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KUTSAL KİTAP 
İNCELEMESİ İÇİN HAZIRLIK 

Kutsal Kitap’ı inceleme konusudaki 
nedenleri bildirip Kutsal Kitap’ı kı-
saca tanımladığımıza göre, Kutsal 
Kitap’ı nasıl inceleyeceğimizi de ele 
almamız gerekiyor. Bu bölümde, 
sizi incelemeye hazırlayacak şeyler 
hakkında konuşmak istiyoruz. Daha 
sonra ise, bundan sonraki dört 
derste bu incelemeleri organize 
etme konusunda bazı yöntemler 
sunacağız. 

Kutsal Kitap’ı incelemenin imkân-
sız bir iş olduğunu düşünebilirsiniz. 
Ele alınacak çok fazla konu vardır 
ve bunlardan bazılarının anlaşılma-



 

 

	

sı zordur. Ama herhangi büyük bir 
iş gibi, onu nasıl yapacağınızı bilir 
ve küçük parçalara ayırırsanız, çok 
şey başarabilirsiniz. 

Elinizdeki kitabın hazırlanmasında 
20’den fazla kişinin 35 aşamalı bir 
süreçte çalıştığını öğrenmek ilgi-
nizi çekebilir. Aşamaların birçoğu-
nun tamamlanması haftalar sürdü 
ve bazılarının tekrarlanması gerek-
ti. Bu kitap, Tanrı’yı tanımanıza ve 
O’nun sizin için olan isteği konusu-
nda bilgi edinmenize yardımcı ol-
mak için yazılan bir dizi kitaptan 
sadece bir tanesidir. Birkaç yıl ön-
ce, bu iş imkânsız görünüyordu. 
Ancak bir plan yapıldı ve bu plan 
sayesinde başarıya ulaşıldı. 



 

 

	

Bu derste şunları  
inceleyeceksiniz...  

İnceleme İçin Temel Araçlar 
Yorumun Temel Kuralları 
Yol Gösterim İçin Dua 

İNCELEME İÇİN TEMEL ARAÇLAR 

Ruhsal bakımdan büyümenin en iyi 
yolu Kutsal Kitap’ı incelemektir. 
Başka insanların incelemelerine ya 
da öğretilerine bağımlı olamazsı-
nız. Tanrı Sözü’nün incelenmesi 
bireysel bir etkinliktir. Bu, belki de 
yaşamınızda gerçekleştireceğiniz 
en kişisel iştir. Bu etkinlik bütün 
varlığınızı, kim olduğunuzu ve yap-
tığınız işleri etkileyecektir. 



 

 

	

Doğal olarak, etrafınızdaki insanları 
etkilersiniz. Bu yüzden özel Kutsal 
Kitap incelemenizde öğrendikleri-
nizi başkalarıyla paylaşmalısınız. 
Öğrendiklerinizde ilerleyip Tanrı 
bilgisinde geliştikçe, Pazar Okulun-
da ve Kutsal Kitap çalışması yapılan 
gruplarla birikimlerinizi paylaşmalı, 
arkadaş ve komşularınıza Mesih’ 
ten söz etmelisiniz. 

Kutsal Kitap incelemesi için ihtiya-
cınız olan araçlar çok azdır. Tabii ki 
her şeyden önce bir Kutsal Kitap’a 
ihtiyacınız vardır (Kutsal Kitap’ın 
birden fazla çevirisine sahip olmak 
yararlıdır, çünkü bu şekilde, Kutsal 
Yazılar’daki zor bölümlerin sözcük-
lerini karşılaştırabilirsiniz. Türkçe' 
deki açıklamalı iki Kutsal Kitap, 



 

 

	

çağdaş Türkçe'deki Halk Dilinde 
İncil, ya da bildiğiniz yabancı dile 
çevrilmiş bir Kutsal Kitap size 
yardımcı olabilir.)  

Kutsal Kitap, Tanrı’nın insana ver-
diği vahyin tümünü dile getirir. Si-
ze, Mesih’teki yeni yaşamınız ve 
cennetteki sonsuz yaşamınız 
hakkında bilmeniz gereken her şeyi 
söyler. Kutsal Kitap kendisinin en 
iyi yorumcusudur. Onu ne kadar 
çok okursanız anlamını o kadar iyi 
kavrarsınız. 

Gözleriniz ve aklınız Kutsal Kitap 
incelemesi için gerekli olan diğer 
araçlardır. Gözlerinizi kullandığı-
nızda, kör bir insanın yaşayamaya-
cağı birçok şeyi yaşarsınız. Buna 



 

 

	

karşın görebilen birçok insan dik-
katsizdir. Bu kişiler görme ve dü-
şünme yeteneklerini kullanarak 
görebilecekleri şeyleri gerçek an-
lamda "göremezler", yaşayabile-
cekleri şeyleri de yaşayamazlar. 

Fiziksel görüş, ruhsal görüşle ya-
kından bağlantılıdır. Bu, Tanrı’nın 
gizli gerçekleri konusunda bilgi ya 
da anlayış anlamına gelir. "Görme" 
sözcüğü Kutsal Kitap’ta "ruhsal 
gerçeği bilme" anlamında kullanıl-
mıştır. 2.Korintliler 4:4’e göre, Me-
sih’le ilgili müjdeye iman etmeyen-
ler Şeytan tarafından kör edilmiş-
lerdir ve Tanrı Sözü’nden gelen ışı-
ğı göremezler (Ayrıca bkz. Matta 
13:14-16).  



 

 

	

Yeşaya 44:18 ise Tanrı’yı reddeden-
lerin, "gözleri de zihinleri de öylesi-
ne kapalı ki / Görmez, anlamazlar" 
söyler. Diğer yandan yüreği pak 
olanlar, Tanrı’yı sevenler, Matta 
5:8’in bize söylediği gibi, "Tanrı’yı 
görecekler"dir. Buna karşın birçok 
Mesih İnanlıları, Tanrı Sözü’nü ge-
rektiği gibi incelemedikleri için 
suçludurlar. Bu yüzden görebile-
cekleri gerçekleri göremez, yaşaya-
bilecekleri gerçekleri yaşayamaz-
lar. 

Kutsal Ruh’un, Tanrı Sözü’nü sizin 
için açıklamasına izin verirseniz, 
Mesih’in düşüncesine (1.Korintliler 
2:16) sahip olmaya başlayabilir-
siniz. İncelemenizin hedefi ruhsal 
anlayışa sahip olabilmektir. Tanrı 



 

 

	

gerçeğini bilmek ve onu hayatınıza 
uyarlamak istersiniz (1.Korintliler 
2:13-16). Dikkatli bir incelemeyle 
Kutsal Kitap’ın öğretilerinden yeni 
yaşamınız hakkında bilgi edinecek-
siniz. Sahte öğretileri ayırt edip 
reddetme konusunda daha hazır-
lıklı olacaksınız. Elçi Pavlus, yeni 
kurulan kiliseleri ve arkadaşı Timo-
teyus’u sahte öğretmenler konu-
sunda dikkatli olmaları için uyar-
mıştı. 

Üçüncü aracınız, Kutsal Kitap’ı 
okurken notlar almak için bir ka-
lemdir. Bir şeyi yazmak onu hatırla-
manıza yardımcı olur, çünkü onu 
farklı bir şekilde "görürsünüz." Tek-
rarlanan sözcükleri ya da dile geti-
rilen özel şeyleri not aldıkça, yaza-



 

 

	

rın söylemek istediklerini daha iyi 
anlayacaksınız. Başka bölümlerle 
ilgili kaynakları yazın ki onları oku-
yup kıyaslayabilesiniz. Ayrıca okur-
ken aklınıza gelen soruları ya da 
kafanızdaki herhangi bir düşünceyi 
de yazın. Notlarınızı incelerken 
Kutsal Kitap’ı daha iyi anlamaya 
başlayacak ve sorularınızın yanıt-
larını daha kolay bulabileceksiniz. 

Kutsal Kitap incelemesi için size 
gerçekten gereken şeyler şunlardır: 
Kutsal Kitap, fiziksel ve ruhsal göz-
leriniz ve bir kalem. Kutsal Kitap in-
celemesi için yararlı olan başka 
araçlar da vardır.  Kutsal Kitap’taki 
bütün sözcükleri ve ayet numara-
larını alfabetik şekilde sıralayan bir 
Kutsal Kitap ABC Dizini kullanabilir-



 

 

	

siniz. Örneğin, "iman" hakkında bir-
kaç ayet okumak istiyorsanız, ABC 
Dizini’nde "iman" sözcüğüne baka-
rak bunları kolayca bulabilirsiniz. 
Birçok Kutsal Kitap’ın arkasında 
küçük bir ad ve konu dizini (ABC 
Dizini) bulunmaktadır. Bu dizin, 
isimleri, yerleri ve en önemli konu-
ları listeler. Bütün ayet kaynakları-
yla ayrı ayrı sözcükleri listelemez. 

Kutsal Kitap sözlüğü, Kutsal Kitap 
dönemindeki olaylar, yerler, kültür, 
insanlar ve zor sözcükler hakkında 
tanımlar veren bir araçtır. Bir başka 
araç da Kutsal Kitap’la ilgili yazıl-
mış yorum kitaplarıdır. Bunlar, 
uzun ve yoğun çalışmalar sonucu 
edindikleri anlayışı paylaşan çeşitli 
Kutsal Kitap bilginleri tarafından 



 

 

	

yazılmış olan kitaplardır. 

Eğer bu araçlardan hiçbirine sahip 
değilseniz kaygılanmayın. Kutsal 
Kitap incelemesi için hiçbir aracınız 
olmasa bile Kutsal Ruh, Söz’ün an-
lamını size açıklayacaktır. Bu kitap-
ta öğrendiğiniz inceleme yöntem-
lerini uygulamaya koydukça Tanrı’ 
dan size yol göstermesini isteyin. 

YORUMUN TEMEL KURALLARI 

Kutsal Kitap incelemesine nasıl 
başlamanız gerektiğini merak ede-
bilirsiniz. Hangi kitapla başlamalı-
sınız? Her gün kaç ayeti inceleme-
lisiniz? 

Kısa bir kitapla başlamalı (5’inci 



 

 

	

derste inceleyeceğimiz Elçi Pavlus' 
un Koloseliler'e Mektubu gibi) ve 
günde yaklaşık 20-25 ayeti incele-
melisiniz. Bundan daha fazlasını da 
okuyabilirsiniz, ama bu daha çok 
zaman alacaktır. Bu çalışmadan 
daha fazla yararlanmak için her 
gün kısa bir kısmı ele almalısınız. 

İnceleme yapma konusunda bir ta-
kım sorularınız olduğu gibi, Kutsal 
Kitap’taki bazı bölümlerin içerdiği 
anlamlar konusunda da sorularınız 
olabilir. Bunları nasıl yorumlayabilir 
ya da anlamlarını nasıl açıklayabi-
lirsiniz? Yorumun bir kuralı, Kutsal 
Kitap’taki her bölüm hakkında so-
rular sormaktır. Yazarı kimdir? Ana 
amacı nedir? Kime yazılmıştır? Kim 
ya da ne hakkındadır? Olay nasıl 



 

 

	

gelişmiştir? Ne zaman olmuştur? 
Nerede olmuştur? Bu bölüm ne an-
lama gelmektedir? Bunun söylen-
mesinin amacı neydi? Hangi gerçe-
ği işaret etmektedir? 

Yorum yapmak için örnek bir ayet 
olarak Romalılar 8:26-27’yi kullana-
cağız.  

Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğü-
müzde bize yardım eder. Ne için 
dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, 
ama Ruh'un kendisi, sözle anlatıla-
maz iniltilerle bizim için aracılık 
eder.  (Romalılar 8:26-27). 

İlk üç soruyu yanıtlayamayız. Ama 
bu ayetlerin dua ve Kutsal Ruh’un 
bizim için dua edişiyle ilgili olduğu-
nu görebiliriz. Ruh’un nasıl dua 



 

 

	

ettiği sorusunun yanıtı ise şudur: 
İnleyerek. Bunlar, Ruh’un yaşadığı 
"yüreklerimiz"in derinliklerinden 
gelirler. (Bkz. Yuhanna 14:15-17).  

Biz nasıl dua etmemiz gerektiğini 
bilmediğimizde Ruh dua eder. Ruh, 
Tanrı’nın halkı için, onlar her nere-
de olurlarsa olsunlar dua eder. Bu 
ayetin anlamı, çok büyük bir Yar-
dımcımız olduğudur. Bu Yardımcı 
yalnızca bizim için Tanrı’ya yalvar-
makla kalmaz, Tanrı’nın isteğine 
uygun olan şeyler için de yalvarır.  

Henüz bu ayetlerin yazarın ana 
amacına nasıl hizmet ettiğini göre-
miyoruz, ama bizleri imanımızda 
teşvik ediyorlar. Ayrıca, gerçekten 
Tanrı’nın isteğini yapmak istediği-



 

 

	

mizde, Kutsal Ruh’un düşüncemizi 
yenileyeceğini de gösterirler! Bun-
dan sonra Tanrı’nın isteğine uygun 
olarak dua edeceğiz. 

Diğer soruları yanıtlamak için, bu 
bölümü çevreleyen diğer ayetleri 
de okumalıyız. Ayetin etrafındaki 
diğer ayetlere bağlam adı verilir. 1-
25 ayetlerini okuduğumuzda, yaza-
rın, gelecekte yücelikte ümidi olan 
kişiler (ayet 18), Tanrı’nın çocukları 
olarak (14, 17 ayetleri) Ruh’taki yeni 
yaşamımızı (5, 9 ayetleri) ele aldığı-
nı görüyoruz. Bu bağlam, duaları-
mızda neden Kutsal Ruh’un gücüne 
sahip olduğumuzu anlamamıza 
yardım eder. Bu, Mesih’te kim oldu-
ğumuzdan ötürüdür. 



 

 

	

Romalılar’ın 1’inci bölümünü oku-
yarak, elçi  Pavlus’un (1’inci ayet) 
bu mektubu Roma’daki kiliseye 
yazdığını (7’nci ayet) öğreniyoruz. 
Selamlamadan sonra, ana amacını 
16 ve 17’nci ayetlerde bildirir: Ak-
lanma yalnız imanla olur. Şimdi 26 
ve 27’nci ayetlerdeki Kutsal Ruh 
aracılığıyla zaferimiz hakkındaki 
vurgunun Pavlus’un ana amacını 
destekleyişini görebiliyoruz. Bu 
ayetler imanın kurtuluş ve gelecek-
te cennette yücelik getirdiğini öğ-
retmektedir. 

Yorumun ikinci kuralı, ayetin anla-
mını bağlamıyla bağlantılı olduğu 
biçimle açıklamaktır. Bir ayetin ya 
da bir ayetin bir parçasının bağla-
mından bağımsız olarak tek başına 



 

 

	

ele alınması sahte öğretilerin orta-
ya çıkmasına yol açabilir. İnsanlar, 
onların bir parçası olan şartları gör-
mezlikten geldikleri halde Tanrı’nın 
vaatlerini kendilerine mal ederler 
(Matta 6:33’deki şarta bakınız). Bir 
ayeti, ayetin bağlamını temel alan 
anlama dikkat etmeden kendi inan-
çlarını desteklemek için kullanan 
kişiler de olabilir.  

Bir ayet sınırlı bir öğreti ya da bir 
çelişki içeriyor gibi gözüktüğünde, 
aynı konuyla ilgili öğretiyi içeren 
başka ayetleri de incelememiz ge-
rekmektedir. Yorumun bu üçüncü 
kuralı, gerçeğin dengeli bir öğreti-
sini sağlar. Bağlantılı ayetler hak-
kında kaynaklar için Kutsal Kitap’ 
ınızın dipnotuna bakın. 



 

 

	

Kutsal Kitap’ı okudukça bu üç ku-
ralı uygulamak gitgide daha kolay 
bir hale gelecektir.  

YOL GÖSTERİM İÇİN DUA 

Tanrı’nın bizim için olan isteğinde, 
bize yol göstermek üzere Kutsal 
Ruh’a sahibiz. Kutsal Ruh bizim 
içimizde yaşar ve bizim kılavuzu-
muzdur. Bu, 1.Yuhanna 2:27’de 
tanımlanmıştır: 

Size gelince, O'ndan aldığınız mesh 
sizde kalır. Kimsenin size bir şey 
öğretmesine gerek yoktur. O'nun 
size her şeyi öğreten meshi gerçek-
tir, sahte değildir. Size öğrettiği 
gibi, Mesih'te yaşayın. 



 

 

	

Kendilerinde Tanrı’nın Ruhu olma-
yan insanların -yani Mesih İnanlısı 
olmayanları- Kutsal Kitap’ın ruhsal 
gerçeklerini yorumlayamayacak-
larını unutmayın. Ama bizler de 
Kutsal Ruh’un yardımını istemedik-
çe bunu yapamayız. Kutsal Ruh, 
gerçeği bize zorla göstermez. Kral 
Davut’un tekrar tekrar yaptığı gibi, 
anlayış için dua etmeliyiz. 

Gözlerimi aç. / Yasandaki harikaları 
göreyim. / Garibim bu dünyada / 
Buyruklarını benden gizleme! / İçim 
tükeniyor / Her an hükümlerini 
özlemekten. (Mezmur 119:18-20). 

Etkin Kutsal Kitap incelemesi duaya 
bağlıdır. Dua alçakgönüllülüğümü-
zü, içtenliğimizi ve Tanrı’yla olan 



 

 

	

ilişkimize bağımlılığımızı ortaya 
koyar. Dua bize yardım ve yol gös-
terim için duyduğumuz gereksinimi 
gösterir. Dua, Kutsal Kitap incele-
melerine ve derslerine gerekli 
karşılığı vermemize yardımcı olur. 
Dua, gerçeği kabul etmeye hazır 
olmamız için zihinlerimizi açar: 

Bu nedenle zihinlerinizi eyleme 
hazırlayıp ayık kalarak umudunuzu 
tümüyle İsa Mesih'in görünmesiyle 
size sağlanacak olan lütfa bağlayın  
(1.Petrus 1:13). 

2.Timoteyus 3:16-17’ye dönelim: 

Kutsal Yazılar'ın tümü Tanrı esinle-
mesidir ve öğretmek, azarlamak, 
yola getirmek, doğruluk konusunda 
eğitmek için yararlıdır. Bunlar sa-



 

 

	

yesinde Tanrı adamı her iyi iş için 
donatılmış olarak yetkin olur.  

Bu ayet bize Tanrı Sözü’nü neden 
incelememiz gerektiğini gösterir. 
Bu kitabı çalışırken Kutsal Ruh’un 
size Tanrı Sözü’nü yorumlama 
konusunda mümkün olduğu kadar 
çok şey öğretmesi için dua edin. 

* 

Şimdi birinci üniteyi bitirdiğinize 
göre, öğrenci raporunuzda ÜNİTE 
BİR için olan soruları yanıtlamaya 
hazırsınız. 


