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KİTAPLARIN  
AYRI AYRI İNCELENMESİ	

Ruhsal gelişimimize yardımcı olma-
sı ve bize yol göstermesi için sevdi-
ğimiz birkaç Kutsal Kitap ayetine 
bağlanmak daha kolay gözükebilir. 
Ama Mesih’in doluluğuna erişmek 
için (Efesliler 4:13) Tanrı Sözü’nden 
dengeli olarak beslenmemiz gere-
kir. Bu hedefe ulaşabilmek için 
Tanrı Sözü’nden her gün doya doya 
beslenmeliyiz. 

İsa, “Yaşam ekmeği Ben'im. Bana 
gelen asla acıkmaz, bana iman 
eden hiçbir zaman susamaz” dedi 
(Yuhanna 6:35). İsa, yaşam ekmeği 
olarak bizim yaşam kaynağımızdır. 



 

 

	

Mesih’teki yaşamımızı daha iyi an-
layabilmek için, Kutsal Kitap’ta O’ 
nunla ilgili neler söylenmiş olduğu-
nu incelememiz gerekir. İmanımız, 
bilgimizle birlikte artar. 

İnsanlar İsa’ya, Tanrı’yı hoşnut et-
mek için ne yapabileceklerini sor-
duklarında, O’nun verdiği yanıt, 
herkesin Tanrı’nın Oğlu’na iman 
etmesi gerektiği olmuştu. O’na 
iman ettiğimizde, Tanrı’nın yapma-
mızı istediği şeyi yapabiliriz (Yu-
hanna 6:28-29). 

Bu derste şunları  
inceleyeceksiniz...  

Kitapları İncelemenin Yararları 
Bir Kitaba Yaklaşım 
Koloseliler Kitabı 



 

 

	

KİTAPLARI İNCELEMENİN 
YARARLARI 

Kutsal Kitap’taki kitapların tümünü 
incelemeniz, Tanrı’nın vahyinin tü-
müne karşı kuvvetli bir bilgi edin-
menizi sağlayacak ve bu sayede 
Kutsal Kitap’taki olayların birbir-
leriyle nasıl uyum içinde olduğunu 
görebileceksiniz. Ayrıca Mesih’in 
ikinci gelişiyle ilgili peygamberliğin 
gerçekleşmesi konusunda da daha 
fazla bilgiye sahip olacaksınız. 
Ruhsal bakımdan da daha hazır ola-
cak, belirli ruhsal dersler ve gerçek-
ler konusunda sağlam bir temel 
atacaksınız. 

Tanrı Sözü’nü incelemenin bir ya-
rarı da bağlam içinde belirli öğreti-



 

 

	

leri görebilmektir. Bir kitabın ger-
çek anlamını anlayabilmemizin tek 
yolu onu bağlamında görmektir. 
Böylece Kutsal  Kitap’a karşı olan 
sahte öğretileri görüp onlara karşı 
koymanıza yardım edecektir. Sahte 
öğretiler günümüzde de ilk kilisede 
olduğu kadar yaygındır. İncil’deki 
Mektuplar’ın birçoğu, Mesih’in ölü-
mü ve dirilişinden hemen sonra 
müjdenin hızla yayılmasıyla birlikte 
ortaya çıkan sahte öğretileri ele 
alır. 

Kutsal Kitap’ı kitap kitap inceleme-
nin en büyük yararı, Kutsal Kitap’ın 
sizin için diri Söz olacağıdır. Günlük 
yaşamınızda sorunlar olduğunda, 
imanınızı güçlendirmek ve ne yap-
manız gerektiği konusunda size 



 

 

	

buyruk vermesi için Kutsal Kitap-
taki öğretiye dönmelisiniz. 

BİR KİTABA YAKLAŞIM 

Bir kitabı incelemeye onu baştan 
sona okuyarak başlarsınız. Kitabı 
bitirdiğinizde ise resmin tümünü 
görmeye başlarsınız.  

Elçi Pavlus'un Kolose'deki imanlı-
larına yazdığı Koloseliler Mektup’u 
ya da inceleyeceğiniz herhangi bir 
kitabı, notlar almaya ya da çok sa-
yıda soruyu yanıtlamaya çalışmaya 
başlamadan önce iki ya da daha 
çok (2 ya da 3) kez okumanız akıllı-
ca olur. Bu, kitabın ana konusu hak-
kında genel bir izlenim edinmenizi 
sağlayacak, yazarın neler hissetti-



 

 

	

ğini bilmenize yardımcı olacaktır. 
Bu duygular çaresizlik, teşvik, ta-
pınma, umut, sevinç, ilgi, üzüntü, 
alçakgönüllülük, yargı ya da başka 
bir insansal duygu olabilir. Oku-
mak, kitap boyunca tekrar edilen 
anahtar sözcük ve sözleri de gör-
menize yardımcı olacaktır. 

İlk adım, yazarın ne söylediğini an-
layana kadar okuyup gözlemlemek-
tir. Bu adım için Tanrı Sözünün an-
latmak istediğini bilmeyi istemenin 
yanı sıra zaman ve sabır da gerekir. 

İkinci adım, yazarın sözlerini yo-
rumlamaktır. 4’üncü derste sözü 
edilen üç yorum ilkesini kullanın. 
Sorular sorun, dikkatinizde bağlam 
tutun ve seçilmiş ayetleri okuyun. 



 

 

	

Ayrıca edebi stile, dile ve 
düşüncelerin düzenine dikkat edin. 
Bu şeylerin size gösterdiklerini te-
mel alan notlar tutun. Kitabın öze-
tini çıkartmaya çalışın. Bu, kitabın 
ana noktalarını belirleyip onların 
birbiriyle olan ilişkisini kısaca gös-
termek anlamına gelir. Bunu yapar-
ken kendi sözcüklerinizi kullanın. 
Böylece kitap sizin için canlanacak, 
sizin bir parçanız, kişisel diri bir 
güç haline gelecektir. 

Üçüncü adım, bu diri gücü yaşamı-
nıza uyarlamaktır. Mesih’le ilgili 
öğrendiklerinizin karakterinizi ve 
davranışlarınızı değiştirmesine izin 
vermelisiniz. Bu gerçekleştiğinde, 
yaşamınız başkaları için bir “ışık” 
olacak ve Mesih’e giden yolu göste-



 

 

	

rebileceksiniz. 

KOLOSELİLER KİTABI 

Bu derste daha fazla ilerlemeden 
önce Koloseliler kitabını okuyun. 
Onu yorumlamaya başlamadan ön-
ce birkaç kez okumak isteyebilirsi-
niz. Elinizdeki Kutsal Kitap’ta Kolo-
seliler kitabının başında yer alan 
“Genel bakış” ve “Mektubun içeri-
ği” bölümlerini mutlaka okuyun. 
Mektubun içeriği, Pavlus’un bu 
mektubu Kolose’deki kiliseye, ora-
daki sahte öğretilere karşı yazdığı-
nı bildirir. Anlatmak istediği en 
önemli konu, “İsa Mesih’in, insan-
ları kurtarma yetkisine sahip” oldu-
ğudur. 



 

 

	

Kitabı bir kez daha okuduktan son-
ra, onunla ilgili ilk izlenimlerinizi 
not ederek incelemenize devam 
edin. Şu söz ve fikirlerin kaç kez 
yinelendiğine dikkat edin: “İman” 
“özgür kılınmak,” “Mesih’te ya-
şam.” Tekrar edilen sözcüklere 
dikkat edin. Bunlar ana fikirleri 
görmenize yardımcı olurlar. 

Koloseliler, edebi mektup stilinde 
yazılmıştır. Mektubun yazarı olan 
Pavlus, kurtuluşla ilgili sahte öğre-
tileri ele alıyor. Mesih’le birleşme-
nin gerçekten ne anlama geldiğini 
insanların kafalarında canlandır-
maları için mecazlar kullanıyor. Ör-
neğin, 2:8’inci ayette, “Dikkatli 
olun... kimse sizi tutsak etmesin” 
der. Mesih’le birlik içinde olduğu-



 

 

	

muzda, kurtuluş konusunda insan-
lar tarafından yapılmış kurallardan 
özgür kılınırız. Kurtuluş mahkumi-
yet değildir. Bizler köle değiliz. 

Pavlus da, söylemek istediği en 
önemli şeyleri vurgulamak için 
düşüncelerini organize etmekte 
farklı yollar kullanır. Bulduğunuz 
şeyler hakkında notlar alın, sonra 
da aşağıdaki alıştırmaları yapın. 

ANAHATLAR GENEL ÖRNEĞİ 

A. İlk ana fikir 
1. İlk ana fikirle bağlantılı olan ilk 
ana nokta 

a. Daha az önemli nokta 
b. Daha az önemli nokta 

2. İlk ana fikirle bağlantılı olan 
ikinci ana nokta 



 

 

	

a. Daha az önemli nokta 
b. Daha az önemli nokta 

B. İkinci ana fikir 
1. İkinci ana fikirle bağlantılı olan 
ilk ana nokta. 

a. Daha az önemli nokta 
b. Daha az önemli nokta 

2. İkinci ana fikirle bağlantılı olan 
ikinci ana nokta. 

Bir kitaptaki öğretiyi, diğer kitap-
lardaki bağlantılı öğretilerle kıyas-
layarak bağlam içine koymak yarar-
lıdır. Koloseliler kitabının dipnot-
larına bakarsanız Efesliler kitabın-
dan birkaç kaynak verildiğini göre-
ceksiniz. Bu kaynaklardan bir tane-
si Efesliler 2:1-10’dur. Burada da 
yine, ölümden yaşama geçişle ilgili 
konuları görüyoruz. 



 

 

	

KOLOSELİLER İÇİN 
BİR ANAHAT ÖRNEĞİ 

A. Selamlar ve dualar 
1. İnsanlar için şükran 
2. İnsanlar için dualar 

B. Mesih’in doğası ve işi 
1. Mesih nasıldır? 

a. Tanrı’nın doğası 
b. Yaratıcı ve Kurtarıcı 

2. Mesih bizim için ne yapar? 
a. Bizleri Kendi arkadaşları 
yapar 
b. Bizlere hizmet için güç verir 

C. Mesih’te yeni yaşam 
1. Kuvvetli bir yaşam 
2. Özgür bir yaşam 
3. Yeni ilişkiler yaşamı 

a. Tanrı’yla ilişkiler 



 

 

	

b. İnsanlarla ilişkiler 

Bu ayetlerdeki düşünceler, sizin 
için yeni değildir, çünkü Koloseli-
ler’i incelerken öğrendiklerinizle 
bağlantılıdır ve bize, Kutsal Kitap’ın 
birçok kitaptan oluştuğu halde yine 
de bir tek kitap olduğunu hatırlatır. 

İncelemelerinizden ancak, Tanrı 
Sözü’nün öğretilerini dua içinde ele 
alıp onlara olumlu karşılıklar ver-
dikçe yararlanabilirsiniz. Bilgi tek 
başına yeterli değildir. Öğrenmiş 
olduklarınızı hayatınıza geçirmeli 
ve Tanrı’nın yaşamınızı Kendi tasa-
rısına uygun hale getirmesine izin 
vermelisiniz. 

Hiçbirimiz, Koloseliler’de tanımla-
nan yaşamı yüzde yüz yaşadığımızı 



 

 

	

iddia edebileceğimiz bir noktaya 
ulaştığımızı söyleyemeyiz. Buna 
karşın Tanrı bizlere yardım etmiştir 
ve yardım etmeyi sürdürmesi için 
O’nun vaatlerini kendimize mal 
ederiz. 

Koloseliler kitabıyla ilgili inceleme-
mizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 
Koloseliler’in diğer kitaplarla bağ-
lantısını görünce onu yeniden ince-
leme isteği duyacaksınız. Bu kitap, 
özel ruhsal kuvvetlenme zamanınızı 
zenginleştirecek değerli gerçekleri 
de içerir. Bu kitap ve Kutsal Kitap’ın 
diğer kitaplarını hayatınızda uygu-
ladıkça Tanrı sizi bereketlesin. 


