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Ders 1
Kutsal Kitap
Denizciler korkmuşlardı. Korkunç bir fırtına olmuştu ve
arkadaşlarından bazıları boğulmuştu. Kaybolmuşlardı ve
yanıtını bulamadıktan birçok soru kendilerini rahatsız
ediyordu. Nereye gidiyorlardı? Bu yolculuk ne kadar
sürecekti? Evlerine bir daha dönebilecekler miydi?
Yıl 1492'ydi ve bu adamların kaptanı, Kristof Kolomb
onların sorularını yanıtlayamıyordu. Hindistan'ı ararken,
onları Atlantik Okyanusu'nun öbür tarafına bilinmeyen bir
yolculuğa çıkartmıştı. Hindistan yerine Amerika'da bir ada
bulmuşlardı. Burada kendisi ve denizcileri içme suyu
bulmuş ve hayatları kurtulmuştu.
Günümüzde buna benzer bir öykünün tekrarlanması pek
olası değildir. Ellerinde güvenilir deniz ve kara haritaları
olan günümüz kaptanlarının yollarını kaybetmeleri
mümkün değildir.
Bazı insanlar karada oldukları halde, kendilerini
fırtınalı bir okyanustaymış gibi hissederler. Kendi
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kendilerine, "Nereye gidiyorum? Kayıp mıyım? Doğru
yolu bulabilecek miyim?" sorularını sormaktadırlar. Tanrı
sorularımızı duydu ve bizlere hayatlarımızda yol göstermek
için bir Kitap verdi bile.
Yanıtları aramadan önce, bu harika Kitap'a birlikte
bakalım. Onun nasıl yazıldığını ve bize nasıl verildiğini
görelim.

Bu Derste Şunları İnceleyeceksiniz
Kutsal Kitap'ın Kaynağı ve Yapısı
Kutsal Kitap'ın Amacı

Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır
• Kutsal Kitap'ın kaynağını ve yapısını açıklamak.
• Kutsal Kitap'ın nasıl ve neden verildiğini anlamak.

KUTSAL KİTAP'IN KAYNAĞI VE YAPISI
Hedef 1. Kutsal Kitap'ın kaynağını ve temel yapısını
tanımlamak .

66 bölümden oluşan Kutsal Kitap, Tanrı'nın bize vermiş
olduğu küçük bir kütüphane gibidir. Kutsal Kitap'ın ilk
kısmı olan Eski Antlaşma 39 kitap içerir. İkinci kısım olan
Yeni Antlaşma, 27 kitap içerir.
Bu kitaplar, 1600 yıldan uzun bir dönem boyunca
yaklaşık 40 kişi tarafından yazılmıştır. Kutsal Kitap bize
bu adamların Tanrı'nın kutsal adamları olduğunu söyler. Bu
kişiler, krallar ve çiftçiler, şairler ve tüccarlar, askeri ve
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dinsel liderlerdi. Farklı geçmişler, farklı şehirlerden
geliyorlardı ve farklı ilgi alanları vardı.
Kutsal Kitap'ın kitapları, tarih, peygamberlik ve şiir
gibi birçok farklı konuyu kapsar. İçinde şarkılar ve
özdeyişler adını taşıyan bilge sözler vardır. Genç, ihtiyar
herkesi ilgilendirecek hikâyeler içerir. Buna karşın hepsi
kusursuz bir bütün oluşturur çünkü bir tek merkezi teması
vardır, bu da Tanrı'yla insan arasındaki ilişkidir.

Yapmanız İçin
Bu Yapmanız İçin bölümlerinin her birindeki sorular
ya da alıştırmalar çalıştıklarınızı gözden geçirmenize ya da
hayatınıza uygulamanıza yardımcı olacaktır. Her birini
tamamlamak için verilen talimatları izleyin. Defterinize
yapılması gerekenleri oraya yapın. Eğer gerekirse, bu
çalışma kılavuzunun başında yer alan başlıklı bölümü
gözden geçirin.

1 Aşağıdaki cümlelerdeki eksik sözcükleri yazın.
a) Kutsal Kitap, farklı geçmişlerden gelen
........................... adam tarafından yazılmış
........................... kitaptan oluşur.
b) Kutsal Kitap, ....................................................	
  
yıllık bir dönem boyunca yazılmıştı.
c) ........................ Antlaşma adı verilen ilk kısımda
........................ kitap ve ........................ Antlaşma
adı ikinci kısımda ..................... kitap vardır.
Yanıtlarınızı bu dersin sonunda verilenlerle
karşılaştırın.
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KUTSAL KITAP'IN AMACI
Hedef 2. Tanrısal esinin yönlerini anlamak.

Bu dersin ilk kısmında size çelişki gibi görünen bir şey
görmüş olabilirsiniz. Tanrı'nın bize Kutsal Kitap'ı verdiğini
söylüyor ama aynı zamanda da onu insanların yazdığını
söylüyor. Böyle bir şey nasıl olabilir?
Kutsal Kitap'ı yazan kırk adam Tanrısal olarak
esinlendirilmişlerdi. Bunun anlamı, Kutsal Ruh'un
yazarların akıllarına Tanrı'nın yazmalarını istediği
düşünceleri koymuş olduğuydu. İkinci Timoteos 3:16,
"Kutsal Yazılar'ın tümü Tanrı esinlemesidir" der. Bu ayet
bizlere Kutsal Kitap'ın neden verildiğini söylemektedir:
"öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk
konusunda eğitmek için."
Tanrı bizlere, doğru yaşama konusunda talimatlar
vermiştir çünkü Tanrı bizim için en iyisini istemektedir.
Kendi ilkelerine göre yaşamadığımızda kendimize zarar
verdiğimizi bilir. Kafalarımız, vücutlarımız ve özellikle de
ruhlarımız bundan zarar görür. Kendimize zarar
vermemenin en iyi yolu Tanrı Sözü'ne içtenlikle itaat
etmektir. Tanrı Sözü aracılığıyla Tanrı'yı kişisel olarak
tanırız; O'nun yollarının bizim için en iyisi olduğunu
anlarız.
Tanrı Sözü, bir çizelge ya da bir el kitabı gibi, yardım
ve kuvvet bulmak üzere başvurmamız için yazılmıştır.
Tanrı'nın bize verdiği talimatların daima yanı başımızda
olması çok harikadır!
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Yapmanız İçin
Bundan sonraki iki alıştırmada, cümleyi en iyi şekilde
tamamlayan sözlerin önündeki harfi daire içine alın.

2 Kutsal Kitap'ın Tanrısal olarak esinlendirildiğini
söylediğimizde neyi vurguluyoruz?
a) Kutsal Kitap'ın bize Tanrı'dan söz ettiğini.
b) Tanrı'nın yazarlara yazmaları gereken düşünceleri
verdiğini.
c) Kutsal Kitap'ın çok değerli dinsel tarihi içerdiğini.

3 Yazarlar aynı temayı işlemiş ve birbirleriyle tutarsızlığa
düşmemişlerdir çünkü
a) gerçek yazar Tanrı'ydi ve onlar Tanrı'nın
kendilerine verdiği düşünceleri yazdılar.
b) her biri kendisinden sonraki yazarlar için talimatlar
bıraktı.

4 Tanrı'nın bize Kutsal Kitap'ı verişinin GERÇEK
nedenlerinin önündeki harfi daire içine alın.
a) Tanrı bizim için en iyi olanı ister.
b) Doğru yaşama konusunda talimatlar vermek
istiyordu,
c) Bizim O'nu tanıyabilmemiz için fazlasıyla büyük
olduğunu anlamamızı istiyordu,
d) Bizimle bir ilişki kurmak ve bize Kendisini
tanıtmak ister.

Yanıtlarınızı Kontrol Edin
Çalışma sorularınızın yanıtları, bir sonraki sorunuzun
yanıtını önceden görmemeniz için normal sıralamayla
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verilmemiştir. Size gereken numarayı arayın ve başka
soruların yanıtlarına önceden bakmamaya özen gösterin.
l a 40
66
b l600
c Eski
39
Yeni
27

3 a) Gerçek yazar Tanrı'ydı ve onlar Tanrı'nın kendilerine
verdiği düşünceleri yazdılar.

2 b) Tanrı'nın yazarlara yazmaları gereken düşünceleri
verdiğini.

4 a) Tanrı bizim için en iyi olanı ister.
b) Doğru yaşama konusunda talimatlar vermek
istiyordu.
d) Bizimle bir ilişki kurmak ve bize Kendisini tanıtmak
ister.
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Notlarınız için

