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Önsöz 

Kutsal Kitap'ın size nasıl yardım 
edebileceğini hiç düsündünüz mü? 
Kutsal Kitap gerçekten de Tanrı 
Sözü - Tanrı'nın insanlığa verdiği 
mesaj mıdır? Neden ve nasıl yazıl-
mıştır? Belki aklınıza bunlar ve da-
ha başka sorular gelmiştir. Öyleyse 
bu kitap özellikle sizin içindir. 

Uzun yıllar önce, İsrail kralı Davut, 
Tanrı Sözü hakkındaki duygularını 
dile getirmiştir. "Sözün adımlarım 
için çıra, yolum için ışıktır" demiştir 
(Mezmur 119:105). Kim olusanız ya 
da nerede olursanız olun, karşı kar-
şiya olduğunuz zorluk her ne olursa 
olsun ya da hangi kararı vermek 
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zorunda olursanız olun, siz de Kral 
Davut'un sahip olduğu güvenceye 
sahip olabilirsiniz. 

Bu kurs, sadece Kutsal Kitap'ın 
nasıl yazıldığını anlamanıza değil 
aynı zamanda ona kendi hayatınız-
da da günlük bir kılavuz olarak nasıl 
güvenebileceğinizi anlamanıza 
yardımcı olacaktır. 

Hedefleriniz Nelerdir? 

Çalışmalarınızın size azami yardım 
olması için kendiniz için hedefler 
seçmeli ve bundan sonra da bu he-
deflere erişmek için münkün olan 
her şeyi yapmalızınız. Neden şun-
ları hedefleriniz haline getirmiyor-
sunuz? 
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Kutsal Kitap'ınızı nasıl kullanabile-
ceğinizi öğrenmek İnanlılar'ın Kut-
sal Kitap'ı neden Tanrı'nın kendile-
rine kişisel mesajı olarak kabul et-
tiklerini öğrenmek.. 

Kutsal Kitap'ınızı her gün okun-
mak.. 

Kutsal Kitap'ı iman ve davranışlar 
için kılavuz olarak kabul etmek. 

 



 

 

 

 

BİR
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1 Kutsal Kitap'ı Okumamız 
Yararlı mı? 

Uzun yıllar önce bir kaptan gemi-
sini çok güzel bir Güney Pasifik 
Adası’nın limanına demirledi. Ön-
celeri yamyam olan ada halkının 
şimdi çok dostça olduğunu ve ti-
caretle ilgilendiklerini duymuştu. 

Kaptan adanın reisiyle konuşurken 
reisin elinde büyük bir Kutsal Kitap 
olduğunu görmüş. Kaptan biraz gü-
lüp reise, “Eminim ki o eski kitaba 
inanmıyorsunuzdur. Modası geç-
miş bir kitap ve kimseye bir yararı 
yok” demiş. 

Reis, etrafında duran kuvvetli sa-



	 9	

vaşçılarına bir göz atıp kaptana dö-
nmüş. “Kaptan” demiş. “Bu Kitap’-
ın fazla bir işe yaramadığını düşü-
nebilirsiniz. Bilmediğiniz bir şey 
varsa size çok yararı olduğudur. 
Yaşamlarımızı değiştiren bu Kitap 
olmasaydı siz şu anda kazanda 
pişmekte olurdunuz!” 

Kutsal Kitap’ı çalışmanınızın sizin 
yaşamınız üzerindeki etkisi başka 
insanların hayatlarını da etkileye-
cektir. Bu hikayedeki kaptan, başka 
birinin Kutsal Kitap’ını okuduğun-
dan ötürü kurtulmuştu.  

Bu derste Kutsal Kitap’ı çalışmanın 
kendinize ne yararı olacağını öğ-
reneceksiniz. 
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Bu derste şunları 
inceleyeceksiniz… 

• Neden Kutsal Kitap'ı Okumalıyız? 

• Bunun Yararlarından Bazıları Nel-
erdir? 

• Tanrı Sözü'nü düzenli bir şekilde 
çalışmanın önemini anlamak 

NEDEN KUTSAL KİTAP’I OKU-
MALIYIZ? 

Neden herkesin Kutsal Kitap’ı oku-
ması gerektiğinin birçok nedenleri 
vardır. Bunlardan üçüne bakalım: 
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Bir Ayrıcalık 

Sizler ve ben de önemli bir mektup 
aldık, herhangi bir dünyasal kral-
dan çok daha büyük biri olan Tan-
rı’nın Kendisinden özel bir mesaj 
aldık! Ama bu mektubu alıp onu 
okuyabilmekten de önemlisi mek-
tubun bize sunduğu davettir. Adına 
Kutsal Kitap dediğimiz mektupta 
Tanrı’nın Kendisi bizleri çocukları 
olmaya ve O’nunla birlikte sonsuza 
dek yaşamaya davet etmektedir! 
Bizlere, Oğlu İsa Mesih’i kişisel Kur-
tarıcımız olarak kabul ederek O’nun 
çocukları olabileceğimizi söyle-
mektedir. Kutsal Kitap’ı çalışarak 
Tanrı ve vaatleri hakkında öğrene-
bilmemiz harikulade bir ayrıcalıktır, 
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öyle değil mi? 

Büyümenin Yolu 

Çocuklar sağlıklı ve normal büyü-
meleri için gerekli olan doğru 
yiyecekleri yemelidirler. Kutsal 
Kitap, Tanrı’nın çocukları olarak 
ruhsal bakımdan büyümemiz ge-
rektiğini söyler. 2.Petrus 3:18'de 
şöyle okuyoruz:  "Rabbimiz ve Kur-
tarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve 
O'nu tanımakta ilerleyin." Ruhsal 
yiyeceğimiz Kutsal Kitap’tır ve 
“yemek yememiz” onu gün be gün 
yoğun çalışmamızdır.  Onu çalış-
tıkça Kurtarıcımız İsa Mesih’i daha 
iyi tanırız. Bu bilgi, büyümemizi ve 
kuvvetli Mesih öğrencileri olmamızı 
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sağlar. 

“Tanrı’nın Oğlu’nu tanımada ... ol-
gunluk düzeyine erişeceğiz.. Böy-
lece artık...çocuklar olmayacağız” 
(Efesliler 4:13-14). 

Aşağıdaki ayetleri ezberleyin ki on-
ları Rab İsa Mesih'e bir vaat tekrar 
edebilirsiniz. 

"Övgüler olsun sana, ya Rab, bana 
kurallarını öğret. Koşullarını derin 
derin düşünüyorum, yollarını izler-
ken. Zevk alıyorum kurallarıdan. 
Sözünü unutmayacağım." (Mezmur 
119:12, 15-16). 
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Tanrı’nın Bizim İçin Planını Nasıl 
Öğrenelim? 

Birkaç yıl önce bir kadın arkadaşım 
kendini iyi hissetmiyordu. Sadece 
fiziksel olarak hasta değil aynı za-
manda üzgündü. Sonra evleneceği 
genç adamdan bir mektup aldı. Ad-
am ona cesaret vermiş, onu sevdi-
ğini söylemiş ve evlenmek için 
geleceğini bildiriyordu. Kendisiyle 
gerçekten ilgilenen birinden bir 
mektup aldıktan sonra ne kadar 
çabuk iyileştiği hayret vericiydi.  

Kutsal Kitap da o mektup gibidir, 
çünkü bizlere Tanrı’nın bize olan 
sevgisinden söz eder. Ayrıca Tanrı 
Kutsal Kitap’ta bizlere nasıl yaşa-
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mamız gerektiği hakkında talimat-
lar verir. Bir gün bütün sonsuzluğa 
dek Kendisiyle birlikte yaşayacağı-
mıza dair söz verir! 

Eğer üzgünsek ya da kendimizi iyi 
hissetmiyorsak Tanrı’nın kişisel 
mesajından O’nun bizim için olan 
planlarını okumamız harika bir şey-
dir. Kutsal Kitap kendimizi daha iyi 
hissetmemize yardım eder, bize 
cesaret verir ve her birimizin Tanrı 
için ne kadar önemli olduğunu 
öğretir. 

Kutsal Kitap’ı baştan başa okuya-
rak sadece Tanrı’nın geleceğimiz 
için olan planlarını değil, aynı za-
manda şu an için olan vaatlerini de 
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öğreniyoruz. Bundan sonraki bö-
lümde bu vaatlerden bazılarını 
okuyacağız. 

BUNUN YARARLARINDAN BA-
ZILARI NELERDİR? 

Kutsal Kitap etüdünün sağladığı 
birçok yarardan sekizine bakalım. 

1. Can İçin Ekmek 

Kutsal Kitap, ruhlarımızı canlı tutan 
yiyecektir. Onu her gün okudukça 
hem canımız hem de bedenimiz 
için sağlık ve kuvvet buluruz. İsa, 
“İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, 
Tanrı’nın ağzından çıkan her sözle 
yaşar”  demiştir (Matta 4:4). 



	 17	

2. Zevk 

Kutsal Kitap’ı okumaktan gerçekten 
büyük zevk duyarız. Sevdiğimiz 
kişiler hakkında iyi haberler okur-
ken nasıl seviniyorsak, Tanrı’nın 
bize olan sevgisinin iyi haberini 
okuyunca da sevinç duyabiliriz. 
O’nun talimatları bile bize sevinç 
verir, çünkü onların iyiliğimiz için 
olduğunu biliriz. Mezmur 119:111 
şöyle der: “Öğütlerin sonsuza dek 
mirasımdır, yüreğimin sevincidir 
onlar.” 

3. Tanrı’nın Yakınlığı 

Tanrı'nın Sözü’nü okuduğumuzda 
O’nun bize yakınlığını hissederiz. O 
oradadır ve bizimle kişisel olarak 
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konuşmaktadır. Bu düşünebilece-
ğimiz en büyük yararlardan biridir. 

4. Cesaret 

Tanrı'nın Sözü bizim için cesaret 
doludur. Bize sevgi dolu ilgisinin 
örneklerini gösterir ve bize bakma-
ya söz verir. 1.Petrus kitabında 
ezberlenmesi iyi olacak bir ayet 
vardır.  

“Bütün kaygılarınızı O’na yükleyin, 
çünkü O sizi kayırır” (1.Petrus 5:7). 

5. Temel 

Temel, üzerine bina edilen bir şey-
dir. İsa, Sözü’nün inancımız ve 
nasıl yaşamamız gerektiği konu-
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sunda güvenli bir temel olduğunu 
söylemiştir. İman etmeyen ve Kut-
sal Kitap'ın mesajını hiçe sayan 
kişiler temeli olmayan bir ev gibi-
dirler. 

6. Esin 

Tanrı, Sözü aracılığıyla kurtuluşu-
muz için iman, geleceğimiz için 
umut ve diğer insanlar için sevgi 
esinlendirir. Esin bizleri iyi düşün-
celer ve davranışlara götüren bir 
etkidir. Birçok şair, müzisyen ve 
sanatçı Kutsal Kitap’tan esinlen-
miştir. Kutsal Kitap şiirler, şarkılar 
ve tablolar için akıllarına çok güzel 
fikirler getirmiştir. 
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7. Gerçek 

Kutsal Kitap’ta bulduğumuz gerçek, 
hayatımızdaki en önemli soruları 
yanıtlar ve bize yaşam için anlam 
ve amaç verir. Bizleri bilgisizlik ve 
hatadan korur. İsa Mesih şöyle 
dedi: “Gerçeği bileceksiniz ve ger-
çek sizi özgür kılacak” (Yuhanna 
8:32). 

8. Güven 

Güven sadece emniyette olmak 
değil, aynı zamanda gelecek için de 
sağlayış anlamına gelir. Tanrı 
Sözü’nde gerçek güveni buluruz, 
çünkü Tanrı Sözü bizleri Mesih’te 
güvenliğe ve cennette sonsuz bir 
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eve götürür. Eğer  Tanrı’nın Sözü’-
nü düzenli bir şekilde çalışırsak O, 
günah ve Şeytan’a karşı “kılıcımız 
ve kalkanımız”dır. 

 



 

 

 

 

İKİ
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2 Tanrı'nın Bize Vermiş Olduğu 
Kitap 

Tanrı’nın bize Kutsal Kitap’ı nasıl 
verdiğini hiç düşündünüz mü? Me-
lekler tarafından yazılıp birisinin 
onu “bulması” için mi bekletildi? 
Yoksa birisi, bize felsefesini ak-
tarabilmek için bütün hayatını 
çalışma ve araştırmaya mı verdi? 

Tanrı bizlere Sözü’nü vermek için 
bu iki yolu da seçmedi. Bunun ye-
rine, adına Kutsal Kitap dediğimiz 
Kitap'ı bize vermek için hayatın her 
kesiminden, sıradan insanlar kul-
landı ve kitabın tamamlanması 
yüzlerce yıl sürdü. Bu kişilerin 
yazılarının birbirine uyumu ve 
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birbirini onaylaması hiçbir zaman 
değişmeyen Tanrı’ya bir tanıklık 
oluşturmaktadır. 

Kutsal Kitap’ın nasıl yazıldığı bir 
mucizedir. Korunuşu bir başka mu-
cizedir. Peygamberlerden biri, 
kralın peygamberlik kitaplarından 
birini alıp sayfa sayfa ateşe atıp 
yakışını anlatır. Ama Rab, peygam-
bere bir başka tomar alıp her şeyi 
yeniden yazmasını söylemiştir 
(Yeremya 36:2728). Tanrı’nın Sözü 
yok edilemez. 

Bu derste Kutsal Kitap hakkındaki 
gerçekleri, yazılmasında kimlerin 
kullanıldığını, Kutsal Kitap’ın bir 
kısmının diğer kısımlarıyla nasıl 
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bağlantılı olduğunu ve bütün bun-
ların bize nasıl uyduğunu görece-
ğiz. Kitap'ı daha iyi tanıdıkça onu 
daha çok takdir edecek ve aynı za-
manda kendimizi onu daha derin 
bir düzeyde yoğun çalışmaya 
hazırlayacağız. 

Bu derste şunları 
inceleyeceksiniz... 

• Kutsal Kitap’ın Kaynağı 

• Genel Yapısı 

• Antlaşmaların Birbirleriyle 
Bağlantısı  

• Çeşitli Çeviriler 
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KUTSAL KİTAP’IN KAYNAĞI 

Tanımı ve Kısımları 

Kutsal Kitap aslında Tanrı’nın bize 
vermiş olduğu 66 kitaplık küçük bir 
kütüphanedir. Ona Kutsal Kitap, 
Kutsal Yazılar ya da Tanrı Sözü 
adını veririz. 

Kutsal sözcüğü "Tanrı özüne has ya 
da Tanrı'yı niteleyen" anlamına ge-
lir. Örneğin: Kutsal Kitap’ın 66 ki-
tabının her biri kutsaldır çünkü her 
birinde Tanrı, kendisi ve tasarıları 
hakkındaki önemli gerçekleri bize 
açıklamaktadır. 
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Yazarlar ve Esin 

Yaklaşık 40 kişi Tanrı tarafından 
esinlendirilerek Kutsal Kitap’ı yaz-
dılar. Bu kişilerden bazıları Kutsal 
Kitap’ın birden fazla kitabını yaz-
mıştır; bazı kitapların yazarları 
kitaplarını imzalamadıkları için on-
ları kimin yazdığını bilmiyoruz. 

Tanrı tarafından esinlendirilmiş'in 
anlamı, Kutsal Ruh’un yazarlara 
Tanrı’nın onların yazmalarını is-
tediği düşünce ve sözcükleri ver-
miş olduğu anlamına gelir. Kutsal 
Kitap, 2.Timoteos 3:16’da bizlere 
Kutsal Yazılar’ın Tanrı esini oldu-
ğunu söyler. Bu yazarlar, yazdıkları 
hakkında birbirleriyle görüşmüş 
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olamazlardı, çünkü hepsi aynı za-
manda yaşamamıştı. İlk kitaplar 
Mesih’ten yaklaşık 1500 yıl önce 
yazılmıştı ve en sonuncular Me-
sih’ten yaklaşık 100 yıl sonra ya-
zılmıştı. Kutsal Kitap’ın bu kitapları 
Tanrı tarafından esinlendirilmiş 
olduğundan onların kutsal olduk-
larını söyleyebiliriz. 

Yazarlar arasında krallar ve balık-
çılar, işçiler ve politikacılar, askeri 
ve dini önderler, köylüler, tüccarlar 
ve şairler vardı. Farklı yerlerden 
geldikleri ve ilgi alanları ve geç-
mişleri çeşitlilik gösterdiği halde 
hepsi de aynı konu hakkında yaz-
dılar, çünkü Tanrı onları esinlen-
dirdi. Bu konu, Tanrı’yla insanın 
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ilişkisidir.  

Bütün kitaplar arasında birbiriyle 
çelişkiye düşmeyen böylesi bir dü-
zen olması, Kutsal Kitap’ın sadece 
bir tek yazarı – Tanrı – olduğudur 
ve O farklı kişiler aracılığıyla ko-
nuşmuştur. 

Aşağıdaki ayet ezberlemeniz için 
iyi bir ayettir: 

"Çünkü hiçbir peygamberlik sözü 
insan isteğinden kaynaklanmadı. 
Kutsal Ruh tarafından yöneltilen 
insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler" 
(2.Petrus 1:21). 
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GENEL YAPISI 

İki kişi ya da iki ulus özel bir anlaş-
ma yapmak istediklerinde resmi bir 
belge yazıp imzalarlar. Antlaşma 
imzalandıktan sonra bozulmaması 
gerekir. 

Kutsal Kitap’ta yer alan antlaşmalar 
da aynı anlamdadır. Kutsal Kitap, 
Eski ve Yeni adlı iki Antlaşma’ya 
ayrılır. Bunlar, Tanrı’nın insanla 
yaptığı antlaşmalardır. 

Kutsal Kitap’ınızın ilk sayfalarından 
birinde Eski ve Yeni Antlaşma’da 
yer alan kitapların isimlerinin lis-
tesini bulacaksınız. Bu listede her 
kitabın başladığı sayfa numarası 
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verilmiştir. Önce Eski Antlaşma, 
ardından da Yeni Antlaşma’nın 
geldiğini göreceksiniz. 

Eski Antlaşma, kendilerine İbraniler 
ya da İsrailliler de denilen Yahudi-
ler’e verilmişti. Tanrı, Kendisi hak-
kıdaki gerçeklerini almaları, bunları 
yazmaları ve tüm uluslara  öğret-
meleri için onları seçti. Eski Ant-
laşma İbranice olarak yazılmıştır 
çünkü bu Yahudiler’in diliydi. 

Eski Antlaşma, Yaratılış’tan yeni 
antlaşmayı gerçekleştirecek Kur-
tarıcı’nın gelişine dek olan tarihi ve 
Tanrı’nın insanla ilişkisinin şart-
larını içerir. 

Yeni Antlaşma, Tanrı'nın, Oğlu İsa 
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Mesih’i Kurtarıcıları olarak kabul 
eden herkesle yaptığı yeni antlaş-
manın tarihi ve şartlarını verir. İsa 
Mesih’in hayatının hikayesini ve 
ayrıca O’nun öğrettiği şeyleri an-
latır. 

Yeni Antlaşma yazıldığında Yunan-
ca en yaygın dildi. Bu yeni antlaş-
ma, sadece Yahudiler için değil, 
bütün insanlar için olacağından 
Yunanca olarak yazılmış ve böylece 
çoğu kişinin onu okuyabilmesini 
olası kılmıştı. 

ANTLAŞMALARIN BİRBİRLERİYLE 
BAĞLANTISI 

Eski Antlaşma çok önemlidir, çünkü 
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Tanrı’nın insan için olan planını 
gösterir. Ama İsa Mesih gelip daha 
iyi ve kalıcı olacak bir antlaşma 
gerçekleştirene dek geçici bir ant-
laşmaydı. Bizler şimdi Yeni Ant-
laşma’nın altında yaşadığımızdan 
önce onu okumanızı öneririz. 

Yeni Antlaşma, Eski Antlaşma’yı 
temel alır. Sadece iki antlaşma 
arasındaki bağlantıyı açıklamakla 
kalmaz aynı zamanda Eski Antlaş-
ma peygamberliklerinin birçoğunu 
anlatır. 

Örneğin, Eski Antlaşma’da yer alan 
Mika adlı kitap (bölüm 5, ayet 2), 
Kurtarıcı’nın (Mesih’in) Yahudiler’ 
in Beytlehem şehrinde doğacağını 
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söyler. Yeni Antlaşma’da yer alan 
Matta 2:1, bizlere İsa Mesih’in Bey-
tlehem’de doğduğunu bildirir. 

Eski Antlaşma’da yer alan Mezmur 
22:18 idam mangasının Kurtarıcı’ 
nın giysilerini paylaşmak için kura 
çekeceklerinden söz eder. İsa çar-
mıhta ölürken askerler giysilerini 
aldılar. Matta 27:35 şöyle der: 
“Askerler O’nu çarmıha gerdikten 
sonra kura çekerek giysilerini ara-
larında paylaştılar.” 

Verilecek daha yüzlerce ayet vardır. 
Yeni Antlaşma’da gerçekleşen Eski 
Antlaşma peygamberliklerinin hep-
sini derleyip sunan özel kitaplar 
bulunmaktadır. 
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Eski Antlaşma kadar antik bir kita-
bın bu kadar uzun yıllar ötesinden 
elimize geçmesi harika bir şeydir. 
Tanrı Sözü’nün kendilerine geldiği 
Tanrı’nın seçilmiş halkının onu 
koruyup diğer uluslarla paylaştık-
larından ötürü onlara minnettar 
olmalıyız. 

ÇEŞİTLİ ÇEVİRİLER 

Çeşitli Diller 

Tanrı, herkesin Oğlu İsa Mesih’i 
kendi kişisel Kurtarıcısı olması için 
kabul etmesini istiyor (2.Petrus 
3:9). Bu Tanrı’nın arzusu olduğun-
dan, O’nun, herkesin Sözü’nü an-
lamasını istediğini biliyoruz. Eski 
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Antlaşma’nın Yahudiler için İbrani-
ce olarak ve Yeni Antlaşma’nın da 
bütün dünya için Yunanca olarak 
yazılmış olmasının nedeni budur. 

Günümüzde çoğumuz İbranice ya 
da Yunanca bilmediğimizden eğer 
Kutsal Kitap kendi dilimize çevril-
miş olmasaydı onu anlamakta zor-
lanırdık. Eğer çok iyi bilmediğimiz 
bir dilde bir şey okuyorsak, basit 
şeyler bile yanlış anlaşılabilir. 
Kutsal Kitap: Tevrat, Zebur ve İncil 
Tanrı Sözü müdür?'ü çalışmamızın, 
onu öğretmemizin, tercüme edip 
yayınlamamızın nedeni budur.  

Her zaman yeni çeviriler üzerinde 
çalışan Kitabı Mukaddes şirketleri 
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vardır. 2017 yılına dek dünyada 
birbirinden değişik yaklaşık 7000 
dil konuşulmaktadır. Kutsal Kitap'ın 
tümü onlardan 422 dile çevrilmiş-
tir. İncil ve ondan seçilmiş kısımlar 
yaklaşık 2587 değişik dile çevril-
miştir! Bu sayılara ek olarak 1600' 
den fazla Kutsal Kitap ve İncil çe-
virme projeleri de başlatılmıştır. 

Yeni bir çeviri tamamlandığında 
büyük sevinç olur, çünkü bu, bir 
başka halkın Kutsal Kitap’ı kendi 
dillerinde okuyabileceği anlamına 
gelir. Kutsal Kitap’ın henüz tercü-
me edilmediği yüzlerce dil vardır. 
Bu işi yapan kişilerin bu büyük işle-
rini tamamlama gücünü bulmaları 
için dua edelim. 
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Çeşitli Çeviriler 

Bazen bir dilde birden fazla çeviri 
vardır, çünkü diller değişir. Bir çevi-
ri eski kalmaya ve insanlar anlımak-
ta zorlanmaya başlayınca yenilen-
mesine gereksinim duyulur. Daha 
eski sözcüklerin yerine daha yeni-
leri – günlük yaşamda kullanılan 
sözcükler – konulur. 

Yeni bir çeviri yapmak, Kutsal Ki-
tap’ın anlamını ya da öğretilerini 
değiştirmek için yapılan bir çaba 
değildir. Eski, yeni, Protestan ya da 
Katolik, Kutsal Kitap’ın bütün çevi-
rileri temelde aynı Kutsal Kitap’tır. 
Tercümanlar, özgün Yunanca ve 
İbranice nüshalardaki anlamı tam 
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olarak bize aktarmaya 
çalışmışlardır. 

Bazı okurlar için çağdaş dil daha 
anlaşılırdır. Diğerleriyse eski çeviri-
lerin zenginliğini tercih eder. 

Apokrif 

Kutsal Kitap’ın bazı çevirilerine 
Apokrif dahildir. Apokrif, kaynakları 
şüpheli olan birkaç kitaptan oluşur. 
Bu kitaplar özellikle Eski ve Yeni 
Antlaşma arasındaki 400 yıllık dö-
nem hakkında bazı tarihsel bilgiler 
içerdikleri halde bütün tarihsel ve-
rileri doğru değildir. Tanrı tarafın-
dan esinlendirilmiş oldukları hak-
kında yeterli kanıt bulunmamak-
tadır ve bu nedenden ötürü Eski 
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Antlaşma’yı oluşturan Yahudi 
Kutsal Yazıları’nın bir kısmı olarak 
kabul edilmezler. 

Apokrif, Yunanca’da “gizli şeyler” 
anlamına gelir. Bu kitapların içerdi-
kleri, sıradan insanların anlayıp 
takdir edebileceğinden öte derin-
likte sayılıyordu – halbuki Kutsal 
Kitap hepimizin yararlanması ve 
tadını çıkarması için verilmiştir. 
Tanrı herkesin kurtulmasını ve 
“gerçeğin bilincine erişmesini 
ister" (1.Timoteos 2:4). 

 



 

 

 

 

ÜÇ
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3 Kutsal Kitap'ta Aradıklarınızı 
Nasıl Bulabilirsiniz? 

Anneannemin mutfağında kimse 
bir şey bulamazdı. Un, üzerinde 
“şeker” yazan kavanozdaydı ve çay 
üzerinde “tuz” yazan kavanozday-
dı. Ancak anneannem, mutfağını 
kullanan tek kişi kendisi olduğu için 
bunun bir önemi yoktu. 

Ama sokağın karşı tarafında farklı 
bir mutfak vardı. Her şey düzenli 
bir şekilde etiketlenmişti, çünkü 
evin hanımı mutfağı kullanan tek 
kişi değildi. Kocası kendi kahvaltı-
sını hazırlamayı sever ve kızları da 
sık sık sırayla yemek pişirirlerdi. 
Yemek saatleri düzenli olmalıydı. 
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Kutsal Kitap da, aradığımızı bula-
bileceğimiz şekilde düzenlenmiştir. 
Kutsal Kitapımızın yayıncıları bunu 
biliyorlardı. Hangi çeviri olursa 
olsun, bölümler ve ayet numaraları 
aynıdır, öyleki kimse istediği şeyi 
ararken “kaybolmasın.” 

Ayrıca belirli Kutsal Kitap ayetlerini 
bulmamıza yardımcı olan kitaplar 
vardır. Bu derste Kutsal Kitap re-
feranslarını nasıl bulup yazabile-
ceğimizi ve istediğimiz konu ve 
ayetleri bulmamıza yardımcı olan 
kaynak kitapları nasıl kullanabile-
ceğimizi öğreneceğiz. 
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Bu derste şunları 
inceleyeceksiniz... 

• Kutsal Kitap Referansları 

• İlişkişi Ayetler Referansları  

• ABC Dizini 

KUTSAL KİTAP REFERANSLARI 

Bunların Söylenmesi ve Yazılması 

Okumamızda bize yardımcı olmak 
için, Kutsal Kitap’ın her kitabı 
bölümlere ayrılmıştır. Her bölüm de 
sol tarafta üzerinde numaralar olan 
daha küçük bölümlere ayrılmıştır. 
Bunlara ayetler ya da Kutsal Kitap 
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metinleri denir. Herhangi bir Kutsal 
Kitap metninden söz ederken önce 
hangi kitapta olduğunu, sonra bö-
lüm numarasını ve sonra da ayetin 
numarasını söyleriz. Bunların hep-
sine birden Kutsal Kitap referansı 
diyoruz. 

Kutsal Kitap’ın ilk kitabı olan Yara-
tılış kitabına bakalım. Kullandığınız 
çeviride bir giriş bölümü varsa onu 
atlayıp ilk bölümün başındaki bü-
yük bir sayısını arayın. Bölümün 
başında küçük bir bulunan ilk ayeti, 
“Başlangıçta....” diye başlar. Bu 
metinden söz etmek için, “Yaratılış, 
bir, bir” deriz. Ayetleri işaretleyen 
küçük sayıların bölüm boyunca de-
vam ettiğini göreceksiniz. 
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Şimdi ikinci büyük sayıyı, yani 2’yi 
arayın. Bu, ikinci bölümün başlan-
gıcıdır. ikinci bölüm şöyle başlar, 
“Gök ve yer bütün öğeleriyle ta-
mamlandı.” Bu metinden söz etmek 
için, “Yaratılış iki, bir” deriz, ikinci 
bölümde 25 ayet bulunur. 

Şimdi Yaratılış beş, bire atlayın. 
“Adem soyunun öyküsü” diye 
başlar. Bir Kutsal Kitap referansı 
verdiğimizde, bölüm ve ayet söz-
cüklerini söylememiz gerekmez–
sadece bunların sayılarını söyleriz. 

Peki, Yaratılış 5:1-5 nedir? Büyük 
bir olasılıkla doğru söylediniz: 
“Yaratılış beş, birden beşin sonuna 
kadar.” Birbiri ardından gelen ayet 
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ve bölümleri birbirlerinden bir tire 
ayırır. Aynı bölümdeki birkaç ayet-
ten söz ediyorsak, ama ayetler bir-
biri ardından gelmiyorsa, bunları şu 
şekilde yazarız: Yeşu 1:5, 8, 10. Ve 
şöyle okuruz: “Yeşu bir, beş, sekiz 
ve on.” 

Eğer metinler bir kitabın değişik 
bölümlerindeyseler, bölüm refe-
ranslarını noktalı virgülle ayırırız. 
Matta 1:21; 2:1-6, bölüm bir, ayet 
yirmi bir ve bölüm iki, birden altının 
sonuna kadar olan ayetlerden söz 
eder. 

1 ve 2’nci Krallar gibi bazı kitaplar, 
aynı ismi taşırlar ve birbirleri ar-
dından gelirler. Yuhanna’nın yazarı 
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da yine kendi ismini taşıyan üç 
mektup yazmıştır: 1.Yuhanna, 
2.Yuhanna ve 3.Yuhanna. Bu ki-
taplardan birinden bir referans (Bi-
rinci Yuhanna, bölüm bir, ayet do-
kuz) şöyle yazılır: 1.Yuhanna 1:9. 

Referansları Bulmak 

Kutsal Kitap'ınızın başında, Kutsal 
Kitap’ın her kitabını listeleyen ve 
başladığı sayfanın numarasını bil-
diren bir sayfa vardır. Önceleri 
Kutsal Kitap’ta belirli bir parçayı 
ararken bu indeksi kullanmanız 
gerekebilir. 

Ancak Kutsal Kitap referanslarını 
bulmanın en iyi yolu, Kutsal Kitap’ 
ın kitaplarını sırasıyla ezberlemek-
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tir. Çocuklar bunları çok kolay öğ-
renirler ve büyükler de öğrenebil-
irler. İsimleri tekrarlayıp onları 
yanınızda taşıyacağınız kartların 
üzerine yazın ve çok geçmeden on-
ları öğrenmiş olursunuz. Bu şekilde 
her gün beş, altı isim öğrenebilirsi-
niz. Kutsal Kitap’ın herhangi bir 
kısmını çok rahat bir şekilde bul-
mak sizin için büyük bir kolaylık 
olacaktır. 

ÇALIŞMA REFERANSLARI 

Bazı Kutsal Kitap'ların ortasında, 
sayfa kenarlarında, her sayfanın alt 
tarafında ya da her ayetten sonra 
bağlantılı ayetler referansları var-
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dır. Bunlar okuduklarınızla bağlan-
tılı ayetleri bulmanıza yardım eder-
ler. 

Bir Kutsal Kitap referansının için-
deki belirli sözcüklerin yanındaki 
küçük bir harf, referans bölümünde 
aynı harfi aramanızı söyler. O harf-
in yanında, sizi bağlantılı bir ayete 
götürecek bir Kutsal Kitap referansı 
bulacaksınız. Eğer açıklamalı bir 
Kutsal Kitap’ınız varsa bu sistemi, 
okuduğunuz konularda ilginç ça-
lışmalar yapmak için kullanabilir-
siniz. 

Kutsal Kitap’ınızdaki referanslar ve 
diğer yorumlar yararlıdır, ama Tanrı 
tarafından esinlendirilmiş değildir. 
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Bunlar Kutsal Kitap öğretmenleri ve 
bilginler tarafından kullanmamız ve 
Kutsal Kitaplarımızı daha kolay an-
lamamız için verilmişlerdir. 

ABC DİZİNİ 

ABC Dizini, Kutsal Kitap’ta yer alan 
belli başlı sözcüklerin alfabetik bir 
indeksidir. Bu indeks, Kutsal Kitap’ 
ta belirli bir sözcüğün kullanıldığı 
referansları verir. 

ABC Dizini kullanmayı isteyebile-
ceğiniz birkaç durum olabilir. Diye-
lim ki, sevgi sözcüğünü içeren bir-
kaç ayet okumak istiyorsunuz. 
Sözcüğü ABC Dizini’nden bulun. 
Referanslar, sevgi sözcüğünü kul-
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lanan her Kutsal Kitap ayetinden 
birkaç sözcükle birlikte listelen-
miştir. 

Kutsal Kitap’ta belirli bir ayeti bul-
mayı istediğinizde de ABC Dizini 
size yardımcı olabilir. Belki ayetin 
tamamını ya da sadece bir kısmını 
biliyorsunuz, ama referansını bil-
miyorsunuz. Ayetten hatırladığınız 
sözcükler arasından bir anahtar 
sözcük seçin ve o sözcüğü arayın. 
Listelenen referanslar arasında o 
sözcüğü, aradığınız ayetle birlikte 
bulabilirsiniz. 

Örneğin, “her türlü kötülüğün bir  
kökü de para sevgisidir”   

(1.Timoteos 6:10) diyen Kutsal 
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Kitap ayetini bulmak istiyorsunuz. 
Belki ayetten sadece “para her 
kötülüğün köküdür” sözlerini ha-
tırlıyorsunuz. Arayabileceğiniz üç 
anahtar sözcük olduğuna dikkat 
edin: para, kök ve kötülük. Anahtar 
sözcük ABC Dizini’nde genellikle 
sözcüğün sadece ilk harfiyle belir-
tilir. Eğer para sözcüğünü arar-
sanız, büyük bir olasılıkla şöyle 
gözüken bir şeyler bulacaksınız: 

Matta 25:18 efendisinin p. saklamış 

Markos 12:41 ...kutuya p. atan 
halkı.. 

1.Timoteos 6:10 Her türlü 
kötülüğün bir kökü de p. sevgisidir. 
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Para sözcüğünün altına bakarak 
eğer ABC Dizini’nde aradığınız 
Kutsal Kitap referansını bulamı-
yorsanız diğer anahtar sözcükleri 
aramaya devam edin. 

Yukarıda aktarılan ayet (1.Timoteos 
6:10) sık sık yanlış kullanılan bir 
ayettir. Öyleyse ABC Dizini’ni böyle 
kullanmanın ek bir avantajı da bu 
tür hataları keşfetmemizdir. 

Kutsal Kitap’ınızın sayfalarının al-
tında referanslar ve arkasında bir 
ABC Dizini var mı? Bunlar, öğret-
menler, vaizler ve Tanrı için çalış-
mak isteyen diğer insanlar için 
önemli yardımcılardır. Belki bir vaiz 
ya da öğretmen olmayı planlamı-



	 55	

yorsunuz – ama ilişkili ayetler ref-
eranslarınızı ve bir ABC Dizini kul-
lanırsanız birçok yeni şey öğrene-
bilirsiniz. Bu yardımcı kaynaklar 
sayesinde Tanrı Sözü’nü daha çok 
tanıyabilirsiniz. O’nunla ve diğer 
insanlarla olan ilişkiniz hakkında 
daha çok şeyler öğrenirsiniz.  

 



 

 

 

 

 

DÖRT
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4 Eski Antlaşma’nın Kitapları 

Kutsal Kitap grubumuza yeni katı-
lan genç adam, “Eski Antlaşma’yı 
okumak tıpkı herhangi bir antik ta-
rih kitabını okumak gibi” diye 
yorumda bulundu. Ancak Eski Ant-
laşma’nın bir kısmını okuyup dü-
şündükten sonra fikrini değiştirdi. 

Eski Antlaşma, yaratılış ve Yahudi 
ulusunun tarihini içerdiği halde çok 
daha fazlasını da içerir. Bazen bir 
hikaye tekrarlanır ya da başka bir 
bakış açısına göre yeniden anlatılır. 
Peygamberlikler dikkatle kayde-
dilmiştir, bazıları gerçekleşmiştir 
ve bunların da kayıtları bulunur ve 
diğerleri gelecekte gerçekleşecek-
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tir. Eski Antlaşma’da zengin çeşit-
lere sahip aşk öyküleri, şiirler, şar-
kılar ve atasözleri de bulunur. 

Tarih kitapları bizlere kahraman-
larından söz ederler, ama Kutsal 
Kitap zamanın sıradan insanlarını 
da içerir. Bu hikayelerin önemi di-
ğerlerinkinden daha az değildir, 
çünkü bunlar bize Tanrı’nın halkıyla 
ilişkisi hakkında berrak bir resim 
sunarlar. 

Eski Antlaşma’nın kitapları beş ana 
konu içerir. Ders 3’te kitapların da-
ha küçük ayrımları olan bölümler ve 
ayetleri gördük. Şimdi ana bölüm-
lere ya da sınıflamalara bakacağız. 
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Bu derste şunları 
inceleyeceksiniz... 

• Sınıflandırmaları Düzenlemek 

• Sınıflandırmaları Açıklamak 

SINIFLANDIRMALARI 
DÜZENLEMEK 

Bu basit el resmi Eski Antlaşma 
sınıflandırmalarını hatırlamamıza 
yardımcı olacaktır. 
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Eski Antlaşma’nın 39 kitabı aşağı-
daki şekilde gruplandırılmıştır: 

Yasa     5 kitap 

Tarih     12 kitap 

Şiir     5 kitap 

Uzun Peygamberlikler 5 kitap 

Kısa Peygamberlikler  12 kitap 
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Kutsal Kitap’ınızın başındaki için-
dekiler bölümü, Eski Antlaşma ki-
taplarının bir listesini vermektedir. 

Belki de peygamberlerin neden u-
zun ve kısa kitaplar olarak grup-
landırıldıklarını merak etmişsiniz-
dir. Bu sınıflandırma, kitapların 
içeriğinin önemiyle ilgili değildir. 
Uzun (ana) peygamberlik kitapları 
(Ağıtlar hariç) daha uzundur; kısa 
peygamberlik kitapları daha 
kısadır. 

SINIFLANDIRMALARI AÇIKLAMAK 

Yasa 

Kutsal Kitap’ın ilk beş kitabı, Yasa 
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kitapları ya da Pentatuk olarak 
tanınırlar. Pentatuk ‘beş kitap’ an-
lamına gelir. Bu ilk beş kitap, Ya-
hudi halkının büyük lideri ve kur-
tarıcısı Musa tarafından yazılmıştı. 
Bu yüzden bu kitaplardan “Musa’ 
nın kitapları” olarak da söz edilir. 

Yaratılış, “başlangıç” anlamına ge-
lir. Yaratılış, evrenin yaratılışını, 
insanın yaratılışını, Tufan’ı ve 
İbrahim’in çağrısını anlatır. 

Mısır'dan Çıkış, Tanrı’nın Musa 
halkının önünde Kızıl Denizi açarak 
ve gereksinimlerini karşılayarak 
halkını kölelikten kurtarışını an-
latır. On Emir’i ve ulusun yasalarını 
içerir. 
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Levililer, adını rahipler oymağı olan 
Levi’den alır. Bu kitap kahinlere 
talimatlar verir ve sunulan kurban-
ların nasıl olması gerektiğini an-
latır. Kurban sistemi, asırlar ileri 
geleceğe, bütün dünyanın günah 
sunusu olacak Mesih’e bakıyordu. 

Çölde Sayım, halkın sayılmasını 
kaydeder. Babaları İbrahim’e vaat 
edilen toprağı almak üzere olan 
genç ulus için nüfus sayımını kay-
detmek önemliydi. 

Yasa'nın Tekrarı, “ikinci yasa” an-
lamına da gelir. Kitap, Tanrı’nın 
halkı için daha çok talimatlar, Mu-
sa’nın veda konuşması ve kendi 
ölümünden sonra liderliği devra-



	 64	

lacak Yeşu’yu görevlendirmesini 
içerir. 

Bu beş yasa kitabı, Tanrı’nın yak-
laşık 2500 yıl boyunca halkıyla olan 
ilişkisini anlatır. Kurtarış öyküsü-
nün temelini atar. 

Tarih 

12 tarih kitabı, Yahudi ulusunun ta-
rihini aktarır. Tanrı’nın bireyler ve 
bir bütün olarak ulusla ilişkisini an-
latır. 

Yeşu, Musa’nın ölümünden sonra 
İbrani halkını yöneten komutandı 
ve Kenan diyarını fethetti. Yeşu 
kitabı fetih hakkındadır. 
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Ancak orada onlarla savaşmaya 
çalışan bir sürü küçük krallık ve 
şehir vardı. Hakimler, Kenan’da ye-
nilgiler ve zaferlerle geçen 400 
yıllık bir dönemi anlatır: Halk Tanrı’ 
yı unuttuğunda yenilgi, tövbe etti-
klerinde zafer kazandı ve Tanrı ha-
kimleri onlara kurtarıcılar olarak 
verdi. 

Rut kitabı hakimler zamanında 
yaşayan Moavlı (Ölü Deniz'in doğu 
yakasındaki güçlü bir krallık) 
adanmış bir kızdan söz eder. İsa’ 
nın atalarından biri olan Davut’un 
büyükbüyük annesi oldu. 

Birinci ve İkinci Samuel kitapları 
adlarını hakimlerin sonuncusu olan 
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Samuel’den alırlar. Samuel aynı 
zamanda kahin, peygamber, eğit-
men ve ulusunun yerleşik bir krallık 
olmasında önemli bir rol oynayan 
bir devlet adamıydı. 

Birinci ve İkinci Krallar ve Birinci ve 
İkinci Tarihler, ulusun tarihini an-
latmaya devam eder ve ulusun Ya-
huda ve İsrail krallıkları diye ikiye 
ayrılışını anlatır. Tarihler, aynı za-
manda İbrani halkı için önemli olan 
soyağaçları içerir. 

Babil’deki köleliklerinden sonra 
Tanrı bir kahin olan Ezra ve bir saki 
olan Nehemya'yı İbraniler’i yeniden 
kendi diyarlarına götürmekte kul-
landı. Bu iki adam ulusu yeniden 
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kurmaya yardım ettiler. Tanrı ayrı-
ca Ezra’yı, yazması ve Eski Antlaş-
ma’yı oluşturan kutsal kitapları 
toplamak için esinlendirdi. İnsan-
ların Kutsal Yazıları okuyabilmeleri 
için el yazması kopyalarını yap-
tırttı. 

Ester kitabı, Tanrı’nın çok güzel bir 
Yahudi kızını, halkı esaretteyken 
kılıçtan geçirilmekten kurtarmak 
için kullandığını anlatır. 

Kutsal Kitap’ınıza bakarsanız tarih-
sel kitapların Kutsal Kitap’ın hemen 
hemen üçte birini oluşturduğunu 
görürsünüz. Kutsal Kitap’ınıza bir 
tane Yeşu’dan önce, bir tane de Es-
ter’den sonra kağıt koyun. Kitap-
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lardan her birini yapabildiğiniz ka-
dar hızla bulmaya çalışın. İsterse-
niz bir arkadaşınız isimleri gelişi-
güzel söylesin ve siz onları ararken 
saat tutsun. 

Şiir 

Kutsal Kitap’taki bölümlerin bir-
çoğu şiir içeren parçalara sahip-
tirler. Ancak beş kitap, Şiir kitapları 
adı altında gruplanmıştır. 

Eyüp, doğru bir adamın çektiği 
acılar ve sonunda imanının ödül-
lendirilmesiyle ilgili dramatik bir 
şiirdir. Bu kitabın, Kutsal Kitap’taki 
en eski kitap olduğuna inanılır. 

Mezmurlar, Kutsal Kitap’ın ilahi ve 
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dua kitabıdır. Bu şiirler derlenip 
İsrail halkı tarafından tapınma 
sırasında kullanılmaktaydı. Mez-
murlar’ın çoğunu Davut ve diğer 
önderler yazdığı halde, bazılarını 
kimin yazdığı bilinmemektedir. 

İsrail’in üçüncü kralı olan Davut 
oğlu Süleyman, yeryüzünde yaşa-
mış en bilge adam sayılırdı. Genç-
lere iyi ve başarılı bir yaşam yaşa-
maları için Süleyman’ın Özdeyişleri 
adlı kitabı yazdı. Bu kitap, “bilgelik 
kitapları”ndan biridir. 

Vaiz, Süleyman’ın yaşamın Tanrı 
olmadan ne kadar boş olduğu hak-
kındaki tanıklığıdır. Zevkler, zen-
ginlikler, başarılar ve güç tatmin 
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edemez. İnsan, Tanrı’ya hizmet et-
mek için yaratılmıştı. 

Ezgiler Ezgisi bir opera, dramatik 
bir şarkı gibidir. Bir gelinle damat 
arasındaki sevgiden söz eder ve 
Tanrı’nın halkı için olan sevgisini 
simgeler. 

İbrani şiiri, hem stil hem de yapı 
bakımından diğer şiirlerden fark-
lılık gösterir. Bunlar aracılığıyla 
Tanrı’nın kalbinin halkına sevgi ve 
merhamet dolu olduğunu ve hal-
kının da O’na nasıl yanıt verdiğini 
görüyoruz. 

Uzun Peygamberlik Kitapları 

Tanrı, halkıyla direkt olarak iletişim 



	 71	

kurmayı istediğinde sık sık, adına 
peygamberler denilen kişileri seçti. 
Bu peygamberler, Tanrı’nın mesajı-
nı sözel ya da yazılı olarak bilirdiler. 

Bu sınıflamadaki kitaplarının uzun-
luğu ve bu peygamberlerin uzun 
hizmetleri ve halk üzerindeki büyük 
etkisinden ötürü Büyük Peygam-
berlik Kitapları denir. 

Yeşaya İsrail’de bir prens ve Babil’ 
in krallığını kurduğu dönemde ya-
şayan büyük bir peygamberdi. 
İbrani ulusunun sürgüne gideceğini 
önceden bildirdi, ama aynı zaman-
da bir umut mesajı getirdi. İsa doğ-
madan yedi yüz yıl önce Yeşaya 
O’nun bakireden doğacağını, gü-
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nahlarımız için öleceğini ve dirile-
ceğini önceden bildirdi. 

Yeremya da Babil’e sürgüne git-
mekten söz etti ve Yahudiler’in 70 
yıl sonra vatanlarına döneceğini 
söyledi. Pers Kralı Koreş’in Yahu-
diler’in Yeruşalim’e dönmelerine 
izin veren bildirisi aynen Yerem-
ya’nın önceden bildirdiği gibi 
gerçekleşti (Yeremya 25:11). 

Yeremya, Yeruşalim’in yıkılmasıyla 
birçok peygamberliğin gerçekleş-
mesini görmüş oldu. Bunu, adına 
Ağıtlar (Yeremya’nın Mersiyeleri) 
denilen beş yas dolu şiirde tanım-
lar. 

Hezekiel, sürgündeki büyük pey-
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gamberlerden biriydi. Yahudiler’e 
Babil’deki 70 yıllık sürgünleri 
boyunca peygamberlik etti. 

Daniel, esir alınan bir İbrani prensi-
ydi ve Babil imparatorluğunun baş-
bakanı oldu. İmparatorlukların yük-
selişi ve çöküşü hakkındaki doğru 
bildirileri hayret vericidir. Bunların 
birçoğu şimdiye kadar gerçekleş-
miştir ve bazıları da şimdi, bizim 
yaşadığımız dönemde gerçekleş-
mektedir. 

Kısa Peygamberlik Kitapları 

Kısa peygamberlik kitaplarının 12 
kitabı bir araya konulduğunda 
Yeşaya kitabının uzunluğuna eriş-
mez. Ama bu adamlar Tanrı’yı sev-
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diler ve Tanrı’ya karşı sık sık ilgisiz 
ve asi olan halka Tanrı’nın mesajını 
cesurca bildirdiler. Bu peygamber-
lerin ilk dokuzu sürgünden önce 
yaşadı; diğerleri Yahudiler’in va-
tanlarına dönmelerinden sonra 
yaşadılar. Her kitap yazarının adını 
taşır. 

Hoşea Tanrı'nın halkına olan sevgi-
sini, bir kocanın kendisine sadık 
olmayan karısına sevgisi gibi oldu-
ğunu vaaz etti. Hoşea bunu, kendi 
sadık olmayan karısını bağışlayarak 
canlandırdı. 

Yoel, Pentikost Günü ve 20.yüzyıl-
dan bugüne dek de gerçekleşen 
Kutsal Ruh’un dökülüşünü önceden 
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bildirdi. 

Amos, sosyal adaletsizliğe karşı 
vaaz etmesi için Tanrı’nın İsrail’in 
başkenti Yeruşalim'e yolladığı bir 
çobandı. Halkı günahlarından ötürü 
gelmekte olan yargıya karşı uyardı. 

Ovadya, Edom ülkesine (Ölü Deniz' 
in güneyindeki sahilde bulunan 
büyük bir krallık) gelecek yargının 
peygamberliğini etti. Ovadya, Eski 
Antlaşma’nın en kısa kitabıdır. Bu 
peygamberin kendisi hakkında çok 
az şey biliyoruz. 

Tanrı, Yunus’u Asurlular'ın başkenti 
Ninova’ya misyoner olarak yolla-
mıştı, ama Yunus 4000 kilometre 
zıt yönde olan İspanya yarımada-
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sındaki Tarşiş'e doğru yola çıkarak 
kaçmaya çalıştı. Tanrı'nın sağladığı 
büyük bir balık tarafından yutul-
duktan sonra, tövbe etti, kurtarıldı 
ve bundan sonra Tanrı’ya itaat etti. 

Mika da, Yeşaya ve Hoşea’yla aynı 
zamanda yaşadı. İbrani ulusunun 
yıkımını önceden bildirdi, ama aynı 
zamanda gelecekleri hakkında ümit 
de verdi. Kurtarıcı’dan söz etti ve 
Mika 5:2, İsa’nın doğacağı kentin 
hangisi olduğunu bile bildirir.  
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Nahum, Yunus’un vaazından sonra 
tövbe eden büyük şehir Ninova’nın 
yıkımını peygamberlik etti. Halk 
Yunus’tan sonra kötülüğüne geri 
dönmüştü ve Tanrı şehri yıkacağını 
söylemişti. 

Habakuk ve Sefanya eğer halk töv-
be etmezse gerçekleşecek olan 
ulusal yenilgi ve sürgün hakkında 
uyarıda bulundu. Halk günahlarına 
sarıldı ve Babil’e sürgüne gitti. 

Halk Babil'den Filistin’e döndükten 
sonra, Tanrı Hagay ve Zekeriya’yı, 
tapınağın yeniden kurulmasını teş-
vik etmeleri için kullandı. 

Eski Antlaşma peygamberlerinin 
sonuncusu olan Malaki, İsa Mesih’ 
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in doğumundan 400 yıl önce yaşa-
dı. Malaki 3:8-12’de gelirimizin 
yüzde onunu Rab’be vermemiz ko-
nusundaki sözlerini okuyun. 

Onlar Mesih’in gelişi ve O’nun yeni 
antlaşmasını beklerken, Tanrı’nın 
halkıyla eski antlaşma altındaki 
ilişkisinin kayıtları burada sona 
erer. 

Şimdi birinci üniteyi bitirdiğinize 
göre, ÜNİTE BİR için olan soruları 
yanıtlamaya hazırsınız. Önceki 
dersleri gözden geçirin. Ya-
nıtlarınızı kontrol etmeye unut-
mayın. 

 



 
 
 
 
 
 

ÜNİTE 1 BİLGİNİZİ TEST EDİN 
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1 Kutsal Kitap’ı okumak bir ayrıcalıktır 
çünkü, 

a) çok kimsede Kutsal Kitap bulunmaz. 
b) Tanrı’nın bize yazmış olduğu kişisel 
mektuptur. 
c) edebi stili eşsiz bir üstünlüğe sa-
hiptir. 
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1 Kutsal Kitap’ı okumak bir ayrıcalıktır 
çünkü, 

a) çok kimsede Kutsal Kitap bulunmaz. 
b) Tanrı’nın bize yazmış olduğu kişisel 
mektuptur. 
c) edebi stili eşsiz bir üstünlüğe sa-
hiptir. 
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2  Ruhsal bakımdan gelişmek için, Me-
sih’e iman eden kişi 

a) Kutsal Kitap’ı okumalıdır. 
b) kiliseye gitmelidir. 
c) pak düşünceler düşünmelidir. 
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2  Ruhsal bakımdan gelişmek için, Me-
sih’e iman eden kişi 

a) Kutsal Kitap’ı okumalıdır. 
b) kiliseye gitmelidir. 
c) pak düşünceler düşünmelidir. 
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3 Tanrı Sözü’ne güvenenler 

a) sınanma zamanında dayanama-
yacaklardır. 
b) sınandıklarında başka bir yere 
bakmaları gerekecektir. 
c) sınanma zamanlarında dimdik ve 
sağlam duracaklardır. 
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3 Tanrı Sözü’ne güvenenler 

a) sınanma zamanında dayanama-
yacaklardır. 
b) sınandıklarında başka bir yere 
bakmaları gerekecektir. 
c) sınanma zamanlarında dimdik ve 
sağlam duracaklardır. 
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4 Kutsal Kitap’ın önemi 

a) uyarıcı düşünceler içermesindedir. 
b) tarihsel bir kayıt olmasındadır. 
c) Tanrı’nın bizim için planı oluşudur. 
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4 Kutsal Kitap’ın önemi 

a) uyarıcı düşünceler içermesindedir. 
b) tarihsel bir kayıt olmasındadır. 
c) Tanrı’nın bizim için planı oluşudur. 
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5 Mesih İnanlısı evrensel gerçekleri 
bulmak için 

a) Tanrı Sözü’ne bakar. 
b) büyük kitaplara bakar. 
c) kendi kültürü ya da örf ve adet-
lerine bakar. 
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5 Mesih İnanlısı evrensel gerçekleri 
bulmak için 

a) Tanrı Sözü’ne bakar. 
b) büyük kitaplara bakar. 
c) kendi kültürü ya da örf ve adet-
lerine bakar. 
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6 Kutsal Kitap ismi ne anlama gelir? 

a) Kutsal Kitap’ın yalnız bazı kitapları 
esinlendirilmiş olduğu anlamına gelir. 
b) Kutsal Kitap’ın coğu kitapları 
kutsaldır anlamına gelir. 
c) 66 kitabının her birinin kutsal 
olduğu anlamına gelir. 
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6 Kutsal Kitap ismi ne anlama gelir? 

a) Kutsal Kitap’ın yalnız bazı kitapları 
esinlendirilmiş olduğu anlamına gelir. 
b) Kutsal Kitap’ın coğu kitapları 
kutsaldır anlamına gelir. 
c) 66 kitabının her birinin kutsal 
olduğu anlamına gelir. 
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7 Tanrı, Kutsal Kitap'ı yazmak için yak-
laşık kaç kişiyi kullandı? 

a) 14 
b) 40 
c) 66 
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7 Tanrı, Kutsal Kitap'ı yazmak için yak-
laşık kaç kişiyi kullandı? 

a) 14 
b) 40 
c) 66 
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8 Yeni Antlaşma, 

a) İsa yeryüzüne gelmeden önce 
yazılmıştı. 
b) İsa yeryüzündeyken yazılmıştı. 
c) İsa cennete döndükten sonra 
yazılmıştı. 
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8 Yeni Antlaşma, 

a) İsa yeryüzüne gelmeden önce 
yazılmıştı. 
b) İsa yeryüzündeyken yazılmıştı. 
c) İsa cennete döndükten sonra 
yazılmıştı. 
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9 Yeni Antlaşma’yla Eski Antlaşma’nın 
ilişkisi şudur: 

a) Yenisi Eskisini iptal eder. 
b) Yenisi Eskisinin vaatlerini yerine 
getirir. 
c) Yenisi Eskisinin devamıdır. 
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9 Yeni Antlaşma’yla Eski Antlaşma’nın 
ilişkisi şudur: 

a) Yenisi Eskisini iptal eder. 
b) Yenisi Eskisinin vaatlerini yerine 
getirir. 
c) Yenisi Eskisinin devamıdır. 
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10 Kutsal Kitap'ı anlamak için en iyisi 
onu hangi dilde okumaktır? 

a) yazılmış oldukları özgün dillerde 
b) kişinin kendi dilinde 
c) Latince 
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10 Kutsal Kitap'ı anlamak için en iyisi 
onu hangi dilde okumaktır? 

a) yazılmış oldukları özgün dillerde 
b) kişinin kendi dilinde 
c) Latince 
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11 Aşağıdaki cümlelerden hangisi 
DOĞRU’dur? 

a) Kutsal Kitap’ın bütün çevirilerinde 
tam olarak aynı sözcükler yer alır. 
b) Kutsal Kitap’ın çeşitli çevirilerinin 
farklı anlamları vardır. 
c) Kutsal Kitap’ın yeni çevirileri çağdaş 
bir dille hazırlanmıştır. 
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11 Aşağıdaki cümlelerden hangisi 
DOĞRU’dur? 

a) Kutsal Kitap’ın bütün çevirilerinde 
tam olarak aynı sözcükler yer alır. 
b) Kutsal Kitap’ın çeşitli çevirilerinin 
farklı anlamları vardır. 
c) Kutsal Kitap’ın yeni çevirileri çağdaş 
bir dille hazırlanmıştır. 



	 102	

12 Apokrif kitapları neden Eski Ant-
laşma’nın bir parçası olarak kabul 
edilmezler? 

a) Yunanca olarak yazılmışlardır. 
b) Tanrı tarafından esinlendirildik-
lerine dair kanıt yoktur. 
c) Anlaşılmaları çok zordur. 
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12 Apokrif kitapları neden Eski Ant-
laşma’nın bir parçası olarak kabul 
edilmezler? 

a) Yunanca olarak yazılmışlardır. 
b) Tanrı tarafından esinlendiril-
diklerine dair kanıt yoktur. 
c) Anlaşılmaları çok zordur. 
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13 Yuhanna Müjdesi’nin birinci 
bölümünün ilk on dört ayeti şöyle 
yazılır: 

a) 1. Yuhanna 14 
b) 14 Yuhanna 1:1 
c) Yuhanna 1:1-14 



	 105	

13 Yuhanna Müjdesi’nin birinci 
bölümünün ilk on dört ayeti şöyle 
yazılır: 

a) 1. Yuhanna 14 
b) 14 Yuhanna 1:1 
c) Yuhanna 1:114 
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14 İlişkili ayetler referansları ve ABC 
Dizinleri 

a) birçok Kutsal Kitap’a dahil edilmiş-
lerdir. 
b) özellikle vaizler ve öğretmenler için-
dir. 
c) Kutsal Kitap metnine esinlendirici 
eklerdir. 
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14 İlişkili ayetler referansları ve ABC 
Dizinleri 

a) birçok Kutsal Kitap’a dahil 
edilmişlerdir. 
b) özellikle vaizler ve öğretmenler için-
dir. 
c) Kutsal Kitap metnine esinlendirici 
eklerdir. 
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15 Mezmurlar ve Süleyman’ın 
Özdeyişleri, Eski Antlaşma’nın hangi 
sınıfına girerler? 

a) Şiir 
b) Tarih 
c) Peygamberlik 
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15 Mezmurlar ve Süleyman’ın 
Özdeyişleri, Eski Antlaşma’nın hangi 
sınıfına girerler? 

a) Şiir 
b) Tarih 
c) Peygamberlik 
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16 Eski Antlaşma’nın hangi kitabı 
bizlere insanın ilk günahı işleyişini an-
latır? 

a) Yasa'nın Tekrarı 
b) Mısır'dan Çıkış  
c) Yaratılış 
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16 Eski Antlaşma’nın hangi kitabı 
bizlere insanın ilk günahı işleyişini an-
latır? 

a) Yasa'nın Tekrarı 
b) Mısır'dan Çıkış  
c) Yaratılış 
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17 Hangi kitaplar İsrail’in ilk kralından 
söz eder? 

a) 1. ve 2. Samuel 
b) 1. ve 2. Krallar 
c) 1. ve 2. Tarihler 
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17 Hangi kitaplar İsrail’in ilk kralından 
söz eder? 

a) 1. ve 2. Samuel 
b) 1. ve 2. Krallar 
c) 1. ve 2. Tarihler 
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18 Vaiz kitabı ne olarak sınıflandırılır? 

a) Şiir 
b) Peygamberlik 
c) Tarih 
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18 Vaiz kitabı ne olarak sınıf-landırılır? 

a) Şiir 
b) Peygamberlik 
c) Tarih 
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19 Aynı zamanda başbakan olarak 
hizmet yapan peygam-ber kimdi? 

a) Yeşaya 
b) Daniel 
c) Hezekiel 
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19 Aynı zamanda başbakan olarak 
hizmet yapan peygam-ber kimdi? 

a) Yeşaya 
b) Daniel 
c) Hezekiel 
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20 Yahudiler’in ülkelerine dönmelerin-
den sonra yaşayan bir peygamber 
kimdi? 

a) Hoşea 
b) Mika 
c) Hagay 
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20 Yahudiler’in ülkelerine dönmelerin-
den sonra yaşayan bir peygamber 
kimdi? 

a) Hoşea 
b) Mika 
c) Hagay  

 



 

 

 

 

 

BEŞ
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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 
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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. 

 



 

 

 

 

 

ALTI
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6 Kutsal Kitap'ın Tanrı Sözü 
Olduğunu Nereden Biliyoruz? 

Hemen hemen her Mesih İnanlısı 
eninde sonunda “Kutsal Kitap’ın 
doğru olduğunu nereden biliyor-
sun?” sorusuyla karşılaşır.  

Bu yeni bir soru değildir. İnsanın ilk 
ayartılması Tanrı Sözü’ne bir sal-
dırıyla başlamıştı. Yılan kılığında 
olan Şeytan, Havva’ya, “Tanrı ger-
çekten ....dedi mi?” demişti (Yara-
tılış 3:1). Şeytan hala aynı şüpheyi 
önermektedir, “Tanrı gerçekten 
bunu söyledi mi?” 

Şeytan’a karşı savunmamız Tanrı 
Sözü’dür. İsa çölde sınandığında, 
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düşmana karşı savunması Tanrı 
Sözü’ydü. Şüphe ve korkuların sal-
dırısı altında olanlara yardım etmek 
için Tanrı Sözü’nü kullanırız. Ve 
Tanrı Sözü’nü, içtenlikle sorular 
sorarak bize gelen insanları yanıt-
lamak için kullanırız, çünkü bu in-
sanlar gerçek yolu bilmeyi isterler.  

“İçinizdeki umudun nedenini soran 
herkese uygun bir yanıt vermeye 
her zaman hazır olun. Yalnız bunu 
yumuşak huyla, saygıyla yapın” (1. 
Petrus 3:15-16). 

Son iki derste, Kutsal Kitap’ın kita-
plarının içeriklerini gördük. Şimdi 
neden onun doğru olduğuna inan-
dığımız sorusunun yanıtına ba-
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kalım. 

Bu derste şunları 
inceleyeceksiniz... 

1. Kutsal Kitap’ın Etkileri 

2. Kutsal Kitap’ın Çeşitliliği ve Bir-
liği 

3. Kutsal Kitap’ın Hatasızlığı 

4. Kutsal Kitap Hakkındaki Keşifler 

5. Kutsal Kitap’ın Mükemmelliği 

6. Kutsal Kitap’ta Yazar İsmi 

7. Kutsal Kitap’ta Peygamberliğin 
Gerçekleşmesi 
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8. Kutsal Kitap’ta Alternatiflerin 
Bertaraf Edilmesi 

9. Kutsal Kitap’ın Korunup 
Günümüze Gelmesi 

Delil, kanıtlamak ya da açıkça 
göstermek anlamına gelir. Kutsal 
Kitap’ın gerçek Tanrı Sözü 
olduğunu kanıtlayan delillerden 
dokuzunu göreceğiz şimdi. 

1. KUTSAL KİTAP’IN ETKİLERİ 

Kutsal Kitap’ın doğaüstü etkileri 
onun doğaüstü kaynağının delil-
leridir. Vaatlerinin yerine gelişi 
bunların gerçek ve güvenilir oldu-
ğunu kanıtlar. 
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Mucizevi iyileşmeler, uyuşturucu 
ve alkolizmden kurtarılma ve Kutsal 
Kitap’taki vaatleri temel alan mil-
yonlarca duanın yanıtlanması, 
vaatleri verenin Tanrı olduğu ko-
nusunda bizi ikna eden delillerinin 
parçalarıdır. 

Brezilya'da iki nesil boyunca yapı-
lan bir araştırmanın sonuçları Me-
sih İnanlıları'nın Mesih İnanlısı ol-
mayanlardan çok aile birliğine ve 
ekonomik dengeye sahip olduk-
larını gösterdi.  

Tanrı Kutsal Kitap aracılığıyla bi-
zimle konuştukça yaşamlarımızı 
değiştirir, aileler ve hatta ulusları 
ahlaksal standardını yükseltir. 
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 2. KUTSAL KİTAP’IN ÇEŞİTLİLİĞİ 
VE BİRLİĞİ 

40 kişinin Kutsal Kitap'ı yazdığını 
düşünün: yasa öğretmenleri, tıp 
doktorları, balıkçılar, krallar, çift-
çiler, şairler, askerler, iş adamları 
ve çobanlar. Mesih’ten 1500 yıl 
önce Musa’nın Yasa’yı yazışından 
Mesih’in doğumundan 100 yıl sonra 
Yuhanna’nın Vahiy’yi yazmasına 
dek – 1600 yıldan uzun bir süreyi 
içeren bir dönem boyunca yazdılar. 
Geçmişlerinin, ilgi alanlarının çeşit-
liliği ve Kutsal Kitap yazarlarının 
geniş bir zaman dilimi içinde ve 
çeşitli yerlerde yazmış olmaları 
kitaplarında birlik ya da uyum ol-
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masını zorlaştırırdı.  

Ama Kutsal Kitap birlik ve uyum 
içerir. Bunca değişik yazarlar ta-
rafından yazılan öğretilerin konu-
larındaki birlik ve uyum, esinlerini 
aynı kaynaktan, yani Tanrı’dan al-
dıklarının delilidir. 

3. KUTSAL KİTAP’IN HATASIZLIĞI 

Kutsal Kitap’ın hatasızlığı ya da 
yanlışlar içermeyişine, olaylar, in-
sanlar, yerler, soyağaçları, sosyal 
gelenekler ve politik gelişmeler de 
dahildir. 

Bilgi arttıkça yanlış fikirlere dayalı 
düşünceler de bir kenara atılır. 
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Ders kitaplarının değişmesi gerekir, 
ama Kutsal Kitap’ın değil. Yazarları 
kendi zamanlarında popüler olan 
hatalı inançları duyup görmüşlerdi, 
ama Tanrı onları bu hatalardan 
herhangi birini Kutsal Kitap’a koy-
maktan alıkoymuştu. Tanrı, Kutsal 
Kitap'ı hatasız tutmuştu ve öğütleri 
günümüz için de pratiktir. 

Hiçbir iki insan tam olarak aynı 
düşünmedikleri halde Tanrı bu 
yazarları, konularının değişik yön-
lerini sunarken birbirlerinin söyle-
diklerinin aksini söylemekten de 
alıkoydu. 

Tarih yazarları kendi liderlerinin ya 
da uluslarının suçlarını kasten sak-
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layabilirler. Ama Kutsal Kitap taraf-
sız ve doğrudur ve gerçekleri ol-
dukları gibi gösterir. Kutsal Kitap 
insanların sadece doğruluğunu 
değil, aynı zamanda başarısızlık-
larını ve günahlarını da kaydeder. 
Bunlar bizler diğer insanların hata-
larından öğrenelim diye yazılmış-
lardır. Kutsal Kitap bir şeyi sakla-
maya çalışmadığından hatasızlığı 
pırıl pırıl parlar. 

4. KUTSAL KİTAP HAKKINDAKİ 
KEŞİFLER 

Antik kültürleri inceleyen bir bilim 
dalı olan arkeoloji, Kutsal Kitap 
kayıtlarının doğru olduğunu kanıt-
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layan el yazmaları ve abideler bul-
muştur. 

Örneğin, Kutsal Kitap’ı eleştirenler, 
Yeşaya 20:1’de sözü edilen Kral 
Sargon’un bir efsane olduğunu 
düşünürlerdi. Ama 1843 yılında 
Sargon’un sarayı bir Fransız arkeo-
log tarafından bulunmuştu. Yeşaya 
20:1, Sargon’un bir Filistin kenti 
olan Aşdod’u fethettiğini yazar. Bu 
hikaye Sargon’un sarayının duvar-
larından birine resmedilmişti! 

Alaycılar artık Kutsal Kitap’ın tarih-
sel anlatımlarına gülemezler, çünkü 
fazlasıyla çok sayıda Kutsal Kitap 
öyküsünün gerçekliği arkeolojik 
keşifler aracılığıyla kanıtlanmıştır. 
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Filoloji, dilleri inceleyen bir bilim 
dalıdır. Kullanılan sözcükler ve 
bunların telaffuzlarıyla bu bilim 
dalının uzmanları bir şeyin ne za-
man yazıldığını söyleyebilirler. Bu 
yöntemleri kullanan, filoloji uz-
manları, Kutsal Kitap peygamber-
liklerinin olaylar gerçekleşmeden 
önce bildirildiklerini doğrulamış-
lardır. Lut Gölü Tomarları’nda 
bulunan bir örnek, sürgün hakkın-
daki peygamberliklerin bu olay ol-
madan önce yazıldığının olumlu 
kanıtıdır. 

Diğer bilim dalları da Kutsal Kitap’ 
ın ne kadar doğru olduğunu keşfet-
mektedirler. Petrol arayan kişiler, 
bulguları için Kutsal Kitap’taki tari-
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hi temel alarak kullanırlar; tıp dok-
torları Yahudi halkına verilen sağlık 
yasalarından çok şey öğrenmişler-
dir. Gelecekte Kutsal Kitap’ın doğ-
ruluğu hakkında daha çok keşifler 
yapıldığını duymak imanlıları şaşır-
mayacaktır, çünkü Kutsal Kitap 
Tanrı Sözü’dür. Bizler bunun ka-
nıtlanması gerekmediğini biliyoruz 
ama bu konuda şüphesi olan kişiler 
için güvenilirliği konusunda bol bol 
delil vardır. 

5. KUTSAL KİTAP'IN 

MÜKEMMELLİĞİ 

Her konuda bilge, kutsal ve sevgi 
dolu bir Tanrı tarafından esinlen-
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dirilen bir kitap, ahlaksal öğretis-
inde bütün diğer kitaplardan üstün 
olmalıdır. Kutsal Kitap böyledir. 

Hikayelerinin basit bir şekilde an-
latılması çocukları onu okumaya 
davet eder. Aynı zamanda çok zeki 
bilginler gerçeklerinin derinliklerini 
tam olarak anlayamazlar. Kutsal 
Kitap’ı yüz kez okursanız her za-
man takdir edecek yeni bir şey – 
daha önce görmediğiniz bir şey – 
bulursunuz. Tanrı Kitap'ı aracılığı-
yla sizinle konuşmaya devam et-
mektedir. 

Musa’nın Tanrı’dan aldığı yasalar, 
zamanın bütün diğer yasalarından 
çok daha üstündü. Bunu izleyen 
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yıllar boyunca birçok ülkeler kendi 
yasaları için çok uzun zaman önce 
verilmiş bu yasaları temel aldılar. 

Kutsal Kitap’ın edebi üstünlüğü ü-
niversitelerdeki bilginler tarafından 
kabul edilmiştir. Özdeyişlerinin öğ-
retileri, mezmurlarının insana bü-
yük teşvikler vermesi ve içerdiği 
tarihin dürüstlüğü, günümüzde de 
insanlara hala erişiyor ve iyi edebi-
yatın neler içermesi gerektiğine 
örnekler olarak kullanılıyor. 

İnsanın şimdiye kadar ürettiği her-
hangi bir şeyden çok daha üstün 
olan Kutsal Kitap’ın üstünlüğü de 
bizleri onun içerdiği kavramların 
doğaüstü bir kaynaktan olduğuna 
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inanmaya yöneltir. 

6. KUTSAL KİTAP’TA 

YAZAR İSMİ 

Kutsal Kitap, gerçek yazarının Tanrı 
olduğunu bildirir ve O’nun yazılışını 
nasıl esinlendirdiğini anlatır. 

İkinci Timoteos 3:16 şöyle der: 
“Kutsal Yazılar'ın tümü Tanrı esin-
lemesidir ve öğretmek, azarlamak, 
yola getirmek, doğruluk konusunda 
eğitmek için yararlıdır.” 
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7. KUTSAL KİTAP’TA 
PEYGAMBERLİĞİN 
GERÇEKLEŞMESİ 

Hareket eden bir resimde olduğu 
gibi, Kutsal Kitap’taki peygamber-
ler, imparatorlukların yükselişlerini 
ve düşüşlerini, Yeruşalim’in yıkımı 
ve yeniden yapımını ve gelecekteki 
diğer olayları görmüşlerdi. Görüp 
yazdıkları bu şeyler peygamberlik-
lerdi ya da gelecekte olacak şey-
lerin bildirimiydi. Peygamberlik-
lerin gerçekleşmesi ya da yerine 
gelmesi onların esinlendirilmiş 
olduğunu gösterir. 

Ama bir peygamberliğin Tanrı tara-
fından esinlendirildiğini gösteren 
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şey sadece gerçekleşmesi değildir. 
Kutsal Kitap peygamberleri, dindar 
insanlardı. Halka verilen peygam-
berliklerin çoğu kötü yollarından 
ötürü cezanın geleceği konusun-
daki uyarılardı, ama eğer değişirl-
erse cezlandırılmayacakları hak-
kında vaatler de içeriyordu. Pey-
gamberlikler gerçekleştiler. 

Kutsal Kitap peygamberlikleri, 
sadece gerçekleştiklerinden ötürü 
değil, ama her zaman insanları 
Tanrı'ya ve O’nunla daha yakın bir 
ilişkiye yönelttikleri için Kutsal 
Kitap’ın Tanrı’nın esinlendirilmiş 
Sözü olduğunun kanıtıdırlar. 
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8. KUTSAL KİTAP’TA ALTER-
NATİFLERİN BERTARAF EDİLİŞİ 

Kutsal Kitap’ın yazarlarının nasıl 
kişiler olduklarına karar vermekte 
üç olasılık ya da alternatif vardır: 

1. Kendi düşüncelerini yazan insan-
lar 

2. Şeytan tarafından esinlendiril-
miş yalancılar 

3. Tanrı tarafından esinlendirilmiş 
insanlar 

Kutsal Kitap’ın yazarları Tanrı tara-
fından esinlendirildiklerini söyle-
mişlerdir. İyi insanlar bunun doğru 
olmadığını biliyorlarsa bunu söyle-
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memelidirler. Ancak aldatılmışlar-
sa ya da hatalıysalar böyle bir şey 
söyleyebilirler. Ama Kutsal Kitap’ın 
bilgeliği, üstünlüğü ve hatasızlığı, 
dengesiz, kendi kendini aldatmış 
kafalardan çıkamamıştır. 

Aynı şekilde, günahkar insanlar 
Kutsal Kitap’ın içerdiği türde asil ve 
yüksek kavramlar üretemezler ve 
Kutsal Kitap’ın yaptığı gibi kendi 
günahlarını kınayamazlar. 

İnsanın geleceği doğru olarak gör-
mesinin imkansızlığı, bizleri doğa-
üstü esine sahip olmadan kendi 
kendilerini peygamber ilan etmiş 
kişiler tarafından yazılmış olması 
olasılığını bir kenara itmeye zor-
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luyor. Böylece Kutsal Kitap pey-
gamberliklerinin doğru bir şekilde 
yerine gelmesi, iyi, kötü ya da al-
datılmış insanların kendi fikirlerini 
yazmış oldukları olasılığını yok 
ediyor. 

Kutsal Kitap, kötülükle savaşır, Şey-
tan’ı kınar ve sonunda başarısızlığa 
uğrayıp cezalandırılacağını bildirir. 
Şeytan, Kutsal Kitap’ın yazılışını 
esinlendirmiş olamazdı çünkü Şey-
tan, Kutsal Kitap’ın yaptığı gibi 
iyiliği yayıp kötülüğü kınamaz. 

Alternatifleri mantıklı bir şekilde 
bertaraf ederek Kutsal Kitap yazar-
larının Tanrı tarafından esinlen-
dirilmiş oldukları sonucuna varı-
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yoruz. 

9. KUTSAL KİTAP’IN KORUNUP 
GÜNÜMÜZE GELMESİ 

Kutsal Kitap’ın bazı kısımları en az 
3500 yıllıktır. En yeni kısımları yak-
laşık 1900 yıllıktır. Korunup günü-
müze gelmesi Tanrı’nın Kendi Sözü’ 
ne baktığını gösteriyor. 

Kitapların en büyük düşmanı za-
mandır. Güncelliklerini kaybedip 
eski moda olurlar, popülerliklerini 
yitirirler ve sonra da yok olurlar. 
Ama Kutsal Kitap için durum böyle 
olmamıştır. Bu kadar eski olduğu 
halde Kutsal Kitap’ın 20. yüzyıl so-
runlarının çözümünü taşıması ve 
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günümüze dek her zaman en çok 
satan kitap olması Kutsal Kitap’ın 
gerçek ve Tanrı Sözü olduğunun bir 
kanıtıdır. Zamanın sınavından geç-
miştir. 

Fransız yazar Voltaire, 100 yıl için-
de kendi yazılarının her yerde 
okunacağını ve Kutsal Kitap’ın sa-
dece müzelerde bulanacağını bild-
irmişti. Ama Kutsal Kitap günümüz-
de şimdiye kadar olan bütün za-
manlardan daha fazla okunmak-
tadır. 

Kutsal Kitap kadar dikkatle kopya-
lanan, tercüme edilen ve basılan 
başka hiçbir kitap yoktur. Antik 
zamanlarda, daha matbaa yokken, 
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Kutsal Kitap’ın el yazması kopya-
larını yapan kişiler eğer sayfada bir 
tek hata yaparlarsa sayfanın tama-
mını atmak zorundaydılar. Günü-
müzde Kutsal Kitap çeşitli dillere 
çevrilirken doğru olması ve hatalar 
içermemesi için birçok bilgin üze-
rinde çalışmaktadır. 

Bazı krallar ülkelerindeki bütün 
Kutsal Kitap’ları yok etmeye çalış-
mışlar ve Kutsal Kitap okuyan ki-
şilere ölüm cezaları vermişlerdir. 
Eleştirmenler Kutsal Kitap’a vah-
şice saldırmıştır. Ama Kutsal Kitap 
düşmanlarından daha uzun yaşa-
maktadır. 1.Petrus 1:24-25 der ki: 
“İnsan soyu ota benzer / Bütün 
yüceliği kır çiçeği gibidir. / Ot ku-
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rur, çiçek solar, / Ama Rab’bin sözü 
sonsuza dek kalır.” 

TEBRİKLER! 

Bu kursu bitirdiniz. Size çok yararlı 
olduğunu umut ediyoruz.  

Şimdi ikinci üniteyi bitirdiğinize 
göre, ÜNİTE 2 için olan soruları 
yanıtlamaya hazırsınız. Önceki 
dersleri gözden geçirin. Yanıtları-
nızı kontrol etmeye unutmayın. 

 



 

 
 
 
 
 

ÜNİTE 2 BİLGİNİZİ TEST EDİN 
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1 Yeni Antlaşma’da kaç kitap 
vardır? 

a) 27 
b) 39 
c) 66 
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1 Yeni Antlaşma’da kaç kitap 
vardır? 

a) 27 
b) 39 
c) 66 
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2 Genel Mektuplar kaç yazar 
tarafından yazılmıştı? 

a) 3 yazar tarafından 
b) Yalnız Pavlus tarafından 
c) En az dört yazar tarafından 
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2 Genel Mektuplar kaç yazar 
tarafından yazılmıştı? 

a) 3 yazar tarafından 
b) Yalnız Pavlus tarafından 
c) En az dört yazar tarafından 
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3 Hangi Müjde’nin yazarı bir 
doktordu? 

a) Matta 
b) Markos 
c) Luka 
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3 Hangi Müjde’nin yazarı bir 
doktordu? 

a) Matta 
b) Markos 
c) Luka 
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4 Markos’un Müjdesi neyi 
vurgular? 

a) sonsuz yaşamı 
b) Kral Mesih’i 
c) Tanrı’nın Hizmetkarı’nı 
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4 Markos’un Müjdesi neyi 
vurgular? 

a) sonsuz yaşamı 
b) Kral Mesih’i 
c) Tanrı’nın Hizmetkarı’nı 
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5 Elçilerin İşleri kitabını hangi 
Müjde yazarı yazmıştır? 

a) Markos 
b) Luka 
c) Yuhanna 
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5 Elçilerin İşleri kitabını hangi 
Müjde yazarı yazmıştır? 

a) Markos 
b) Luka 
c) Yuhanna 
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6 Elçilerin İşleri’nin anahtar ayeti 
neyle ilgilidir? 

a) Tanıklık etmek için Kutsal Ruh 
tarafından verilen güç 
b) Isa Mesih’e imanın kurtuluşa 
götürmesi 
c) Kilisenin gereksinimli insanlara 
erişme misyonu 
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6 Elçilerin İşleri’nin anahtar ayeti 
neyle ilgilidir? 

a) Tanıklık etmek için Kutsal Ruh 
tarafından verilen güç 
b) Isa Mesih’e imanın kurtuluşa 
götürmesi 
c) Kilisenin gereksinimli insanlara 
erişme misyonu 
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7 Pavlus neyle kurtulduğumuzu 
öğretti? 

a) iyi işlerimizle (sevaplarımızla) 
b) İsa Mesih'e iman yoluyla lütufla  
c) uzun dualarla 
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7 Pavlus neyle kurtulduğumuzu 
öğretti? 

a) iyi işlerimizle (sevaplarımızla) 
b) İsa Mesih'e iman yoluyla lütufla  
c) uzun dualarla 
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8 Titus ve Filimon kitaplarını kim 
yazdı? 

a) Yuhanna 
b) Luka  
c) Pavlus 
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8 Titus ve Filimon kitaplarını kim 
yazdı? 

a) Yuhanna 
b) Luka  
c) Pavlus 
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9 Aşağıdaki kitap grupların-dan 
hangilerine “Hapishane Mektupları” 
denir? 

a) Galatyalılar, Efesliler, Selanikliler 
b) Timoteos, Titus, Filimon 
c) Efesliler, Filipililer, Koloseliler 
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9 Aşağıdaki kitap grupların-dan 
hangilerine “Hapishane Mektupları” 
denir? 

a) Galatyalılar, Efesliler, Selanikliler 
b) Timoteos, Titus, Filimon 
c) Efesliler, Filipililer, Koloseliler 
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10 Romalılar'la aynı konuyu işleyen 
mektup hangisidir? 

a) Efesliler 
b) Galatyalılar  
c) Filipililer 
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10 Romalılar'la aynı konuyu işleyen 
mektup hangisidir? 

a) Efesliler 
b) Galatyalılar  
c) Filipililer 
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11 İyi işlerimizin imanımıza eşlik 
etmesini öğreten mek-tup hangis-
idir? 

a) Yakup 
b) 1. Petrus 
c) Yahuda 
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11 İyi işlerimizin imanımıza eşlik 
etmesini öğreten mek-tup hangis-
idir? 

a) Yakup 
b) 1. Petrus 
c) Yahuda 
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12 Petrus’un Mektupları neyi 
odaklar? 

a) Mesih’in dünyayı yargılamasını 
b) imana eşlik eden iyi işleri 
c) Mesih İnanlıları’nın çektikleri 
sıkıntıları 
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12 Petrus’un Mektupları neyi 
odaklar? 

a) Mesih’in dünyayı yargılamasını 
b) imana eşlik eden iyi işleri 
c) Mesih İnanlıları’nın çektikleri 
sıkıntıları 
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13 Vahiy kitabı ne olarak 
sınıflandırılır? 

a) gizem 
b) peygamberlik  
c) alegori 
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13 Vahiy kitabı ne olarak 
sınıflandırılır? 

a) gizem 
b) peygamberlik  
c) alegori 



	 191	

14 Kutsal Kitap’ın insanların 
yaşamlarını değiştirme gücü, 

a) olumlu düşüncenin etkilerine 
benzer. 
b) Tanrı’daki doğaüstü kaynağının 
kanıtıdır. 
c) bütün büyük dinlerin ortak özel-
liğidir. 
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14 Kutsal Kitap’ın insanların 
yaşamlarını değiştirme gücü, 

a) olumlu düşüncenin etkilerine 
benzer. 
b) Tanrı’daki doğaüstü kaynağının 
kanıtıdır. 
c) bütün büyük dinlerin ortak özel-
liğidir. 
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15 Kutsal Kitap’ın Tanrı tara-fından 
esinlendirildiğini bilebiliriz çünkü, 

a) asırlar evvel yazılmış. 
b) 66 kitaptan oluşur. 
c) farklı insanlarca yazılmış olma-
sına rağmen baştan sona kadar 
uyum içindedir. 
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15 Kutsal Kitap’ın Tanrı tarafından 
esinlendirildiğini bilebiliriz çünkü, 

a) asırlar evvel yazılmış. 
b) 66 kitaptan oluşur. 
c) farklı insanlarca yazılmış ol-
masına rağmen baştan sona kadar 
uyum içindedir. 
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16 Kutsal Kitap’ın hatasızlığı 

a) içinde yanlış inançlar olmama-
sında görülür. 
b) liderlerin günahlarından söz et-
memesinde görülür. 

c) çelişkili görüşleri içermesinde 
görülür. 
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16 Kutsal Kitap’ın hatasızlığı 

a) içinde yanlış inançlar ol-
mamasında görülür. 
b) liderlerin günahlarından söz et-
memesinde görülür. 

c) çelişkili görüşleri içermesinde 
görülür. 
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17 Kutsal Kitap’ın gerçekliği 
aşağıdakilerden hangisini konu 
alan bilim dalı olan filoloji 
tarafından desteklenir? 

a) düşünce kalıpları 
b) inanç sistemleri 
c) sözcüklerin kullanımı 
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17 Kutsal Kitap’ın gerçekliği 
aşağıdakilerden hangisini konu 
alan bilim dalı olan filoloji 
tarafından desteklenir? 

a) düşünce kalıpları 
b) inanç sistemleri 
c) sözcüklerin kullanımı 
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18 Bazı hükümetlerin kendi hukuk 
sistemlerine temel olarak Kutsal 
Kitap'ı kabul etmesinin anlamı 
nedir? 

a) Tüm hükümetlerin süresi 
geçmiştir. 
b) Kutsal Kitab'ın ahlaki öğretileri 
eşsizdir. 
c) Kutsal Kitab'ın öğretileri 
kalitesizdir. 
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18 Bazı hükümetlerin kendi hukuk 
sistemlerine temel olarak Kutsal 
Kitap'ı kabul etmesinin anlamı 
nedir? 

a) Tüm hükümetlerin süresi 
geçmiştir. 
b) Kutsal Kitab'ın ahlaki öğretileri 
eşsizdir. 
c) Kutsal Kitab'ın öğretileri 
kalitesizdir. 
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19 Kutsal Kitap’ın yazarı ko-
nusundaki içinsel kanıt nedir? 

a) Kutsal Kitap’taki sözcüklerin dü-
nyasal edebiyatta kullanılan 
sözcüklerle kıyası. 
b) Arkeolojinin buluşları 
c) Kutsal Kitap’ın kendi içinde yer 
alan iddialar. 
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19 Kutsal Kitap’ın yazarı ko-
nusundaki içinsel kanıt nedir? 

a) Kutsal Kitap’taki sözcüklerin  
dünyasal edebiyatta kullanılan 
sözcüklerle kıyası. 
b) Arkeolojinin buluşları 
c) Kutsal Kitap’ın kendi içinde yer 
alan iddialar. 
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20 Aşağıdakilerden hangisi 
gelecekle ilgili peygamberlik 
hakkında doğrudur? 

a) Peygamberliklerin gerçekleşmesi 
ilham edilmiş olmalarını kanıtladı-
lar. 
b) Kutsal Kitap'taki peygamberlik-
lerin tek amacı günahı kınamaktı. 
c) Kutsal Kitap'taki peygamberlikler 
hiç gerçekleşmedi. 
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20 Aşağıdakilerden hangisi 
gelecekle ilgili peygamberlik 
hakkında doğrudur? 

a) Peygamberliklerin gerçekleşmesi 
ilham edilmiş olmalarını kanıtla-
dılar. 
b) Kutsal Kitap'taki peygamberlik-
lerin tek amacı günahı kınamaktı. 
c) Kutsal Kitap'taki peygamberlikler 
hiç gerçekleşmedi.  

Ünite İki için istenilenlerin sonu. 

 



 

SON SÖZLER 

Tebrikler! 

Bu kursu bitirdiniz.  

Bu kitap size aşağıdaki temel ger-
çekleri sağlamak için yazılmıştır. 
Size çok yararlı olduğunu ümit 
ediyoruz!  

1. Bir Kurtarıcı’ya ihtiyacınız var.  

Romalılar 3:23 

Çünkü herkes günah işledi ve 
Tanrı'nın yüceliğinden yoksun 
kaldı. 
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Hezekiel 18:20 

Ölecek olan günah işleyen kişidir. 
Oğul babasının suçundan sorumlu 
tutulamaz, baba da oğlunun suçun-
dan sorumlu tutulamaz. Doğru kişi 
doğruluğunun, kötü kişi kötülüğü-
nün karşılığını alacaktır. 

2. Siz kendi kendinizi kurtaramaz-
sınız.  

1.Timoteos 2:5 

Çünkü tek Tanrı ve Tanrı'yla insan-
lar arasında tek aracı vardır. O da 
insan olan ve kendisini herkes için 
fidye olarak sunmuş bulunan Mesih 
İsa'dır. 
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Yuhanna 14:6 

İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im” 
dedi. “Benim aracılığım olmadan 
Baba'ya kimse gelemez. 

3. Tanrı dünyadaki insanların kur-
tulmalarını istemektedir.  

Yuhanna 3:16–17 

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok 
sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle 
ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mah-
volmasın, hepsi sonsuz yaşama ka-
vuşsun. Tanrı, Oğlu'nu dünyayı yar-
gılamak için göndermedi, dünya 
O'nun aracılığıyla kurtulsun diye 
gönderdi. 
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4. Tanrı, Kendisine iman edenlerin 
hepsini kurtarması için İsa’yı ha-
yatını vermek üzere gönderdi.  

Galatyalılar 4:4–5  

Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa 
altında olanları özgürlüğe kavuş-
turmak için kadından doğan, Yasa 
altında doğan öz Oğlu'nu gönderdi. 
Öyle ki, bizler oğulluk hakkını 
alalım. 

1.Petrus 3:18 

Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya 
ulaştırmak amacıyla doğru kişi 
olarak doğru olmayanlar için günah 
sunusu olarak ilk ve son kez öldü. 
Bedence öldürüldü, ama ruhça 
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diriltildi. 

5. Kutsal Kitap bizlere kurtuluş yo-
lunu gösterir ve bizlere İsa Mesih 
İnanlısı'na yakışır yaşamında nasıl 
büyüyebileceğimizi öğretir.  

Yuhanna 15:5 

Ben asmayım, siz çubuklarsınız. 
Bende kalan ve benim kendisinde 
kaldığım kişi çok meyve verir. 
Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. 

Yuhanna 10:10 

Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok 
etmek için gelir. Bense insanlar 
yaşama, bol yaşama sahip olsunlar 
diye geldim. 
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2.Petrus 3:18 

Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarı-
cımız İsa Mesih'in lütfunda ve O'nu 
tanımakta ilerleyin. Şimdi ve son-
suza dek O'na yücelik olsun! Amin.  

6. Sonsuzluğu nerede geçire-
ceğinize kendiniz karar verirsiniz. 

Luka 13:15 

O sırada bazı kişiler gelip İsa'ya bir 
haber getirdiler. Pilatus'un nasıl 
bazı Celileliler'i öldürüp kanlarını 
kendi kestikleri kurbanların kanına 
kattığını anlattılar. İsa onlara şöyle 
karşılık verdi: “Böyle acı çeken bu 
Celileliler'in, bütün öbür Celileliler' 
den daha günahlı olduğunu mu 
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sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. 
Ama tövbe etmezseniz, hepiniz 
böyle mahvolacaksınız. Ya da, Şilo-
ah'taki kule üzerlerine yıkılınca 
ölen o on sekiz kişinin, Yeruşalim'-
de yaşayan öbür insanların hepsin-
den daha suçlu olduğunu mu sanı-
yorsunuz? Size hayır diyorum. Ama 
tövbe etmezseniz, hepiniz böyle 
mahvolacaksınız.”   

Matta 10:32–33 

“İnsanların önünde beni açıkça ka-
bul eden herkesi, ben de göklerdeki 
Babam'ın önünde açıkça kabul ede-
ceğim. İnsanların önünde beni in-
kâr edeni, ben de göklerdeki Ba-
bam'ın önünde inkâr edeceğim.”  
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Yuhanna 3:3536 

Baba Oğul'u sever; her şeyi O'na 
teslim etmiştir. Oğul'a iman edenin 
sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul'un 
sözünü dinlemeyen yaşamı görme-
yecektir. Tanrı'nın gazabı böylesin-
in üzerinde kalır.  

Bu kitap size sonsuzluğu nerede 
geçireceğinize nasıl karar vere-
bileceğinizi söylemekte ve kararı-
nızı dile getirebilmeniz için size 
fırsatları vermektedir. Ayrıca, bu 
kitap diğer kitaplardan farklıdır, 
çünkü size onu kitabı hazırlayan 
insanlarla iletişime geçme fırsatını 
vermektedir. 
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Bu Kitabın Yazarı Hakkında 

Bu kurstaki materyallerin çoğu, ilk 
olarak Elton Hill tarafından bir dizi 
radyo programı olarak, Hindistan, 

Sri Lanka adası ve Orta Doğu 
ülkelerinde yayınlanmıştır. Küresel 
Üniversite, İsa Mesih'in kişiliği ve 

yaptığı işler hakkında tam ve temel 
bir çalışma oluşturmak için bu me-

sajları uyarlayıp genişletmiştir. 
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En Büyük Olan 

Herkesin Hizmetkârı Olandır 

Hizmet etmek Tanrı’nın sürekli sev-
gisine karşılık olarak kendi sevgi-
mizin dışavurumudur. Küresel Üni-
versite kursları, sizin etkin ve hoş-
nut edici bir hizmetkar olabilmeniz 
için Rab’bin araçlarından biridir. 

Kurslarımızı kullanmak, düzenli bir 
Kutsal Kitap çalışma sistemi oluş-
turacak ve ruhsal gerçekleri daha 
iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. 

Rab’le yaşamaya başlamak için Me-
sih İnanlısı Dizisi’nin sunduğu 
aşağıdaki kurslara katılmanızı öneriz



KÜRESEL ÜN İVERS İTE KURS D İZ İS İ  

TANRI'YA BAĞLILIĞ IMIZI GÜÇLEND İRMEK 
Dua Ettiğinizde 
Kutsal Kitap'ı Nasıl İnceleyebiliriz? 
Kutsal Ruh Kimdir? 
Mesih İmanlıları Nasıl Tapınır? 

TANRI'YI ANLAMAMIZI GEL İŞT İRMEK 
İsa Mesih'te Yeni Yaşam 
Kutsal Kitap: Tevrat, Zebur Ve İncil Tanrı Sözü 
müdür? 
Yuhanna'nın Müjdesi 
İsa Mesih Kimdir? 
Neye İnanıyoruz? 
 
TANRI G İB İ  OLMAMIZI SAĞLAMAK 
Tanrı'nın Tasarımı - Sizin Seçiminiz 
Kutsal Kitap'a Göre Ahlak 
Evlilik ve Yuva 
İsa Mesih İnanlısı Ve İçinde Yaşadığı Toplum 
 
TANRI'YA H İZMET ETMEM İZ İ  SAĞLAMAK  
Kilise 
Kiliseler Ne Yapar? 
Kişisel Müjdecilik 
Öğreti Hizmeti



Kutsal Kitap: 

Tevrat, Zebur ve İncil Tanrı Sözü 
müdür? 

• Kutsal Kitap’ın nasıl esinlendiğini, 

• Kutsal Kitap’ın nasıl ve niçin yazıldığını, 

• Kutsal Kitap’ın size nasıl yardımcı olabile-
ceğini bilmek ister misiniz? 

Yanıtınız “Evet” ise, Kutsal Kitap: Tevrat, 
Zebur ve İncil Tanrı Sözü müdür?  adlı kitap 
tam size göre! Binlerce kişi bu dersleri ça-
lışmaktan büyük zevk almış ve yaşamları 
ruhsal açıdan zenginleşmiştir. En büyük 
dileğimiz, sizin yaşamınızı da zenginleş-
tirmesidir. 

Bu kitap, öğrenmeyi kolaylaştıran ilginç bir 
kendi kendine çalışma yöntemi kullanır. 
Bütün yapmanız gereken talimatları izle-

mek ve kendinizi sınamaktır.
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   Türkçe Kutsal Kitab'ı 
 Nereden Elde Edebilirim? 

Yeni Yaşam Yayınları  
Açıklamalı  Kutsal Kitap 
(NIV Study Bible notlarıyla) 

www.yyyayinlari.com 

Yeni Yaşam 
Açıklamalı  Kutsal Kitap 
(Life Publishers notalarıyla) 

www.yyyayinlari.com 

YouVersion  
Kutsal Kitap Uygulaması 

Hemen indirin (%100 bedava): 
https://www.bible.com/app 

Bu kitap 
Pınarbaşı Yayınları  işbirliğiyle 

bir Küresel Üniversite yayımıdır. 
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Bu kitap Apple şirketinin bedava sunu olan 
San Francisco Compact adlı yazıtipi ailesiy-
le hazırlanmıştır. Bu yeni font özellikle çok 

küçük harf boylarına küçük cep telefon 
ekranlarına uygun yüksek okunabilirliği 

sağlamak için yaratılmıştır. 

This book has been prepared using the San 
Francisco Compact font family, created 

and offered for free by the Apple corpora-
tion. It has been created specifically to 

provide high readability at very small point 
sizes on small cell phone screens. 
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