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55. HANİ, Allah şöyle buyurmuştu: “Ey İsa! 

Şüphesiz, seni (onlar değil) Ben vefat ettireceğim/öldüreceğim 

ve seni (öldürerek ruhunu) kendi katıma yükselteceğim. 

İnkâr edip suikast düzenleyenlerin içinden, seni kurtaracağım 

ve sana uyanları, kıyamete kadar kâfirlerin üstünde tutacağım. 

Sonra dönüşünüz yalnızca Bana’dır. 

Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında, 

aranızda Ben hükmedeceğim.” 

 

Araf 

40. AYETLERİMİZİ yalanlayanlar 

ve 

onlara karşı büyüklük taslayanlar var ya; 

göğün kapıları onlara açılmayacak 

ve 

deve iğne deliğinden nasıl ki geçmez, 

onlar da cennete giremeyeceklerdir. 

Biz, suçluları işte böyle cezalandırırız. 

 

Maide 

116. ALLAH kıyamet günü şöyle diyecek: 

“Ey Meryem oğlu İsa! 

Sen mi insanlara Allah’ı bırakarak beni 

ve 

anamı ‘iki ilah edinin’ dedin?” 

İsa da şöyle diyecek: “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. 

Hakkım olmayan bir şeyi söylemem, 

benim için sözkonusu olamaz. 

Eğer ben onu söylemiş olsaydım elbette Sen bunu bilirdin. 

Sen benim içimde olanı bilirsin, 

ama ben, 

Sende olanı bilemem. 

Şüphesiz ki, 

yalnızca Sen gaybları (görülmeyenleri) hakkıyla bilensin.” 

 

117. “Ben onlara, sadece bana emrettiğin şeyi söyledim: 

Benim de Rabbim, 

sizin de Rabbiniz olan Allah’a kul olun (dedim.) 

Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. 

Ama ne zaman ki benim canımı aldın/vefat ettirdin, 

artık üzerlerine gözetleyici yalnız Sen oldun. 

Sen herşeye hakkıyla şahitsin.” 

118. “Eğer onlara azap edersen, 



şüphe yok ki onlar Senin kullarındır. 

Eğer onları bağışlarsan, 

yine şüphe yok ki Sen mutlak güç sahibisin, 

hüküm ve hikmet sahibisin.” 

 

Furkan 

27. OGÜN zalim ellerini ısırır da der ki: 

“Ne olurdu ben de elçiyle beraber bir yol edinseydim. 

28. Vah bana! 

Ne olurdu ben falanı yoldaş edinmeseydim. 

29. O bana gelen öğütten beni saptırdı. 

Zaten şeytan insanı rezil edicidir.” 

30. (KIYAMET GÜNÜ, içinde yaşadığı kavminden şikayetçi olan) 

Rasûl de dedi ki: 

“Ey Rabbim! 

Gerçekten kavmimden birçokları bu Kur’an’ı sahiplenmedi!” 

 

Ali İmran 

106. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. 

Yüzleri kararanlara; “İmanınızdan sonra inkâr ettiniz, öyle mi? 

Öyle ise inkâr etmenize karşılık azabı tadın” denilir. 


