Kurana göre
peygamberler günah işledi mi ?

Tevrat, Zebur ve İncil'e göre
peygamberler günah işledi mi ?

KUR’AN - Adem ve Havva - ‘Şeytan oradan ikisinin de ayağını kaydırttı. Rabb’i de bunun üzerine tevbesini kabul etti.’ (Bakara 2:36-37)

TEVRAT - Adem ve Havva (itaatsizlik)- Adem dedi: “Yanıma koyduğun
kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim” (Yaratılış 3:12)

Nuh - Rabbim! Beni, anamı babamı ... bağışla! (Nuh 71:28)

Nuh (sarhoşluk) - Nuh çiftçiydi, ilk bağı o dikti. Şarap içip sarhoş oldu.

İbrahim -Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni bağışla! (İbrahim 14:41)
Musa - ‘Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla, bize acı. Sen merhametlilerin merhametlisisin!’ (A’raf 7:151)
Davud - ‘Davud... Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip secdeye
kapanmış, tevbe etmiş Allah’a yönelmişti. Böylece onu
bağışlamıştık.’ (Sad 38:24-25)
Süleyman - ‘Süleyman’ı denedik, hükümranlığını zayıf düşürdük.
Sonra eski haline döndü. Süleyman, “Rabbim! Beni bağışla....”
dedi.’ (Sad 38:34-35)
Yunus - ‘“Doğrusu, ben haksızlık edenlerdenim.” diye seslenmişti. Biz
de ona cevap verip, onu üzüntüden kurtarmıştık.’ (Enbiya 21:87-88)
Muhammed - ‘Ey Muhammed!... Allah’tan mağfiret dile. Allah bağışlar
ve merhamet eder.’ (Nisa 4:105-106; Nasr 110:3)
‘Ey Muhammed!... Allah böylece, senin geçmiş ve gelecek
günahlarını bağışlar.’ (Fetih 48:1-2)
‘Ey Muhammed!... kendinin, inanmış erkek ve kadınların
günahlarının bağışlanmasını dile.’ (Muhammed 47:19)
“Suçunun bağışlanmasını dile; Rabbini akşam, sabah, överek
tesbih et. (Mümin 40:55)
‘Yanına kör bir kimse geldi diye Peygamber yüzünü asıp çevirdi.
Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki de o arınacak... Ama sen, kendisini öğütten müstağni gören kimseyi karşına alıp ilgileniyorsun...
Sen, Allah’tan korkup sana koşarak gelen kimseye aldırmıyorsun.
Dikkat et, bu Kur’an bir öğüttür.’ (Abese 80:1-11)
İsa (GÜNAHSIZDI) - (Kuran’da İsa’nın günahlı olduğunu gösteren hiç
bir ayet bulunmuyor)

(Yaratılış 9:20-21)

İbrahim (yalan) - Karısı Sara için, “Bu kadın benim kızkardeşimdir”
dedi. Bunun üzerine Gerar Kralı Avimelek adam gönderip Sara’yı
getirtti. (Yaratılış 20:2)
Musa (katillik) - Musa büyüdükten sonra bir gün soydaşlarının yanına
gitti. Yaptıkları ağır işleri seyrederken bir Mısırlı’nın bir İbrani’yi
dövdüğünü gördü. Çevresine göz gezdirdi; kimse olmadığını
anlayınca, Mısırlı’yı öldürüp kuma gizledi ... Musa ondan kaçıp
Midyan yöresine gitti. (Çıkış 2:11-12,15)
ZEBUR - Davud (zina) - Davut onun kim olduğunu öğrenmek için birini
gönderdi. Adam, “Kadın Eliam’ın kızı Hititli Uriya’nın karısı BatŞeva’dır” dedi. Davut kadını getirmeleri için ulaklar gönderdi.
Kadın Davut’un yanına geldi. Davut ... kadınla yattı. Sonra kadın
evine döndü.
(2.Samuel 11:3-4)
Süleyman (putperestlik) - Süleyman yaşlandıkça, karıları onu başka
ilahların ardınca yürümek üzere saptırdılar. Böylece Süleyman ...
Saydalılar’ın tanrıçası Aştoret’e ve Ammonlular’ın iğrenç ilahı
Molek’e taptı. (1.Kırallar 11:4-5)
Yunus (afetmezlik) - RAB Yunus’a seslendi “Kalk, Ninova’ya git, sana
söyleyeceklerimi halka bildir.” Tanrı Ninovalılar’ın kötü yoldan
döndüklerini görünce, onlara acıdı, yapacağını söylediği kötülükten
vazgeçti. Yunus buna çok gücenip öfkelendi. (Yunus 3:2,10; 4:1)
İNCİL - İsa (GÜNAHSIZDI) - Beni göndermiş Olan benimle birliktedir.
Baba beni yalnız brakmadı. Çünkü her zaman Onu memnun eden
şeyleri yapıyorum.” (Yuhanna 8:29)
İsa Mesih her meselede aynı bizim gibi denendi - yalnız, hiç günah
işlemedi. Kutsal, kötülükten uzak, hiç lekelenmemiş, günahlı
kişilerden apayrı ve göklerin üstüne kadar yükseltirilmiş (İbraniler
4:14-15; 7:26)

Allah günah bilmeyen Kişiyi bizim için günah yaptı. (2.Korintliler 5:21)

Hadislere göre Muhammed günahlıdır
Muhammed şöyle derdi: “Ey Allah! Günahlarımı kar suyu ile yıka.
Beyaz bir elbise kirlilikten nasıl temizlenirse, yüreğimi bütün
günahlardan arındır. Batıyı doğudan ne kadar uzaklaştırdıysan,
günahlarımı da benden öyle uzaklaştır.” (Hadis - Sahih-i Buhari
no.6368; cilt 8, bap 75, hadis 379)
Muhammed şöyle dua etti: “Ey Allahım. Lütfen önceden işlediğim ve
bundan sonra işleyeceğim günahlarımı bağışla. Senden başka ibadet
edilecek kimse yok.” (Hadis - Sahih-i Buhari cilt 2, hadis 221)
Resulullah dedi: "Vallahi, günde yetmişten fazla kere Allahtan af
dileyip tövbe ediyorum.” (Hadis - Sahih-i Buhari, cilt 1, hadis 13 ve
Al-Askalani, Fethül-Bari 11/101)
Ve Muhammed ölüm yatağında şöyle dua etti: “Ey Allahım, beni
bağışla, bana merhamet et ve beni başka peygamberlerin makamına
yükselt” (Hadis - Sahih-i Buhari no.5674 ve Sahih-i Müslim no.2191)
Ve gene ölüm yatağında Muhammed şöyle konuştu: “Vallahi, ben
Allahın peygamberi olduğum halde, Allahın bana ne yapacağından
emin değilim!” (Hadis - Sahih-i Buhari cilt 5, kitap 58, hadis 266)

Hadislere göre İsa günahsızdır
Resulullah iöyle dedi: “Ademoğullarının arasında yoktur bir kişi,
Şeytan ona dokunmasın. O yüzden bir bebek doğduğu zaman yüksek
sesle bağrıyor, çünkü O anda Şeytan ona dokunuyor. Sadece Meryem
ve onun Oğlunda öyle olmadı.” (Hadis - Sahih-i Buhari no.3431; cilt 4,
bap 55, hadis 641)
Resulullah şöyle dedi: “Doğan bebeklerin hepsine Şeytan bir diken
sokuyor ve o yüzden ağlamaya başlıyor. Ancak Meryemoğlu (yani İsa)
ve onun anasında öyle olmadı.” (Hadis - Sahih-i Müslim no.5837)
Cebrail: "Ben temiz bir oğlan bağışlamak için Rabbinin sana
gönderdiği elçiden başkası değilim" dedi. (Kuran - Meryem suresi
19:19)
------------------------------------------------Daha fazla bilgi için şu internet sayfasını ziyaret edin:
http://incilbg.com/ygy
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