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İSA PEYGAMBER:

Bugün elimizde bulunan tarihi dökümanlar,
Rivayetler,
Tahminler,
Semavi kitaplar
Düşüncelere göre İsa peygamber Nasıra'da Hz. Meryem'den doğmuştur .
Saçma ve mantıki rivayetleri karıştırarak ortaya muhtelif düşünce,
inkâr, hurafe, hakikat gibi görünen, hakikat olmayan düşünceler çıkmış
ve bunlar sürüle sürüle şu neticeye varmıştır. Bugünkü Hristiyanlığın
mesih ve İsevi dini ile münasebeti yoktur. Kuvvetli rivayetlere göre
İsa'ya 30 yaşında iken peygamberlik gelmiş ve üç sene peygamberlik
yaptıktan sonra;
1- İsa öldürülmüştür
2- Çarmıha gerilmiştir (yahudi teşviki ile Romalılar tarafından)
3- İsa'nın Meryem'in Pars isminde bir Yahudi ile temas ederek İsayı
doğurduğu, (haşa) piç olduğu yahudilerin söylediklerine göre piçten
peygamber olmaz inkârı...
Bu yukarıdaki anlatılanların hepsi yahudi düzmesi ve hepsi yalan ve
inkârdan başka birşey değildir. Kur'anı Kerimde İsa'nın öldürülmediği
asılmadığı ve İsa'ya benzeyen Yahuda isminde birinin çarmıha gerildiği
ve İsa, Cenabı Hakkın onu ref ettiği kayıtlıdır . Başka tafsilât yoktur.
Aslında dünyaya bilhassa Avrupa'ya bugünkü hristiyanların, kabul et
tiğine göre Tarsus'da doğan Sempol isminde güya havarilerden biri
olduğu ileri sürülen zat,Meryem ile beraber Anadolu'ya gelmiş ve Mer
yem Efes'de ölerek oraya defnedildiğini bir hakikat olarak kabul ederler
ve Efes'i Hz .Meryem'in kabiri olarak kabul ederler. Bu düşünce külliyyen
yalandır .
Ne Kur'anı Kerim'de ve ne de hadisi Resulde ve tarihlerde Hz. Meryem
Anadolu'ya ayak basmamıştır. Güya sempol Roma'ya gidiyor dönmek
istediği zaman Hz . İsa'nın ruhaniyeti beliriyor. (Nereye gidiyorsun)
sözü üzerine Roma'da kalıyor. Akibeti malûm. İsa'nın ruhaniyetini
gördüğü yer bugünkü Roma'da Vatikandır. Güya ...
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Aslı: Avrupa'ya Nasraniliği sokan Tarsuslu "Smuli" namındaki heykel
yapan bir yahudidir . Bu yahudi ne İsa devrinde yaşamış ve ne de onun
yüzünü görmüştür. Tarsusda heykel yapıp satardı.Kendisi Yahudi dininin
mitra mezhebihe salik idi. Tarsus ozaman Romalıların elinde olduğundan
Roma'ya giderse sanatının geçeceğini ve yahudi mitra mezhebini İsa'ya
izafe'tle yürütebileceğini düşündü ve kararını verdi. Roma'ya gitti. İyi
bir karşılamaya nail oldu. Mitra mezhebi nasrani rengini ve ismini aldı.
Mitranın heykelleri İsa heykeli diye satılmaya başladı. Bu devirde Roma
da imparator meşhur Nörondu. Bu yahudi, Neron'un iltifatına bile
mazhar oldu. Ve dinsiz Neron'u mitra mezhebine baş eğdirdi. Fakat
Neron hiylesini anladı, gazaba gelerek idamını emretti. Bu ceza yerinde
bir ceza idi. Bu da takdir... Neron 'un o devre göre en hayırlı emri yahu
dinin idamı idi. Fakat geç kalmıştı. Bu yahudiye tabi olanlar çoğalmış
bulunduğundan kendisi aziz (sen) telâkki edilmişti. Mitra'nın İsa'nın
vekili şeklinde gösterilerek azizler meyanına girdi. (Abostolun) İmpa
rator Neron'un ölümünden sonra Tarsuslu yahudiye bir vekil tayin
ettiler. Bu vekil papalık namı ile halâ devam ediyor. İsa'nın doğum günü
diye kabul ettikleri bugünkü hristiyanların, yahudi Mitra'nın doğum
tarihidir. Romaya yutturulmuştur. Avrupa'ya Hristiyanlık böyle gir
miştir.
Bugün İncil diye meydana attıkları
1 - Markos
2 - Luka birer yahudi oldukları İsa ile hiçbir münasebetleri olmadığı
aşikârdır.
Biz müslümanlar İsa zamanında Hz . İsa'ya inen İncil'i kabul ederiz.
Kur'anı Kerim'de zikredilen İncil hakiki İncildir. Yoksa Meta Markus,
Luka ve Yohanna'nın İncilleri değil. Bunların hiçbirini İslâm kabul
etmez. İsevi dini İsa'nın ortadan kalkması ile gurub etmiştir. Bunu
müdafaa için Bernabe İncili yok. Hakiki İncil gizlidir diye söylenen
rivayetlerin hepsi probaganda ve yahudi düzmesidir. Zira Allah kelâmı
kaybolmaz . Bunlar böyle takdir edildiği için Resulü Ekrem son olarak
gönderilmiştir. Bugünkü Hristiyanlık ve ondan çıkan bütün mezhep ve
inanışlar ve yahudi dini tamamıyla hurafe saçma, hepsi birden küfürden
başka birşey değildir.
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