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 Ders 8 
Kilise 
 

Üzerinde "Kilise" yazan birçok bina vardır. Bunlara 
güzel binalar ve katedraller, alçakgönüllü misyon binaları 
ve sade barakalar da dahildir. Kuleleri, haçları ve çanları 
vardır, bunlar yoldan geçenlerin bu binaların kilise 
olduğunu anlamalarına yardımcı olur. İnsanlar tarafından 
yapılan bu binalar sözcüğün bir anlamında kilisedirler ama 
İncil'de sözü edilen kilise bundan çok daha fazlasıdır. 

Geniş anlamıyla kilise, bütün İnanlılar'dan oluşmuştur. 
Kilise'ye Mesih'in bedeni adı verilir. Tanrı, Kutsal Ruhu 
aracılığıyla bu İnanlılar'in arasında yaşar. Ders 7'de Kutsal 
Ruh ve bazı işlevlerini etüt ettik. Sözünü etmediğimiz 
işlevlerinden biri, kiliseyi birlik içine koymasıdır. Efesliler 
4:3, "Ruh'un birliğ ini  esenlik bağ ıyla korumaya gayret 
edin"  der. 

Bu derste, kilisenin ne olduğunu, ne yapması gerektiğini 
ve ona neler olacağını etüt edeceğiz. Yine, bize doğru 
yanıtları verecek olan Kutsal Kitap'tır. 
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Bu Derste Şunları İnceleyeceksiniz 
Kilisenin İsimleri 
Kilisenin Buyrukları  
Kilisenin Misyonu  
Kilisenin Geleceği 
 
Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır 
• Mesih'in kilisesini tanımlamak. 
• Kiliseye verilen misyona kendinizi adamak. 
• Kilisenin gelecekteki işlevlerini açıklamak. 
 
 
K İL İSEN İN İS İMLER İ   
Hedef 1. Kilisenin birkaç ismini saymak. 

Beden, bina, gelin, aile sözcüklerini duyduğunuzda 
bunlar sizin için ortak bir şey çağrıştırıyorlar mı? Bu 
sözcüklerin — hepsi insanlardan söz eder ve Kutsal 
Kitap'ın dilinde belirli bir grup insandan — Tanrı'nın 
ailesini oluşturan insanlardan söz eder. 

Kilise, Mesih'in başı olduğu bir bedenle kıyaslanır. 
Koloseliler 1:18 şöyle der: "Bedenin, yani Kilisenin başı 
O'dur."  

Her şeyi ayakları  alt ına sererek O'na bağ ımlı  kıldı .  
O'nu her şeyin üzerinde baş  olmak üzere kil iseye 
verdi.  Kilise O'nun bedenidir,  her yönden her şeyi 
dolduranın doluluğudur (Efesli ler 1:22-23).  
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"Sizler Mesih'in bedenisiniz,  bu bedenin ayrı  ayrı  
üyelerisiniz" (1. Korintliler 12:27). Kutsal Kitap, kiliseyi 
bir binaya, Rab'be adanmış bir tapınağa da benzetir. 

Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine 
inşa edildiniz.  Köşe taş ı  Mesih İsa'nın kendisidir.  
Bütün yapı Rab'be ait  kutsal bir tapınak olmak 
üzere O'nda kenetlenip yükseliyor.  Siz de Ruh  
aracılığ ıyla Tanrı 'nın konutu olmak üzere hep 
birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz (Efesli ler 2:20-
22).  

Kiliseye verilen bir başka isim de, Mesih'in gelinidir. 
Kutsal Kitap, İsa'nın Kuzu olduğunu bildirir ve kilisenin 
O'nunla evlenecek olan gelin olduğunu söyler. Vahiy 21:9 
şöyle der: "'Gel '  dedi.  'Kuzu'ya eş  olacak gelini sana 
göstereyim." "Kuzu'nun düğünü baş l ıyor,  gelini  
hazırlandı" (Vahiy 19:7).  Efesliler 5:25'te Mesih 
kocayla ve kilise de kadınla kıyaslanır. "Ey kocalar, 
Kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ett iyse,  
siz  de karılarınızı  öyle sevin."  

Kutsal Kitap'ı okurken, başka kıyaslamalar da 
göreceksiniz. Hatırlamanız gereken önemli şey, kilisenin 
Mesih'in gerçekten yeniden doğmuş izleyicilerinden 
oluştuğudur. Kilise büyümekte olan bir gruptur, "Tanrı 'yı  
övüyorlardı.  Bütün halkın beğenisini  kazanmış lardı.  
Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu" 
(Elçilerin İşleri 2:47). 
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Yapmanız İçin 
1 Aşağıdaki ayetleri okuyun ve her birinin yanına kiliseye 
verdiği unvanı yazın. 

a) Koloseliler 1:24 .................... 
b) 1. Petrus 5:2 .................... 
c) 1. Korintliler 3:9 .................... 
d) Efesliler 2:19 .................... 

 
 
K İL İSEN İN BUYRUKLARI  
Hedef 2. Kilisenin iki buyruğunun neler olduğunu 
söyleyin. 

Şimdi artık kilisenin kim olduğunu bildiğimize göre, 
onun buyruklarını anlamamız çok önemlidir. Bir buyruk, 
yetkili biri tarafından konulan bir kuraldır. Kilisenin 
buyrukları, suyla vaftiz ve komünyondur, buna Rab'bin 
Sofrası da deriz. 

Bu iki buyruğu veren İsa'nın Kendisidir. Bütün 
havarilerine en son buyruğu, "Bu nedenle gidin, bütün 
u l u s l a r ı  öğ r e n c i l e r i m  o l a r a k  y e t i ş t i r i n ;  o n l a r ı  
B a b a ,  Oğu l  ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin"di 
(Matta 28:19). Suyla vaftizin özel bir anlamı vardır: 

Vaftizde O'nunla birlikte gömüldünüz, O'nu 
ölümden diril ten Tanrı 'nın gücüne  iman ederek 
O'nunla birlikte dirildiniz (Koloseli ler 2:12).  
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İnanlı olarak, Mesih'teki yeni yaşamınıza tanıklık 
olması üzere suyla vaftiz edilmeyi isteyeceksiniz. Ayrıca 
Rab'bin Sofrası'na katılmayı da isteyeceksiniz. 

Komünyon, Rab'bin Sofrası ya da Son Akşam Yemeği, 
İsa'nın Romalı askerler tarafından tutuklanmadan önce 12 
havarisiyle yaptığı son toplantısıydı. Bizler İsa'nın 
ölümünü anmak için Rab'bin Sofrasını kutluyoruz. "Bu 
ekmeğ i  her yediğ inizde ve bu kâseden her içtiğ inizde, 
Rab'bin geliş ine dek Rab'bin ölümünü ilan etmiş  
olursunuz" (1.  Korintl i ler 11:26).  

“Size ilettiğ imi ben Rab'den öğrendim. Ele verildiğ i  
gece Rab İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve 
şöyle dedi:  "Bu sizin uğrunuza feda edilen 
bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın." Aynı 
biçimde yemekten sonra kâseyi alıp şöyle dedi: "Bu 
kâse kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır.  Her 
içtiğinizde beni anmak için böyle yapın" (1. Korintliler 
11:23-25).  
 
Yapmanız İçin 
2 Kiliseye İsa Mesih tarafından verilen iki buyruk neydi? 
........................................................................................ 
 
3 Aşağıdaki soruyu en iyi yanıtlayan şıkkı seçin. Matta 
28:19'a göre, suyla vaftiz buyruğu kimler içindir? 

a) Hıristiyan bir ailede doğan herkes için. 
b) Mesih'e iman edip O'nu izleyenler için. 
c) Bir kiliseye katılmak isteyenler için. 
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4 Aşağıdaki cümleyi doğru bir şekilde tamamlayan her 
cümlenin önündeki harfi daire içine alın. Kutsal 
Komünyon (Rabbin Sofrası), 

a) kilisenin bir buyruğudur. 
b) Mesih'in bedenini yiyip kanını içmektir. 
c) İsa'nın yaptığı fedakârlığı anmaktır. 
d) her İnanlı içindir. 

 
 
K İL İSEN İN M İSYONU 
Hedef 3. Kilisenin misyonunu tanımlamak. 

Kilisenin misyonu, müjdeyi bütün insanlığa 
bildirmektir. İsa'nın Kendisi, Baba'ya dönmeden önce bu 
görevi izleyicilerine vermişti. 

Bundan sonra (İsa), Kutsal Yazılar'ı  
anlayabilmeleri  için zihinlerini  açtı .  Onlara dedi 
ki:  "Şöyle yazılmış t ır:  Mesih acı çekecek ve üçüncü 
gün ölümden dirilecek; günahların bağ ış lanması 
için tövbe çağrısı  da Yeruşalim'den (Kudüs'ten) 
baş layarak bütün uluslara O'nun adıyla 
duyurulacak" (Luka 24:45-47).  

Yapmanız İçin 
5 Aşağıdaki cümleyi en iyi şekilde tamamlayan şıkkın 
önündeki harfi daire içine alın. Kilisenin misyonu, 

a) İsa'nın çektiği acılar ve ölümünden söz etmektir. 
b) tövbe ve günahlardan bağışlanmayı bildirmektir. 
c) her ulusa İsa'dan söz etmektir. 
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KİLİSENİN GELECEĞİ 
Hedef 4. Kilisenin geleceğini tanımlayan ayetleri 
seçmek. 

Mesih kiliseyi sevdi ve onun için yaşamını verdi. Bunu 
neden yaptı? 

Mesih Kiliseyi  suyla yıkayıp tanrısal sözle 
temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda ett i .  
Öyle ki ,  Kiliseyi ,  üzerinde leke,  buruşukluk ya da 
buna benzer bir şey olmadan, görkemli biçimde 
kendine sunabilsin.  Amacı kil isenin kutsal ve 
kusursuz olmasıdır.  (Efesli ler 5:26-27).  

Kilise, Mesih'le birlikte egemenlik süreceği hem gökte 
hem de yeryüzünde Tanrı'yı övecektir. 

Onları Tanrımız' ın hizmetinde bir krall ık haline 
getirdin, kâhinler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik 
sürecekler. . .Ardından gökte,  yeryüzünde, yer a l t ı n d a  
v e  d e n i z l e r d e k i  b ü t ü n  y a r a t ı k l a r ı n ,  b u n l a r d a k i  
bütün varlıkların şöyle dediğini işittim: "Övgü, saygı, 
yücelik ve güç sonsuzlara dek tahtta oturanın ve 
Kuzu'nun olsun!" (Vahiy 5:10, 13).  
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Yapmanız İçin 
6 Aşağıdaki cümlelerden DOĞRU olanların önündeki harfi 
daire içine alın. 

a) Sonsuzluk boyunca yapılacak hiçbir şey 
olmayacaktır. 

b) Kilise sonsuza dek Mesih'le birlikte olacaktır. 
c) Kilise, Tanrı'ya yeryüzünde kâhinler ve yöneticiler 

olarak hizmet edecektir. 
 

Yanıtlarınızı Kontrol Edin 
a) 1  a) Mesih'in bedeni 

b) Sürü 
b) Tarla, bina 
c) Yurttaş, Tanrı'nın ev halkı. 
 
4   a), c) ve d)yi işaretlemiş olmanız gerekirdi. Yanıt b) 
doğru değildir çünkü biz gerçekten İsa'nın bedenini yiyip 
kanını içmeyiz. Ekmek ve şarap, İsa'nın bedeni ve kanının 
simgeleridir. 
 
2  Suyla vaftiz ve komünyon (ya da Rab'bin Sofrası). 
 
5 Bütün harfleri daire içine almanız gerekiyordu çünkü 
bütün şıklar doğruydu. 
 
3  b) Mesih'e iman edip O'nu izleyenler için. 
 
6  b) Doğru 
c) Doğru 
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Şimdi birinci üniteyi bitirdiğinize göre, öğrenci 
raporunuzda ÜNİTE BİR için olan soruları yanıtlamaya 
hazırsınız. Önceki dersleri gözden geçirin, sonra da 
öğrenci raporunuzdaki talimatları izleyin. Yanıt kağıdınızı 
öğrenci raporunuzun ilk sayfasında yer alan adrese 
gönderin. 
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Notlarınız için 


