esinleme 19:13-16*.....Kana daldırılmış bir kaftan giyinmiş
olup “Tanrı’nın Sözü” adıyla anılır...
Kaftanı ve kalçası
üzerinde, ‘KRALLARIN KRALI VE RABLERİN RABBİ’ diye yazılmış
bir adı vardı.
------------------------------------------------------------Al-i İmrân 3:39*.....Allah sana, Allah’tan bir kelimeyi
doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber
olacak Yahya’yı müjdeler.” diye ünlediler.
Al-i İmrân 3:45*.....Melekler demişti ki: “Ey Meryem, Allah
seni, kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. Adı Meryem oğlu
İsa Mesih’dir; dünyada da, ahirette de yüzde (şerefli) ve
(Allah’a) yakın olanlardandır.”
Al-i İmran 3:55.....Allah demişti ki: "Ey İsa ben seni
öldüreceğim, bana yükselteceğim, seni inkar edenlerden
temizleyeceğim ve sana uyanları ta kıyamet gününe kadar inkar
edenlerin üstünde tutacağım.
Nisa 4:171.....İsa Mesih... O'nun Meryem'e attığı kelimesi ve
O'ndan bir ruhtur.

44.
İsa Mesih’in dünyanın Yaratıcısı olduğunu kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Yuhanna 1:1-4, 10 & 14*.....Başlangıçta Söz vardı... Her şeye
O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiç bir şey O'nsuz
olmadı... O, dünyadaydı, dünya O'nun aracılığıyla var oldu,
ama dünya O'nu tanımadı... Söz insan olup aramızda yaşadı.
1 Korintliler 8:6.....Tek bir Rab var, O da Mesih'tir. Her
şey O'nun aracılığıyla yaratıldı...
Efesliler 3:8-9.....Mesih'in akıl ermez zenginliğini uluslara
müjdeleme ve her şeyi yaratan Tanrı'da öncesizlikten beri
gizlenmiş olan sırrın nasıl düzenlendiğini...
Koloseliler 1:13-16*.....O bize karanlığın hükümranlığından
kurtarıp
sevgili
Oğlunun
egemenliğine
aktardı.
O'nda
kurtuluşa günahlarımızın bağışına sahibiz. Görünmez Tanrı'nın
görüntüsü, bütün yaradılışın ilk doğanı O'dur. Nitekim gökte
ve yeryüzünde, görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar,
egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar, her şey O'nda
yaratıldı.
Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için
yaratılmıştır.
Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey
varlığını O'nda sürdürmektedir.
Bedenin, yani inanlılar
topluluğunun başı O'dur... Çünkü Tanrı, doluluğunun tümümün
O'nda bulunmasını uygun gördü. O'nun çarmıhta akıtılan kanı
aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerde ve gökte olan her
şeyi O'nun aracığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.
İbraniler 1:1-2 & 10-12.....Bu son çağda da her şeyin
mirasçısı olarak belirlediği ve aracılığıyla evreni yarattığı
kendi Oğluyla bize seslenmiştir... Ya Rab, başlangıçta yerin
temellerini sen attın. Gökler de senin ellerinin yapıtıdır.
------------------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50*.....İsa Mesih'dir... Ben size Rabbinizden
bir mucize getirdim: Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar,
ona üflerim, Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir; körü ve
alacalıyı iyileştiririm; Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim.
Maide 5:110-115*.....Allah demişti ki: "Ey Meryem oğlu İsa...
beşikte ve yetişken insanlarla konuşuyordun... Benim izinle
çamurdan kuş şekllinde bir şey yaratıyor, içine üflüyordun,
benim izinle kuş oluyordu; anadan doğma körü ve alacalıyı
benim
iznimle
iyileştiriyordun;
benim
iznimle
ölüleri
(hayata) çıkarıyordun.

45.
İsa Mesih’in ezelden ebediyete kadar var olduğu kabul edilir
mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

İşaya 9:6-7*.....Çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul
verildi... ve onun adı... Ebediye Babası... çağırılacaktır.
Mika 5:2.....Ve sen... küçük olan Beyt-lehem Efrata, İsrail
üzerine hükümdar olacak adam senden çıkacak; ve onun çıkışı
eski vakitten, ezeli günlerdendir.
Yuhanna
1:1-3
&
14.....Başlangıçta
Söz
vardı...
Söz
Tanrı’ydı... Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de O'nun
yüceliğini, Baba'dan gelen... biricik Oğul'un yüceliğini
gördük.
Yuhanna 6:48, 51 & 62.....İsa... Yaşam ekmeği ben’im. Gökten
inmiş olan diri ekmek ben’im... Ya İnsanoğlu’nun önceden
bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz...?
Yuhanna 8:58.....İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim
doğmadan önce ben varım” dedi.
Yuhanna 17:5, 16 & 24*.....Baba, dünya var olmadan önce ben
senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında
yücelt... Ben dünyadan olmadığım gibi... bana verdiğin
yüceliği görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan
önce sen beni sevdin.
Filipililer 2:6-8.....Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu
halde... insan benzeyişinde doğdu.
Koloseliler 1:13.....Görünmez Tanrı’nın görüntüsü, bütün
yaradılışın ilk doğanı O’dur.
Koloseliler 1:17.....her şey varlığını O’nda sürdürmektedir.
İbraniler 1:1-2.....aracılığıyla evreni yarattığı kendi
Oğluyla bize seslenmiştir.
İbraniler 1:8-10.....Ama Oğlu için... Ya Rab, başlangıçta
yerin temellerini sen attın.
İbraniler 13:8.....Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır.
1 Petrus 1:20.....Mesih, dünyanın kuruluşundan önce seçilmişti.
1 Yuhanna 1:2.....Yaşam Sözüyle ilgili olarak başlangıçtan
beri var olanı...
Esinleme 1:4-8 & 17-18.....Var olan, var olmuş ve var olacak
olan... Rab Tanrı diyor... İlk ve son benim.
Esinleme 11:15-17.....Rabbimizin ve O’nun Mesihinin oldu. O
da sonsuzlara dek...
------------------------------------------------------------Al-i İmrân 3:59*.....Allah yanında İsa’nın durumu, Adem'in
durumu gibidir: Onu topraktan yarattı, sonra ona “Ol” dedi,
artık olur.

46.
Allah ezeli Kelâmı'nın İsa Mesih olarak insan şekline girip
vücut aldığı kabul edilir mi? (Kenosis veya Hulul)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

İşaya 7:14.....Bunun için RAB kendisi size bir alamet
verecek; işte, kız gebe kalacak, ve bir oğul doğuracak, ve
onun adını İmmanuel koyacak.
İşaya 9:6-7*.....Çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul
verildi... ve onun adı... Kadir Allah... çağırılacaktır.
Mika 5:2.....Ve sen... küçük olan Beyt-lehem Efrata, İsrail
üzerine hükümdar olacak adam senden çıkacak; ve onun çıkışı
eski vakitten, ezeli günlerdendir.
Matta 1:18-25.....İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak...
İmanuel, ‘Tanrı bizimledir’ demektir.
Luka 1:30-35.....Melek... gebe kalıp bir oğul doğuracaksın...
‘en yüce Olan’ın Oğlu’ denecek.
Luka 2:8-14.....bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir.
Yuhanna 1:1-3 & 14.....Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla
birlikteydi, ve Söz Tanrı’ydı. Söz insan olup aramızda
yaşadı... Babadan gelen... biricik Oğul...
Filipililer 2:5-8*.....Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde,
Tanrı’ya eşitliği... bir hak saymadı. Ama yüceliğinden
soyunarak... insan benzeyişinde doğdu... ölüme bile boyun
eğip kendini alçalttı.
Koloseliler 1:13-17.....sevgili Oğlunun... Görünmez Tanrı’nın
görüntüsü, bütün yaradılışın ilk doğanı O’dur.
1 Timoteyus 3:16*.....Kuşkusuz, Tanrı yolunun sırrı büyüktür.
O, bedende göründü.
İbraniler 2:14.....Çocuklar et ve kandan oldukları için İsa
da, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis'i, ölüm aracılığıyla
etkisiz hale getirmek üzere onlarla aynı insan yapısını aldı.
------------------------------------------------------------Al-i İmrân 3:59*.....Allah yanında İsa’nın durumu, Adem'in
durumu gibidir: Onu topraktan yarattı, sonra ona “Ol” dedi,
artık olur.
Maide 5:17.....“Allah, Meryem oğlu Mesih’tir.” diyenler küfre
gitmişlerdir.
Maide
5:72.....“Allah,
ancak
meryem
oğlu
Mesih’tir.”
diyenler... kâfir olmuşlardır.
İsra 17:111.....Çocuk edinmeyen... acizlikten ötürür bir
yardımcısı da bulunmayan Allah’a hamdolsun! de...
Saffat
37:152*.....“Allah
doğurdu.”
Onlar,
elbette
yalancıdırlar.

47.
İsa Mesih Allah'ın Oğlu olarak kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

**

Hayır
Hayır
Hayır

Mezmur 2:2 & 12.....RABBE karşı ve mesihine karşı... Oğlu
öpün ki, hiddet etmesin, siz de yolda yok olmıyasınız, çünkü
birazdan hiddeti alevlenir. Bütün ona sığınanlar ne mutludur!
İşaya 7:14*.....bir oğul doğuracak, ve onun adını İmmanuel...
İşaya 9:6.....bize bir çocuk doğdu... onun adı... Kadir
Allah...
Daniel 3:25.....dördüncüsünün görünüşü de bir ilah oğluna...
Matta 14:33........Sen gerçekten Tanrı’nın Oğlusun” diyerek
O’na tapındılar.
Matta 16:16.....“Sen yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin”... İsa
ona, “Ne mutlu sana... Simun!” dedi.
Matta 26:63-64.....Tanrı’nın Oğlu Mesih sen misin? dedi. İsa,
“Söylediğin gibidir” karşılığını verdi.
Markos 1:1-8.....Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’le ilgili müjdenin
Markos 14:61-62.....Yüce Olan’ın Oğlu Mesih sen misin?...
İsa, “Ben’im” dedi.
Luka 1:26-37.....Melek... adını İsa koyacaksın. O büyük
olacak kendisine ‘en yüce Olan’ın Oğlu’ denecek.
Luka 22:67-71*.....“Yani sen Tanrı’nın Oğlu musun?”...
Söylediğiniz gibi, ben O’yum” dedi.
Yuhanna 1:29-34.....Ben de gördüm ve Tanrı’nın Oğlu budur...
Yuhanna 10:36......‘Tanrı’nın Oğluyum’ dediğim için bana
nasıl ‘Küfür ediyorsun’ dersiniz?
Romalılar 1:1-4.....Tanrı, öz Oğlu Rabbimiz İsa Mesih...
İbraniler 1:8.....Ama Oğul için şöyle diyor. “Ey Tanrı...
1 Yuhanna 2:22.....Baba ve Oğul’u inkar eden Mesih-karşıtıdır.
1 Yuhanna 5:20.....Tanrı'nın Oğlu gelmiş ve gerçek Olan'ı tanımamız
için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek Olan'dayız, O'nun Oğlu
İsa Mesih’teyiz. Kendisi gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır.
------------------------------------------------------------En'am 6:101*.....O’nun nasıl çocuğu olabilir ki? Kendisinin
bir eşi yoktur, herşeyi O yaratmıştır ve O, herşeyi bilendir.
Tevbe
9:30-31*.....Hıristiyanlar
da:
“Mesih
Allah’ın
oğludur.” dediler... Allah onları kahretsin...
Furkan 25:2.....O (Allah) ki göklerin ve yerin mülkü
O'nundur, (O) bir çocuk edinmemiştir, mülkünde ortağı yoktur.
Zuhruf 43:81.....De ki: "Eğer Rahman’ın çocuğu olsaydı (O’na)
tapanların ilki ben olurdum... (Fakat böyle bir şey olamaz)."
Cin 72:3.....Rabb’imiz... O, ne eş, ne de çocuk edinmemiştir.
** Not: Kitab-ı Mukaddes'te "Tanrı'nın Oğlu" 92 kez bulunur.

48.
İsa Mesih Allah’ın Kendisi olarak kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

**

Hayır
Hayır
Hayır

İşaya 7:14.....bir oğul doğuracak, ve onun adını İmmanuel...
İşaya 9:6*.....bize bir çocuk doğdu... onun adı... Kadir Allah...
Matta 1:18-24.....İmanuel... “Tanrı bizimledir” demektir.
Matta 14:33.....Sen gerçekten Tanrı’nın Oğlusun... O'na tapındılar.
Markos 14:61-62.....Yüce Olan’ın Oğlu Mesih sen misin?...
İsa, “Ben’im” dedi.
Yuhanna 1:1 & 14....Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla
birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı... Söz insan olup aramızda yaşadı.
Yuhanna 5:17-18.....İsa... kendisini Tanrı’ya eşit kılıyordu.
Yuhanna 8:58.....İsa... "İbrahim doğmadan önce ben varım” dedi.
Yuhanna 10:25-33.....İsa... Onlara sonsuz yaşam veririm... Ben ve
Baba biriz... İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun.
Yuhanna 20:28-29*.....Tomas O’na, “Rabbim ve Tanrım!”...
Romalılar 9:5.....Mesih... sonsuza dek övülecek Tanrı’dır.
Filipililer 2:5-11.....Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde...
Koloseliler 1:15-22.....Tanrı, doluluğunun tümünün O’nda...
Koloseliler 2:9.....Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih’te...
Titus 2:13.....ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in...
Titus 3:4-6.....Kurtarıcımız Tanrı... Kurtarıcımız İsa...
İbraniler 1:8.....Ama Oğul için şöyle diyor: “Ey Tanrı...
2 Petrus 1:1-2.....Tanrımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih...
1 Yuhanna 5:19-20.....Tanrı’nın Oğlu... Kendisi gerçek Tanrı...
Yahuda 1:3-4.....Tanrımızın... tek... Rabbimiz İsa Mesih’i...
Esinleme 1:17-18.....Korkma! İlk ve son ben’im. Diri olan
ben’im. Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca diri kalacağım.
------------------------------------------------------------Nisa 4:171.....Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah’ın elçisi...
Maide 5:17 & 72*.....“Allah, Meryem oğlu Mesih’tir.” diyenler küfre
gitmişlerdir... “Allah, ancak Meryem oğlu Mesih’tir.” diyenler...
kâfir olmuşlardır... Mesih, bir elçiden başka bir şey değildir.
Maide 5:116*.....Allah demişti ki: “Ey Meryem oğlu İsa, sen
mi insanlara: 'Beni ve anneni, Allah'tan başka iki tanrı
edinin' dedin?"
Hâşâ dedi, sen yücesin, benim için gerçek
olmayan bir şey söylemek bana yakılmaz.
Zuhruf 43:57-59.....Meryem oğlu... O, sadece... bir kuldur.
** Not: İncil'de İsa Mesih'in "Rab'bin" (Allah'ın) kendisi
olduğunu gösteren 367 ayet bulunmaktadır.

49.
İsa Mesih’in
edilir mi?

insanların

günahlarını

Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

affedebileceği

kabul

Hayır
Hayır
Hayır

Markos 2:5-7*.....İsa felçliye, “Oğlum, günahların bağışlandı”
dedi. Tek Tanrı’dan başka kim günahları bağışlayabilir?
Markos
2:10-11.....İnsanoğlu’nun
yeryüzünde
günahları
bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye..." Sonra
felçliye, "Sana söylüyorum, kalk... git!" dedi. Adam kalktı...
Luka 5:20.....Onların imanını gören İsa, “Dostum, günahların
bağışlandı” dedi.
Luka 7:43 & 48-49.....İsa... kadına, “Günahların bağışlandı”
dedi. İsa'yla birlikte sofrada oturanlar kendi aralarında,
"Günahları bile bağışlayan bu adam kim?" şeklinde konuşmaya
başladılar.
Elçilerin İşleri 5:30-31.....bağışlanma fırsatını vermek için
Tanrı O’nu Önder ve Kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti.
Elçilerin İşleri 10:36 & 43*.....Tanrı'nın, herkesin Rabbi
Olan İsa Mesih... Peygamberlerin hepsi O'nunla ilgili
tanıklık tanıklıkta bulunuyor. Şöyle ki, O’na inanan herkesin
günahları O’un adıyla bağışlanır.
Elçilerin İşleri 13:38-39.....kardeşler, şunu bilin ki,
günahların bu Kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş
bulunuyor. Şöyle ki, O'na inanan herkes, Musa'nın Yasasıyla
aklanamadığınız her şuçtan O'nun aracılığıyla aklanır.
Efesliler 1:8.....Mesih’in kanının aracılığıyla Mesih'te
kurtuluşa, suçlarımızın bağışına sahibiz.
Efesliler 4:32.....Tanrı sizi Mesih’te bağışladığı gibi...
Koloseliler 1:13-14.....O bizi karanlığın hükümranlığından
kurtarıp sevgili Oğlunun egemenliğine aktardı. O’nda
kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.
Koloseliler
2:13.....Siz
suçlarınız
ve
benliğinizin
sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Tanrı sizi Mesih’le birlikte
yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı O bağışladı.
1 Yuhanna 2:12.....Mesih’in adı uğruna günahlarınız bağışlandı.
Esinleme 1:5.....Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven,
kendi kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış olan ve bizi
bir krallık haline getirip kendi Babası Tanrı'nın hizmetinde
kâhinler yapan Mesih'in olsun. Amin.
------------------------------------------------------------Al-i İmrân 3:135*.....Günahları da Allah’tan başka kim
bağışlayabilir?
Maide 5:75*.....Mesih, bir elçiden başka bir şey değildir.

50.
İsa Mesih, insanların günahları için tek
kurbanı (fidye) olarak kabul edilir mi? **
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

geçerli

kefaret

Hayır
Hayır
Hayır

Levililer 17:11.....etin canı kandadır; ve ben onu mezbah
üzerinde canlarınıza kefaret etmek için size verdim; çünkü
candan ötürü kefaret eden kandır.
İşaya 53:5-6 & 12*.....günahlarımızdan ötürü o yaralandı...
ve onun berelerile biz şifa bulduk... RAB hepimizin fesadını
onun üzerinde koydu... canını ölüme döktü... suçunu da o taşıdı
Matta
1:21.....Adını
İsa
koyacaksın.
Çünkü
halkını
günahlarından kurtaracak olan O’dur.
Matta 20:28.....İnsanoğlu... canını birçokları uğruna fidye
olarak vermeye geldi.
Yuhanna 1:29*.....Yahya... İsa'nın kendisine... görünce...
"İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!"
Elçilerin İşleri 20:28.....Rab’bin kendi kanı pahasına sahip
olduğu inanlılar topluluğunu...
Romalılar
3:25.....Tanrı,
Mesih'i,
kanına
olan
imanla
günahların bağışlanması için kurban olarak sundu ve böylece
adaletini gösterdi.
1 Korintliler 5:7.....Yeni bir hamur olabilmek için eski
mayadan aranıp temizlenin. Nitekim mayasızsınız. Çünkü kurban
kuzumuz olan Mesih kurban edilmiştir.
1 Korintliler 15:1-4..... Kutsal Yazılar uyarınca, Mesih,
günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar
uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.
Efesliler 1:8.....Mesih’in kanının aracılığıyla Mesih'te
kurtuluşa, suçlarımızın bağışına sahibiz.
İbraniler 9:12 & 22.....sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi
kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi... Kutsal Yasa’ya
göre, her şey kanla temiz kılınır, ve kan dökülmeksizin
bağışlama olmaz.
İbraniler 10:12.....Mesih, günahlar için sonsuza dek geçerli
olan tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu.
------------------------------------------------------------Bakara 2:48.....o gün hiç kimsenin yerine bir şey ödeyemez,
kimseden şefâat (aracılık, iltimas) da kabul edilmez,
kimseden fidye de alınmaz ve onlara hiçbir yardım yapılmaz.
En’am 6:164*.....Kendi (günah) yükünü taşıyan hiç kimse, bir
başkasının (günah) yükünü taşımaz.
İsra 17:15*.....Kim yola gelirse kendisi için yola gelmiş
olur... Hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü taşımaz.
** Not: Kutsal Kitap’ta “kefaret” sözcüğü 80 kez; “fidye”
sözcü ise 16 kez bulunmaktadır.

51.
İsa Mesih, Allah ile insanlar arasında tek geçerli aracı
mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Yuhanna 3:17-18.....Tanrı, Oğlunu... dünya O’nun aracılığıyla
kurtulsun diye gönderdi. O'na iman eden yargılanmaz, iman
etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik
Oğlunun adına iman etmemiştir.
Yuhanna 10:9.....Kapı ben’im. Bir kimse benim aracılığımla
içeri girerse kurtulur.
Yuhanna 14:6*.....İsa ona, “Yol, gerçek ve yaşam ben'im”
dedi. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.
Elçilerin İşleri 4:10-12.....İsa Mesih’in adı sayesinde...
Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara
bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.
Romalılar 8:34.....Mesih İsa, Tanrı’nın sağındadır ve
bizim için aracılık etmektedir.
Efesliler 2:18.....O’nun aracılığıyla hepimiz aynı Ruh’ta
Baba’nın huzuruna çıkabiliriz.
1 Timoteyus 2:5*.....Çünkü tek bir Tanrı ve Tanrı ile
insanlar arasında tek bir Aracı vardır. Bu da insan olan ve
kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih
İsa’dır.
İbraniler 1:1-2....Tanrı... aracılığıyla evreni yarattığı
kendi Oğluyla bize seslenmiştir.
İbraniler 9:15.....Mesih, yeni bir antlaşmanın aracısı
olmuştur... fidye olarak öldü.
İbraniler 12:24.....yeni antlaşmanın aracısı olan İsa’ya...
1 Yuhanna 2:1-2.....birimiz günah işlerse adil olan Mesih
bizi Baba’nın önünde savunur.
------------------------------------------------------------Bakara 2:48*.....o gün hiç kimse kimsenin yerine bir şey
ödeyemez, kimseden şefaat (aracılık) da kabul edilmez,
kimseden fidye de alınmaz ve onlara hiçbir yardım yapılmaz.
Nisa 4:64.....Allah'tan, günahlarını bağışlamasını isteseler
ve Resûl de onların bağışlanmasını dileseydi, elbette Allah'ı
affedici, merhamet bulurlardı.
En’am 6:94*.....Hani ortaklar(ımız) sandığınız aracılarınızı
da yanınızda görmüyoruz!
Zümer 39:3.....İyi bil ki, halis din yalnız Allah’ındır.
Ondan başka veliler... doğru yola iletmez.
Zümer 39:44.....De ki: “Bütün şefaat Allah’ındır.”

52.
İsa Mesih, dünyanın tek “Kurtarıcısı” olarak kabul edilir mi?
**
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

İşaya 43:11-14*.....Ben, ben RAB’İM; ve benden başka kurtarıcı
yoktur. Ben bildirdim ve ben kurtardım... RAB, Kutarıcınız...
Luka 2:10.....müjde getiriyorum: bugün size, Davud’un kentinde
bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir.
Yuhanna 4:42....."Kendimiz işittik, O’nun gerçekten dünyanın
Kurtarıcısı olduğunu biliyoruz."
Elçilerin İşleri 5:30-31.....Atalarımızın Tanrısı, sizin
çarmıha gererek öldürdüğünüz İsa'yı diriltti. İsrail'e
günahlarından tövbe ve bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı
O’nu Önder ve Kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti.
Elçilerin İşleri 13:23.....Tanrı, verdiği sözü tutarak bu
adamın soyundan İsrail’e bir Kurtarıcı, İsa’yı gönderdi.
Romalılar 11:26-27.....Şonuçta bütün İsrail kurtulacaktır.
Yazılmış olduğu gibi: “Kurtarıcı, Siyon’dan gelecek...
Filipililer
3:20.....Kurtarıcı
olan
Rab
İsa
Mesih’i
bekliyoruz. O, her şeyi kendine bağlı kılmaya yeterli olan...
Titus 1:3-4.....Kurtarıcımız Tanrı'nın buyruğuyla... Baba
Tanrı'dan ve Kurtarıcımız Mesih İsa’dan lütuf ve esenlik olsun.
Titus 2:9-14.....Kurtarıcımız Tanrı’yla... ulu Tanrı ve
Kurtarıcımız İsa Mesih’in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz.
Titus 3:4-6.....Ama Kurtarıcımız Tanrı... yeniden doğuş
yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla... kurtardı.
2 Petrus 1:1 & 11.....Tanrımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in
doğruluğu... böylelikle Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in
sonsuz egemenliğine girme hakkı size cömertçe sağlanacktır.
2 Petrus 3:18.....Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa
Mesih’in lütfunda ve O’nu tanımakta ilerleyin.
1 Yuhanna 4:14-15*.....Tanrı'da yaşadığımızı ve O'nun bizde
yaşadığını, bize kendi Ruhundan vermiş olmasıyla anlıyoruz.
Biz gördük ve tanıklık ediyoruz ki, Baba, Oğlunu dünyanın
Kurtarıcısı olarak gönderdi.
------------------------------------------------------------Nisa 4:171*.....Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah’ın
elçisi...
Maide 5:75*.....Meryem oğlu Mesih, bir elçiden başka bir şey
değildir.
** Not: İncil'de "Kurtarıcı, kurtarmak, kurtulmak, ve
kurtuluş" ile ilgili kelimeler 245 kez bulunmaktadır, ve İsa
Mesih dünyanın tek "Kurtarıcısı" olarak görülmektedir.

53.
Sonsuz hayata erişebilmenin tek yolu
Kurtarıcı olarak iman etmek midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

İsa

Mesih’e

Rab

ve

Hayır
Hayır
Hayır

Markos 14:61-62.....Başkahin O’na yeniden, “Yüce Olan’ın Oğlu
Mesih sen misin? diye sordu. İsa “Ben’im” dedi.
Yuhanna 3:16-18 & 36.....O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın,
ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. O’na iman eden yargılanmaz, iman
etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik Oğlunun
adına iman etmemiştir... Oğul’a iman edenin sonsuz yaşama vardır.
Ama Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir.
Yuhanna 6:43-44, 48 & 51.....İsa... Yaşam ekmeği ben’im.
Gökten inmiş olan diri ekmek ben'im... Eğer bir kimse bu
ekmekten yerse, sonsuza dek yaşayacak... ekmek de benim bedenimdir.
Yuhanna
8:23-24.....İsa...
ben
yukarıdanım...
Benim
O
olduğuma iman etmezseniz, günahlarınızın içinde öleceksiniz.
Yuhanna 10:7-9.....İsa... ben koyunların kapısıyım... Kapı
ben’im. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur.
Yuhanna 11:25.....İsa ona, “Diriliş ve yaşam ben’im” dedi.
Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.
Yuhanna 14:6*.....İsa ona, “Yol, gerçek ve yaşam benim” dedi.
Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.
Yuhanna 17:3.....Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve
gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır.
Elçilerin İşleri 4:10-12*.....İsa Mesih’in adı sayesinde...
Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara
bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.
Romalılar 10:9-10.....İsa'nın Rab olduğunu ağızınla açıkça
söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman
edersen, kurtulacaksın. İnsan yürekten iman etmekle aklanır,
imanını ağızıyla açıklamakla da kurtulur.
Esinleme 1:17-18.....“Korkma! İlk ve son ben’im. Diri olan
ben’im. Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca diri
kalacağım. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir.
------------------------------------------------------------Al-i İmrân 3:19-20.....Allah katında din, İslamdır... Eğer
İslam olurlarsa doğru yolu bulurlar.
Al-i İmrân 3:85*.....Kim İslam’dan başka bir din ararsa...
kaybedenlerden olacaktır.
Fetih 48:28.....O, Resülünü, hidâyet ve hak dinle gönderdi ki o
(hak di)ni bütün dinlere üstün kılsın. Şahid olarak Allah
yeter.
Saf 61:9*.....O, Resülünü hidâyet ve hak dinle gönderdi ki...
bütün dinlerin üstüne çıkarsın.

54.
İsa Mesih’in çarmıhtaki fiziksel ölümü ve ölümden dirilişi
kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Matta 27:50.....İsa, yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve
ruhunu teslim etti.
Markos 15:33-41.....İsa yüksek sesle bağırarak ruhunu verdi.
Luka 24:44-47.....Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve
üçüncü gün ölümden dirilecek.
Yuhanna 19:16-37.....“Tamamlandı!” dedi ve başını eğerek
ruhunu teslim etti.
Elçilerin İşleri 3:15*.....Siz Yaşam Önderi’ni öldürdünüz,
ama Tanrı O’nu ölümden diriltti. Biz bunun tanıklarıyız.
Romalılar 5:8-10*.....Tanrı bize olan sevgisini şununla
kanıtlıyor... Mesih bizim için öldü.
1 Korintliler 2:2.....Aranızdayken İsa Mesih’ten ve O’nun
çarmıha
gerilmiş
olmasından
başka
bir
şey
bilmemeye
kararlıydım.
Efesliler 5:26.....Mesih, inanlılar topluluğunu... kutsal
kılmak için kendini feda etti.
Filipililer 2:5-8.....Mesih... İnsan biçimine bürünmüş olarak
ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.
Koloseliler 1:18-20.....ölüler arasından ilk doğan O’dur...
O’nun çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış...
1 Petrus 1:18-19.....Mesih’in kusursuz ve lekesiz bir kuzunun
kanına benzer değerli kanı fidyesiyle kurtuldunuz.
1 Yuhanna 2:1-2.....İsa Mesih... bütün dünyanın günahlarını
da bağışlatan kurbandır.
1 Yuhanna 4:10.....Oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban
olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.
1 Yuhanna 3:16.....Sevgi ne olduğunu, Mesih’in bizim uğrumuza
canını vermesinden anlıyoruz.
Esinleme 1:17-18.....İlk ve son ben’im. Diri olan ben’im.
Ölmüştüm, ama işte... diri kalacağım.
Esinleme 5:9-10.....boğazlandın... her ulustan insanları
kendi kanınla Tanrı’ya satın aldın.
------------------------------------------------------------Nisa 4:157*....."Biz Allah’ın elçisi, Meryem oğlu İsa Mesih’i
öldürdük!” demelerinden ötürü... Oysa onu öldürmediler ve
asmadılar; fakat (İsa) onlara benzer gösterildi. Onun
hakkında anlaşmazlığa düşenler, ondan yana tam bir kuşku
içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur. Sâdece zanna
uyuyorlar. Onu yakînen öldürmediler.

55.
İsa Mesih’in günümüzde de yaşayıp ve tekrar geri geleceği
kabul edilir mi? **
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Yuhanna 5:28-29.....Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsini
O’nun sesini işitecekleri saat geliyor.
Yuhanna 14:2-3.....Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum.
Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde
olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım.
1 Korintliler 15:23.....Her biri sırası gelince dirilecek: İlk
örnek olarak Mesih, sonra Mesih’in gelişinde Mesih’e ait olanlar.
1 Timoteyus 6:14-15.....Tanrı, Mesih’i belirlenen zamanda
ortaya çıkaracaktır.
Titus 2:13*.....Bu arada... ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa
Mesih’in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz.
İbraniler
9:28*.....Mesih
de
birçoklarının
günahlarını
yüklenmek için bir kez kurban edildi. İkinci kez... kendisini
bekleyenleri kurtarmak için kendilerine görünecektir.
Yakub 5:7-8.....Rab’bin gelişine dek sabredin... Çünkü
Rab’bin gelişi yakındır.
1 Yuhanna 3:1-3.....Mesih göründüğü zaman O’na benzer
olacağımızı biliyoruz. Çünkü O’nu olduğu gibi göreceğiz.
Esinleme 2:25.....ben gelinceye dek sizde olana sımsıkı sarılın.
Esinleme 22:12.....İşte tez geliyorum... Alfa ve Omega
ben'im... birinci ve sonuncu, başlangıç ve son ben’im.
Esinleme 22:20.....Bütün bunlara tanıklık eden, “Evet, tez
geliyorum!” diyor. Amin! Gel, ya Rab İsa!
------------------------------------------------------------Al-i İmran 3:55.....Allah demişti ki: "Ey İsa, ben seni
öldüreceğim, bana yükselteceğim, seni inkâr edenlerden
temizleyeceğim ve sana uyanları ta kıyâmet gününe kadar inkâr
edenlerin üstünde tutacağım
Nisa 4:157-158*.....Biz Allah’ın elçisi, Meryem oğlu İsa
“Mesih’i
öldürdük!”
demelerinden
ötürü...
Oysa
onu
öldürmediler ve asmadılar; fakat (öldürdükleri) kendilerine,
(İsa'ya) benzer gösterildi... Hayır Allah onu (İsa'yı)
kendisine yükseltti.
Zuhruf 43:57 & 61*.....Meryem oğlu... O, kıyâmetin kopacağını
gösterir bir ilimdir. O saatin geleceğinden hiç şüphe
etmeyin, bana uyun. Doğru yolu budur.
** Not: Kitab-ı Mukaddes'te İsa Mesih'in tekrar gelişi
hakkında 73 ayet bulunmaktadır.

56.
Muhammed’in Allah'ın yazılı sözlerini insanlara iletebilmesi
için bir Yahudi olması gerekiyor muydu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Tekvin 12:1-4.....Ve RAB Abrama dedi: Memleketinden, ve
akrabanın yanından, ve babanın evinden, sana göstereceğim
memlekete git; ve seni büyük millet edeceğim, ve seni mubarek
kılacağım, ve senin adını büyük edeceğim; ve bereket ol; ve
seni mubarek kılanları mubarek kılacağım, ve sana lânet edene
lânet edeceğim; ve yeryüzünün bütün kabileleri sende mubarek
olacaktır. Ve Abram RABBİN kendisine söylediği gibi gitti.
Tekvin 17:18-19*.....Ve İbrahim... dedi: Keşke İsmail senin
önünde yaşıyabilse! Ve Allah dedi: gerçek senin karın Sara
sana bir oğul doğuracak; ve onun adını İshak koyacaksın; ve
onunla ve ondan sonra zürriyetile ahdimi ebedi ahit olarak
sabit kılacağım.
Tesniye 14:2.....bütün kavmlardan üstün olarak, kendisine has
bir kavm olmak üzre seni seçti.
Yuhanna 4:21-22....İsa... Siz bilmediğinize tapınıyorsunuz,
biz bildiğimize tapınıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir.
Romalılar 3:1-2*.....Yahudi’nin ne üstünlüğü var? Her yönden
çoktur. Birincisi, Tanrı’nın sözleri Yahudilere emanet edildi.
Peki Yahudilerin bazıları güvenilmez çıktılarsa ne olur?
Onların
güvenilmezliği
Tanrı'nın
güvenilirliğini
ortadan
kaldırır mı? Kesinlikle hayır!
Romalılar
9:3-4.....Kardeşlerimin
soydaşlarım
olan
İsraillilerin... Oğulluk, yücelik, antlaşmalar, buyrulan
Kutsal Yasa, tapınma düzeni ve vaatler onlarındır.
Galatyalılar 3:16.....İşte vaatler İbrahim’e ve onun soyundan
olana verildi. Tanrı, birçok kişiyi kastediyormuş gibi,
"senin soyundan olanlara" demiyor, "soyundan olana" demekle
tek bir kişiyi, yani Mesih'i kastediyor.
------------------------------------------------------------İbrahim 14:4.....Biz her peygamberi yalnız kendi kavminin
diliyle gönderdik ki onlara açıklasın.
Şuara 26:195-199*.....Apaçık Arabca bir dille... Biz onu
yabancılardan birine indirseydik de, (O)nu onlara okusaydı,
ona inanmazlardı. Biz onu, suçluların kalblerine öyle soktuk.
Fatır 36:6.....Babaları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de
gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için (seni gönderdik).
Şura 42:7*.....Biz sana böyle Arabca bir Kur’an vahyettik
ki şehirlerin anasını ve çevresinde bulunanları uyarasın;

57.
Muhammed’in
bir
peygamber
Mukaddes’te ayetler var mıdır?

olacağı

Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

hakkında,

Kitab-ı

Hayır
Hayır
Hayır

Tesniye 18:15-18*.....Allahın RAB senin için aranızdan,
kardeşlerinden benim gibi bir peygamber çıkaracak; onu
dinliyeceksin... senin gibi bir peygamber çıkaracağım; ve
sözlerimi onun ağzına koyacağım.
İşaya
53:1-12.....Hör
görüldü,
ve
insanlar
tarafından
bırakıldı;
acıları
tanımış,
elemler
adamı...
Fakat
günahlarımızdan ötürü o yaralandı, fesatlarımızdan ötürü o
zedelendi... ve RAB hepimizin fesadını onun üzerine koydu...
çoğunun suçunu da o taşıdı, ve günahkarlar için şefaat etti.
Markos 1:6-9.....Yahya... Benden sonra benden daha güçlü Olan
geliyor. Eğilip O'nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık
değilim... O sizi Kutsal Ruh'la vaftiz edecktir.
Yuhanna 1:19-30.....Yahudiler Yahya'ya, sen kimsin?... Sen o
peygamber misin? sorusuna, "hayır" cevabını verdi... Benden
sonra gelen O'dur. Ben O'nun çarığının bağını çözmeye bile
layık değilim... Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru
geldiğin görünce şöyle dedi: "İşte, dünyanın günahını ortadan
kaldıran Tanrı Kuzusu!
Kendisi için, 'Benden sonra biri
geliyor, O benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı'
dediğim kişi işte budur.
Yuhanna 14:16-17 & 26.....Ben de Baba'dan dileyeceğim ve o,
sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir
Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verek... O aranızda yaşıyor ve
içinizde olacaktır... Ama Baba'nın benim adımla göndereceği
Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün
söylediklerimi size hatırlatacak.
Elçilerin İşleri 3:19-23*.....sizin için önceden belirlenmiş
olan Mesih'i, yani İsa'yı göndersin... Musa şöyle demişti:
"Tanrınız olan Rab size, kardeşlerinizin arasında benim gibi
bir peygamber çıkaracak.
O'nun size söyleyeceği her sözü
dinleyin. O peygamberi dinlemeyen herkes Tanrı'nın halkından
koparılıp yok edilecektir.
------------------------------------------------------------A'raf 7:157*.....Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil’de
yazılı buldukları o Elçi’ye, o ümmi Peygamber’e uyarlar.
Saf 61:6*.....Meryem oğlu İsa da: “Ey İsrail oğulları, ben
size
Allah’ın
elçisiym,
benden
once
gelen
Tevrat’ı
doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir
peygamber müjdeleyici olarak (geldim).

58.
Muhammed’in mesajı, İsa Mesih ve diğer evelki peygamberlerin
mesajlarına tam bir uyum içinde bulunuyor muydu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Tesniye 18:20-22.....Ancak bir peygamber... emretmediğim bir
sözü küstahça benim ismimle... söylerse... ölecektir.
İşaya 8:20*.....Eğer bu söze göre söylemezlerse gerçek onlar
için tan ışığı olmaz.
1
Korintliler
14:32-34.....Peygamberlerin
ruhları
peygamberlerin denetimi altındadır. Çünkü Tanrı, karışıklık
değil, esenlik Tanrısıdır.
1 Korintliler 15:1-4*.....Kardeşleri size bildirdiği, sizin
de
kabul
edip
bağlı
kaldığınız
müjdeyi
hatırlatmak
istiyorum... Kutsal Yazılar uyarınca Mesih, günahlarımıza
karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün
ölümden dirildi.
Galatyalılar 1:6-9.....bir kimse size, kabul ettiğinize ters
düşen bir müjde bildirirse, ona lânet olsun!
2 Yuhanna 2:7-9.....Daha ileri gidip Mesih’in öğretişine
bağlı kalmayan hiç kimsede Tanrı yoktur.
1 Yuhanna 2:23.....yalancı kimdir? Baba ve Oğul’u inkar
eden,
Mesih-karşıtıdır. Oğul’u inkar eden hiç kimsede
Baba da yoktur. Oğul'u açıkça kabul eden kişide Baba da vardır.
1 Yuhanna 4:1-5....her ruha inanmayın...ruhları sınayın.
1 Yuhanna 5:20.....Biz gerçek Olan’dayız, O’nun Oğlu İsa
Mesih’teyiz. Kendisi gerçek Tanrı...
------------------------------------------------------------Nisa 4:162.....içlerinden ilimde ileri gitmiş olanlar ve
müminler, sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar.
Ra’d 13:36.....Kendilerine Kitab verdiğimiz kimseler, sana
indirilenden sevinirler.
Şuara 26:192-197.....Muhakkak ki o (kur'an), alemlerin
Rabb'inin
indirmesidir...
O(nun
zikri,
yahut
mânâsı),
evvelkilerin
Kitablarında
da
vardır.
İsrail
oğulları
bilginlerinin onu bilmesi de (Kur'an'ın Allah kelâmı olduğu
hakkında) onlar için bir delil değil mi?
Ankebut 29:46.....Tanrımız ve tanrınız birdir ve biz O’na
teslim olanlarız.
Fussilet 41:43*.....(Ey Muhammed), sana söylenen, senden önceki
peygamberlere söylenmiş olandan başka bir şey değildir.
Şurâ
42:15*.....Allah
bizim
de
Rabb’imiz
sizin
de
Rabb’inizdir... tartışma (sebebi) yoktur.

59.
Muhammed, İsa Mesih ve diğer peygamberlerin
görünen mucizeler yapmış mıydı? **
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

yaptığı

gibi

Hayır
Hayır
Hayır

Çıkış 4:4-5.....Ve RAB Musaya dedi; Elini uzat, ve onun
kuyruğundan tut... RABBİN sana göründüğüne inansınlar.
1 Krallar 18:24*.....Yehovanın ismini çağıracağım; ve hangi
Allah ateşle cevap verirse, Allah odur.
Markos 5:22-43.....“Kızın öldü”... İsa... korkma sadece iman
et! dedi... “Kızım sana söylüyorum, kalk”... kalktı, yürümeye
başladı.
Markos 6:45-51 & 53-56*.....İsa, gölün üstünde yürüyerek onlara
yaklaştı...
dehşete
kapılmıştı...
hastaları
yollara
yatırıyorlar sadece giysisinin eteğine dokunmlarına izin versin
diye O'na yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi de iyileşiyordu.
Yuhanna 14:11.....Bana iman edin; Ben Baba’dayım... Hiç
değilse, bu işlerden dolayı iman edin.
Elçilerin İşleri 2:22 & 43.....İsa... mucizeler, harikalar ve
belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir... Elçilerin
aracılığıyla birçok harikalar ve mucizeler yapılıyordu.
Elçilerin İşleri 19:11.....Tanrı, Pavlus’un eliyle olağanüstü
mucizeler yaratıyordu.
2 Korintliler 12:11-12.....Elçiliğimin kanıtları aranızda büyük
bir sabırla, belirtiler, harikalar ve mucizelerle gösterildi.
İbraniler 2:3-4.....Rab tarafından bildirilen bu kurtuluş
Rab'bi dinlemiş olanlarca bize doğrulandı. Tanrı da buna
belirtiler, harikalar, çeşitli mucizeler ve kendi isteğine
göre dağıttığı Kutsal Ruh armağanlarıyla tanıklık etti.
------------------------------------------------------------Bakara 2:92 & 118.....Mûsâ, size açık delîllerle gelmişti...
Al-i İmrân 3:45-49.....İsa... Ben size... bir mucize getirdim:
En'am 6:37*.....Dediler ki: “Ona Rabbi’nden bir mucize
indirilmeli değil miydi? De ki: “Süphesiz Allah, bir mucize
indirmeğe kadirdir, fakat çokları bilmezler.
Yunus 10:20*.....“Ona Rabb’inden bir mucize indirilmeli değil
mi?” diyorlar. De ki “Gayb Allah’ındır.”
Ra'd 13:27.....“Ona Rabb’inden bir ayet indirilmeli değil
miydi?” diyorlar. De ki: “Allah, dilediğini saptırır..."
İsra 17:59.....Halbuki biz o (istenen) mu’cizeleri, yalnız
korkutmak için göndeririz.
Ankebut
29:50....."Ona
Rabb'inden
ayetler
(mu'cizeler
indirilmeli değil mi? De ki: "Ayetler (mu'cizeler) Allah'ın
yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım."
**
Not:
Kitab-ı
Mukaddes'te
157
farklı
"mucizeler"
bulunmaktadır.

60.
Muhammed’e, İsa Mesih ve diğer peygamberlerin sahip olduğu
gibi gayb (gelecekten) haberler verilmiş miydi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Tekvin 49:1*.....Yakub oğullarını... son günlerde
başınıza
gelecek şeyi size diyeyim.
1 Samuel 9:9.....(Evelleri İsrailde Allahtan sormak için
gittiği zaman adam böyle derdi: Gel, görene gidelim; çünkü
şimdi Peygamber denilene önceleri Gören denirdi).
İşaya
48:3-6.....Önceki
şeyleri
eski
zamandan
beri
bildirdim... gizli şeyler işittirdim.
Matta 11:13*.....Yahya’ya dek tüm peygamberlerle Kutsal Yasa,
olacakları önceden bildirdiler.
Matta 24:3-14.....“Söyle bize” dediler, “bu dediklerin ne zaman
olacak, senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne
olacak?” İsa onları şu karşılığı verdi... son o zaman gelecektir.
Markos 13:23.....İşte size her şeyi önceden söylemiş bulunuyorum.
Luka 24:25-27 & 43-44.....Sonra Musa ve tüm peygamberlerin
yazılarından başlayarak, Kutsal Yazıların hepsinde kendisiyle
ilgili onlanları onlara açıkladı. İsa... Musa’nın Yasasında,
peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlarda benimle ilgili
ayzılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir’” dedi.
Yuhanna 16:12-13.....Gerçeğin Ruhu gelince... gelecekte
olacakları size bildirecek.
Elçilerin İşleri 2:16-23.....Bu gördüğünüz, Yoel peygamber
aracılığıyla önceden bildirilen olaydır.
Elçilerin İşleri 3:18.....Ama tüm peygamberlerin ağzından
Mesihinin acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı, sözünü bu
şekilde yerine getirmiştir.
Esinleme 1:1-3.....Tanrı, yakın zamanda olması gereken
olayları... Bu peygamberliğin sözleri...
------------------------------------------------------------En’âm 6:50*.....Ben size, Allah’ın hazineleri yanımdadır,
demiyorum. Gaybı da bilmem...
A'raf 7:188.....Eğer gaybı bilseydim... Ben sadece inanan bir
kavim için bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.
Neml 27:65-66.....Allah’tan başka kimse gaybı bilmez.
Sad 38:69-70.....neler geçtiği hakkında bir bilgim yoktu.
Ahkaf 46:9.....Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben
sadece bana vahyedilene...
Cin 72:26-28.....O gaybı bilendir. Kendi görünmez bilgisini
kimseye göstermez. Ancak râzı olduğu elçilere gösterir.
Tekvîr 81:23-24*.....(Muhammed)... O, gayb hakkında suçlanamaz.

61.
Muhammed en büyük ve en son peygamber miydi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Matta 11:11-13*.....Size doğrusunu söyleyeyim, kadınlar
doğanlar arasında, Vaftizci Yahya’dan daha üstün olanı ortayı
çıkmamıştır... Yahya’ya dek tüm peygamberlerle Kutsal Yasa,
olacakları önceden bildirdiler.
Luka 24:43-44.....İsa... Musa’nın Yasasında, peygamberlerin
yazılarında ve Mezmurlarda benimle ilgili ayzılmış olanların
tümünün gerçekleşmesi gerektir’” dedi.
Yuhanna 1:26-34.....Yahya onlara şöyle cevap verdi: “Ben
suyla vaftiz ediyorum, ama aranızda tanımadığınız biri
duruyor. Benden sonra gelen O’dur. ben O’nun çarığının bağını
çözmeye bile layık değilim.”
Yuhanna 3:28-30*.....Yahya... ‘Ben Mesih değilim, ama O’nun
öncüsü olarak gönderildim.’ dediğime siz kendiniz tanıksınız.
O Büyümeli, bense küçülmeliyim.
Esinleme 1:1, 8 & 17.....Bu kitap İsa Mesih’in esinlemesidir.
Var olan, var olmuş ve var olacak olan, gücü her şeye yeten
Rab Tanrı diyor ki, “Alfa ve Omega ben’im.” “Korkma! İlk ve
son ben’im.”
Diri olan ben’im. Ölmüştüm, ama işte
sonsuzluklar boyunca diri kalacağım. Ölümün ve ölüler
diyarının anahtarları bendedir.
Esinleme 22:13, 16 & 20-22.....Alfa ve Omega birinci ve
sonucu, başlangıç ve son ben’im.
Ben İsa... Davud’un
kökünden ve soyundan olan ben’im, parlak sabah yıldız ben’im.
Bütün bunlara tanıklık eden, “Evet, tez geliyorum!” diyor.
Amin! Gel, ya Rab İsa!
Rab İsa’nın lütfu, kutsallarla
birlikte olsun. Amin.
------------------------------------------------------------Ahzab 33:33 & 40*.....Allah’a ve Resûlüne itaat edin.
Muhammed... Allah’ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur.
Fetih 48:28.....O, Resûlünü, hidayet ve hak dinle gönderdi ki
o (hak di)ni, bütün dinlere üstün kılsın. Şahid olarak Allah
yeter.
Saf 61:9*.....O Resûlünü hidâyet ve hak dinle gönderdi ki...
bütün dinlerin üstüne çıkarsın.
** Düşündürücü Not:
Eğer İsa Mesih hâlâ yaşıyor ve O’nun
tekrar gelişi bekleniyorsa o zaman son peygamber kim
olacaktır? (Bkz. soru #55)

62.
Bütün insanlar (peygamberler dahil)
işlerler mi? (İsa Mesih hariç) **
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

doğal

olarak

günah

Hayır
Hayır
Hayır

1 Kırallar 8:46.....Eğer sana karşı suç ederlerse (çünkü suç
etmiyen adam yoktur)...
Eyub 9:20.....Salih olsam da ağzım beni kötüler; Ben kamil
olsam da beni iğri çıkarır.
Mezmur 14:1-3.....Hepsi saptılar, birlikte murdar oldular;
İyilik eden yok, bir kişi bile yoktur.
Mezmur 130:3.....Eğer fesatları hesaba alırsan, ey Yehova, Ya
RAB, kim durabilir?
Süleyman Meselleri 20:9.....Kim diyebilir: Yüreğimi temizledim,
günahımdan tahir oldum?
Vaiz 7:20*.....Gerçek, yeryüzünde iyilik edip suç işlemiyen
salih adam yoktur. *
İşaya 64:6.....hepimiz bir murdar gibi olduk, ve bütün
salah işlerimiz kirli esvap gibidir.
Romalılar 3:9-12 & 23.....Yazılmış olduğu gibi: Doğru olan
kimse yok, bir kişi bile yoktur... Çünkü herkes günah işledi
ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.
Yakub 3:2.....Çünkü hepimiz çok hata yaparız.
1 Yuhanna 1:8.....Günahımız yoktur dersek, kendi kendimizi
aldatırız ve içimizde gerçek olmaz.
------------------------------------------------------------Yusuf 12:53*.....nefsimi temiz çıkarmıyorum. Çünkü nefis,
daima kötülüğü emredicidir.
İbrahim 14:34.....insan çok haksızlık edendir, çok nankördür!
Nahl 16:61*.....Eğer Allah insanları, yaptıkları (her)
haksızlıkla cezalandırsaydı, yeryüzünde tek canlı bırakmazdı.
Şuara 26:82.....Ceza günü, hatamı bağışlayacağını umduğum da O'dur.
Mü'min 40:55.....(Ey Muhammed, sen)... Günahına da istiğfar et...
Muhammed
47:19.....(Ey
Muhammed),
kendi
günahın...
(Allah’tan) mağfiret dile.
Fetih 48:1-2.....Allah, senin günahından, geçmiş ve gelecek
olanı bağışlasın...
Kıyamet 75:2-5.....Yoo, daima kendini kınayan nefse and içerim.
İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplamayacağımızı mı
sanıyor? Evet toplarız... Fakat insan, devamlı suç işleyerek
ilerisini de berbad etmek ister.
Nasr 110:1-3.....Asra andolsun ki, insan ziyan içindedir.
** Not: İslamiyet, peygamberlerin asla günah işlemediklerini
ifade eder. Fakat, hem Kur’an-ı Kerim’de hem de Kitab-ı
Mukkades’te açık bir şekilde anlaşılır ki, peygamberler de
günahkârdı. Günahsiz tek kişinin İsa Mesih olduğunu öğretir.

63.
İnsanların doğumundan
ilgili ayetler var mı?

itibaren günah içinde
(Asli Günah) **

Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

olduklarıyla

Hayır
Hayır
Hayır

Tekvin 6:5.....Ve RAB gördü ki, yeryüzünde adamın kötülüğü
çoktu, ve her gün yüreğinin düşünceleri ve kuruntuları ancak
kötü idi.
Mezmur 51:5*.....İşte, ben fesat içinde doğdum, ve anam günah
içinde bana gebe kaldı.
İşaya 64:6.....Çünkü hepimiz bir murdar gibi olduk, ve bütün
salah işlerimiz kirli esvap gibidir; ve hepimiz yaprak gibi
soluyoruz; ve bizi fesatlarımız yel gibi alıp götürüyor.
Yeremya 13:23.....Habeş kendi derisini, yahut kaplan kendi
beneklerini değiştirebilir mi?
o zaman kötülük etmeğe
alışmış olan sizler de iyilik edebilirsiniz.
Yeremya 17:9.....Yürek her şeyden ziyade aldatıcıdır ve çok
çürüktür; onu kim anlıyabilir?
Markos
7:21-23.....Çünkü
kötü
düşünceler,
ahlaksızlık,
hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, safahat,
kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın
yüreğinden
kaynaklanır.
Bu
kötülüklerin
hepsi
içten
kaynaklanır ve insanı kirletir.
Romalılar 3:23.....Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın
yüceliğinden yoksun kaldı.
Romalılar 5:12-21*......Günah bir insan yoluyla, ölüm de
günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara
yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi... Ama Tanrı'nın armağanı
Adem'in suçu gibi değildir. Çünkü birinin suçuyla birçokları
öldüyse, Tanrı'nın lütfu ve bir tek adamın, yani İsa Mesih'in
lütfuyla verilen bağış birçokları yararına daha da çoğaldı...
Çünkü eğer ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adam
aracılığıyla egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın bol lütfunu ve
aklanma bağışını alanların bir tek adam, yani İsa Mesih
sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir.
Romalılar 7:18-23.....İçimde, yani doğal benliğimde iyi bir
şey bulunmadığını biliyorum. İstemediğim şeyi yapıyorsam,
bunu yapan... içimde yaşayan günahtır.
Romalılar 8:7.....Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı’ya
karşı düşmanlıktır... Yasasına boyun eğmez.
------------------------------------------------------------Tin 95:4*.....Biz insanı en güzel biçimde yarattık.
** Not: Kur'an'da "Asli Günah" hakkında herhangi bir ayet
bulunmamaktadır.

64.
Allah küçük günahlara önem verir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Matta 5:18-19.....Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir
nokta bile eksilmeyecek. Bu nedenle, bu buyrukların en
küçüklerinden birini kim çiğner ve başkalarına öyle yapmalarını
öğretirse, Göklerin Egemenliğinde en küçük sayılacak.
Matta 12:36.....Size şunu söyleyeyim, insanlar, söyleyecekleri
her boş söz için yargı gününde hesap verecekler. Kendi
sözlerinizle
aklanacak,
yine
kendi
sözlerinizle
suçlu
çıkarılacaksınız.
Luka 16:10.....Çok küçük bir işte güvenilir olan kişi, büyük
işte de güvenilir olur. Çok küçük bir işte dürüst olmayan
kişi, büyük işte de dürüst olmaz.
Yuhanna 8:34.....Günah işleyen herkes günahın kölesidir.
Romalılar 5:12-21.....Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah
yoluyla dünyaya girdi.
Romalılar 6:23.....Çünkü günahın üçreti ölüm, oysa Tanrı'nın
armağanı Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.
1 Korintliler 5:6*.....Azıcık bir mayanın bütün hamuru
mayaladığını bilmez misiniz?
Galatyalılar 3:10.....Yasa’nın gereklerini yapmış olmaya
güvenenlerin hepsi lânet altındadır. Çünkü şöyle yazılmıştır:
“Yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine
getirmeyen her insan lânetlidir.”
Galatyalılar 5:9.....Azıcık maya bütün hamuru ekşitir.
1 Selanikliler 5:22.....Her çeşit kötülükten kaçının.
2 Timoteyus 2:17-19.....Bayağı ve boş sözlerden sakın. Çünkü
bunlar dalanlar tanrısızlıkta daha da ileri gidecektir.
Sözleri kangren gibi yayılacak... Rab'bin adını anan herkes
herkes kötülükten uzak dursun...
Yakup 2:6-10*.....Yasa’nın her dediğini yerine getiren, ama
tek bir noktada ondan sapan kişi bütün Yasa’ya karşı suçlu
olur.
------------------------------------------------------------Nisa
4:31*.....Eğer
size
yasaklanan
büyük
günahlardan
kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi
ağırlanacağınız bir yere sokarız.
Ahzab 33:5.....Yanılarak yaptığınızda size bir günah yok...
Şura 42:37.....Büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar;
Necm 53:31-32*.....günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden
kaçınırlar, yalnız bazı küçük hatalar işleyebilirler.

65.
Ceza olarak bir hırsızın ellerinin kesilmesi doğru mudur?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Çıkış 20:15.....Çalmıyacaksın.
Çıkış 22:1-4 & 9*.....Eğer bir adam öküz yahut koyun
çalarsa... Eğer çaldığı şey, öküz olsun, esek olsun, yahut
koyun olsun, diri olarak elinde bulunursa, iki kat
ödeyecektir... Her suç meselesi hakkında, öküz hakkında, eşek
hakkında, koyun hakkında, esvap hakkında, bir kimsenin: Gaip
eşya budur, diye iddia ettiği her şey hakkında, ikisinin
meselesi Allaha gelecektir; Allahın suçlu çıkardığı kimse
komşusuna iki kat ödiyecektir.
Süleyman Meselleri 6:30-31.....Hırsız aç olduğu zaman kendini
doyurmak için çalarsa, insanlar onu hor görmezler; Fakat onu
bulurlarsa, yedi kat öder; evinin bütün malını verir.
Matta 6:12.....Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız
gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla.
Matta
18:35.....Eğer
her
biriniz
kardeşini
yürekten
bağışlamazsa, göksel Babam da size öyle davranacaktır.
Luka 6:29-31 & 36.....Abanızı alandan mintanınızı da
esirgemeyin. Sizden bir şey dileyen herkese verin,
malınızı alandan
onu geri istemeyin.
İnsanların size
nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın...
Babanız merhametli olduğu gibi, siz de merhametli olun.
Romalılar 12:17-21*.....Hiç kimseye kötülüğe karşı kötülük
etmeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin...
Sevgili kardeşler, kendi öçünüzü kendiniz almayın; bunu
Tanrı'nın gazabına bırakın... Kötülüğe yenilme, kötülüğü
iyilikle yen.
1 Korintliler 6:7.....Aslında birbirinize karşı davanız
olması bile sizin için tümden bir yenilgidir. Haksızlığa
uğrasanız daha iyi olmaz mı? Dolandırılsanız daha iyi olmaz mı?
Filimon 15-19.....Onesimus’un bir süre senden ayrılmış
olması, belki de onu temelli geri alman için oldu... Sana
herhangi bir haksızlık etmişse, ya da bir borcu varsa, bunu
benim hesabıma say. Ben Pavlus bunu kendi elimle yazıyorum,
ben bedelini öderim.
------------------------------------------------------------Maide 5:38*.....Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına
karşılık Allah’tan bir ceza olarak ellerini kesin!
Allah
dâimâ üstündür, hikmet sâhibidir.

66.
Günahın cezası hayır ve sevaplarla silinebilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

İşaya 64:6*.....hepimiz bir murdar gibi olduk, ve bütün salah
işlerimiz kirli esvap gibidir.
Yeremya 10:23.....Ya Rab, bilirim ki, insanın yolu kendi
elinde değildir: adımlarını doğrultmak yürüyen insanın elinde
değildir.
Yeremya 13:23.....Habeş kendi derisini, yahut kaplan kendi
beneklerini değiştirebilir mi? o zaman kötülük etmeğe alışmış
olan sizler de iyilik edebilirsiniz.
Hezekiel 33:13.....Salih için: Mutlaka yaşıyacaktır, dediğim
zaman, kendi salahına güvenir de kötülük ederse, salih
işlerinden hiç biri anılmaz; ve ettiği kötülükte, onda ölür.
Romalılar 4:2-6.....Eğer İbrahim yaptığı iyi işlerden dolayı
aklandıysa, övünmeye hakkı vardır; ama Tanrı’nın önünde
değil... Nitekim, iyi işlerine bakmaksızın Tanrı’nın aklanmış
kişinin mutluluğunu Davut da şöyle anlatır...
Romalılar 11:6.....Ama bu, lütüfla olmuşsa, demek ki iyi
işlerle olmamıştır. Aksi halde lütüf artık lütüf olmaz!
Galatyalılar
3:10-11.....Yasa’nın
gereklerini
yapmış
olmaya
güvenenlerin hepsi lânet altındadır. Çünkü şöyle
yazılmıştır: "Yasa kitabında yazılı olan her şey sürekli
yerine getirmeyen her insan lanetlidir. Açıktır ki, hiç
kimse Tanrı katında Yasa'yla aklanmaz.
Efesliler 2:8-9.....İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu
sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimse övünmesin
diye iyi işlerin sonucu değildir.
Titus 3:4-6*.....Bizi, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı
değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamaşıyla ve
Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü
Kutsal Ruh'un yenilemesiyle kurtardı.
Yakub 2:10 & 12.....Yasa’nın her dediğini yerine getiren, ama
tek bir noktada ondan sapan kişi bütün Yasa’ya karşı suçlu
olur... Çünkü yargı... merhametsizdir.
------------------------------------------------------------Hûd 11:114*.....Gündüzün iki tarafında (sabah, akşam) ve
gecenin (gündüze) yakın saatlerinde namaz kıl; çünkü
iyilikler kötülükler giderir. Bu ibret alanlara öğüttür.
Ankebut 29:7*.....İnanıp iyi işler yapanların, mutlaka
kötülüklerini
örteceğiz
ve
onları,
yaptıklarının en
güzeliyle mükafatlandıracağız.

67.
Allah günümüzde de insanların kurban kesmesini istiyor mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

1
Samuel
15:22.....RAB
kendi
sözünün
dinlenmesinden
hoşlandığı kadar yakılan takdimelerden ve kurbanlardan
hoşlanır mı?
İşte, itaat etmek kurbandan, ve dinlemek
koçların iç yağından daha iyidir.
Mezmur
40:6.....Kurban
ve
takdimeden
zevk
almazsın;
Kulaklarımı açtın; Yakılan takdime ve şuç kurbanı istemezsin.
Mezmur 51:16-17*.....Çünkü sen kurbandan zevk almazsın; yoksa
arzeylerdim; Yakılan takdimeden razı olmazsın. Allahın
kurbanı kırılmış ruhtur; Ey Allah, kırılmış ve ezilmiş yüreği
hor görmezsin.
İşaya 1:11.....RAB diyor: Kurbanlarınız çok olmuş bana ne?
koçlardan yakılan takdimelere, ve besili hayvanların yağına
doydum; ve boğaların, kuzuların, ve ergeçlerin kanından
hoşlanmam.
Hoşea 6:6.....Çünkü istediğim kurban değil, iyiliktir; ve
yakılan takdimelerden ziyade Allah bilgisidir.
İbraniler 9:12 & 25-28.....sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi
kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi... Mesih, kendisini
bir kere kurban edip günahı ortadan kaldırmak için çağların
sonunda ortaya çıkmıştır.
İbraniler 10:5-6 & 10-18*.....Mesih, günahlar için sonsuza
dek geçerli olan tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın
sağında oturdu... Bunların bağışlanması durumunda artık günah
için sunuya gerek yoktur.
1
Petrus
3:18.....Nitekim
Mesih
de
bizleri
Tanrı'ya
ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar
uğruna, günahlara kurban olarak ilk ve son kez öldü.
------------------------------------------------------------Bakara 2:196.....Allah için hacc'ı ve ömreyi tamamlayın. Eğer
çevrilmiş olursanız kolayınıza gelen kurbanı (gönderin).
Hac 22:27-28 & 33-37*.....(Allah'ın) kendilerine rızık olarak
verdiği hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban
ederken) Allah'ın adını ansınlar.
Onlardan yeyin, sıkıntı
içinde bulunan fakire de yedirin... Biz kurbanlık develeri de
size Allah'ın (dininin) işaretlerinden yaptık...
Kevser 108:1-2*.....(Ey Muhammed), biz sana Kevser'i (bol
nimet, ilim ve büyük şeref) verdik. Öyleyse Rabb'in için
namaz kıl ve kurban kes.

68.
Allah’ın vahyi dışında, insanların geleneksel sözlerine ve
yorumlarına güvenilir mi? (Hadis)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Eyub 4:17-18.....İnsan Allahtan daha adil olur mu?... İşte o,
kullarına güvenmez.
Mezmur 146:3.....Emirlere ve kurtarışı olmıyan adem oğluna
güvenmeyin.
Süleyman Meselleri 28:26.....Kendi yüreğine güvenen akılsızdır.
Yeremya 7:8.....İşte siz faidesiz yalan sözlere güveniyorsunuz.
Yeremya 9:3-6.....Herkes komşusundan sakınsın, ve hiç bir
kardeşe güvenmeyin... çok aldatacak...
Yeremya 17:5*.....RAB şöyle diyor: İnsana güvenen, ve beşeri
kendisine bazu edinen, ve yüreği RABDEN ayrılan adam
lânetlidir.
Mika 7:5-6.....Komşuya inanmayın; yakın dosta güvenmeyin...
Yuhanna 2:24.....İsa bütün insanların yüreğini bildiği için
onlara güvenmiyordu.
Yuhunna 8:31-32.....İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere,
"Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim
olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak."
Elçilerin İşleri 5:29.....İnsanlardan çok, Tanrı'nın sözünü
dinlemek gerek.
Romalılar 3:4 & 10-14*......Kesinlikle hayır! Her insan yalancı
olsa da Tanrı’nın doğru olduğu bilinmelidir... Doğru olan
kimse yok, bir kişi bile yoktur. Anlayan kimse yok, Tanrı'yı
arayan kimse yok. Hepsi yoldan saptılar, birlikte yararsız
oldular. İyilik eden yok, bir kişi bile yoktur. Ağızları açık
bir mezardır. Dilleriyle aldatırlar. Dudaklarının altında
yılan zehiri var. Ağızları lânet ve acı sözle doludur.
2 Korintliler 1:9.....Ama bu, kendimize değil, ölüleri
dirilten Tanrı’ya güvenmemiz için oldu.
1 Yuhanna 2:22.....İsa’nın Mesih olduğunu inkar eden yalancı
değilse, yalancı kimdir?
------------------------------------------------------------Maide 5:101.....Ey inananlar, açıklandığı zaman hoşunuza
gitmeyecek şeyleri sormayın. Eğer Kur’an indirilirken onları
sorarsanız, size açıklanır.
Yunus 10:94*.....Eğer sen, sana indirdiğimizden kuşkuda isen,
senden önce Kitab okuyanlara sor... sakin kuşkulananlardan olma!
Nahl 16:43*.....Bilmiyorsanız zikir ehline (bilen Kitab
ehline) sorun.
İsra 17:36 & 101.....Bilmediğin bir şeyin ardına düşme...
İşte İsrail oğullarına sor...
Enbiya 21:7.....Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun.
Zuhruf 43:45-46.....Senden önce gönderdiğimiz, elçilerimizden sor.

69.
“Ey inananlar, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeylere
sormayın” tavırını Tanrı’nın doğruluğunu tespit etmek için
geçerli bir yöntem sayılır mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Yuhanna 5:39-40*.....Kutsal Yazılar'ı araştırıyorsunuz. Çünkü
bunlar
aracılığıyla
sonsuz
yaşama
sahip
olduğunuzu
sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır! Öyleyken
siz, yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz.
Yuhanna 8:32.....İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere,
“Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim
olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek size özgür kılacak”
dedi.
Elçilerin İşleri 17:10-11*.....Kardeşler hemen o gece Pavlus'la
Silas'ı Veriya Kenti'ne gönderdiler. Onlar oraya varınca
Yahudiler'in
havrasına
gittiler.
Veriya'daki
Yahudiler
Selanik'tekilerden daha açık fikirliydi. Tanrı sözünü büyük
ilgiyle karşılayarak her gün Kutsal Yazılar'ı inceliyor,
öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı.
Romalılar 15:4.....Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için...
Kutsal Yazıların verdiği cesaretle ümidimiz olsun diye yazıldı.
1 Timoteyus 4:15-16.....Bu konuların üzerinde dur. Kendini
bunlara ver ki, herkes senin ilerlediğini görsün. Kendine ve
öğretişine dikkat et, bu yolda yürümeye devam et. Çünkü bunu
yapmakla hem kendini, hem seni dinleyenleri kurtaracaksın.”
2 Timoteyus 2:15.....Gerçeğin bildirisini doğru kullanarak kendini
Tanrı’ya makbul ve alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et.
------------------------------------------------------------Al-i İmran 3:118.....Ey inananlar, kendinizden başkasını dost
edinmeyin; onlar size bozmaktan geri durmazlar.
Maide 5:51 & 55.....Ey inanlar, yahudileri ve hıristiyanları dost
edinmeyin! Onlar, birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları
dost tutarsa, o onlardandır. Şüphesiz Allah, zâlim toplumu doğru
iletmez... Sizin dostunuz, ancak Allah, O’nun Elçisi ve
namazlarını kılan, zekatlarını veren, rükû’a varan mü’minlerdir.
Maide 5:101*.....Ey inananlar, açıklandığı zaman hoşunuza
gitmeyecek şeylere sormayın.
En’am
6:68.....Ayetlerimiz
hakkında
(münâsebetsizliğe)
dalanları gördüğün zaman, onlar başka bir söze geçinceye
kadar onlardan yüz çevir; eğer şeytan sana (bunu) unuttursa
hatırladıktan sonar (hemen kalk), o zâlimlerden topluluğuyla
oturma!
İsra 17:36*.....Bilmediğin bir şeyin ardına düşme, çünkü
kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan (o yaptığın kötü
işten) sorumludur.

70.
Kutsal Kitaplarda insanların “kutsal” olması hakkında ayetler
var mı? **
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Çıkış 22:31.....Bana mukaddes adamlar olacaksınız.
Levililer 11:44*.....Allahınız RAB ben im... mukaddes olun;
çünkü ben mukaddesim.
Levililer 19:2.....Mukaddes olacaksınız; çünkü ben Allahınız
RAB mukaddesim.
Levililer 21:7.....kahin Allahına mukaddestir.
Tesniye 7:6.....Allahın RABBE mukaddes bir kavmsın... has
kavm olmak üzere seni seçti.
1 Korintliler 3:16-17.....Tanrı’nın tapınağı kutsaldır ve o
tapınak sizsiniz.
2 Korintliler 7:1.....Tanrı korkusunda yaşayarak kutsallıkta
mükemmel olalım.
Efesliler
4:24.....kutsallıkta
Tanrı’nın
benzerliğine
göre yaratılmış yeni yaradılışı giyinin.
Koloseliler 1:22.....Mesih, sizi Tanrı’nın önünde kutsal,
lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü
sayesinde sizi Tanrı’yla barıştırdı.
2 Timoteyus 1:9.....Tanrı bizi, yaptıklarımıza göre değil,
kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama
çağırdı.
1 Selanikliler 3:13.....kutsallıkta kusursuz olmanız için
yüreklerinizi pekiştirsin.
İbraniler 10:9-10.....İsa Mesih’in bedeninin ilk ve son kez
sunulmasıyla kutsal kılındık.
İbraniler 12:10 & 14*.....Tanrı, kendisinin kutsallığına
ortak olalım diye bizi kendi yararımıza terbiye ediyor...
Herkesle barış içinde yaşamak ve kutsal olmak için gayret
edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rab’bi göremeyecek.
1 Petrus 1:15-16.....Tanrı kutsal olduğuna göre, siz de her
davranışınızda kutsal olun.
1 Petrus 2:5.....İsa Mesih aracılığıyla... kutsal bir
kahinler topluluğu olursunuz.
Esinleme 22:10-11.....beklenen zaman yakındır. Kötülük yapan,
yine kötülük yapsın. Bayağı olan, yaşamını sürdürsün. Doğru
olan, yine doğruyu yapsın. Kutsal olan kutsal kalsın.
------------------------------------------------------------** Düşündürücü Not: Kur’an’da bu konuda herhangi bir ayet
yoktur.

71.
İnsanların kaderi önceden yazılmış mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

(Kısmet)

**

Hayır
Hayır
Hayır

Tesniye 30:19-20*.....Senin önünde hayatla ölümü, bereketle
lâneti koyduğuma, gökleri ve yeri size karşı bugün şahit
tutuyorum; bunun için hayatı seç, ta ki, Allahın RABBİ sevmek
onun sözünü dinlemek, ve ona bağlanmak için zürriyetinle sen
yaşıyasın; çünkü senin hayatın, ve günlerinin uzunluğu odur;
Yeşu 24:15-22.....kime kulluk edeceğinizi bugün seçin; fakat
ben ve evim halkı, biz RABBE kulluk edeceğiz.
Hezekiel 18:20 & 30-32.....Şüç işliyen can, ölecek olan odur;
babanın fesadını oğul taşımaz, ve oğulun fesadını baba
taşımaz... herkese kendi yollarına göre hükmedeceğim...
Dönün, ve kendinizi bütün günahlarınızdan döndürün de, fesat
sizi helâke düşürmesin... Çünkü ölen adamın ölümünden ben
zevk duymam, RAB Yehovanın sözü; öyle ise, dönün de yaşayın.
Yuhanna 1:12-13*......Ancak, kendisini kabul edip adına iman
edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.
Romalılar 2:11.....Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz.
1 Timoteyus 2:3-5.....O, tüm insanların kurtulmasını ve
gerçeğin bilincine varmasını ister.
Esinleme 22:17.....Ruh ve Gelin, "Gel!" diyorlar. Her işiten,
"Gel!" desin. Susamış olan gelsin. Dileyen, yaşam suyundan
karşılıksız alsın.
------------------------------------------------------------A’raf 7:34 & 155.....Her ümmetin bir süresi vardır... Bu
(iş), senin imtihanından başka bir şey değildir.
Onunla
dilediğini saptırırsın, dilediğine yol gösterirsin.
Ra'd 13:27.....Allah, dilediğini... saptırır... iletir.
Enbiya 21:47.....Kıyamet günü için adalet terazileri kurarız.
Kasas 28:68*.....Rabb’in dilediğini yaratır ve seçer. Seçim
onlara ait değildir.
Ahzab 33:38.....Allah’ın emri, olup bitmiş bir kaderdir.
Saffat 37:96.....Oysa siz de, yaptığınız (bu şeyler) de Allah
yaratmıştır.
Kamer 54:49*.....Biz her şeyi bir kadere, göre yarattık.
Hadid 57:22.....hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan
önce, onu bir kitapta yazılmış... tespit edilmiş) olmasın.
Müddessir 74:31.....Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini
doğru yola iletir.
İnsan 76:30.....Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz.
** Not: Hıristiyanlık'ta bu konuda iki görüş vardır; Kalvinistler
"evet" demişler; Arminyusçular ise "hayır" demişlerdir.

72.
İnsanlar Allah’ın
olabilirler mi?

Şeriati

tutmakla

Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

sonsuz

hayata

sahip

Hayır
Hayır
Hayır

Yeremya 31:30.....Herkes kendi fesadı için ölecek...
Hezekiel 18:4 & 20*.....suç işliyen can, ölecek olan odur.
Romalılar 3:20-24*.....Yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse
Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü Yasa sayesinde günahın
bilincine
varılır.
Şimdiyse
Yasa’dan
bağımsız
olarak
Tanrı’nın insanı nasıl aklayacağı açıklandı. Yasa ve
peygamberler buna tanıklık etti. Tanrı, insanları İsa Mesih'e
olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç
ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın
yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar, İsa Mesih’te ollan
kurtuluşla, Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar.
Romalılar 4:15.....Yasa, Tanrı'nın gazabına yol açar.
Romalılar 6:23.....Çünkü günahın ücreti ölüm, oysa Tanrı'nın
armağanı Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.
Galatyalılar 3:1-3.....Ey Akılsız Galatyalılar! Kim size
büyüledi?... Kutsal Ruh’u Yasa’nın gereklerini yapmakla mı,
yoksa işttiklerinize iman etmekle mi aldınız?
Bu kadar
akılsız mısınız? Ruh’la başladıktan sonar şimdi insane
çabasıyla mı bitirmeye çalışıyorsunuz?
Galatyalılar
3:10-11.....Yasa’nın
gereklerini
yapmış
olmaya güvenenlerin hepsi lânet altındadır. Çünkü şöyle
yazılmıştır: "Yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli
yerine getirmeyen her insan lanetlidir. Açıktır ki, hiç
kimse Tanrı katında Yasa'yla aklanmaz.
2 Timoteyus 1:9.....Tanrı bizi, yaptıklarımıza göre değil,
kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı.
Yakup 2:9-12.....Yasa'yı çiğneyenler olarak suçlu bulunursunuz.
Çünkü Yasa'nın her dediğini yerine getiren, ama tek bir
noktada ondan sapan kişi bütün Yasa'ya karşı suçlu olur. Çünkü
yargı... merhametsizdir.
------------------------------------------------------------Al-i İmrân 3:19-20.....Allah katında din, İslamdır... Eğer
İslam olurlarsa doğru yolu bulurlar.
Al-i İmrân 3:85.....Kim İslam’dan başka bir din ararsa...
kaybedenlerden olacaktır.
Maide 5:48*.....her biriniz için bir şeriat ve bir yol belirledik.
Casiye 45:18*.....Sonra bu işten seni de bir şeriate koyduk.
Fetih 48:28.....O, Resülünü, hidâyet ve hak dinle gönderdi ki o
(hak di)ni bütün dinlere üstün kılsın. Şahid olarak Allah
yeter.
Saf 61:9.....O, Resülünü hidâyet ve hak dinle gönderdi ki...
bütün dinlerin üstüne çıkarsın.

73.
İnsanların Cennet'e veya Cehennem'e
herhangi bir terazi var mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

gitmelerini

sağlayan

Hayır
Hayır
Hayır

Matta 20:28.....Nitekim İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil,
hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak
vermeye geldi.
Elçilerin İşleri 13:38-39.....Dolayısıyla kardeşler, şunu
bilin ki, günahların bu Kişi aracılığıyla bağışlanacağı size
duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, O'na inanan herkes, Musa'nın
Yasasıyla aklanamadığınız her suçtan O'nun aracılığıyla aklanır.
Romalılar 3:20 & 24.....Yasa’nın gereklerini yapmakla hiç
kimse Tanrı katında aklanmayacaktır... İsa Mesih’te olan
kurtuluşla, Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar.
Romalılar 4:6*.....Nitekim, iyi işlerine bakmaksızın Tanrı’nın
aklanmış saydığı kişinin mutluluğunu Davut da şöyle anlatır...
Romalılar 11:6.....Ama bu, lütufla olmuşsa, demek ki iyi
işlerle olmamıştır. Aksi halde lütuf artık lütuf olmaz!
Efesliler 2:8-9.....İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu
sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimse övünmesin
diye iyi işlerin sonucu değildir.
2 Timoteyus 1:9.....Tanrı bizi, yaptıklarımıza göre değil,
kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı.
Titus 3:4-6*.....Bizi, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı
değil, kendi merhametiyle,
yeniden doğuş yıkamasıyla ve
Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla bol bol döktüğü Kutsal
Ruh’un yenilemesiyle kurtardı.
------------------------------------------------------------A'raf 7:8-9*.....Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte
onlar kurtulanlardır.
Tevbe 9:20.....Allah yolunda... savaşanların... dereceleri
daha büyüktür... İşte kurtuluşa erenler onlardır.
Mü'minun 23:102-103*.....Kimlerin (amellerinin) tartıları
ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin
tartıları hafif gelirse işte onlar da kendilerini ziyana
sokaanlar, cehennemde temelli kalanlardır.
Necm 53:38-39.....Ki hiç bir günahkâr, başkasının günah
yükünü yüklenmez. İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur.
Kaari'a 101:6-9.....Kimin tartıları ağır gelirse, O, memnun
edici bir hayat içindedir.

74.
Allah’ın Egemenliği’ne
gerekiyor mu? **

girebilmek

Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

için
Evet
Evet
Evet

bir

ruhsal

doğuş

Hayır
Hayır
Hayır

Yuhanna
1:12-13.....iman
edenlerin
hepsine
Tanrı’nın
çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenin
isteğinden, ne de insanın isteğinden doğdular; tersine
Tanrı’dan doğdular.
Yuhanna 3:1-7*.....İsa... “Sana doğrusunu söyleyim, bir kimse
yeniden doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliğini göremez”... "Sana
doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh’tan doğmadıkça
Tanrı’nın Egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir,
Ruh'tan doğan ruhtur. Sana 'Yeniden doğmalısınız' dediğime
şaşma. Yel dilediği yerde eser; sesini işitirsin, ama nereden
gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruh'tan doğan her adam da
böyledir.
2
Korintliler
5:17.....Bir
kimse
Mesih’te
ise,
yeni
yaratıktır; eski şeyler geçmiş, herşey yeni olmuştur.
Galatyalılar 6:15.....Sünnetli olup olmamanın önemi yoktur,
önemli olan yeni yaradılıştır.
Titus 3:5-6*.....Ama Kurtarıcımız Tanrı, iyiliğini ve insana
olan sevgisini açıkça gösterdi. Bizi doğrulukla yaptığımız
işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş
yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize
bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesiyle kurtardı.
1 Petrus 1:23-25.....Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir
tohumdan,
yani
Tanrı’nın
diri
ve
kalıcı
olan
sözü
aracılığıyla yeniden doğdunuz... Rab'bin sözü sonsuza dek
kalıcıdır. İşte size müjdelenmiş olan söz budur.
1 Petrus 2:2.....Yeni doğmuş bebekler gibi, saf sütü
andıran Tanrı sözünü özleyin ki, bununla beslenip büyüyerek
kurtuluşa erişesiniz.
1 Yuhanna 2:29.....doğru olanı yapan herkesin O’ndan
doğduğunu da bilirsiniz.
1 Yuhanna 3:7 & 14.....Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden
yaşama geçtiğimizi biliyoruz.
1 Yuhanna 4:7.....Seven herkes Tanrı’dan doğmuştur ve
Tanrı’yı tanır. Sevmeyen kişi Tanrı’yı tanımış değildir.
Çünkü Tanrı sevgidir.
1 Yuhanna 5:1.....İsa’nın Mesih olduğuna inanan herkes
Tanrı’dan doğmuştur.
------------------------------------------------------------** Not: Kur’an’da böyle bir kavram yoktur.

75.
İnsanlar Allah'ın çocukları olabilirler mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

2 Samuel 7:4 & 14*.....RABBİN şu sözü geldi... Ben ona baba
olacağım, ve o bana oğul olacaktır.
Eyub 1:6.....Allah oğulları RABBİN önünde kendilerini takdim
etmeğe geldikleri gün...
Eyub 38:7.....ve bütün Allah oğulları sevinçle çağrışırken...
Hoşea 1:10.....Siz benim kavmım değilsiniz, denildiği yerde
kendilerine: Hay olan Allahın oğullarısınız, denilecek.
Yuhanna 1:12-13.....Ancak, kendisini kabul edip adını iman
edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.
Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın
isteğinden doğdular; tersinei Tanrı'dan doğdular.
Romalılar 8:14 & 16*.....Tanrı’nın Ruhuyla yönetilenlerin
hepsi Tanrı’nın oğullarıdır. Ruh’un kendisi, bizim ruhumuzla
birlikte, Tanrı’nın çocukları olduğumuza tanıklık eder.
2 Korintliler 6:18.....“Size Baba olacağım, siz de bana
oğullar ve kızlar olacaksınız.”
Galatyalılar 3:26.....Mesih İsa’ya iman ettiğiniz için
hepiniz Tanrı’nın oğullarısınız.
Galatyalılar 4:4-7.....Tanrı... öz Oğlunu gönderdi. Öyle ki,
bizler oğulluk hakkını alalım. Oğullar olduğunuz için Tanrı,
öz Oğlunun “Abba! Baba!” diye seslenen Ruhunu yüreklerinize
gönderdi. Bu nedenle artık köle değil, oğullarsınız.
Efesliler 1:5.....Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İsa Mesih
aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bize önceden belirledi.
Filipililer 2:14-15.....Tanrı’nın lekesiz çocukları olasınız.
İbraniler 2:10.....Birçok oğulu yüceliğe eriştirirken onların
kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi, her şeyin kendisi
için ve kendi aracılığıyla var olduğu Tanrı'ya uygun düşüyordu.
İbraniler 12:5-6.....Oğullara söylenir gibi size verilen şu
öğüdü de unuttunuz: "Oğlum, Rab'bin terbiye edişini hafife
alma. Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme. Çünkü O,
sevdiğini terbiye eder, oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır.
1 Yuhanna 3:1.....‘Tanrı’nın çocukları’ çağrılalım diye, Baba
bizi ne denli çok sevdi.
------------------------------------------------------------Maide 5:18*.....Yahudiler ve Hıristiyanlar; "Biz Allah’ın
oğulları ve sevgilileriyiz." dediler. De ki: "O halde niçin
günahlarınızdan ötürü (allah) size azabediyor?" Hayır, siz de
O'nun yaratıklarından birer insansınız.

76.
Allah, gerçek Hıristiyanlara sonsuz hayat vaat ediyor mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Yuhanna 3:16-18*.....Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi
ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin
hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun... Ona
iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır.
Çünkü Tanrı'nın biricik Oğulun adına iman etmemiştir.
Yuhanna 3:36.....Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır.
Yuhanna 5:24.....Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip
beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri
yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.
Yuhanna 6:33-39.....Baba'nın bana verdiklerinin hepsi
bana
gelecek
ve
bana
geleni
asla
kovmam...
Beni
gönderenin isteği şudur: bana verdiklerinden hiçbirini
yitirmeyeyim, ama son günde hepsini dirilteyim. Çünkü
Babamın isteği, Oğul'u gören ve O'na iman eden herkesin
sonsuz yaşama kavuşmasıdır.
Yuhanna 10:27-29.....Koyunlarım sesimi işitirler. Ben onları
tanırım, onlar da beni izlerler. Onlara sonsuz yaşam veririm;
asla mahvolmayacaklar.
Romalılar 8:1.....Mesih İsa’ya ait olanlara karşı artık
hiçbir mahkumiyet yoktur.
Efesliler 4:30.....Kurtuluş günü için o Ruh'la mühürlendiniz.
Koloseliler 3:3.....Çünkü siz öldünüz, yaşamınız da
Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır.
1 Yuhanna 5:11-13*.....Tanrı’nın tanıklığı da bize sonsuz
yaşam vermesidir. Bu yaşam O’nun Oğlundadır. Kendisinde
Tanrı’nın Oğlu bulunanda yaşam vardır... Ben bunları Tanrı
Oğulunun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip
olduğunuzu bilesiniz diye yazdım.
------------------------------------------------------------Bakara 2:62*.....Şüphesiz iman edenler... Hıristiyanlar...
Rab’leri katında mükafat vardır.
Nisâ
4:162-163.....içlerinden
ilimde
ileri
gitmiş...
müminler... büyük bir mükâfat vereceğiz.
Mâide 5:69*.....İnananlar... hıristiyanlar(dan)... korku
yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Al-i İmrân 3:113-115.....Kitab’lılar... Allah’ın ayetlerini
okuyarak secdeye kapanan bir topluluk... Onlar... iyiliği
emreder, kötülükten men’ederler... İşte onlar iyilerdendir...
Yaptıkları hiçbir iyilik inkâr edilmeyecektir.

77.
Kutsal Kitaplar içinde dünya’nın son
(eskatolojik) ayrıntılı bilgiler var mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

günleriyle

ilgili

Hayır
Hayır
Hayır

Daniel 9:24-27.....yetmiş hafta hükmolundu... yedi hafta, ve
altmış iki hafta olacak... altmış iki haftadan sonra
mesholunan kesilip atılacak... bir haftalık kuvvetli ahit
kesecek; ve haftanın ortasında kurbanla takdimeyi ortasında
kurbanla takdimeyi durduracak; ve mekruh şeylerin kanadı...
Daniel
12:11-13*.....mekruh
şeyin
dikildiği
vakitten
başlıyarak bin iki yüz doksan gün olacak.
Matta 24:3.....Söyle bize... senin gelişini ve çağın bitimini
gösteren belirti ne olacak?
Matta 24:6-7.....savaş açacak, yer yer kıtlıklar, depremler
olacak. Bütün bunlar...
Matta 24:21.....o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak
ki... böylesi olmamış...
Matta 24:34.....bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.
Matta 24:39.....İnsanoğlu’nun gelişi de öyle olacak...
ummadığınız bir saatte gelecektir.
1 Korintliler 15:51-58.....hepimiz ölmeyeceğiz... bir anda
bir göz kırpmasında değiştirileceğiz.
1 Selanikliler 4:13-18*.....İsa... gökten inecek... biz...
bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz.
2 Selanikliler 2:1-9.....imandan dönüş başlamadıkça... o
yasa
tanımaz adam ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir...
Tanrı’nın tapınağında oturup kendisini Tanrı ilan edecektir.
Esinleme 1:7-8.....İşte, bulutlarla geliyor! Her göz O’nu görecek.
Esinleme 3:10-11.....Sözüme uyarak sabırla dayandığın için,
yeryüzünde yaşayanları denemek için bütün dünyanın üzerine
gelecek olan deneme saatinden ben de seni esirgeyeceğim.
Esinleme 8:6.....Yedi melek, ellerindeki yedi borazanı
çalmaya hazırlandı.
Esinleme 15:1.....bir belirti gördüm... yedi belayı taşıyan
yedi melekti.
Esinleme 16:1.....Gidin, Tanrı’nın öfkesiyle dolu yedi tası
yeryüzüne boşaltın!
------------------------------------------------------------En’âm 6:50*.....Ben size, Allah’ın hazineleri yanımdadır,
demiyorum. Gaybı da bilmem;
Ahkaf 46:9*.....Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben
sadece bana vahyedilene...

78.
Herkes bir süre için Cehennem'de azap çekecek mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Mezmur 23:4.....Ölüm gölgesi vadisinde gezsem bile, şerden
korkmam; çünkü sen benimle berabersin.
İşaya 43:1-3*.....RAB şöyle diyor: Korkma, çünkü seni fidye
ile kurtardım; seni adınla çağırdım, sen benimsin... ateşin
içinden yürürken yanmıyacaksın, ve alev seni yakmıyacak.
Matta 18:12-14.....göklerdeki Babanız da bu kuçüklerden
hiçbirinin kaybolmasını istemez.
Yuhanna 3:16 & 36.....Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki,
biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri
mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.
Yuhanna 5:24.....beni gönderene iman edenin sonsuz
yaşamı
vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.
Romalılar
5:8-10.....Tanrı
bize
olan
sevgisini
şununla
kanıtlıyor biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü. Böylece
şimdi O’nun kanıyla aklandığımıza göre, O'nun aracılığıyla
Tanrı'nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir.
Romalılar 8:1-2 & 9*.....Mesih İsa’ya ait olanlara artık
hiçbir mahkumiyet yoktur.
Efesliler
1:13-14.....Ruh...
Tanrı’ya
ait
olanların
kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.
Efesliler 4:30.....Tanrı’nın Kutsal Ruhunu kederlendirmeyin.
Kurtuluş günü için o Ruh’la mühürlendiniz.
İbraniler
12:28.....Böylece
sarsılmaz
bir
egemenliğe
kavuştuğumuza göre, minnettar olalım.
1 Yuhanna 5:11-15 & 20.....Tanrı’nın tanıklığı da bize sonsuz
yaşam vermesidir. Bu yaşam O'nun Oğulundadır.
Yahuda 1:24-25.....Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, kendi yüce
huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz olarak çıkaracak güçtedir.
------------------------------------------------------------A’raf 7:179.....Andolsun, cehennem için de birçok cin ve
insan yarattık ki kalpleri var, fakat... onlar... da sapık...
Yusuf 12:103.....Ama sen, ne kadar istesen de, yine
insanların çoğu inanacak değillerdir.
Meryem 19:68-72*.....cehennemin çevresinde bulunduracağız...
İçinizden oraya gitmeyecek hiç kimse yoktur.
Rabb'inin
üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra korunanları
kurtarırız ve zalimleri öyle diz üstü çökmüş olarak bırakırız.
Secde 32:13*.....Dileseydik, herkese hidâyetini verirdik.
Fakat benden şu söz gerçekleşecektir: “Mutlaka cehennemi,
cinlerden ve insanlardan bir kısmiyle tamamen dolduracağım!”

79.
Bir insan’ın Cehennem'e giderse, daha
Cennete gitme olasılığı var mıdır?
Cehennem’e gitme olasılığı var mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

sonra oradan çıkıp
ya da Cennet’ten
Hayır
Hayır
Hayır

Daniel 12:1-2*.....kitapta yazılı bulunan herkes kurtulacak.
Ve yerin toprağında uyuyanlardan bir çoğu, bunlar ebedi
hayat, ve şunlar utanca ve ebedi nefrete uyanacaklar.
Matta 18:8.....Eğer elin ya da ayağın seni günah sokarsa,
onu kes at. Çolak ya da tek ayaklı olarak yaşama kavuşman,
iki el iki ayak sahibi olarak sönmez ateşe atılmandan iyidir.
Matta 25:41.....Ey lânetliler, çekilin önümden!
İblis ile
onun melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe yollanın!
Matta 25:46.....Bunlar sonsuz azaba uğrayacak, doğrular ise
sonsuz yaşama kavuşacaklar.
Luka 16:19-26*.....Ölüler diyarında ıstırap çeken zengin adam
başını kaldırıp uzakta İbrahim’i ve onun yanında Lazar’ı
görmüş. 'Ey babamız İbrahim, acı bana!' diye seslenmiş.
"Lazar'ı gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi
serinletsin. Bu alevlerin içinde azap çekiyorum...' Üstelik,
sizinle bizim aramıza öyle büyük bir uçurum yerleştirilmiştir
ki, ne buradan size geçmek isteyenler geçebilir, ne de oradan
kimse bize geçebilir.
Esinleme
14:9-11.....Böylelerine,
kutsal
meleklerin
ve
Kuzu'nun önünde ateş ve kükürtle işkence edilecek. Çektikleri
işkencenin dumanı sonsuzlara dek tüter... gece gündüz
rahatları yoktur.
Esinleme 20:11-15.....Adları yaşam kitabında yazılmamış
olanların hepsi, ateş gölüne atıldı.
------------------------------------------------------------En'am 6:128.....Allah’ın dile(yip affet)mesi hariç, orada
ebedi kalacaksınız.
A’raf 7:40-49.....deve, iğne deliğinden geçinceye kadar onlar
cennete giremeyeceklerdir!
Hud 11:107-108*.....Bahtsızlar ateştedirler... Gökler ve yer
durdukça
orada
sürekli
kalacaklardır.
Ancak
Rabb’in
(çıkarmayı) dilerse (o) başka.
Çünkü Rabb’in, istediğini
yapandır. Mutlu kılınanlar ise cennettedirler. Gökler ve yer
durdukça onlar orada sürekli kalacaklardır. Ancak Rabb’in
(çıkarmayı) dilerse, (o) başka.
Kesintisiz bir vergidir
(bu)!
Meryem 19:68-72*.....cehennemin çevresinde bulunduracağız...
İçinizden oraya gitmeyecek hiç kimse yoktur. Rabb’inin
üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra (günahtan)
korunanları kurtarırız ve zalimleri öyle diz üstü çökmüş
olarak bırakırız.

80.
Cennet'te cinsel ilişkiler ve evlilik olacak mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Matta 22:23-33*.....Dirilişten sonra insanlar ne evlenir, ne
de evlendirilir...
Markos
12:18-25.....İsa
onlara...
İnsanlar
ölümden
dirilince ne evlenir ne de evlendirilir.
Luka 20:27-36.....gelecek çağa ve ölülerin dirilişine erişmeye
layık görülenler ne evlenir, ne evlendirilir... Çünkü meleklere
benzerler ve dirilişin çocukları olarak Tanrı'nın çocuklarıdırlar.
1 Korintliler 15:35-52*.....Ölüler nasıl dirilecek? Nasıl bir
dedenle gelecekler?... Göksel bedenler var, dünyasal bedenler
de var... Doğal bir beden olarak gömülür, ruhsal bir beden
olarak diriltilir. Doğal beden olduğu gibi, ruhsal beden de
vardır... Kardeşler, şunu demek istiyorum, et ve kan Tanrı’nın
egemenliğini miras alamaz... İşte, size bir sır açıklıyorum.
------------------------------------------------------------Bakara 2:2.....Yararlı işler yapanlara... Onlar için orada
tertemiz eşler de vardır.
Al-i İmrân 3:15.....Rableri katında... kalacakları cennetler,
tertemiz eşler... vardır.
Nisa 4:57.....Orada kendilerine tertemiz eşler de vardır.
Yasin 36:55-56.....O gün cennet halkı... Kendileri ve eşleri,
gölgelerde... yaslanmışlardır.
Saffat 37:48-49.....Yanlarında da, yalnız kendilerine göz
dikmiş güzel gözlü eşler vardır. Saklı yumurta gibi bembeyaz
eşler.
Sad 38:52.....Yanlarında da bakışlarını yalnız (kocalarına)
diken (kendileriyle) yaşıt dilberler vardır.
Zuhruf 43:70.....“Haydi, siz cennete girin. Siz ve eşleriniz
ağırlanıp sevindirileceksiniz!”
Duhan
44:54.....onları,
iri
gözlü
hurilerle
de
evlendirmişizdir.
Tur 52:20*.....Onları, iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir.
Rahman 55:55-56.....Onlarda bakış(lar)ı(nı yalnız eşlerine)
diken(başka kimseye bakmayan böyle dilber)ler de var ki,
bunlardan önce onlara ne insan, ne de cin dokunmamıştır.
Rahman 55:70.....Onlarda da iyi huylu, güzel kadınlar var.
Rahman 55:72 & 74.....Çadırlara kapanmış huriler... Bunlardan
önce onlara ne insan, ne de cin dokunmamıştır.
Vakıa 56:17 & 22 & 35-38*.....Çevrelerinde, ebedi yaşamağa
erdirilmiş gençler dolaşırlar... İri gözlü huriler... Biz,
(oradaki) kadınları yeniden inşa ettik. Onları
bakireler
yaptık, Hep yaşıt sevgililer; Sağın adamları için.
Nebe 78:33.....Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar.

81.
Allah’ın amacına göre, bir erkek aynı zamanda birden fazla
kadın ile evlenebilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Çıkış 20:14*.....Zina etmeyeceksin.
Matta 19:3-9.....onlar artık iki değil, tek bedendir.
1 Korintliler 7:1-4*.....Ama cinsel ahlaksızlıklardan dolayı
her erkeğin bir karısı, her kadının bir kocası olsun.
Galatyalılar 5:19-20.....Benliğin işleri açıktır. Bunlar
cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat... bencil tutkular,
çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce
uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı'nın
Egemenliğini miras alamayacaklar.
1 Timoteyus 3:2.....Ancak gözetmen, ayıplanacak bir yönü
olmayan, tek karılı... ve para sevgisinden uzak biri olmalı.
------------------------------------------------------------Nisa 4:3-5*.....size helal olan (başka) kadınlardan ikişer,
üçer, dörder alın.
Nisa 4:24 & 129.....Ne kadar isteseniz de kadınlar arasında
(tam) adalet yapamazsınız.
Maide 5:5.....İnanan, namuslu, hür kadınlar... (evlenmek
üzere)... size helaldır.
Mü’minun 23:1-7*.....o mü’minler... eşleri yahut ellerinin
sahib olduğu (cariyeler) hariç onlar kınanmazlar. Ama bunun
ötesine gitmek isteyen olursa, işte onlar haddi aşanlardır.
Ahzab 33:21, 28 & 32-33.....Andolsun Allah’ın Elçisinde
sizin için... Ey peygamber! eşlerine söyle... istiyorsanız,
gelin size müt’a vereyim... en güzel örnek vardır...
peygamber kadınları, siz kadınlardan herhangi biri gibi
değilsiniz.
Ahzab 33:36-38.....Zeyd, o kadından ilişiğini kesince biz onu
sana nikahladık ki... bir güçlük olmasın.
Ahzab 33:50-52.....Ey peygamber, biz... kızlarını sana helal
kıldık... diğer mü’minlere değil, sırf sana mahsus olmak
üzere (helal kıldık). Biz eşleri ve ellerinin altında bulunan
(cariye)leri hakkında mü'minlere ne farz ettiğimizi bildik,
ki, sana bir zorluk olmasın... Onlardan dilediğini geri
bırakır, dilediğini yanına alırsın... Bundan sonra artık,
sana (başka) kadınlar... değiştirmek helal değildir.
Teğabun 64:14.....Ey inananlar, eşlerinizden... size düşman
olanlar vardır. Onlardan sakının.

82.
Kutsal Kitap'lar da kadınların hakları ve erkeklerin hakları
eşit midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

2 Tarihler 19:7.....Ve şimdi sizin üzerinizde
RAB korkusu
olsun; dikkat edin ve yapın; çünkü Allahınız RAB indinde
haksızlık, yahut hatır saymak, yahut rüşvet almak yoktur.
Matta
22:16.....kimseyi
kayırmadığını
biliyoruz.
Çünkü
insanlar arasında ayrım yapmazsın.
Elçilerin İşleri 15:8-9.....Kutsal Ruh'u tıpkı bize verdiği
gibi onlara da vermekle, onları kabul ettiğini gösterdi.
Romalılar 2:11.....Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz.
Romalılar 3:22.....Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla
aklar. Bunu iman eden herkez için yapar. Hiç ayrım yoktur.
Romalılar 10:12-13.....Yahudi ve Grek ayrımı yoktur, aynı Rab
hepsinin Rabbidir. Kendisine yakaranların hepsine karşı eli
açıktır. "Rab'be yakaran herkes kurtulacaktır."
1 Korintliler 11:11-12.....Rab'de ne kadın erkekten, ne de
erkek kadından bağımsızdır. Çünkü kadın erkekten yaratıldığı
gibi, erkek de kadından doğar. Ama her şey Tanrı'dandır.
Galatyalılar 2:6.....Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz.
Galatyalılar 3:28*.....Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne
özgür, ne erkek ne dişi ayrımı vardır. Hepimizi İsa'da
birsiniz.
Koloseliler 3:11.....köle ve özgür ayrımı yoktur. Mesih her
şeydir ve her şeydedir.
Yakup 2:9*.....insanlar arasında ayrım yaparsanız, günah
işlemiş olursunuz;
------------------------------------------------------------Bakara 2:223, 228 & 282*.....Kadınlarınız sizin tarlanızdır.
O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın... Erkeklerin,
kadınlar üzerinde(ki hakları), bir derece daha fazladır...
Erkeklerinizden iki kişiyi de şahit tutun. Eğer iki erkek
yoksa râzı olduğunuz şahitlerden bir erkek, iki kadın
(şahitlik etsin).
Nisa 4:3, 11, 34 & 176*.....size helal olan (başka)
kadınlardan
ikişer,
üçer
dörder
alın...
Allah
size,
çocuklarınız(ın alacağı miras) hakkında, erkeğe kadının
payının iki mislini tavsiye eder... Erkekler, kadınlar
üzerine yöneticidirler. Çünkü Allah, kimini kiminden üstün
kılmıştır... erkeğe, iki kadının payı kadar (pay verilir).

83.
Kutsal Kitap'lar
verilir mi?

da

bir

kocanın

Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

karısını
Evet
Evet
Evet

dövmesine

izin

Hayır
Hayır
Hayır

1 Korintliler 13:4-8*.....Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir.
Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz,
kendi çıkarını aramaz, kolayca öfkelenmez, kötülüğü anmaz.
Sevgi haksızlığa sevinmez, ama gerçek olanla sevinir. Sevgi
her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her
şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz.
Efesliler 5:25-29*.....Ey kocalar, Mesih inanlılar topluluğunu
nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de
karılarınızı öyle sevin. Mesih, inanlılar topluluğunu suyla
yıkayıp Tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini
feda etti... Aynı şekilde, kocalar da
karılarını kendi
bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever. Hiç
kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine,
onu besler ve kayırır, tıpkı Mesih’in inanlılar topluluğunu
besleyip kayırdığı gibi... Bununla birlikte, her biriniz
karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı
göstersin.
Titus 2:6-7.....Genç adamları da sağduyulu olmaya özendir.
İyi olanı yaparak her konuda onlara örnek ol.
1 Petrus 3:7.....Ey kocalar, aynı şekilde siz de karılarınızla
olan yaşayışınızda amlayışlı olun. Daha zayıf varlıklar ve
yaşam lütfunun ortak mirasçıkarı oldukları için onlara saygı
gösterin. Öyle ki, dualarınıza bir engel çıkmasın.
------------------------------------------------------------Bakara 2:36 & 223.....dedik ki: “Birbirinize düşman olarak
inin.
Sizin
yeryüzünde
kalıp...
Kadınlarınız
sizin
tarlanızdır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın.
Nisa
4:34*.....Dik
kafalılık,
şirretlik
etmelerinden
korktuğunuz kadınlara öğüt verin, yataklarından ayrılın, ve
onları dövün.
Eğer size itaat ederlerse artık onların
aleyhine başka yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür.
Taha 20:123.....o ağaçtan yediler. Böylece kendilerine kötü
yerleri göründü. (Böylece üreme organları ortaya çıktı.)
Üstlerini cennet yaprağiyle örtmeğe başladılar. Adem Rabb'i(nin
buyruğu)na karşı geldi de (yolunu) şaşırdı... Sonra Rabb'i...
Dedi ki: “Hepiniz oradan inin, birbirinize düşmansınız.”
Teğabun
64:14*.....Ey
inananlar,
eşlerinizden
ve
çocuklarınızdan
size
düşman
olanlar
vardır.
Onlardan
sakının... Mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir
fitne(deneme)dir, (Allah, onlarla sizi imtihan etmektedir.

84.
Bir Hıristiyan veya Müslüman başka bir inanca sahip olan bir
kişi ile evlenebilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Tesniye 7:3-4.....ve onlarla hısımlık etmeyeceksin; kızını onun
oğluna vermiyeceksin, ve onun kızını oğluna almıyacaksın.
Yeşu 23:12-13*.....onlarla hısımlık ederseniz, ve onlar size
ve siz onlara karışırsanız; iyi bilin ki, Allahınız RAB bu
milletleri gözünüzün önünden artık kovmıyacaktır; ve siz,
Allahınız RABBİN size verdiği bu iyi toprak üzerinden yok
oluncıya kadar, onlar sizin için kement ve tuzak, ve
böğürlerinizde ügendire, ve gözlerinizde diken olacaklardır.
Nehemya 13:26-27.....İsrail kıralı Süleyman bu şeylerle suç
işlemedi mi?... ecnebi kadınlar ona bile suç işlettirdiler.
Romalılar 16:17.....ayrılıklara ve sapmalara neden olanlara
dikkat edin, onlardan sakının.
1 Korintliler 7:10, 27 & 39.....Evli olanlara ise şunu
buyuruyorum, daha doğrusu Rab buyuryor: kadın kocasından
ayrılmasın... Evli misin, boşanmayı isteme. Bekâr mısın,
kendine bir eş arama. Ama evlenirsen, günah işlemiş
olmazsın... Bir kadın, kocası yaşadıkça kocasına bağlıdır.
Kocası ölürse, kadın dilediği kimseyle evlenmekte özgürdür;
yeterki, o kimse Rab'be ait olsun.
2 Korintliler 6:14 & 17*.....İmansızlarla aynı boyunduruğa
girmeyin. Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla
karanlığın
ne
beraberliği
olabilir?...
Bu
nedenle,
"İmansızların arasından çıkıp ayrılın" diyor Rab.
2 Selanikliler 3:6 & 14.....Kardeşler, bizden aldıkları
öğretilere uymayıp... uzak durmanızı Rab İsa Mesih'in adıyla
buyuruyorz. Eğer bu mektuptaki sözlerimize uymayan olursa,
onu mimleyin. Yaptıklarından utansın diye onunla ilişki kesin.
2 Yuhanna 10-11.....Eğer biri size gelir de bu öğretişi
getirmezse, kendisini evinize almayın, ona selam bile
vermeyin. Çünkü böyle birine selam veren, onun kötü işlerine
ortak olur.
------------------------------------------------------------Maide 5:5*.....Ve inanlardan, namuslu hür kadınlar ve sizden
önce kendilerine Kitab verilenlerden namuslu hür kadınlar –
zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın namuslu bir biçimde
mehirlerini verdiğiniz takdirde size helâldir.

85.
Boşanmanın tek geçerli sebebi zina mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Malaki 2:16.....İsrailin Allahı RAB diyor: Ben boşamadan, ve
esvabını gaddarlıkla örten adamdan nefret ederim, orduların
RABBİ diyor; bunun için ruhunuzu sakının da hainlik etmeyin.
Matta 5:32*.....Ama ben size diyorum ki, karısını cinsel
ahlaksızlıktan başka bir nedenle boşayan her adam, onu zinaya
itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.
Matta 19:4-9.....Tanrı’nın birleştirdiğini, insan ayırmasın...
İsa onlara, “Musa, karılarınızı boşamanıza, yüreklerinizin
katılığından ötürü izin verdi” dedi. Başlangıçta bu böyle
değildi.
Ben
size
şunu
söyleyeyim,
karısını
cinsel
ahlaksızlıktan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen,
zina etmiş olur. Boşanmış kadınla evlenen de zina etmiş olur."
Matta 19:9*.....cinsel ahlaksızlıktan başka bir nedenle
boşayıp başkasıyla evlenen, zina etmiş olur.
Boşanmış
kadınla evlenen de zina etmiş olur.
Romalılar 7:3.....kadın, kocası yaşarken başka bir erkekle
ilişki kurarsa, zina edici diye anılır.
1 Korintliler 7:10.....Evli olanlara... Rab buyuruyor: kadın
kocasından ayrılmasın.
1 Korintliler 7:27.....Evli misin, boşanmayı isteme.
1 Korintliler 7:39.....Bir kadın, kocası yaşadıkça kocasına
bağlıdır. Kocası ölürse... özgürdür.
------------------------------------------------------------Bakara 2:228-229.....Boşanmış kadınlar, üç kur’ (üç âdet veya
üç temizlik süresi bekleyip) kendilerini gözetlerler... Boşama
iki defadır. Ya iyilikle tutmak, ya da güzelce salıvermek...
Bakara
2:232.....Kadınları
boşadığınız
zaman...
(eski)
kocalarıyle evlenmelerine engel olmayın.
Nısa 4:129-130.....Kadınlar arasında adalet yapamazsınız...
Eğer (eşler) ayrılırlarsa...
Ahzab 33:36-38.....Zeyd, o kadından ilişiğini kesince biz onu
sana nikahladık ki... bir güçlük olmasın.
Ahzab 33:49*.....Ey inananlar, inanan kadınları nikahlayıp...
boşarsanız... serbest bırakın.
Ahzab 33:52.....Bundan sonra artık, sana (başka kadınlar...
değiştirmek helal değildir.
Mümtehine 60:10.....Kâfir kadınların ismetlerini tutmayın
harcadığınız (mehr)i isteyin.
Talak 65:1-2*......Ey peygamber, kadınları boşadığınız zaman
iddetleri içinde boşayın...

86.
Allah’ın insanlara fiziksel şifa vermesiyle ilgili ayetler
var mı? **
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Çıkış 15:26*.....Mısırlılara verdiğim hastalıkların hiç
birini sana vermeyeceğim; çünkü ben sana şifa veren RAB’İM.
Mezmur 30:2.....Ya RAB Allahım, seni imdada çağırdım, ve bana
sağlık verdin.
Mezmur 103:2-3.....RABBİ... Bütün hastalıklarını iyi eden.
İşaya 53:5.....Fakat günahlarımızdan ötürü o yaralandı...
ve onun berelerile biz şifa bulduk.
Yeremya 17:14.....RAB, bana şifa ver, ve ben şifa bulurum;
Yeremya 30:17.....seni iyi edeceğim, ve yaralarından sana
şifa verceğim, RAB diyor...
Matta 4:23.....İsa... halk arasında rastlanan her hastalığı,
her illeti iyileştiriyordu.
Matta 10:1 & 8.....İsa... her hastalığı her illeti
iyileştirmek üzere onlara kötü ruhlar üzerine yetki verdi.
Matta 14:35-36.....İsa'ya tanıyınca... hastaların hepsini
O'na getirdiler. Yalnız giysisinin eteğine... dokunanların
hepsi de iyileşti.
Luka 6:19.....O'nun içinden akan bir güç herkese şifa
veriyordu.
Luka 7:14.....İsa... “sana kalk diyorum!” ölü doğrulup
oturdu...
Luka 9:1-2.....İsa, onikileri yanına çağırarak onlara tüm cinleri
kovmak ve hastalıkları iyileştirmek için güç ve yetki verdi.
Yuhanna 14:12-14.....benim yaptığım işleri bana iman edenin
kendisi de yapacaktır.
Elçilerin
İşleri
2:16-23.....İsa...
yaptığı
mucizeler,
harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir.
Elçilerin İşleri 5:12-16.....Hastaları ve... acı çekenleri
getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi.
1 Korintliler 12:28 & 30.....Tanrı, inanlılar topluluğunda...
hastaları iyileştirme gücü olanları... atadı.
Yakup 5:14-16*.....İçinizden biri sıkıntıda mı?... İmanla
edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracak.
1 Petrus 2:24.....O’nun yaralarıyla şifa buldunuz.
------------------------------------------------------------** Not: Kur’an’ın kapsadığı tarihî süreç içinde fiziksel şifa
ile ilgili herhangi bir örnek yoktur. Ama Kitab-ı Mukaddes'te
"şifa" ile ilgili olayların sayısı 139'dur. İncil'de ise İsa
Mesih'in "şifa" ile ilgili örneklerinin sayısı 26'dır.

87.
Allah insanların ezberlemiş olduğu aynı
tekrar tekrar duymak istiyor mu? (Namaz)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

duaları

her

gün

Hayır
Hayır
Hayır

Matta
6:5-8*.....Dua
ettiğiniz
zaman
ikiyüzlüler
gibi
olmayın! Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve
caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar.
Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır! Siz
ise, dua edeceğiniz zaman odanıza girip kapıyı ötrün ve
gizlide olan Babanıza dua edin.
Gizlilik içinde yapılanı
gören Babanız da sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde,
putperestler gibi boş sözler tekrerlayıp durmayın.
Onlar,
söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar.
Siz onlara benzemeyin!
Çünkü Babanız, nelere gereksinmeniz
olduğunu daha siz O'ndan dilemeden önce bilir.
Yuhanna 4:24*.....Tanrı ruhtur, O'na tapanlar da ruhta ve
gerçekte tapınmalıdırlar.
Efesliler 6:17-18.....Kurtuluş miğferini ve Tanrı sözü olan
Tuh'un kılıcını alın. Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman
Ruh'ta dua edin.
1 Korintliler 14:14.....O halde ne yapmalıyım? Ruhumla dua
edeceğim, zihnimle de dua edeceğim.
1 Selanikliler 5:16-17.....Her zaman sevinin. Durmadan dua
edin.
Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği
budur. Ruh'u söndurmeyin. Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin.
------------------------------------------------------------Nisa 4:103.....namaz, müm'minlere vakitli olarak farz kılınmıştır.
Maide 5:6.....Ey inananlar, namaza dur(mak iste)diğiniz zaman
yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı
meshedin ve ayaklarınızı da topuklara kadar.
Hûd 11:114*.....Gündüzün iki tarafında (sabah, akşam) ve
gecenin (gündüze) yakın saatlerinde namaz kıl; çünkü
iyilikler kötülükler giderir. Bu ibret alanlara öğüttür.
İsra 17:78*.....Güneşin (ufukta aşağı) kaymasından gecenin
kararmasına (yatsı vaktine) kadar namaz kıl ve sabahın
Kur'an'ın(ı, uzunca Kur'an okunan sabah namazını) da
(unutma). Çünkü sabah namazı, (melekler tarafından) görülür.
Tâhâ
20:130.....Onların
dediklerine
sabret,
güneşin
doğmasından ve batmasından önce Rabb'ini överek tesbih et;
gece saatlerinden bir kısmında ve gündüzün taraflarında
(O'nu) tesbih et ki memnûn olasın.

88.
Allah insanların her yıl otuz gün oruç tutmasını istiyor mu?
(Ramazan)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

İşaya
58:6*.....Kötülük
zincirlerini
açmak,
boyunduruk
bağlarını çözmek, ve ezilmiş olanları hür olarak koyvermek,
ve her boyunduruğu kırmak, benim seçtiğim oruç bu değil mi?
Joel 2:12-13.....Rab diyor, bana bütün yüreğinizle, ve
oruçla... dönün; ve esvabınızı değil yüreğinizi yırtın ve
Allahınız RABBE dönün; çünkü o lûtfeder, ve çok acır, geç
öfkelenir, ve inayeti çoktur... oruç takdis edin toplantıya
çağırın; kavımı toplayın, cemaati takdis edin...
Matta 6:17*.....Siz oruç tuttuğunuz zaman, başınıza yağ sürüp
yüzünüzü yıkayın. Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan
Babanıza oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılan gören
Babanız sizi ödüllendirecektir.
Matta 9:14-15.....Yahya'nın öğrencileri gelip İsa'ya, "Biz ve
Ferisiler oruç tutuyoruz da, senin öğrencilerin niçin
tutmuyorlar?" diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi: "Güvey
hâlâ aralarındayken, davetliler yas tutar mı hiç?
Ama
güveyin aralarından alınacağı günler gelecek, işte o zaman
oruç tutacaklar.
Luka 4:1-2.....Kutsal Ruh'la dolu olarak Şeria nehrinden
dönen İsa, Ruh'un yönlendirmesiyle dolaştırılarak kırk gün
süreyle İblis tarafıdan denendi. O günlerde hiçbir şey
yemedi. Dolayısıyla bu sürenin sonunda açıkmıştı.
Elçilerin İşlşeri 13:2.....Rab'be tapınıp oruç tutarlarken
Kutsal Ruh kendilerine şöyle dedi: "Barnaba'yla Saul'u,
kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın."
Elçilerin İşleri 14:23.....Pavlus'la Barnaba her toplulukta
imanlılar için ihtiyarlar seçtiler. Dua ve oruçla onları,
Rab'be emanet ettiler.
------------------------------------------------------------Bakara
2:183-185*.....Ey
inananlar,
sizden
öncekilere
yazıldığı gibi (günahlardan) korunmanız için sizin üzerinize
de oruç yazıldı. Sayılı günler olarak. Sizden kim hasta veya
seferde olursa tutmadığı günler sayısınca başka günlerde
(tutar)... Bilirseniz oruç tutmanız, sizin için daha
hayırlıdır. Ramazan ayı... Kim ayı görürse oruç tutsun. Kim
hasta olur, yahut seferde bulunursa tutmadığı günler
sayısınca başka günlerde oruç tutsun.
Bakara 2:187*.....Oruç gecesi, kadınlarınıza yaklaşmak, size
helâl kılındı... şafağın beyaz ipliği siyah iplikten
ayırdedilinceye kadar yeyin, için; sonra tâ gece olunca dek
orucu tamamlayın; mescidlerde ibâdete çekilmiş iken kadınlara
yaklaşmayın.

89.
Kutsal Kitap'dar da müzik, dans ve ilâhiler ile ilgili teşvik
eden ayetler var mı? **
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Çıkış 15:1-3*.....O zaman Musa ve İsrail oğulları ilahiyi
RABBE terennüm ettiler, ve söyliyip dediler: RABBE terennüm
edeceğim... RAB kuvvetim ve mezmurumdur. O bana kurtuluş oldu;
O benim Allahımdır, ve ona hamdedeceğim... İsmi Yehovadır.
Çıkış 15:20-21.....Miryam eline tef aldı... bütün kadınlar
teflerle ve rakıslarla onun arkasından çıktılar.
Tesniye 31:19-22 & 30.....Musa... ilahiyi yazdı, ve onu
İsrail oğullarına öğretti... şu ilahinin sözleri...
2 Samuel 6:14.....Davut RABBİN önünde bütün kuvvetile
raksediyordu...
Mezmur 47:1 & 6-7.....Allaha terennüm edin, terennüm edin...
Mezmur 100:1-2.....Ey bütün dünya, meserretle RABBE nida
edin. Onun önüne terennümle girin.
Mezmur 149:3.....Raks ile onun ismine hamdetsinler; Ona tef
ve çenk ile terennüm etsinler.
Mezmur 150:1-6.....Tef ve raks ile ona hamdedin; sazlar ve
borular ile ona hamdedin. Sesli zillerle...
Vaiz 3:4.....dövünmenin vakti var, ve oynamanın vakti var.
İşaya 42:10.....RABBE yeni bir ilahi, ve yerin ucundan onun
hamdini terennüm edin.
Matta 26:30.....Bir ilahi söyledikten sonra dışarı çıkıp
Zeytin dağına doğru gittiler.
Luka 7:31-35.....Size kaval çaldık, oynamadınız.
1
Korintliler
14:14-15.....Ruhumla
ilahi
söyleyeceğim,
zihnimlede ilahi söyleyeceğim.
Efesliler 5:18-19.....ruhsal ezgiler söyleyerek... Rabbe
nağmeler yükseltin, terennüm edin.
Koloseliler
3:16*.....ilahiler
ve
ruhsal
ezgiler
söyleyerek... Tanrı’ya nağmeler yükseltin.
Yakup 5:13.....İçinizden... Biri sevinçli mi? İlahi Söylesin.
Esinleme 5:8-10.....O’nun önünde yere kapandılar... Yeni bir
ezgi söylüyorlardı...
Esinleme 15:2-3.....Tanrı’nın kulu Musa’nın ve Kuzu’nun
ezgisini söylüyorlardı...
------------------------------------------------------------** Not: Kur’an’da müzik, ilahiler, ve dans ile ilgili ayetler
yoktur. Ama Kitab-ı Mukaddes'te bu kelimeler 450 kez
geçmektedir.

90.
Allah düşmanlarımıza lânet etmemizi onaylar mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Matta 11:19.....İnsanoğlu geldiği zaman hem yedi, hem içti...
Vergi görevlilerle ve günahkârlarla dost oldu!
Luka
6:27-31*.....düşmanlarınızı
sevin,
sizden
nefret
edenlere iyilik yapın, size lânet edenler için iyilik
dileyin, size hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza
tokat atana öbürünü de çevirin...
İnsanların size nasıl
davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın.
Romalılar 3:12-14.....Yoldan saptılar... Ağızları lânet ve
acı sözlerle doludur... Dudaklarının altında yılan zehiri var.
Romalılar 11:28.....Yahudiler Müjde'yi reddederek sizin
uğrunuza Tanrı'ya düşman oldular, ama Tanrı'nın seçimine göre
atalarının uğruna sevgilidirler.
Romalılar 12:14 & 20-21*......Size zulmedenler için iyilik
dileyin. İyilik dileyin, lânet etmeyin... Ama "Düşmanın
acıkmışsa onu doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu
utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.
1 Korintliler 5:12-13.....İnanlılar topluluğunun dışındakileri
yargılamaya benim ne hakkım var?... Topluluğun dışında
kalanları Tanrı yargılar.
Efesliler 2:14.....Çünkü Mesih'in kendisi... düşmanlığı yıktı.
Yakub 3:8-10.....Dil, öldürücü zehirle dolu, dinmeyen bir
kötülüktür. Dilimizle Rab'bi, Baba'yı överiz. Yine dilimizle
Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış olan insanlara söveriz. Övgü
ve sövgü aynı ağızdan çıkıyor. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı.
------------------------------------------------------------Bakara 2:159-160*.....İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti
- biz Kitab’da insanlara açıkça belirttikten sonra gizleyenler (var ya), işte onlara hem Allah lânet eder, hem
bütün lânet edebilenler lânet eder.
Al-i İmrân 3:61*.....Kim sana gelen ilimden sonra seninle
tartışmaya kalkarsa, de ki: “Gelin
oğullarımızı ve
oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve
kendinizi çağıralım, sonra gönülden lânetle dua edelim de,
yalancıların üstüne Allah’ın lânetini dileyelim.”
Mücadele 58:22.....Allah'a ve âhiret gününe inanan bir
milletin, babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da
olsa Allah'a ve Resûlüne düşman olanlarla dostluk ettiğini
görmezsin.
Mümtehine 60:1 & 9.....Ey inananlar! Benim de düşmanım, sizin
de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin... Kim onlarla
dost olursa işte zâlimler onlardır.

91.
Yahudiler bir kavim olarak lânetli midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Tekvin 12:1-4.....Ve RAB Abrama dedi... seni büyük millet
edeceğim... ve bereket ol; ve seni mubarek kılanları mubarek
kılacağım, ve sana lanet edene lânet edeceğim.
Tekvin 17:1-16.....İshakla ahdimi sabit kılacağım.
Sayılar 22:12.....Allah Balama dedi: Onlarala gitmiyeceksin;
o kavma lânet etmiyeceksin; çünkü mubarektir.
Sayılar 24:9*.....Seni mubarek kılan mubarek olsun, ve sana
lânet eden lânetli olsun.
Tesniye 4:7-8.....kendisine böyle yakın Allah olan hangi
büyük millet vardır?... bu şeriat gibi o kadar adil
kanunları...
Tesniye 14:2.....bütün kavmlardan üstün olarak, kendisine has
bir kavm olmak üzre seni seçti.
Tesniye 26:19.....Allahın RABBE mukaddes bir kavm olasın diye
yarattığı bütün milletlerden... seni üstün kılacaktır.
Romalılar 3:1-4*.....Yahudi’nin ne üstünlüğü var? Her yönden
çoktur. Birincisi, Tanrı’nın sözleri Yahudilere emanet edildi.
Peki Yahudilerin bazıları güvenilmez çıktılarsa ne olur?
Onların
güvenilmezliği
Tanrı'nın
güvenilirliğini
ortadan
kaldırır mı? Kesinlikle hayır!
Romalılar
9:3-4.....Kardeşlerimin
soydaşlarım
olan
İsraillilerin... Oğulluk, yücelik, antlaşmalar, buyrulan
Kutsal Yasa, tapınma düzeni ve vaatler onlarındır.
Romalılar 11:1-32.....Öyleyse şunu soruyorum: Tanrı kendi
halkından yüz mü çevirdi?
Kesinlikle hayır!... Tanrı önceden
bildiği kendi halkından yüz çevirmedi... Öyelese şunu soruyorum:
Yahudiler yıkılmak üzere mi sendelediler? Kesinlikle hayır! Ama
onları kıskandırmak için suçlarından ötürü diğer uluslara
kurtuluş verildi... Sonuçta bütün İsrail kurtulacaktır... Çünkü
Tanrı’nın armağanları ve çağrısı geri alınamaz.
Galatyalılar 4:23 & 31.....Köle kadından olan oğul olağan
yoldan, özgür kadından olan oğul ise vaat sonucu doğdu. İşte
böyle kardeşler, biz köle kadın değil, özgür kadının çocuklarıyız.
------------------------------------------------------------Bakara 2:88-89 & 159.....Allah onları lânetlemiştir... işte onlara
hem Allah lânet eder, hem bütün lânet edebilenler lânet eder.
Nisa 4:46-47*.....Yahudilerden öyleleri var ki... Allah
inkârlarından dolayı onları lânetlemiştir.
Nisa 4:52.....İşte onlar, Allah’ın lânetlediği insanlardır.
Maide
5:13
&
64*.....Sözlerini
bozdukları
için
onları
lânetledik
ve
kalblerini
katılaştırdık.
Yahudiler...
söylediklerinden ötürü lânetlendiler.
Maide 5:82.....inananlara en yaman düşman olarak yahudileri...

92.
Kutsal bir Allah, öç almayı
insanların eline bırakır mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

ve

ceza

Evet
Evet
Evet

vermeyi

günahlı

Hayır
Hayır
Hayır

Tesniye 32:35-36*.....Öç ve ceza benimdir...RAB kendi kavmına
hükmedecektir.
Romalılar 2:1-3.....Başkasını yargılayan ey adam, kim olursan
ol, özürlü değilsin. Başkasını yargıladığın konuda kendini
mahkum ediyorsun. Çünkü... aynı şeyleri yapıyorsun.
Romalılar 12:9-20.....Sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten
tiksinin, iyiliğe bağlanın... Sıkıntıya dayanın... Size
zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet
etmeyin... Hiç kimseye kötülüğe karşı kötülük etmeyin...
Mümkünse, elinizden geldiği kadar bütün insanlarla barış içinde
yaşayın. Sevgili kardeşler, kendi öcünüzü kendiniz almayın;
bunu Tanrı’nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır: “Rab
diyor ki, Öç benimdir, kötülüğün karşılığını ben vereceğim.”...
Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.
İbraniler 10:30*.....Çünkü , “Öç benimdir, karşılığını ben
vereceğim” ve yine, "Rab, kendi halkını yargılayacak" diyeni
tanıyoruz. Diri Tanrı'nın eline düşmek korkunç bir şeydir.
Yakup 1:22.....insanın öfkesi, Tanrı’nın istediği doğruluğu
sağlamaz.
Esinleme 6:9-10.....Tanrı sözü ve sürdürdükleri tanıklık
nedeniyle
öldürülmüş
olanların
canlarını
gördüm...
Yeryüzünde yaşayanları yargılayıp onlardan kanımızın öcünü
almak için daha ne kadar bekleyeceksin?”... Kendileri gibi
öldürülecek olan diğer Tanrı kullarının ve kardeşlerinin
sayısı tamamlanıncaya dek, kısa bir süre daha beklemeleri
istendi.
Esinleme 19:1-2.....Haleluya! diyorlardı. Kurtarış, yücelik
ve güç Tanrımıza özgüdür. Çünkü O'nun yargıları doğru ve
adildir. Yeryüzünü cinsel ahlaksızlığıyla yozlaştıran büyük
fahişeyi yargılayıp kendi kullarının kanının öcünü aldı.
------------------------------------------------------------Bakara 2:178*.....Ey inananlar, öldürmede kısas size farz
kılındı.
Bakara 2:179.....Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için
hayat vardır, böylece korunursunuz.
Hac 22:60.....Kim kendisine yapılan cezanın dengiyle ceza
verir... Allah ona yardım eder.
Şura 42:39-41*.....Kötülüğün cezası, yine onun gibi bir
kötülüktür.

93.
Dinde, baskı ve zorlama söz konusu olur mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

1 Korintliler 7:37.....Ama zorunluluk altına bulunmayan...
2 Korintliler 4:21.....Ne istiyorsunuz? Size sopayla mı
geleyim, yoksa sevgi ve yumuşak ruhla mı?
2 Korintliler 9:7.....İsteksizce ya da zorlaymış gibi değil,
herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin.
Galatyalılar 2:3.....Benimle birlikte olan Titus bile, Grek
olmasına karşın, sünnet edilmeye zorlanmadı.
2 Timoteyus 2:24-25*.....Rab’bin kulu kavgacı olmamalı.
Tersine, herkese karşı sevecen ve öğretmeye yetenekli olmalı,
haksızlıklara sabırla dayanmalı. Kendisine karşı olanları
yumuşaklıkla yola getirmeli.
Titus 3:2*.....Kimseyi kötülemesinler. Kavgacı değil, uysal
olsunlar. Tüm insanlara her bakımdan yumuşak davransınlar.
Filimon 1:13-14.....Müjde uğruna tutuklu olduğum sürece senin
yerine bana hizmet etmesi için onu yanımda alıkoymak
istemedim. Çünkü yapacağın iyiliğin zorunluluktanmış gibi
değil, gönülden olmasını istedim.
1 Petrus 5:2.....Zorunluluktanmış gibi değil, Tanrı’nın
istediği şekilde, gönüllü olarak gözetmenlik yapın.
------------------------------------------------------------Bakara 2:256*.....Dinde zorlama yoktur.
Al-i İmrân 3:20.....Eğer İslam olurlarsa doğru yolu bulurlar.
Yok eğer dönerlerse, sana düşen, yalnız duyurmaktır.
Nisa 4:90.....sizinle savaşmazlar ve sizinle barış içinde
yaşamak isterlerse, Allah size, onlara saldırmak için bir yol
vermemiştir.
Yunus 10:99.....Rabb’in isteseydi, yeryüzündekilerin hepsi
mutlaka inanırdı. O halde sen mi insanları mü’min olmaları
için zorlayacaksın?
Hud 11:28.....Şimdi siz onu istemezken, biz sizi o (Tanrı
rahmeti)ne zorla mı sokacağız?
Kehf 18:29.....Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin.
Kaf 50:45.....Sen onların üstünde bir zorlayıcı değilsin,
sadece tehdidimden korkanlara Kur’an’la öğüt ver.
Gasiye 88:21-22.....(Ey Muhammed), sen öğüt ver, çünkü sen
ancak öğüt verensin. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.
Kâfirun 109:6*.....Sizin dininiz size, benim dinim banadır.

94.
İsa Mesih’ten sonra (M.S.) Allah,
insanlara karşı savaşı teşvik eder mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

diğer

inançlardaki

Hayır
Hayır
Hayır

Luka 6:27 & 35.....Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik
yapın, hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin.
Romalılar 12:17-21*.....Hiç kimseye kötülüğe karşı kötülük
etmeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin.
Mümkünse, elinizden geldiği kadar bütün insanlarla barış
içinde yaşayın... Düşmanın acıkmışsa onu doyur, susamışsa su
ver... Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.
Galatyalılar 5:19-21.....Benliğin işleri açıktır. Bunlar...
düşmanlık, çekişme... öfke... ayrılıklar, bölünmeler... ve
benzeri şeylerdir... Sizi... uyarıyorum, böyle davrananlar
Tanrı'nın Egemenliğini miras alamayacaklar.
Efesliler 6:10-18*.....Çünkü savaşımız insanlara karşı değil,
kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına... karşıdır.
2 Timoteyus 2:24-26.....Rab’bin kulu kavgacı olmamalı.
Titus 3:1-6.....İmanlılara... Kavgacı değil uysal olsunlar.
Yakup 1:20.....insanın öfkesi, Tanrı’nın istediği doğruluğu sağlamaz.
------------------------------------------------------------Bakara 2:191-193, 194-195, 216 & 244.....Onları nerede
yakalarsanız öldürün... din yalnız Allah’ın olsun... Kim size
saldırırsa... siz de ona saldırın... Gerçi hoşunuza gitmez ama,
size savaş yazıldı (farz kılındı)... Allah yolunda savaşın...
Nisa 4:71-78 & 84.....Ey inananlar... birlikte savaşa
gidin... İnananları da (savaşa) teşvik et... şiddetli...
Maide 5:45.....onlara, cana can, göze göz...kısas yazdık.
Enfal 8:39 & 64-66*.....din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla
savaşın!... Ey peygamber, müminleri savaşa teşvik et.
Tevbe 9:5, 12, 29 & 41-52*.....(Allah’a) ortak koşanları nerede
bulursanız öldürün... dininize dil uzatırlarsa, o küfür
önderleriyle
hemen
savaşın...
Kendilerine
Kitab
verilenlerden... küçül(üp boyun eğ)erek elleriyle cizye
verecekleri zamana kadar savaşın... canlarınızla Allah yolunda
cihad edin.
Muhammed 47:4.....inkar edenlerle karşılaştığınız zaman hemen
boyunlarını vurun.
Fetih 48:16.....onlarla (ya) dövüşürsünüz, yâhut (onlar)
müslüman olurlar.
Saf 61:2-4.....Allah, kendi yolunda... çarpışanları sever.
Tahrim 66:9.....Ey peygamber, kâfirlerle ve ikiyüzlülerle
savaş, onlara karşı sert davran.

95.
Cihada (savas) katılanlara bir teşvik
herhangi bir ödülü vaat ediliyor mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

olarak

Cennette

Hayır
Hayır
Hayır

Matta 15:18-19.....Ne var ki ağızdan çıkan, yürekten
kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler,
cinayet... ve iftara hep yürekten kaynaklanır.
Matta 19:18.....İsa şu karşılığı verdi: “‘Adam öldürme...'"
Yuhanna 8:44.....Siz babanız İblis’tensiniz... O başlangıçtan
beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur.
Galatyalılar 5:21.....Benliğin işleri açıktır... düşmanlık,
çekişme, kıskançlık, öfke...
1 Timoteyus 1:8-11.....yasa doğru olanlar için değil...
katiller... yalancılar... için konmuştur.
1 Yuhanna 3:15.....Kardeşinden nefret eden katildir.
Esinleme 9:21*.....Adam öldürmekten, büyü yapmaktan... ve
hırsızlıklarından... tövbe etmediler.
Esinleme 21:8.....imansız... adam öldüren... onların yeri,
kükürtle yanan ateş gölüdür.
Esinleme 22:15*.....cinsel ahlaksızlıkta bulunanlar... adam
öldürenler... hepsi dışarıda kalacaklar.
------------------------------------------------------------Bakara 2:154 & 244.....Allah yolunda savaşın ve bilin ki
Allah, işitendir, bilendir.
Al-i İmrân 3:157-158*.....Eğer Allah yolunda öldürülür, ya da
ölürseniz... daha iyidir... Ölür veya öldürülürseniz, elbette
Allah(ın huzurun)a çıkarılacaksınız.
Al-i İmrân 3:169.....Allah yolunda öldürülenleri ölüler
sanma; hayır, (onlar) diridirler...
Al-i İmrân 3:200.....Ey inanlar, sabredin, direnin. Savaşa
hazırlıklı, uyanık bulunun...
Nisa 4:74*.....Dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında
sandanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda
savaşır da öldürülür veya gaalib gelirse, biz ona yakında
büyük bir mükafat vereceğiz.
Nisa 4:77 & 95-96.....Allah... canlarıyle cihat edenleri
derece bakımından... üstün kılmıştır.
Tevbe 9:82 & 111.....müminlerden... Allah yolunda savaşırlar,
ölürler ve öldürülürler.
Hadid 57:19.....Allah’a... elçilerine inananlar... sıddıklar...
şehitler... Onların nurları vardır.
Saf 61:12.....Allah yolunda... savaşırsınız... sizin için en
iyisi budur.

96.
Allah dünyayı yarattıktan sonra, insanlara örnek olsun diye
yedinci gün dinlendi mi? **
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Tekvin 2:2-3*.....Ve Allah yaptığı işi yedinci günde bitirdi;
ve yaptığı bütün işten yedinci günde istirahat etti. Ve Allah
yedinci günü mubarek kıldı, ve onu takdis etti; çünkü Allah
yaratıp yaptığı bütün işten o günde istirahat etti.
Çıkış 20:8-11.....Sebt gününü takdis etmek için onu hatırında
tut. Altı gün işliyeceksin, ve bütün işini yapacaksın; fakat
yedinci gün Allah’ın RABBE Sebttir; sen ve oğlun ve kızın,
kölen ve cariyen ve hayvanların, ve kapılarında olan garibin,
hiç bir iş yapmıyacaksın; çünkü RAB gökleri, yeri ve denizi
ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı, ve yedinci
günde istirahat etti; bunun için RAB Sebt gününü mubarek
kıldı, ve onu takdis etti.
Markos 2:23-28.....İsa onlara, "İnsan Sept günü için değil,
Sept günü insan için yaratıldı." dedi. "Bu nedenle İnsanoğlu
Sept gününün de Rabbidir."
Luka 6:5.....Ferisilerden bazıları, "Sept günü yapılması
yasak olanı neden yapıyorsunuz?" dediler... İsa onlara,
“İnsanoğlu Sept gününün de Rabbidir.” dedi.
Yuhanna 19:31.....Sept günü büyük bayramdı.
İbraniler 4:4.....Oysa Tanrı, dünyanın kuruluşundan beri
işlerini tamamlamıştır. Çünkü bir yerde yedinci günle ilgili
şunu demiştir: “Tanrı yedinci günde bütün işlerinden dinlendi.”
İbraniler 4:3-4 & 9-10*.....Tanrı, dünyanın kuruluşundan beri
işlerini tamamlamıştır. Çünkü bir yerde yedinci günle ilgili
şunu demiştir: "Tanrı yedinci günde bütün işlerinden
dinlendi"... İşte böylece, Tanrı’nın halkına bir sept günü
dinlenmesi kalıyor. Tanrı kendi işlerinden nasıl dinlendiyse,
O’nun huzur diyarına giren de kendi işlerinden öylece dinlenir.
------------------------------------------------------------Kaf 50:38*.....Andolsun, biz gökleri, yeri ve ikisi arasında
bulunanları altı günde yarattık, bize hiçbir yorgunluk dokunmadı.
** Not: Kur'an'da bir "Sept" gününden ve Allah'ın istirahat
etmesinden bahsedilmemektedir. Kutsal Kitap’ta anlatılan
istirahat etme olayı, Allah’ın yorulmasıyla ilgili değildir.
İnsanların dinlenmesine örnek olması açısından verilmiştir
çünkü İşaya 40:28’e gore: “Ebedi Allah, dünyanın üçlarını
yaratan, zayıflamaz ve yorulmaz.”

97.
Tufanda, Nuh’un oğullarından biri boğulduktan sonra, gemisi
Cudi dağı üzerine mi oturmuştur?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

Tekvin 6:9-22.....Nuhun zürriyeti bunlardır. Nuh sadık
adamdı, ve kendi devirlerinde kâmildi; Nuh Allah ile
yürüdü. Ve Nuh üç oğul babası oldu: Sam, Ham ve Yafet. Ve
Allahın önünde yeryüzü bozulmuştu, ve yeryüzü zorbalıkla
dolmuştu. Ve Allah yeryüzünü gördü, ve işte, bozulmuştu;
çünkü yeryüzünde bütün beşer yolunu bozmuştu. Ve Allah
Nuha dedi: Önüme bütün beşerin sonu geldi; çünkü onların
sebebile yeryüzü zorbalıkla doldu, ve işte, ben onları
yeryüzü ile beraber yok edeceğim. Kendine gofer ağacından
bir gemi yap... Ve ben, işte ben, göklerin altında
kendisinde hayat nefesi olan bütün beşeri yok etmek için
yeryüzü üzerine sular tufanı getiriyorum;
yeryüzünde
olanların hepsi ölecektir. Fakat seninle ahdimi sabit
kılacağım; ve sen ve seninle beraber oğullarının karıları
gemiye gireceksiniz... Ve Nuh Allahın kendisine emrettiği
her şeye göre yaptı; öyle yaptı.
Tekvin 7:7.....Ve tufanın suları yüzünden, Nuh, ve oğulları,
ve karısı, ve oğullarının karıları kendisile beraber gemiye
girdiler.
Tekvin 8:4*.....Ve gemi yedinci ayda, ayın on yedinci
gününde, Ararat dağları üzerine oturdu.
Tekvin 8:18*.....Nuh kendisile beraber oğulları, ve karısı,
ve oğullarının karıları çıktılar.
Tekvin 10:1.....Nuhun oğulları Sam ve Ham ve Yafetin
zürriyetleri bunlardır:...
1 Petrus 3:20.....Nuh’un günlerinde... O gemide... sekiz
kişi, suyla kurtuldu.
------------------------------------------------------------Hud 11:42-43*.....Nuh bir kenarda duran oğluna: “Yavrum,
bizimle beraber bin, kâfirlerle beraber olma!” diye seslendi.
(Oğlu: “Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım.” dedi.
(Nuh): “Bugün, Allah’ın emrinden koruyacak hiçbir şey yoktur,
ancak O’nun acıdığı (insanlar kurtulur).” dedi. Ve aralarına
dalga girdi, o da boğulanlardan oldu.
Hud 11:44 & 49*.....“Ey yer, suyunu yut ve ey gök tut!”
denildi. Su azaldı, iş bitirildi (Gemi) Cudi’ye oturdu.
“Haksızlık yapan kavim yok olsun!” denildi.

98.
Haman, Firavun ve Musa'nın döneminde mi yaşadı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

**

Hayır
Hayır
Hayır

Çıkış
1:11.....Firavun
için
Pitom
ve
Raamses
ambar
şehirlerini yaptılar.
Çıkış 2:9-10*.....Firavunun kızı ona dedi: Bu çocuğu al, ve
onu benim için emzir, ve ben senin ücretini veririm. Ve kadın
çocuğu aldı, ve onu emzirdi. Ve çocuk büyüdü, ve onu
Firavunun kızına getirdi, ve onun oğlu oldu. Ve onun adını
Musa koyup dedi: Çünkü onu sulardan çıkardım.
Ester 1:1-4*.....Ve vaki oldu ki, Ahaşveroşun günlerinde
(Hintten Habeş iline kadar,
yüzyirmi yedi vilayet
üzerine kırallık eden Ahaşveroş budur), kıral Ahaşveroş
Şuşan sarayında olan kırallık tahtı üzerinde oturmakta olduğu
o günlerde, kırallığının üçüncü yılında bütün reislerine ve
kullarına ziyafet verdi; ve Fars ve Medya askeri, vilayetlerin
ileri gelenlerile reisleri onun önünde bulunurken, bir çok
günler, yüz seksen gün, kırallığının izzeti zenginliğini, ve
büyüklüğünün parıldıyan haşmetini gösterdi.
Ester 3:1.....Bu şeylerden sonra kral Ahaşveroş Hammedatın
oğlu Agagi Hamanı büyülttü,
ve onu yükseltti, ve onun
kürsüsünü yanında olan bütün reislerin üstüne koydu.
------------------------------------------------------------Kasas 28:1-8.....Firavun’a, Haman’a ve askerlerine, onlardan
korktukları şeyi gösterelim.
Kasas 28:38*.....Fir'avn dedi ki: "Ey ileri gelenler, ben
sizin için, benden başka bir tanrı bilmiyorum; ey Haman,
haydi benim için çamurun üzerinde ateş yak(arak tuğla imal et
de) bana bir kule yap, belki Musa’nın tanrısına çıkarım,
çünkü ben onu (Musa’yı) yalancılardan sanıyorum.
Ankebut 29:39.....Firavun’u, Haman’ı da (helak ettik)... Musa
onlara açık kanıtlar getirdi...
Mü'min 40:23-24*.....And olsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve
apaçık bir delil ile gönderdik:
Fir'avn’e, Haman’a ve
Kaarun’a. Dediler ki: "(Bu), yalancı bir büyücüdür.”
Mü'min 40:36-37.....Fir'avn dedi: "Ey Haman, bana yüksek bir
kule yap ki o sebeplerle (yollara) erişeyim:"
"(Yani)
göklerin yollarına (erişeyim) de Musa'nın tanrısına çıkıp
bakayım. Çünkü ben onu (Musa'yı peygamberlik davasında)
yalancı sanıyorum."
** Not: Kitab-ı Mukaddes'e göre Musa ve Firavun M.Ö. 1447-1410
döneminde yasamışlar, halbuki Haman M.Ö.
486-465 Kral
Ahaşveroşun döneminde yaşamıştır.

99.
İsa Mesih çocukken hiç mucize yaptı mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

**
Hayır
Hayır
Hayır

Luka
2:40.....Çocuk
büyüyor,
bilgelikte
yetkinleşip
güçleniyordu. Tanrı’nın lütfu O’nun üzerindeydi.
Luka 3:21-23*.....Bütün halk vaftiz olduktan sonra da İsa
vaftiz oldu. İsa dua ederken gök açıldı ve Kutsal Ruh
bedensel bir görünüm alarak güvercin biçiminde O’nun üzerine
indi. Gökten gelen bir ses de, "Sen benim sevgili Oğlumsun,
senden hoşnudum" dedi.
İsa’nın kendisi görevine başladığı
zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olarak biliniyordu.
Yuhanna 2:1-11*.....İsa, "Anne, benden ne istiyorsun? Benim
saatim daha gelmedi" dedi... Ama sen iyi şarabı şimdiye dek
saklamışsın. İsa ilk mucizesini Celile’nin Kana köyünde yaptı
ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de O’na iman ettiler.
------------------------------------------------------------Al-i İmrân 3:45-46.....Melekler demişti ki: “Ey Meryem,
Allah
seni, kendisinden bir kelime ile müjdeliyor: Adı
Meryem oğlu İsa Mesih’dir... “Beşikte ve yetişkinlikte
insanlarla konuşacak ve iyilerden olacaktır.
Al-i İmrân 3:49*.....“Onu İsrailoğullarına bir elçi yapacak:
“Ben size Rabbinizden bir mucize getirdim: ben çamurdan kuş
şeklinde bir şey yaratır, ona üflerim, Allah’ın izniyle hemen
kuş oluverir...
Maide 5:110-117*.....Allah demişti ki: “Ey Meryem oğlu İsa,
sana ve annene olan nimetimi hatırla, hani seni Ruhu’l-Kudüs
ile desteklemiştim; beşikte ve yetişkin ken insanlarla
konuşuyordun; sana kitabı, hikmeti, Tevratı ve İncil’i
öğrettim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde birşey
yaratıyor, içine üflüyordun, benim iznimle kuş oluyordu...
Meryem 19:29-30.....(Meryem,) Çocuğu gösterdi. Dediler ki
beşikteki
çocukla
nasıl
konuşuruz?”
(Çocuk):
“Ben
Allah’ın kuluyum, dedi; (O) bana kitabı verdi, beni
peygamber yaptı.”
Mü’minum 23:50.....Meryem oğlunu ve annesini bir mucize
kıldık ve onları oturmaya uygun, çeşmeli bir tepeye
yerleştirdik.
** Not: İncil'de, İsa'nın birinci mucizesi ancak 30 yaşındayken
olmuştur. Kur'an'da İsa'nın bebekliği ve cocukluğu ile ilgili
mucizeler ise, Kutsal Kitap’tan değil, Yahudilerin efsane
kitaplarından kaynaklanmaktadır. (Bkz. Tomas, İsa'nın Bebeklik
Hikayesi, M.S. 200)

100.
Kutsal Kitapların kapsadığı tarihî süreçte Yahudî efsaneleri
ve masalları gerçek olaylar olarak aktarılmış mıdır? **
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Hayır

1 Timoteyus 1:4.....bazı kişilerin... efsanelerle ve sonu
gelmeyen soyağaçlarıyla uğraşmamalarını buyur.
1 Timoteyus 4:7*.....Kocakarılara yaraşan bayağı masalları reddet.
2 Timoteyus 4:4.....Kulaklarını gerçeğin sesine tıkayacak,
dönüp efsanelere dalacaklar. Ama sen her durumda ayık ol...
Titus 1:14*.....Yahudi efsanelerine ve gerçek yoldan sapan
kişilerin buyuruklarına kulak vermemeleri, imanda sağlam
olmaları için onları sert bir şekilde uyar.
2 Petrus 1:16.....Rabbimiz İsa Mesih'in kudretli ve gelişini
size bildirirken düzme masallara uymadık.
------------------------------------------------------------Bakara 2:34.....Meleklere: "Adem'e secde edin" demiştik, hemen
secde ettiler: Yalnız İblis diretti, böbürlendi...**(Talmud, M.S. 200)
Bakara 2:102.....İnsanlara büyü ve Babil'de Hârût ve Mârût
adlı meleklere indirileni öğretiyorlar...**(Talmud, M.S. 200)
Al-i İmrân 3:49*.....ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yaratır,
ona üflerim, Allah’ın izniyle hemen kuş oluverir... **(Tomas,
İsa'nın Bebeklik Hikayesi, M.S. 200)
Nisa 4:157*.....“Mesih’i öldürdük!”... demelerinden ötürü...
Oysa onu öldürmediler ve asmadılar...**(İranaenus, Basilides)
Maide 5:31.....Allah, bir karga gönderdi, (karga) ona, kardeşinin
cesedini nasıl gömeceğini göstermek için yeri eşeliyordu. **(Johnath
ben-Uzziah'nın Targum'u)
A'raf 7:171.....Bir zaman da üzerlerine dağı, bir gölge gibi
kaldırmıştık, üstlerine düşecek sanmışları. **(Abodah Sarah)
Kehf 18:9-25.....Kehf ve Rakım... O gençler mağaraya sığındılar...
Onlar üç (kişidir), dördüncüleri köpekleridir... Ne kadar
kaldınız?... (Onlar), mağaralarında üçyüz yıl kaldılar.
**(Tours'lu Gregory, Şehitlerin Hikayesi)
Meryem 19:16-26.....(Meryem)... Doğum sancısı onu, bir hurma
dal(nın altı)na getirdi. **(İsa'nın Bebeklik Hikayesi, M.S.
200)
Enbiya 21:51-71....."Ey ateş, İbrahim'e serin ve sesenlik
ol!" dedik. **(Midrash Rabbah)
Neml
27:15-44.....Süleyman'a
cinlerden,
insanlardan
ve
kuşlardan orduları toplandı, hepsi bir arada düzenli olarak
sevk ediliyordu. **(Ester'nın 2. Targum'u)

AA.
Ayetlere Göre Cevap Anahtarları
ve
Sizin Tercih Ettiğiniz Cevaplar
Kitaplar Hakkında
1.
Allah’ın Sözü ezeli ve ebedi midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
2.
Kitab-ı Mukaddes (Tevrat, Zebur, ve İncil) Allah’ın Söz'ü
olarak kabul edilir mi? (Kutsal Kitap olarak)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
3.
Allah, Kendi Kutsal Kitaplarını tahriften (bozulmaktan)
korumak istiyor mu?
(Niyet)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
4.
Allah, Kendi Kutsal Kitaplarını tahriften (bozulmaktan)
koruyacak güçte midir?
(Kudret)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
5.
Yüce Allah'ın niyet ve kudretine karşı O’nun gönderdiği
Kutsal Kitaplar'ın Şeytan, cinler ya da fani insanlar
tarafından bozulması veya değiştirilmesi mümkün olabilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
6.
Allah günümüzde de hâlâ Kitab-ı Mukaddes'in bütün insanlar
tarafından okunmasını istiyor mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

BB.
7.
Kitab-ı Mukaddes'i okumak ve itaat etmek istemeyenler kâfir
olup bir lanet altında bulunurlar mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
8.
Allah bir Kutsal Kitap gönderdikten sonra, o kitabın bazı
ayetlerinin nesh edilmesine bir ihtiyaç duyar mı?
(Mensûh ve Nesih)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
9.
Kur’an-ı Kerim apaçık, eksiksiz ve kusursuz bir kitap olarak
kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
10.
Kitab-ı Mukaddes’ın ışığında Kur'an-ı Kerim Allah’ın Söz'ü
olarak kabul edilir mi? (Kutsal Kitap olarak)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

Allah Hakkında
Yahudiler, Hıristiyanlar ve
inanıyorlar? (Vahid)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Size göre:

11.
Müslümanlar
Evet
Evet
Evet

“Tek”

Allah’a

mı

Hayır
Hayır
Hayır

12.
Kitab-ı Mukaddes’teki “Tanrı” ile Kuran-ı Kerim’deki “Allah”
kavramı aynı mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
13.
Allah’ın özel, ebedi ve değiştirilmeyen ismi “Yehova”
(Yahweh) mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

CC.
14.
Allah Kendini ifade ederken üçüncü şahıs olarak "Biz"
ifadesini kullanır mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
15.
Allah’ın Üçlü Birliği (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) kavramı
kabul edilir mi? (Teslis)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
16.
Allah kendisini insanlara somut bir şekilde gösterir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
17.
Kutsal Kitapların kapsadığı tarihî süreçte Allah insanlara
müdahale ederek açık bir şekilde Kendi parmak izlerini bırakmış
mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
18.
Allah, Kendisini “Baba” sıfatıyla tanıtır mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
19.
Allah Kendisine inanları özelikle “kulları” olarak mı
görmektedir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
20.
Allah, Kendini doğrudan “Kurtarıcı” sıfatıyla tanıtır mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

ÇÇ.
21.
Allah’ın sevgisi karşılıksız mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
22.
Allah insanlar arasında bir ayrım yapar mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
23.
Allah bazı günahkârlardan nefret edip onların Cehenneme
gitmesini ister mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
24.
Allah'ın karakteri içinde hem "iyilik" hem de "kötülük" var
mıdır? (Hayır ve Şer)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
25.
Allah’ın karakteri içinde bir kandırıcı ve kışkırtıcı ruh var
olup insanlara karşı kötü bir niyet besler mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
26.
Allah’ın davranışında bir keyfiyet var mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
27.
Allah kendisinden başka bir varlığa secde edilmesini
yasaklamış mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
28.
Allah meleklere, “Ademe secde
edin” demiş midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

DD.
Kutsal Ruh ve Melekler Hakkında
29.
Allah'ın bütün Kutsal Kitapları Allah’ın Kendi "Kutsal Ruh"u
tarafından verilmiş miydi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
30.
Kutsal Ruh'un yaratma güçü var mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
31.
“Kutsal Ruh” Allah olarak kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
32.
Bağışlanamaz tek günah Kutsal Ruh’a karşı küfür (hakaret)
etmek midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
33.
Allah Kutsal Ruhu’nu imanlıların içine yerleştirip onlara
ruhsal armağanlar verir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
34.
Bazı cinler tövbe edip iyi cin olabilirler mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
35.
Cinlerin insanların içinden kovulmasıyla ilgili ayetler var
mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
36.
Bu dünyanın "egemeni" ve bu dünyanın "tanrı"sı Şeytan mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

EE.
Mesih ve Muhammed Hakkında
37.
İsa Mesih’in bakireden doğuşu kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
38.
İsa Mesih’in günahsız olduğu kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
39.
İsa Mesih'in olağan üstü hikmet ve bilgi sahibi olduğu kabul
edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
40.
İsa Mesih'in doğa üstü kudrete sahip olarak mücizeler yapması
ve ölüleri ölümden diriltmesi kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
41.
İsa Mesih'in bütün insanlardan hak ettiği iman ve itaat'i
beklemesi kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
42.
İsa’nın “Mesih” (meshedilmiş olan) olduğu kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
43.
İsa Mesih'in Allah’ın Kendi Yaşayan Söz'ü olduğu kabul edilir
mi? (Logos veya Kelâmullah)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

FF.
44.
İsa Mesih’in dünyanın Yaratıcısı olduğunu kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
45.
İsa Mesih’in ezelden ebediyete kadar var olduğu kabul edilir
mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
46.
Allah ezeli Kelâmı'nın İsa Mesih olarak insan şekline girip
vücut aldığı kabul edilir mi? (Kenosis veya Hulul)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
47.
İsa Mesih Allah'ın Oğlu olarak kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
48.
İsa Mesih Allah’ın Kendisi olarak kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
49.
İsa Mesih’in insanların günahlarını affedebileceği kabul
edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

GG.
50.
İsa Mesih, insanların günahları için tek geçerli kefaret
kurbanı (fidye) olarak kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
51.
İsa Mesih, Allah ile insanlar arasında tek geçerli aracı
mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
52.
İsa Mesih, dünyanın tek “Kurtarıcısı” olarak kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
53.
Sonsuz hayata erişebilmenin tek yolu İsa Mesih’e Rab ve
Kurtarıcı olarak iman etmek midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
54.
İsa Mesih’in çarmıhtaki fiziksel ölümü ve ölümden dirilişi
kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
55.
İsa Mesih'in günümüzde de yaşayıp ve tekrar geri geleceği
kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

ĞĞ.
56.
Muhammed'in Allah'ın yazılı sözlerini insanlara iletebilmesi
için bir Yahudi olması gerekiyor muydu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
57.
Muhammed’in
bir
peygamber
olacağı
hakkında,
Kitab-ı
Mukaddes’te ayetler var mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
58.
Muhammed’in mesajı, İsa Mesih ve diğer evelki peygamberlerin
mesajlarına tam bir uyum içinde bulunuyor muydu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
59.
Muhammed, İsa Mesih ve diğer peygamberlerin yaptığı gibi
görünen mucizeler yapmış mıydı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
60.
Muhammed’e, İsa Mesih ve diğer peygamberlerin sahip olduğu
gibi gayb (gelecekten) haberler verilmiş miydi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
61.
Muhammed en büyük ve en son peygamber miydi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

HH.
İnsan ve Günah Hakkında
62.
Bütün insanlar (peygamberler dahil) doğal olarak günah
işlerler mi? (İsa Mesih hariç)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
63.
İnsanların doğumundan itibaren günah içinde olduklarıyla
ilgili ayetler var mı? (Asli Günah)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
64.
Allah küçük günahlara önem verir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
65.
Ceza olarak bir hırsızın ellerinin kesilmesi doğru mudur?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
66.
Günahın cezası hayır ve sevaplarla silinebilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
67.
Allah günümüzde de insanların kurban kesmesini istiyor mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
68.
Allah’ın vahyi dışında, insanların geleneksel sözlerine ve
yorumlarına güvenilir mi? (Hadis)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
69.
“Ey inananlar, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeylere
sormayın” tavırını Tanrı’nın doğruluğunu tespit etmek için
geçerli bir yöntem sayılır mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

İİ.
Kurtuluş Hakkında
70.
Kutsal Kitaplarda insanların “kutsal” olması hakkında ayetler
var mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
71.
İnsanların kaderi önceden yazılmış mıdır? (Kısmet)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
72.
İnsanlar Allah’ın Şeriati tutmakla sonsuz hayata sahip
olabilirler mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
73.
İnsanların Cennet’e veya Cehennem’e gitmelerini sağlayan
herhangi bir terazi var mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
74.
Allah’ın Egemenliği’ne girebilmek için bir ruhsal doğuş
gerekiyor mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
75.
İnsanlar Allah'ın çocukları olabilirler mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
76.
Allah, gerçek Hıristiyanlara sonsuz hayat vaat ediyor mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

II.
Gelecek Şeyler Hakkında
77.
Kutsal Kitaplar içinde dünya’nın son günleriyle ilgili
(eskatolojik) ayrıntılı bilgiler var mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
78.
Herkes bir süre için Cehennem'de azap çekecek mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
79.
Bir insan’ın Cehennem'e giderse, daha sonra oradan çıkıp
Cennete gitme olasılığı var mıdır?
ya da Cennet’ten
Cehennem’e gitme olasılığı var mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
80.
Cennet'te cinsel ilişkiler ve evlilik olacak mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

Dünyevî Hayat Hakkında
81.
Allah’ın amacına göre, bir erkek aynı zamanda birden fazla
kadın ile evlenebilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
82.
Kutsal Kitap'lar da kadınların hakları ve erkeklerin hakları
eşit midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

JJ.
83.
Kutsal Kitap'lar da bir kocanın karısını dövmesine izin
verilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
84.
Bir Hıristiyan veya Müslüman başka bir inanca sahip olan bir
kişi ile evlenebilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
85.
Boşanmanın tek geçerli sebebi zina mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
86.
Allah’ın insanlara fiziksel şifa vermesiyle ilgili ayetler
var mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
87.
Allah insanların ezberlemiş olduğu aynı duaları her gün
tekrar tekrar duymak istiyor mu? (Namaz)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
88.
Allah insanların her yıl otuz gün oruç tutmasını istiyor mu?
(Ramazan)
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
89.
Kutsal Kitap'lar da müzik, dans ve ilâhiler ile ilgili teşvik
eden ayetler var mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

KK.
Düşmanlar ve Cihad Hakkında
90.
Allah düşmanlarımıza lânet etmemizi onaylar mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
91.
Yahudiler bir kavim olarak lanetli midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
92.
Kutsal bir Allah, öç almayı ve ceza vermeyi günahlı
insanların eline bırakır mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
93.
Dinde, baskı ve zorlama söz konusu olur mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
94.
İsa Mesih’ten sonra (M.S.) Allah, diğer inançlardaki
insanlara karşı savaşı teşvik eder mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
95.
Cihada (savaş) katılanlara bir teşvik olarak Cennette
herhangi bir ödülü vaad ediliyor mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

LL.
Tarihsel Olaylar Hakkında
96.
Allah dünyayı yarattıktan sonra, insanlara örnek olsun diye
yedinci gün dinlendi mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
97.
Tufanda, Nuh’un oğullarından biri boğulduktan sonra, gemisi
Cudi dağı üzerine mi oturmuştur?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
98.
Haman, Firavun ve Musa'nın döneminde mi yaşadı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
99.
İsa Mesih çocukken hiç mucize yaptı mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
100.
Kutsal Kitapların kapsadığı tarihî süreçte Yahudî efsaneleri
ve masalları gerçek olaylar olarak aktarılmış mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre:
Evet
Hayır
Kur’an-ı Kerim’e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır

Daniel Wickwire’in
Yazdığı Diğer Kitaplar
•

The Role of Prayer and Fasting in Binding and Loosing
with Special Reference to the Problem of Reaching the
Unreached People of the World Today,
78 sayfa,
yayınlanmamış tez, 1983.

•

A Theological
1985.

•

İlahiyata Ait Bir Kaynak Kitap, 240 sayfa, 1987.

•

Kutsal Kitap Değiştirildi mi? (Müslümanların iddia
ettikleri gibi), 1. baskı 48 sayfa, 1987; 2. baskı 48
sayfa, 1994; 3. baskı 96 sayfa, 2007.

•

The Sevmek Thesis: A Grammatical Analysis of the
Turkish Verb System: Illustrated by the Verb “Sevmek” =
“To Love”, 1. baskı 170 sayfa, 1,900 farklı “sevmek”
ile ilgili kelime bulunmaktadır, 1987; 2. baskı 1,000
sayfa, 15,000 farklı “sevmek” ile ilgili kelime
bulumaktadır, henüz yayınlanmamıştır, 2009.

•

Yahudi, Hıristiyan ve İslam Kaynaklarına Göre Kutsal
Kitabın Değişmezliği, 420 sayfa, 1999.

•

100 Questions about the Bible and the Qur’an, 1. baskı
144 sayfa, 2001; 2. baskı 144 sayfa 2003.

•

Batıkent Protestan Kilisesi İç Tüzük, 48 sayfa, 2002.

•

Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim Hakkında 100 Soru,
1. baskı 144 sayfa, 2003; 2. baskı 144 sayfa, 2004;
3. baskı 144 sayfa, 2009.

•

Has the Bible Been Changed?,

•

Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim Fihristi, 196 sayfa,
2007.

•

A Comparative Analysis of the Similarities
Differences Between the Qur’an and the Bible,
sayfa, henüz yayınlanmamştır.

•

The Wickwire Compendium of Islam,
yayınlanmamıştır, 2009.
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