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5 Yeni Antlaşma'nın Kitapları 

Yeni Antlaşma yazıldığı sırada, Eski 
Antlaşma hakkındaki resim epey 
değişmişti. Peygamberlerin günü 
geçmiş bitmişti ve insanların bir-
çoğu ruhsal şeylere karşı ilgisizdi. 
Orta Doğu ve Avrupa’nın geri kalan 
kısmı gibi, Yahudi ulusu da Roma 
yönetimi altına girmişti. Bu, Yahudi 
halkı için zor bir zaman olduğu ve 
özgürlüklerinin özlemini çektikleri 
halde dış etkilerin bazı yararları 
olmuştu. Kuvvetli Roma ordusu yol-
ların ticaret için güvenli olmasını 
sağlıyordu, insanların git gide daha 
çok yolculuk yapması, müzik ve 
sanatıyla birlikte Yunan kültürünün 
imparatorluğun her yanma yayıl-
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masını sağlıyordu. 

Tanrı’nın, Oğlu’nu dünyaya böyle 
bir zamanda göndermesi bir rast-
lantı değildi. Yunanlılar müjdeyi 
bildirmek için ortak bir dili, Roma-
lılar da müjdecilik için koruma ve 
özgürlükler sağlamışlardı. 

Yeni Antlaşma, Mesih’in hayatının 
ve Hıristiyanlığın başlangıcının 
öyküsüdür. Bu kitaplar, bütün 
imanlılar için talimatlar ve vaatler, 
gelecek hakkında peygamberlikler 
ve Mesih’le sonsuz yaşam ümidi 
içerirler. Bu kitapları okudukça, 
gerçekleri kendiniz öğrenmeniz 
için onları okumayı arzulayacağı-
nızı umuyorum. 
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Bu derste şunları 
inceleyeceksiniz... 

• Sınıflandırmaları Düzenlemek 

• Sınıflandırmaları Açıklamak 

SINIFLANDIRMALARI DÜZEN-
LEMEK 

Ders 4'te Eski Antlaşma’nın beş ana 
sınıflandırması olduğunu öğrendik. 
Yeni Antlaşma’nın da beş sınıflan-
dırması vardır. Eski Antlaşma için 
kullandığımız yöntemin aynısını 
kullanarak bunların hatırlanması 
kolaydır. 
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Yeni Antlaşma’da 27 kitap vardır. 

SINIFLANDIRMALARI AÇIKLAMAK 

Müjdeler 

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna, 
Mesih’in hayatını kendi adlarını ta-
şıyan Müjdeler’de yazdılar. Bu ya-
zarlara bazen Dört Müjdeci denir. 
Her biri değişik bir noktayı odakla-
mış ya da vurgulamıştır. 
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Matta, İsa’yı Kral ya da Mesih olarak 
sunar. Matta, Eski Antlaşma’daki 
Mesih (Yahudiler’in bekledikleri 
kral ya da Kurtarıcı’ya verdikleri 
isim) hakkındaki peygamberlikleri 
aktararak İsa’nın bu ayetleri nasıl 
gerçekleştirdiğini gösterir. 

Markos, daha çok Kutsal Kitap’ı 
bilmeyen Romalılar’a yazdı. Okur-
larına İsa’nın Tanrı’nın hizmetkarı 
olarak geldiğini gösterirken müj-
desini dinamik etkinliklerle doldur-
du. 

Bir doktor olan Luka, Müjdesi’ni 
Yunanlı bir dostu için yazdı. O’nu 
İnsanoğlu olarak sunarak Mesih’in 
kusursuz insanlığını vurgular. 
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Yuhanna, İsa’nın tüm evrenin Ya-
ratıcısı ve Efendisi olan Tanrı Oğlu 
olduğu, ve O’na iman edenlerin 
sonsuz hayata sahip olduğunu 
gösteren kanıtlar verir. 

İlk üç Müjde’ye “sinoptik” adı verilir 
çünkü bunlar İsa’nın yaşamını top-
lu bakıştan (bir bütün olarak) an-
latırlar. Yani, üçü de hemen hemen 
aynı olayları anlatmayı seçmişler-
dir. Ancak Yuhanna, İsa’nın haya-
tından çok O’nun sözleri ve öğretil-
erini, ve Evren'in Efendisi olmasını 
kanıtlayan mucizelerini vurgular. 

İsa Mesih'in dirilişinden sonra çe-
şitli sahte inciller de ortaya çıktı. 
Bunların hepsi İsa'nın seçtiği Oniki 
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elcilerin adlarını taşımaktansalar 
da 1.yüzyıldaki kiliseler ve liderleri 
tarafından tamamen reddedilmiş-
lerdi. Aralarında Tomas İncili, Fili-
pus İncili ve Meryem İncili adlı söz-
de inciller var. 

İncili Barnaba'ya gelince baştan 
sona kadar uydurulmuş bu hikaye 
kendi katagorisinde bulunmakta-
dır. İsa'nın yaşadığı birinci yüzyılda 
değil, İsa'dan en az 1300 yıl sonra 
kağıda dökülmüş bu sahte yazı, ya 
İtalya'da ya da İspanya'da ilk kez 
yayımlanmıştır.  

1575 ile 1610 yılları arasında mu-
taassıp Romalı Katolik "Engiziyon" 
(din mahkemesi), İspanya'da otu-
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ran Müslümanları yakalatıp is-
kenceden geçirtmiş. Hıristiyanlığa 
döndüğünü taklit eden bu Müslü-
manlardan biri ise "İncili Barnaba" 
başlığı altında İslamiyet'i yücelten, 
Kutsal Kitab'ın sahih dört incilini 
(ki, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna 
müjdelerini) inkar eden sahte bir 
"incil" yazarak intikamını almış. 
(Bkz İncili Barnaba: Bilimsel bir Araştırma, 
www.smashwords.com/books/view/66460
8) 

Tarih 

Luka, Mesih’in Kutsal Ruh’u yolla-
yışı ve göğe alındıktan sonra yer-
yüzündeki işini sürdürdüğünü an-
latmak için Elçilerin İşleri'ni yaz-
mıştır. 
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Elçi, “gönderilen” anlamına gelir. 
Elçilerin İşleri, Rab tarafından 
gönderilen kişilerin müjdeyi dün-
yaya nasıl duyurduklarını anlatır. 

Elçilerin İşleri kitabındaki en önemli 
kişilerden biri de Pavlus’tur. Pav-
lus, Yahudi olmayan kişilere elçiydi. 
Luka yolculuklarından bazılarında 
ona eşlik eder ve heyecanlı misyo-
nerlik maceralarını anlatır. Kutsal 
Ruh’un birçok ülkede yeni kiliseleri 
başlatmak için Pavlus’u nasıl kul-
landığından söz eder. 

Anahtar ayet Elçilerin İşleri l:8’dir. 
Bu, her Mesih İnanlısı’nın ezberle-
mesi gereken bir ayettir. 

"Ama Kutsal Ruh üzerinize inince 
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güç alacaksınız. Yeruşalim’de, 
bütün Yahudiye ve Samiriye’de ve 
dünyanın dört bucağında benim 
tanıklarım olacaksınız" (Elçilerin 
İşleri 1:8). 

Pavlus’un Mektupları 

Pavlus on üç mektup yazdı. Bun-
lardan bazılarını kendi kurduğu 
kiliselere yazmıştır. Pavlus’a at-
fedilen İbraniler’e mektubunun ise 
son günlerde yazılış analizinden 
geçirilerek kesinlikle Pavlus 
tarafından yazılmadığı kanıtlan-
mıştır. Bu yüzden İbraniler’e 
mektubu  Genel Mektuplar listesine 
aittir. 

O zamanlar matbaa makineleri 



	 131	

olmadığından Mektuplar -  hem 
Genel Mektuplar, hem de Pavlus'un 
Mektupları  - kiliseden kiliseye do-
laştırılıyordu. Her yerde üyelerin 
saklayıp tekrar tekrar okumak için 
el yazması kopyalar yaptıkları 
mümkündür. 

Romalılar'a, kurtuluşu açık ve güçlü 
bir şekilde açıklamasından ötürü 
“Hıristiyan öğretisinin katedrali” 
denilmiştir. Konusu, imanla ak-
lanmadır. 

Pavlus, Korint’te kurduğu kiliseye, 
1. ve 2. Korintliler mektuplarını 
yazmıştır. Bu mektuplar, kilisedeki 
öğreti ve davranış sorunları, ve 
Kutsal Ruh'un imanlılara bağış-
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ladığı 'ruhsal hediyeler'in imanlılar 
topluluklarında doğru şekilde nasıl 
kulanılacağı hakkındadır. 

Bundan sonra gelen mektup olan 
Galatyalılar da Romalılarda aynı 
konuyu – imanla aklanmayı – 
işlemektedir. Kimsenin kendini iyi 
işleriyle kurtaramayacağını bunun 
ancak İsa Mesih’e imanla gerçek-
leşebileceğini vurgular. 

Pavlus, müjdeyi bildirdiğinden ötü-
rü hapisteyken Efesliler, Filipililer 
ve Koloseliler mektuplarını yazmış-
tır. Adına “hapishanede yazılmış 
mektuplar” denilen bu mektuplar 
Mesih İnanlı hayatı yaşamak 
hakkındadır. 
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Selanikliler’e yazılan her iki mektup 
da, İsa’nın gökten dönmeden he-
men önce olacakları anlatır. İsa’nın 
dönüşünü 1. Selanikliler 4:13-18’ 
den okuyabilirsiniz. 

Pavlus’un Mektuplarının dördü bi-
reylere yazılmıştı. Timoteos’a ya-
zılan iki mektup ve Titus, imanlı 
toplulukların liderlerine özellikle 
yardımcı olur. Pavlus hayatını Me-
sih’in davası için vermeden hemen 
önce Timoteos’a son mektubunu 
yazmış ve ona Tanrı’nın işine sadık 
kalmasını söylemişti. 2. Timoteos 
4:5-8’i okuyun. 

Filimon’dan kaçan köle Onesimus, 
Pavlus’la birlikte hapishanedeyken 
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Mesih inanlısı olmuştu. Pavlus, Fil-
imon'a yazıp Onesimus’u bağış-
lamasını ve onu Mesih’te bir kardeş 
olarak kabul etmesini istemişti. 

Genel Mektuplar 

Pavlus’un Mektupları kendilerine 
yazılan kişilerin isimlerini taşır, 
ama Genel Mektuplar  İbraniler'e 
yazılmış mektup hariç  kendilerini 
yazan kişilerin isimlerini taşır. 

İbraniler’in anahtar sözcüğu “daha 
iyi”dir. İbrani Mesih İnanlıları’na 
yazılan bu mektup, yeni antlaşma-
nın eskisinden daha iyi olduğunu 
hatırlatıyordu. İbraniler, Yasa’nın 
altındaki simgesel tören ve ayin-
lerin başkahinimiz ve günahlarımız 
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için en üstün kurban olan İsa’nın 
resimleriydi. (İbraniler Kitabı'nın 
muhtemel yazarı Apollos hakkında 
Yeni Yaşam Açıklamalı Kutsal Kitap, 
s. 1726-7’ye, ve Akit Açıklamalı 
Kutsal Kitap, s. 1805-6’ya bkz.) 

Kendi ismini taşıyan kitabı yazan 
Yakup, Yeruşalim’deki kilisenin 
vaiziydi ve büyük bir ihtimalle 
İsa’nın kardeşiydi. Çünkü Kutsal 
Kitap'ta söz edilen Yuhanna’nın 
kardeşi olan diğer Yakup’un bu 
mektubun yazılışından önce kafası 
kesilmişti. 

Yakup, Mesih’teki diri imanın iyi 
işler üreteceğini öğretir. İşlerimiz 
bizi kurtarmaz, ama eğer kurtul-
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muşsak Tanrı ve halkı için elimiz-
den gelen her şeyi yapacağız. 

Petrus'un Kara Deniz yöresinde acı 
çekmekte olan Yahudi asılı Mesih 
inanlıları’na yazdığı cesaret verici 
iki mektup, onlara Rab’bin bir gün 
geleceği ve onları sadakatlarından 
ötürü ödüllendireceğini hatırlatır. 

İsa’nın “Sevdiği öğrenci” olan Elçi 
Yuhanna, on iki elçi arasında en çok 
yaşayanıydı. Adını taşıyan bir müj-
de ve üç Mektup yazdı. Birbirimizi 
sevmemize yol açan Tanrı’nın sev-
gisi konusu bütün yazılarında vur-
gulanmıştır. Ayrıca Mesih’in kral-
ların Kralı ve rablerin Rabbi olduğu-
nu ortaya koyan Vahiy kitabını da 
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yazmıştır. 

Son mektup olan Yahuda, Yakup’un 
bir kardeşi ve büyük bir olasılıkla 
İsa’nın kardeşlerinden biri tara-
fından yazılmıştı. Okuru, sahte 
öğretilere karşı uyarır ve İsa’nın 
dünyayı yargılamak için geri dö-
neceğinden söz eder. 

Peygamberlik 

Vahiy kitabı geleceğin üzerindeki 
örtüyü kaldırır. Simgesel görümleri 
Daniel kitabında yer alanlara ben-
zerdir. Yuhanna, bu çağın son gün-
leri, cennet ve Tanrı’nın gelmekte 
olan krallığı hakkındaki görümleri 
aldığında Patmos adasında sürgün 
olan ihtiyar bir adamdı. 
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İsa yeryüzündeki hizmetini gerçek-
leştirdiğinde Yuhanna O’nu tanıdığı 
halde İsa’yı yeniden gördüğünde 
İsa güçlü göksel bir fatihti. O’nu 
yetki taşıyan biri olarak gördü 
(Vahiy 1:18). 

Mesih’in vahyi, Yuhanna için Pat-
mos’u (Baf'ı) cennete dönüştür-
düğü gibi, bizim de karanlığımıza 
ışık, yaşamlarımıza sevinç ve kar-
maşa içindeki dünyaya umut 
getirir. 

 


