Tüm mezheplerde aynı İncil mi okunuyor?
Bazen kulağa biraz garip gelse de bu türden sorularla karşılaşırız: bütün İnciller aynı mı… aynı
ise neden dört tane var... neden her İncil’in başka bir kişi yazdı… İsa’ya İncil verilmemiş miydi,
neden ayrıca dört kişi yazdı… her kilise aynı İncil mi okuyor?
Bu farklı sorulara tek bir cevap verilebilir: tek bir İncil vardır; çünkü tek bir Kutsal Kitap vardır.
İnsanları “dört İncil” diye sordukları şey, Kutsal Kitap’ın İsa Mesih’ten sonra yazılan 27 kısımdan
oluşan ilk dört parçasıdır. Bu anlamda Kutsal Kitap’ın tamamı 66 kitaptır (ya da 66 bölümdür).
Kutsal Kitap’ı bir ansiklopedi seti gibi düşünürseniz, her bir bölüm, ansiklopedinin “a, b, c,”
fasikülü gibidir.
Matta, Markos, Luka, Yuhanna Müjdeleri (İnciller) İsa Mesih hakkında olup O’nun sözlerine,
yaşamına işaret ederler. Aynı filmi izleyen dört kişinin, o filmi anlatması gibi, Müjdeler dört
bakış açısından yazılmıştır. Bu anlamda dört İncil için “Dört Kişinin İsa Mesih Hakkındaki
Tanıklığı” diyebiliriz. Önemli olaylarda iki tanık yargılamak için yeterliyken, İsa Mesih hakkında
dört tanıklık olması, Müjde kitaplarının (ve bütün Yeni Ahit kitaplarının) güvenilir olduğundan
bizleri çok daha emin kılmaktadır.
Tarih boyunca bütün kiliseler şimdi elimizde tuttuğumuz Kutsal Kitap’ı okumuştur. Bu anlamda
her kilisenin farklı bir İncil ya da farklı bir kitap okuması gibi bir durum söz konusu olmamıştır.
Bu anlamda “Tüm Hristiyan mezheplerinde aynı İncil mi okunuyor?” şeklindeki soru, kültürel
bir yanlış anlaşılmanın sonucu olarak vardır. Ülkemizde genelde şöyle bir yanlış anlayış vardır:
Eski Ahit (tamamı halk tarafından Tevrat adıyla özetlenir) Yahudiler’e geldi; İncil Hristiyanlar’a
geldi.
Ancak Hristiyanlar İncil’i (Yeni Ahit’in tamamını), Eski Ahit’i tamamlayan bir kitap olarak
okurlar. Mesih İsa’nın günlerinde Eski Ahit kanonik bir kitap olarak halen mevcuttu. Bu yüzden
hem Mesih İsa hem de havariler, Müjde’yi (bu gün elimizde tuttuğumuz İnciller dahil, bütün
Yeni Ahit kitaplarını) Eski Ahit’e1 bakarak açıkladılar:
Luka 24:44 Sonra onlara şöyle dedi: "Daha sizlerle birlikteyken, 'Musa'nın Yasası'nda,
peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlar'da benimle ilgili yazılmış olanların tümünün
gerçekleşmesi gerektir' demiştim."
Dolayısıyla Hristiyanlar için Yeni Ahit yazıları, Eski Ahit yazılarının tamamlanmasıdır. Yani Eski
Ahit ve Yeni Ahit gerçekte tek bir kitaptır. Bu anlamda tek kitap ve tek vaat, tek Müjde, tek
bir Kurtarıcı (Mesih), tek kurtuluş haberi vardır. Bu yüzden de bütün kiliselerde tek bir kitap
kabul edilir (okunur). Yani dört İncil (Müjde) kitabı dahil olmak üzere, 66 bölümden oluşan tek
bir kitap vardır. Bu yüzden bütün Hristiyanlar (kiliseler) aynı tek kitabı kabul eder ve okur.
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Luka 24:27 Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak, Kutsal Yazılar'ın
hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı.

