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KUTSAL KİTAP'I  
OKUMAMIZ YARARLI MI? 

Uzun yıllar önce bir kaptan gemisi-
ni çok güzel bir Güney Pasifik Ada-
sı’nın limanına demirledi. Önceleri 
yamyam olan ada halkının şimdi 
çok dostça olduğunu ve ticaretle 
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-



	 	

vaşçılarına bir göz atıp kaptana 
dönmüş. “Kaptan” demiş. “Bu Ki-
tap’ın fazla bir işe yaramadığını 
düşünebilirsiniz. Bilmediğiniz bir 
şey varsa size çok yararı olduğu-
dur. Yaşamlarımızı değiştiren bu 
Kitap olmasaydı siz şu anda kazan-
da 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 öğre-
neceksiniz. 



	 	

Bu derste şunları 
inceleyeceksiniz… 

Neden Kutsal Kitap'ı Okumalıyız? 
Bunun Yararlarından Bazıları Ne-
lerdir? 
Tanrı Sözü'nü düzenli bir şekilde 
çalışmanın önemini anlamak 

NEDEN KUTSAL KİTAP’I 
OKUMALIYIZ? 

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

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, 
öyle değil mi? 

Büyümenin Yolu 
Çocuklar sağlıklı ve normal büyü-



	 	

meleri için gerekli olan doğru yiye-
cekleri yemelidirler. Kutsal Kitap, 
Tanrı’nın çocukları olarak ruhsal 
bakımdan büyümemiz gerektiğini 
söyler. 2.Petrus 3:18'de şöyle oku-
yoruz:  "Rabbimiz ve Kurtarıcımız 
İsa Mesih'in lütfunda ve O'nu tanı-
makta ilerleyin." Ruhsal yiyeceği-
miz Kutsal Kitap’tır ve “yemek ye-
memiz” onu gün be gün yoğun ça-
lışmamızdır.  Onu çalıştıkça Kurta-
rıcımız İsa Mesih’i daha iyi tanırız. 
Bu bilgi, büyümemizi ve kuvvetli 
Mesih öğrencileri olmamızı 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). 

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. 
Adam ona cesaret vermiş, onu sev-



	 	

diğini 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-
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 
öğreniyoruz. Bundan sonraki bö-
lümde bu vaatlerden bazılarını 
okuyacağız. 

BUNUN YARARLARINDAN 
BAZILARI NELERDİR? 

Kutsal Kitap etüdünün sağladığı bir-
çok 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). 

2. Zevk 
Kutsal Kitap’ı okumaktan gerçekten 
büyük zevk duyarız. Sevdiğimiz ki-
şiler hakkında iyi haberler okurken 
nasıl seviniyorsak, Tanrı’nın bize 
olan sevgisinin iyi haberini okuyun-
ca da sevinç duyabiliriz. O’nun tali-
matları bile bize sevinç verir, çünkü 
onların iyiliğimiz için olduğunu bili-
riz. 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 
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 na-
sıl yaşamamız gerektiği konusunda 
güvenli bir temel olduğunu söyle-
miştir. İman etmeyen ve Kutsal Ki-
tap'ın mesajını hiçe sayan kişiler 
temeli olmayan bir ev gibidirler. 

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. 

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 de-
ğil, aynı zamanda gelecek için de 
sağlayış anlamına gelir. Tanrı Sözü’ 
nde gerçek güveni buluruz, çünkü 
Tanrı Sözü bizleri Mesih’te güvenli-
ğe ve cennette sonsuz bir eve götü-



	 	

rür. Eğer  Tanrı’nın Sözü’nü düzenli 
bir şekilde çalışırsak O, günah ve 
Şeytan’a karşı “kılıcımız ve kalkanı-
mız”dır. 


