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Bu Kitabın Yazarından Birkaç Söz 

Tanrı Sözü Olan Kutsal Kitap, Tanrı' 
nın her insan için tasarısını açıklar. 
Tasarı, İsa Mesih'i kişisel Kurtarıcı-
mız olarak kabul ederek günahları-
mızın bedelinin ödenmesi ya da 
kurtarılmamız içindir. Bunu yaptı-
ğımız anda kurtarılırız. 

Yaşamlarımızda Tanrı'nın tasarısını 
izlemeyi sectiğimiz anda, hem ya-
şamlarımızı ve kişiliğimizi Mesih'in 
imgesine uydurmakla hem de baş-
kalarının yaşamlarının değişmesi 
için Mesih'in sevgisini onlarla pay-
laşmakla sorumlu oluruz. Kutsal 
Kitap'ı çalıştığımızda bize Tanrı'yı 
tanıtan Kutsal Ruh'a karşılık verir-
ken sorumluluklarımızı yerine 
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getirebiliriz. 

Tanrı Sözünün çalışılması büyük 
dikkat gerektirir. Kutsal Ruh bizlere 
öğretir, ama bizim de çaba göster-
memiz gerekir. Derin anlamlarını 
kavrayabilmek için Kutsal Kitap'ın 
özenle çalışılması gerekir. 

Bu kitap, Kutsal Kitap'la ilgili temel 
gerçekleri tanıtacak ve çalışmanızı 
düzenlemeniz için birkaç yöntem 
gösterecek. Bir faaliyet tasarısı ol-
madan bir ev inşa etmek, bir elbise 
dikmek ya da okuldan mezun olmak 
çok zordur. Hem bir faaliyet tasarı-
sı her işi daha zevkli ve yararlı kılar. 
Öğrenmenin çağdaş bir yöntemi, 
ilkeleri kolayca öğrenip çabucak 
uygulamaya koymanıza yarar. 
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NOT: Bu kitapta, Kutsal Kitap'ın 
şiirsel kısımlarından seçilmiş 
ayetlerin dizeleri şöyle düzenlen-
miştir: 

RAB çobanımdır / Eksiğim olmaz.  

Beni yemyeşil çayırlarda yatırır / 
Sakin suların kıyısına götürür.  

İçimi tazeler / Adı uğruna bana 
doğru yollarda öncülük eder.  

Karanlık ölüm vadisinden geçsem 
bile / Kötülükten korkmam.  

Çünkü sen benimlesin / Çomağın, 
değneğin güven verir bana.  

Düşmanlarımın önünde bana sofra 
kurarsın / Başıma yağ sürersin / 
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Kâsem taşıyor.  

Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve 
sevgi izleyecek beni / Hep RAB'bin 
evinde oturacağım  (Mezmur 23). 
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BİR 
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KUTSAL KİTAP’I İNCELEME 
NEDENLERİ 

Bilgeliğe kulak verip / yürekten akla 
yönelerek / sözlerimi kabul eder / 
buyruklarımı aklında tutarsan / 
evet, aklı çağırır / ona gönülden 
seslenirsen / gümüş ararcasına onu 
ararsan / onu ararsan define arar 
gibi / RAB korkusunu anlar / ve 
Tanrı’yı yakından tanırsın 
(Süleyman’ın Özdeyişleri 2:1-5). 

Ekinleriniz için yağmur, hayvanları-
nız ve kendiniz için su olmadığı za-
manlar yaşamış olabilirsiniz. Böyle 
zamanlarda belki de gizli bir su da-
marı bulmak için oldukça derin çu-



 

 

10	

kurlar kazdınız. Su kadar önemli bir 
şeye ihtiyacınız olduğunda onu el-
de etmek için çok uğraşırsınız. 

Bilgelik ve Tanrı hakkında bilgi 
edinmek için Tanrı Sözü’nü tıpkı su 
arar gibi derin bir şekilde inceleme-
niz ve çok çalışmanız gerekecektir. 
Kutsal Kitap’ı incelediğinizde ya-
şam veren suyu bulacaksınız. 

İsa, yaşamlarımızda kendisine olan 
ihtiyacımızı anlatmak için suyu ör-
nek olarak göstermiş ve şöyle 
demiştir: 

“Benim vereceğim sudan içen son-
suza dek susamaz. Benim verece-
ğim su, içende sonsuz yaşam için 
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fışkıran bir pınar olacak” (Yuhanna 
4:14). 

Kişi, diri su içme deneyimine sahip 
olmak için Kutsal Kitap’ı her gün 
incelemeye devam etmelidir. Bu 
ders bizlere Kutsal Kitap’ı neden 
incelediğimizi bildirmektedir. 

Bu derste şunları  
inceleyeceksiniz..  

Tanrı’nın İsteği 
Gereksinimlerimiz 
Bizim Tutumumuz 

TANRI’NIN İSTEĞİ 

Eğer birisini severseniz, onunla bir-
likte olmak, onun hakkındaki her 
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şeyi bilmek, onun düşüncelerini an-
lamak ve duygularını paylaşmak is-
tersiniz. Onu hoşnut etmeyi arzu-
larsınız. O kişiye olan sevginiz ya-
kın ilişki aracılığıyla geliştikçe, da-
ha eksiksiz, daha mutlu ve daha 
verimli biri olursunuz. 

Tanrı’nın bizim için olan isteği, O’ 
nu her şeyden daha çok sevmemiz-
dir. Tanrı’yı gerçekten sevdiğimiz-
de, O’nu tanıyarak vakit geçirmek 
isteriz. Bunu, Tanrı’nın Sözü’nü 
okuyarak ve inceleyerek yaparız. 
Bundan sonra sevgimiz artar. 

Tanrı’yla olan ilişkimiz, O’nun sözü-
nü dinlememize bağlıdır. O’nun sö-
zünü dinlememizin tek yolu O’nun 
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buyruklarının neler olduğunu bil-
memizdir. Kutsal Kitap bizlere, Tan-
rı Sözü’nü anlayabilmemiz ve onu 
başkalarına da öğretebilecek duru-
ma gelmemiz için kendimizi işimize 
tam olarak vermemizi söyler (2.Ti-
moteyus 2:15). İsa, Tanrı Sözü’nü 
bilmenin önemine dikkat çekmişti. 
“İnsan yalnız ekmekle değil, Tanrı’ 
nın ağzından çıkan her sözle yaşar” 
demişti (Matta 4:4). 

Aklımızı, Tanrı Sözü’nün anlamını 
araştırmak için kullanırken, Tanrı’ 
nın, “Tanrın olan Rab'bi bütün yüre-
ğinle, bütün canınla ve bütün aklın-
la seveceksin” diyen büyük buyru-
ğunun bir kısmını yerine getirmek-
teyiz (Matta 22:37). Yani, Tanrı’nın 
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isteğini yapabilmek için, Tanrı’nın 
Sözü’nü incelememiz gerekir. Bu 
şekilde, O’nun buyruklarını öğrenir 
ve O’nu daha çok severiz. 

Mezmur 119’da, Kral Davut, Tanrı’ 
nın yasasını öğrenmekten söz eder. 
Bu mezmur’daki yasa sözcüğü, 
Kutsal Yazılar’da verilen öğütler ve 
buyruklar anlamına gelmektedir. 
Davut, öğrenme ve söz dinlemenin 
el ele gittiği düşüncesini birçok 
kereler tekrar eder. “Hiç utanmaya-
cağım / bütün buyruklarını izledik-
çe” der (ayet 6). Söz dinleme, Tanrı 
sözünün anlamını bilmek için anla-
yış ve bilgelik getirir. Bundan sonra 
onu kendi yaşamlarımıza uyarlaya-
bilir ve başkalarına öğretebiliriz. 
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1.Petrus 2:2’de bizlere, “Yeni doğ-
muş bebekler gibi, hilesiz sütü 
andıran Tanrı sözünü özleyin ki, 
bununla beslenip büyüyerek kurtu-
luşa erişesiniz” denilmiştir. Kutsal 
Kitap’ı inceledikçe, o bizim içimize, 
Koloseliler 3:16’nın, “Mesih’in sözü 
tüm zenginliğiyle içinizde yaşasın” 
diye tanımladığı şekilde yerleşir.  

Yiyeceklerin bize kuvvet vermek 
için bedenimize girmeleri gerektiği 
gibi, Tanrı sözünün de bizim ruhsal 
bakımdan büyümemizi sağlamak 
için içimize girmesi gerekir. Ruhsal 
bakımdan ancak ruhlarımızı Tanrı 
Sözü’nün zengin besiniyle besledi-
ğimizde büyüyüp gelişebiliriz. 
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Kutsal Ruh’tan bize yardım etmesi-
ni istediğimizde Tanrı Sözü’nü in-
celemek daha da kolaylaşır. Tanrı, 
Sözü’nü incelememizi bekler. Bu 
yüzden bizlere öğretmesi için Kut-
sal Ruh’u vermiştir. İsa öğrencileri-
ne, 

“Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu 
gelince, sizi her gerçeğe yönelte-
cek. O kendiliğinden konuşmaya-
cak, yalnız işittiklerini söyleyecek 
ve gelecekte olacakları size bil-
direcek” demiştir (Yuhanna 16:13). 

GEREKSİNİMLERİMİZ 

Tanrı bizleri yarattı. Tanrı bizlerle 
ilgilenmektedir. Tanrı, gereksinim-
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lerimizi bizden daha iyi bilir. 

Saz atelyesinde çalışan usta, üret-
miş olduğu şeyi herkesten daha iyi 
bilir. Eğer bir ürün çalışmazsa onu 
onarılması için üreticisine gönderi-
riz. Üreticisi onu yeniden çalışır 
hale getirir. 

Yaşamlarımız incinmiştir. Acıları-
mız vardır ya da üzgünüzdür. Kötü 
alışkanlıklarımız vardır. Tanrı’yı ge-
rektiği gibi izlemeyiz. Onarılmaya –
öğretilmeye, düzeltilmeye ve yeni-
den biçimlendirilmeye– ihtiyacımız 
var. Bu onarımları yapma donatımı-
na sahip tek alet Tanrı Sözü’dür. 
2.Timoteos 3:16-17’de şunları oku-
yoruz: 
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Kutsal Yazıların 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. 

Mesih’i kişisel Kurtarıcımız olarak 
kabul ettiğimizde, Tanrı yaşamları-
mızı onarmaya başlar. Bizleri gü-
nahtan arındırır ve bize yeni bir 
başlangıç verir. Bizlere nasıl İsa 
gibi olabileceğimizi öğretir. Kutsal 
Kitap’ın öğretileri bizlere büyüme-
mizde yol gösterir. Bize, Tanrı’nın 
günlük yaşamımızda bizim için olan 
isteğini tanımlar. 

Tanrı Sözü onarımlar yaparken, ya-
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şamlarımızda birçok gereksinimi 
yerine getirir. Kurtuluşumuz hak-
kındaki gerçeği bilmemize yardım 
eder. Bizlere, Mesih’teki mirasımızı 
öğretir. Bizlere Mesih aracılığıyla 
güç ve kuvvet verir. Kutsal Ruh’la 
nasıl dolabileceğimizi bildirir. Tan-
rı’dan gelen sevinç ve esenliği sağ-
lar. Bizleri kutsal bir yaşam sürme-
ye yöneltir. İbraniler 4:12’de şöyle 
yazılıdır: 

Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir, iki 
ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla 
ruhu, ilikle eklemleri birbirinden 
ayıracak kadar derinlere işler; yüre-
ğin düşüncelerini, amaçlarını 
yargılar. 
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Tanrı Sözü, isteklerimiz Tanrı’nın 
isteğine aykırı olduğunda bunu bi-
ze gösterir. Düşüncelerimizi O’nun 
düşüncelerine benzer bir şekilde 
biçimlendirmemize yardım eder. 
Eklemler ve ilikler fiziksel yaşam 
için merkez oldukları gibi, istekleri-
miz ve düşüncelerimiz de ruhsal 
yaşamımızın merkezindedir. 

Kutsal Kitap’ı ne kadar çok okuyup 
inceler, Kutsal Ruh’un bize öğret-
tiklerini ne kadar çok dinlersek 
Tanrı’nın isteğini daha iyi bilip 
yapabileceğiz. Yaşamda amaca ve 
doğru kararları verme bilgeliğine 
sahibiz. Kutsal Kitap, Tanrı Sözü 
konusunda şöyle der: “Sözlerinin 
açıklanışı aydınlık saçar / saf in-
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sanlara akıl verir” (Mezmur 
119:130). Bu ışık günlük yaşamları-
mızda bize yol gösterir. Bizlere 
Mesih’in dönüşü ve cennetteki son-
suz yaşamımız hakkında anlayış 
verir. 

Tanrı Sözü’nün ışığı bizi Mesih’e 
benzer kılar. Onu inceledikçe şu 
ayet hayatımızda gerçekleşir: “Eski 
yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla bir-
likte üzerinizden çıkarıp attınız... 
yeni yaradılışı giyindiniz” (Kolose-
liler 3:9-10). Bundan sonra Mesih’in 
benzerliği bizim içimizden O’na ih-
tiyacı olan kayıp bir dünyayı aydın-
latabilir. 

Tanrı’yı gerçekten tanıdığımızda, 
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ruhlarımız yaşam kaynağı olan O’ 
nun Ruhu’yla birleşir. Bu şekilde en 
büyük gereksinimimiz –yaşamın 
kendisi için olan gereksinim– karşı-
lanır. 

BİZİM TUTUMUMUZ 

Kutsal Kitap, diğer kitaplardan 
farklıdır. Kendi ailenizden birinin 
yazmış olduğu bir mektubu sizin 
bir yabancıdan daha iyi anladığınız 
gibi, Tanrı Sözü’nü en iyi gerçek 
Mesih İnanlıları anlayabilirler. Bu, 
kurtuluş aracılığıyla yeniden doğ-
duğumuzda Tanrı’nın çocukları ol-
duğumuzdan ötürü mümkündür. 
1.Korintliler 2:6-16’da yazmış oldu-
ğu gibi, bizler O’nun Ruhu’na 
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sahibiz. 

Tanrı’nın ailesine doğmak sadece 
bir başlangıçtır. Tanrı’nın Sözü’nü 
içimize aldıkça Tanrı’nın gerçek-
lerinin daha fazlası için acıkırız. 
Beslenmek için her gün anne baba-
larının yanına gelen çocuklar gibi, 
ruhsal açlığımızı gidermek için her 
gün Tanrı’ya gelmeliyiz (Bkz. 
1.Petrus 2:2). 

Ayrıca, Tanrı’nın Sözü’ne itaat eder 
bir tutumla yaklaşmalıyız. Anne 
babasının sevgisini en çok anlayan 
çocuk itaatkâr olandır. Anne baba-
sının buyruklarını dinler. Elçi Pav-
lus, Korint’teki kilisedeki itaatsiz-
likten ötürü kaygılanmış ve onlara 
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öğüt vermek için bir mektup yaz-
mıştı (1.Korintliler). Onlara, tartış-
maları ve diğer kötü tutumlarından 
ötürü ruhsal bakımdan büyüyeme-
mekte olduklarını söyledi ve şunları 
yazdı: 

Kardeşler, ben sizinle ruhsal kişi-
lerle konuşur gibi konuşamadım. 
Benliğe uyanlarla, Mesih'te henüz 
bebeklik çağında olanlarla konuşur 
gibi konuştum. Size süt verdim, 
katı yiyecek değil. Çünkü katı yiye-
ceği henüz yiyemiyordunuz. Şimdi 
bile yiyemezsiniz. Çünkü hâlâ ben-
liğe uyuyorsunuz. Aranızda kıs-
kançlık ve çekişme olması, benliğe 
uyduğunuzu, öbür insanlar gibi  
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yaşadığınızı göstermiyor mu? 
(1.Korintliler 3:1-3). 

Tutumumuz disiplin içermelidir. 
Öğrenmek için çaba harcamazsak, 
Tanrı’dan bize bazı şeyleri vahyet-
mesini bekleyemeyiz. Kutsal Kitap, 
“Dileyin, size verilecek; arayın, 
bulacaksınız; kapıyı çalın, size 
açılacaktır” der (Matta 7:7). Bunun 
anlamı, zamanımızı dikkatli incele-
melerde bulunarak geçirmemizin 
gerektiğidir. 

Yaptığımız incelemenin yaşamımızı 
değiştirmesi için, öğretilebilir kişi-
ler olmamız gerekir. Göksel Baba-
mız’ın buyruklarını almaya istekli 
olmalıyız. Hayatı fazlasıyla kendi 
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istediğimiz şekilde yaşamaya ça-
lışıyoruz. Hem Kral Davut, hem de 
Yeşaya peygamber, Tanrı’ya kendi 
gereksinimlerini ve kendilerine öğ-
retilmesini arzuladıklarını itiraf 
ettiler. 

Ayrılmam hükümlerinden / çünkü 
bana sen öğrettin. / Ne tatlı geliyor 
verdiğin sözler damağıma / baldan 
tatlı geliyor ağzıma! (Mezmur 
119:102-103). 

Yorgunlara sözle destek olmayı 
bileyim diye / Egemen Rab bana 
eğitilmişlerin dilini verdi. / Eğitilen-
ler gibi dinleyeyim diye kulağımı 
uyandırır her sabah (Yeşaya 50:4). 
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Bizler öğretilebilir olduğumuzda, 
Tanrı Sözü’ne alçakgönüllü bir şe-
kilde yaklaşırız. Ruhsal bakımdan 
çok bilge olduğumuzu düşündüğü-
müz ve kendimizi doğru gördüğü-
müz bir zaman gelebilir. Ama övün-
mememiz gerektiğini hatırlamalı-
yız. 1.Korintliler 1:30-31’de söz et-
tiği gibi, Tanrı hayatımızdaki işini 
yapmıştır: 

Siz Tanrı sayesinde Mesih İsa’da-
sınız. O bizim için Tanrısal bilgelik, 
doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. 
Bunun için, yazılmış olduğu gibi, 
“Övünen, Rab'le övünsün.” 

Tanrı Sözü’ndeki her şeyi hiçbir 
zaman öğrenemeyiz. Ama Kutsal 
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Ruh, Tanrı’nın gerçeğini bize vah-
yettikçe öğrenmeyi sürdürebiliriz. 
Öğrenmemiz cennette bile devam 
edecektir, çünkü Tanrı’nın Sözü yok 
olmayacaktır. Artık, Kutsal Kitap’ı 
neden incelemeniz ve Tanrı Sözü’ 
ne nasıl yaklaşmanız gerektiğini 
bildiğinize göre, Kutsal Kitap ince 
lemesi yapmayı heyecanla bekleye-
bilirsiniz. 
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İKİ 
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KUTSAL KİTAP HAKKINDA 
TEMEL BİLGELER 

Kutsal Kitap genç, yaşlı, eğitimli, 
eğitimsiz, zengin, fakir tüm insan-
lar içindir. İnsanlara nasıl kurtula-
bileceklerini öğretmek ve Tanrı’nın 
kendileri için olan tasarısını bilme-
leri için ruhsal bir kılavuzdur. 
Kutsal Kitap şöyle der: 

Önceden ne yazıldıysa, bize öğret-
mek için, sabırla ve Kutsal Yazılar'ın 
verdiği cesaretle umudumuz olsun 
diye yazıldı. (Romalılar 15:4). 

Böylece, Kutsal Kitap herkese ses-
lenmektedir. 
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Kutsal Kitap’ı tam olarak anlama-
sak da, onu okuyarak bereket ve 
öğüt alabiliriz. Ama Kutsal Kitap 
bilgisinin tam sevinci ancak ciddi 
bir incelemeyle gelisir. Bu yüzden, 
bazı temel bilgilere sahip olmamız 
gerekir. Bu derste, Kutsal Kitap’ın 
yazılışı, temel düşünceleri, birliği 
ve bölümlerini öğreneceğiz. 

Bu derste şunları  
inceleyeceksiniz...  

Kutsal Kitap’ın Yazarları 
 Esin 
 Yetki 
Kutsal Kitap’ın Bize Ulaşması 
Kutsal Kitap’ın Birliği  
 Eski ve Yeni Antlaşma 
 İlerleyen Vahiy 
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KUTSAL KİTAP’IN YAZARLARI 

Esin 
Kutsal Kitap’ı 40 kadar kişi 1600 
yıllık bir dönem içinde yazdı. Bu 
kadar çok yazar ve farklı koşullar 
olması nedeniyle Kutsal Kitap’ta 
çok az uyum olabilirdi ya da hiç 
olmayabilirdi. Ama proje boyunca 
doğaüstü bir güç onunla birlikteydi. 
Kutsal Kitap bizlere açık bir şekilde 
bu gücün Tanrı olduğunu söyler. 
Tanrı, bu kişileri Kendisinin insan-
larla olan ilişkisi hakkında yazma-
ları için esinlendirdi. 

Esin, Kutsal Kitap bakımından, Tan-
rı’nın Ruhu’nun yazarların düşün-
celerine kılavuzluk etmek için “nef-
es verişi”dir. Tanrı’nın insanı top-
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raktan yarattığını ve onun burnuna 
yaşam soluğunu üfleyerek ona ya-
şam verdiğini hatırlarsak bunu an-
lamak kolaylaşır. 

Bazı bilginler bizi, Kutsal Kitap Tan-
rı’nın gerçeğini içerdiği halde, ha-
talar da içerdiği konusunda ikna 
etmeye çalışırlar. Bazıları ise, Kut-
sal Kitaptan sadece kendisine ko-
nuşulan bölümleri esinlendirilmiş 
Tanrı Sözü haline geldiğini açıkla-
maya çalışırlar. Bazı kişiler ise, ya-
zarlar Kutsal Kitap’ı yazarken söz-
ler üzerinde hiç düşünmediklerini, 
Tanrı’nın her şeyi harfi harfine dik-
te ettirdiğini söylerler. Bunların 
hepsi esin konusunda yanlış dü-
şüncelerdir. 
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Kutsal Kitap, “Kutsal Yazılar'ın tü-
mü Tanrı esinlemesidir ve öğret-
mek, azarlamak, yola getirmek, 
doğruluk konusunda eğitmek için 
yararlıdır.” der (2.Timoteos 3:16).  

2.Petrus 1:21’de şunları okuyoruz: 

Çünkü hiçbir peygamberlik sözü 
insan isteğinden kaynaklanmadı. 
Kutsal Ruh tarafından yöneltilen 
insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler.  

Tanrı Sözü’nün herhangi bir kısmı-
nı gerçek olarak kabul edersek o 
zaman Söz’ün tümünü de gerçek 
olarak kabul etmemiz gerekir. 

Ayrıca, yazarların hiçbir seçim öz-
gürlüğüne sahip olmayan makine-
ler olduğunu da söyleyemeyiz. Ba-
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zıları yazdıklarını tam olarak anla-
yamadılar (özellikle de henüz yeri-
ne gelmeyen gelecek hakkındaki 
peygamberlikler). Bazıları ise yaz-
dıkları konuları incelediler. Bu kişi-
ler kendi deneyimleriyle ilgili şey-
leri bile yazdılar. Hepsinin ortak 
noktası Tanrı’nın özel vahyiydi. 
Pavlus buna dikkat etmişti: 

Tanrı, sır olan tasarısını bana vahiy 
yoluyla bildirdi... Bu sır önceki ku-
şaklara açıkça bildirilmemişti. Şim-
diyse Mesih'in kutsal elçilerine ve 
peygamberlerine Ruh aracılığıyla 
açıklanmış bulunuyor (Efesliler 3:3-
5). 

Tanrı’nın Kutsal Ruh’u, Tanrı’nın 
Sözü’nü gerçek olarak onaylamaya 
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devam etmektedir.   

Kutsal Kitap’ın yazarlarının kullan-
dıkları sözcükler, Tanrı’nın amacını 
en iyi açıklayan sözcüklerdir. Tanrı 
tarafından esinlendirilmiş olduk-
larından, onlara güvenebiliriz. Her 
zaman doğrudurlar. Tanrı’nın söz-
leri yenilip başarısızlığa uğraya-
maz. 

Kutsal Kitap bir bütündür. Tanrı 
Sözü’nün başka hiçbir şeye ihtiyacı 
yoktur. Kutsal Kitap’ın sözlerine 
herhangi bir şey ekleme ya da 
çıkarılma yapılamaz. 

Kutsal Kitap doğru, tam ve Tanrı 
tarafından esinlendirilmiş olduğun-
dan, Kutsal Kitap bilginleri, onun 
“Yetki”ye sahip olduğunu söylerler. 
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İsa’yı işiten kalabalıklar bile O’nda-
ki tanrısal meshi görüp kabul etti-
ler. O’nun başka öğretmenler gibi 
olmadığını, yetkili biri gibi öğretti-
ğini söylediler (Matta 7:29).  

Yetki’nin üç ana anlamı şöyledir: 
Nihai gerçek, resmi bildiri ya da 
yasa ve buyruk verme gücü. Tanrı 
Sözü, bu üç alanın hepsinde de 
yetki sahibidir. Tanrı Sözü, Tanrı’ 
yla ilgili gerçeği vahyeder. Bütün 
insanlar için tek gerçek kurtuluş 
planı oradadır. Ve insanlar bu buy-
ruklara uydukça onun yaşam değiş-
tiren gücünü göreceklerdir. 

Tanrı Sözü’nün yetkisini kabul etti-
ğimizde, onu daha büyük bir anla-
yışla inceleyebiliriz. Artık sadece 
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onun Tanrı Sözü olduğunu söyleyip 
geçmeyiz; ona yaşamlarımızı de-
ğiştiren gerçek ve diri Tanrı’nın 
Sözü olarak karşılık veririz. Onun 
öğretilerini anladıkça onları şüphe 
duymadan kabul ederiz. Pavlus, 
Selanik kilisesinin Tanrı’nın mesajı-
nı, “insan sözü olarak değil, gerçek-
te olduğu gibi, Tanrı sözü olarak 
benimsediniz”  Tanrı’ ya şükret-
mektedir (1.Selanikliler 2:13). 

Kutsal Kitap’ın yetkisine güvenebi-
liriz. Tanrının vaatlerinin gerçek 
olduğuna inanırsak onları kendi 
yaşamlarımız için Rab’den isteye-
biliriz. Bunu, onun verdiği sevinç ve 
esenlik izleyecektir. Bundan sonra 
Söz’e tam bir itaat içinde karşılık 
verebiliriz. Söz’ü inceledikçe Tanrı’ 
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nın huzurunda kalırız. Kutsal Ki-
tap’ı okumak Tanrı’nın, sözleri 
aracılığıyla bizimle direkt olarak 
konuştuğunu işitmek gibidir. 

KUTSAL KİTAP’IN BİZE ULAŞMASI 

Tanrı, insanlara uzun bir süre bo-
yunca hiçbir vahiy yazdırmadı. Ama 
Tanrı insanlara konuştu ve birçok 
davranışlarında onlara yol gösterdi. 
Tanrının Sözü, kişilere dolaysız ola-
rak geldi. Örneğin, Tanrı İbrahim’i 
çağırdı ve ona kendisi ve soyundan 
gelenler (İbrani ulusu) aracılığıyla 
bütün dünyanın kutsanacağını söy-
ledi. Tanrı bu ulusun içinden vahyi-
ni yazmaları için belirli kişileri seç-
ti. Şimdi, Kutsal Kitap’ın nasıl yazıl-
dığını ve bize nasıl ulaştığını göre-
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ceğiz. 

Tanrı, Musa’yı yeryüzünün yaratılı-
şını açıklayan ve Tanrı’nın yasaları, 
vaatleri ve peygamberliklerini içe-
ren bir vahiy yazmak üzere esinlen-
dirdi. Böylece Musa, Tanrı’nın diğer 
kutsal adamlarının da yazılar ekle-
diği bir dizi kitap yazdı. 

Bu yazarlar, Kutsal Kitap’ı taşların, 
kil levhaların, deri parçalarının ve 
tomarların üzerine yazdılar. Bu ilk 
yazılar günümüze ulaşamamışlar-
dır. Tanrı onları koruyabilirdi. Ama 
eğer korusaydı insanlar tomarlara 
ya da levhalara tapmak isteyebilir-
lerdi. Bizler, Tanrı’yı anımsatan ob-
jelere ya da yerlere değil, sadece 
Tanrı’ya tapınmalıyız. 
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Bu yüzden, Tanrı bilge ve sadık 
adamları Kutsal Kitap’ı kopyalamak 
üzere yönlendirdi. Günümüzde, ilk 
yazıların birçok gerçek kopyası 
bulunmaktadır. Bunlar dünyanın 
birçok yerinde müzelerde ve kütüp-
hanelerde yer alırlar. 

Yıllar boyunca, Kutsal Kitap’taki 
bölümlere, “Kitap” adı verilmişti. 
İngilizcedeki "Bible" sözcüğü, Yu-
nanca “kitap” anlamına gelen 
biblia’dan gelir. Böylece, “Kutsal 
Kitap” isminin anlamı, Kutsal Ki-
tap’ı oluşturan 66 kitap için uygun 
oldu. 

Kutsal Kitap bilginleri, Kutsal Ki-
tap’ı esinlendirilmiş Tanrı Sözü ola-
rak incelediler ve kabul ettiler. Hat-
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ta, Kutsal Kitap’ta yer alan kitaplara 
“kanon” adını verdiler. Kanon söz-
cüğü, düz çizgiler çekmek ya da 
doğru ölçülerle ölçmek için kullanı-
lan alet anlamına gelirdi. Kanon 
tam ve bütündür. Tanrı hakkında 
başka antik yazılar da vardır, ama 
onlar esinlendirilmiş vahyin bir 
parçası değildirler. 

Tanrı, Kendi mesajını anlamamızı 
ister. İbrani halkının, Kendi mesajı-
nı anlaması için Eski Antlaşma ya-
zarlarının İbrani dilini kullanma-
larını sağladı. İncil yazarları, İsa’nın 
zamanında yaygın biçimde konuşu-
lan Yunanca’yı kullandılar. 

Günümüzde çok az kişi hem İbrani-
ce, hem de Yunanca bilir. Ama Tanrı 
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yolunda yürüyen kişiler, Kutsal Ki-
tap’ı ya da Kutsal Kitap'ı oluşturan 
daha küçük kısımlarını toplam 2642 
dile çevirmişlerdir. Bazı dillerde 
birden fazla çeviri vardır ve herkes 
mesajı anlayabilir. Farklı çevirilerde 
farklı sözcüklerin kullanılması yay-
gındır. Ama mesaj aynıdır. 

KUTSAL KİTAP’IN BİRLİĞİ 

Eski ve Yeni Antlaşma 
Kutsal Kitap’taki 66 kitabın 39’u 
Eski Antlaşma’da, 27’si ise Yeni 
Antlaşma’da yer almaktadır. Buna 
karşın tek kitap, tek tarih ve tek 
öyküdürler. Her kitabın ana fikri, 
Tanrı’nın insanlar için tasarladığı 
kurtuluştur. Eski Antlaşma, Yeni 
Antlaşma’da ne olacağını önceden 
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bildirir. Yeni Antlaşma ise Eski Ant-
laşma’yı açıklar ve yerine getirir. 
Her ikisi de birbirleriyle uyum için-
dedir, çünkü her ikisi de Kutsal 
Ruh’un esini altında yazılmıştır. 

Her iki antlaşmanın da merkezi Me-
sih’tir. Her kitap O’nu özel bir şekil-
de gösterir. Örneğin, Yaratılış bölü-
mü O’nu Yaratıcı olarak, Mısır’dan 
Çıkış bölümü ise Kurtarıcı olarak 
gösterir. Samuel, Krallar ve Tarihler 
O’nu Kral olarak, Yeşaya ise Mesih 
olarak gösterir. Matta, Markos, Luka 
ve Yuhanna, İsa’yı vaat edilen Me-
sih, Tanrı’nın Hizmetkârı, İnsanoğlu 
ve Tanrı Oğlu olarak gösterirler. Ki-
tapları inceledikçe, Mesih’in nasıl 
gösterildiğini görmeye çalışın. 
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Antlaşma sözcüğü bir “anlaşma” 
anlamına gelir. Eski Antlaşma, Tan-
rı’nın Mesih gelmeden önce insan-
larla yapmış olduğu kurtuluş anlaş-
masını vahyeder. Bu, Tanrı’nın 
Musa’ya yazması için verdiği yasa-
ları temel alıyordu.  

Yeni Antlaşma, Tanrı’nın Mesih gel-
dikten sonra insanlarla yaptığı an-
laşmadır. Bu antlaşma, Tanrı’nın 
tam ve bütün sevgisi olan lütfunu 
temel alır. Tanrı, bizler kurtuluş 
armağanına sahip olabilelim diye 
Oğlu’nu ölmek ve dirilmek üzere 
yollamıştır. 

Eski Antlaşma, Mesih’in gelişini ön-
ceden bildirir. Ayrıca eski anlaşma-
nın zayıflığını da gösterir. Eski Ant-
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laşma sınırlı bir zaman için veril-
mişti ve yalnızca Yahudiler içindi. 
Diğer yönlerden de sınırlıydı. Bu 
antlaşmaya göre insanların günah-
larının bedelini ödemeleri için her 
yıl kurban sunmaları gerekiyordu 
(Bkz. İbraniler 10:4-7, 10, 14). 

Yeni Antlaşma, Mesih’in gelişinden 
söz eder. Eski Antlaşma’da önce-
den bildirilenleri yerine getirir: 
“Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa 
altında olanları özgürlüğe kavuş-
turmak için kadından doğan, Yasa 
altında doğan öz Oğlu'nu gönder-
di.” (Galatyalılar 4:4). Yeni anlaşma 
sonsuza dek sürer (İbraniler 7:24, 
28). Bütün uluslar içindir (Elçilerin 
İşleri 10:34-35). Tüm insanların 
günahlarının bedelini öder. Yapma-
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mız gereken şey: yalnızca Tanrı’nın 
vermiş olduğu armağanı (Oğlu’nu) 
kabul etmektir. 

 

Aşağıdaki çizelge, Kutsal Kitap’ın 
kısımlarının nasıl gruplara ayrıla-
cağını göstermektedir. 

KUTSAL KİTAP’TA MESİH
ESKİ ANTLAŞMA

Tekvin/Yaratılış
   YARATICI
Çıkış
   KURTARICI
Samuel, Krallar
ve Tarihler
   KRAL
Yeşaya
   MESİH

YENİ ANTLAŞMA

Matta
   MESİH
Markos
   TANRI’NIN HİZMETKÂRI
Luka
   İNSANOĞLU
Yuhanna
   TANRI OĞLU
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Eski Antlaşma 
YASA 

 Yaratılış–Yasa’nın Tekrarı (5 kitap) 
TARİH 

Yeşu–Ester (12 kitap) 
ŞİİR 

Eyüp–Ezgiler Ezgisi (5 kitap) 
PEYGAMBERLİK: 

Uzun Peygamberlik Kitapları 
Yeşaya–Daniel (5 kitap) 

Kısa Peygamberlik Kitapları 
Hoşea–Malaki (12 kitap) 

Yeni Antlaşma 
MÜJDELER 

Matta–Yuhanna (4 kitap) 
TARİH 

Elçilerin İşleri (1 kitap) 
MEKTUPLAR 

Pavlus’un mektupları 
Romalılar–Filimun (13 kitap) 

Genel Mektuplar 
İbraniler–Yahuda (8 kitap) 
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Peygamberlik 
Vahiy (1 kitap) 

İ lerleyen Vahiy 
Kutsal Kitap’ın Yaratılış kitabı dün-
yanın ve insanın yaratılışını anlata-
rak başlar. Vahiy, yeryüzündeki 
hayatın bitişiyle son bulur. Bu iki 
kitabın arasında ise Tanrı’nın, insa-
nın cennette sonsuz yaşamın tadını 
çıkartması için kurtuluşunu nasıl 
etkin kıldığının öyküsüne sahibiz. 

Adem’le Havva, Tanrı’ya itaat etme-
dikleri için günah işlediler. Tanrı’ 
dan ruhsal bakımdan ayrılmışlardı. 
Ama Tanrı onları hâlâ seviyordu. 
Onların ruhlarını iyileştirmek için 
bir yol hazırlamaya başladı. İnsa-
nın, Tanrı’nın ruhsal iyileşme hak-
kındaki vahyini alması uzun bir 
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süre aldı. İbraniler 1:1-2’de şöyle 
yazılmıştır: 

Tanrı eski zamanlarda peygamber-
ler aracılığıyla birçok kez çeşitli 
yollardan atalarımıza seslendi. Bu 
son çağda da her şeye mirasçı kıl-
dığı ve aracılığıyla evreni yarattığı 
kendi Oğlu'yla bize seslenmiştir.  

Günümüzde, diri Söz olan Mesih 
aracılığıyla tam vahye sahibiz. Eski 
Antlaşma zamanında yaşayan in-
sanlar bunun ancak bir kısmına 
sahiptiler. 

Zaman geçtikçe Tanrı, gerçeğinden 
git gide daha çoğunu vahyetti. Tan-
rı, adım adım öğretti (Yeşaya 
28:10). Biz buna ilerleyen vahiy 
adını veriyoruz. 
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Tanrı, Eski Antlaşma halkını bize ele 
aldığından farklı bir biçimde ele 
almıştı. Örneğin, Yeni Antlaşma’da 
yer alan çok eşlilik ve boşanma ko-
nusundaki öğretiler, Eski Antlaşma’ 
da bu uygulamaların geçtiği öykü-
lerle tezat içinde görünmektedir. 
İsa ise insanların anlama konusun-
daki yetersizliklerinden dolayı Tan-
rı’nın geçmişte onları farklı bir şe-
kilde ele aldığını açıklamıştı. Onlara 
bizim sahip olduğumuz gerçekten 
çok daha azı vahyedilmişti (Matta 
19:3-9). İsa bize yolu göstermek 
için gelmiş olduğundan bizler daha 
çok gerçeğe sahibiz. 

Kutsal Kitap’ı okuyup inceledikçe, 
Tanrı’nın sizin için olan planında 
gitgide daha çok uyum görecek-
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siniz. 

Kutsal Kitap’ı baştan sona kadar 
okumak, iman etmeyen bazı insan-
ların adına tezat dediği şeylerin 
aslında hiç de öyle olmadığını gör-
menize yardımcı olacaktır. Bunlar, 
Tanrı Sözü’nün bütünlüğünü onay-
lamaktadırlar. 
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ÜÇ
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EDEBİ AÇIDAN 
KUTSAL KİTAP 

Birisiyle konuştuğunuzda o kişinin 
sizi anlamasını istersiniz. Bu yüz-
den, düşüncelerinizi anlaşılabilir 
bir şekilde dışa vurmayı seçersiniz. 
Yani, ne söylediğinizle onu nasıl 
söylediğiniz birlikte etkindir. Ko-
nuşma gibi, edebiyat ya da yazı da 
yazar düşüncelerini açık bir şekilde 
bildirdiğinde etkin olur. 

Kutsal Kitap’ı kaleme alan kişiler, 
sözcüklerini amaçlarına uygun bir 
şekilde seçtiler ve düzenlediler. Ya-
zarların düşüncelerini nasıl dile 
getirdiklerini incelemek, Kutsal Ki-
tap çalışmalarınızda size yardımcı 
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olacaktır. Bu sayede, “Ben asma-
yım, siz çubuklarsınız” gibi bir sözü 
daha iyi anlayabilecek ve Kutsal 
Kitap’taki bir kısmın ana fikrini 
daha iyi görebileceksiniz. Yazarın 
stilini ya da kendini dile getiriş 
biçimini tanıdığınızda amacını da 
daha iyi anlamış olacaksınız. 

Bu derste şunları  
inceleyeceksiniz...  

Literal (Gerçek Anlatım) ve Mecazi 
Anlatım 
Düşüncelerin Düzenlenmesi 
Yazı Stilleri 

LİTERAL VE MECAZİ ANLATIM 

Tanrı, bizlere Sözü aracılığıyla vah-
yettiği gerçeği anlamamızı ister. 
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Yazarlara gerçek olmayan konuları 
içeren bir kitap yazdırmadı. Bu kişi-
ler gerçeği yazdılar. Ve sık sık, li-
teral ya da gerçek anlamları ifade 
eden bir dil kullandılar. Bu yüzden, 
Kutsal Kitap’ın ne anlattığını kolay-
ca anlayabiliriz. 

“İsa, dua etmek için dağa çıktı ve 
bütün geceyi Tanrı’ya dua ederek 
geçirdi” sözlerini okuduğumuzda 
(Luka 6:12) O’nun gerçekten böyle 
yaptığını biliyoruz. Ayrıca “İsa 
kadının başucunda durup ateşi 
azarladı” ve ateşin kadını bıraktığı-
nı okuduğumuzda (Luka 4:39) bu-
nun literal bir anlam ifade ettiğini 
de biliyoruz. 

Ama, “Yahya ertesi gün İsa'nın ken-
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disine doğru geldiğini görünce şöy-
le dedi: “İşte, dünyanın günahını 
ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!’” 
gibi bir ayet okuduğumuzda (Yu-
hanna 1:29), bütün sözleri literal 
olarak yorumlayamayız. İsa bir ku-
zu ya da bir hayvan değildir. Bura-
daki anlamı, Eski Antlaşma’da hal-
kın günahları için kurban edilen bir 
kuzu gibidir. Kutsal Kitap’taki dilin 
bir kısmı mecazi ya da anlam bakı-
mından simgeseldir. Bu, bir şeyin 
literal anlamını açıklamaya yardım-
cı olur. 

Mecazi anlatım, mecazlardan oluş-
muştur. Bunlar, açıklanması zor 
olan bir konuyu, bildiğimiz bir ko-
nuyla bağlantı kurarak anlamamıza 
yardım eden sözcükler ya da söz-
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lerdir. Yuhanna, Mesih’i zihnimizde 
sunakta günahlarımız için sunulan 
bir kuzu olarak canlandırmamızı 
sağlamıştır. Bu, Mesih’in dünyaya 
gelme amacını anlamamıza yardım 
eder. 

Mecazi anlatım, gözlerimizle göre-
meyeceğimiz ruhsal şeyleri anla-
mamıza yardım eder. 1’inci derste, 
İsa’nın Kendisini yaşam veren suyla 
kıyasladığını söylediğimizi hatırla-
yın. İsa kendisini aynı zamanda, ek-
mek, ışık ve bir çobanla kıyasladı. 
Bir keresinde, “İşte hırsız gibi geli-
yorum!” dedi (Vahiy 16:15). Bu ör-
nekler, İsa’yı biriyle kıyaslarken 
fazla ileriye gidemeyeceğimizi gös-
terirler. İsa, sınırlı bir şekilde bu ta-
nımlamalardan her biri gibidir. 
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Ama, mecazlar bazı gerçekleri ha-
tırlamamıza yardımcı olur. 

Mesih, izleyicileriyle konuşurken 
sık sık mecazi bir dil kullandı. 
Önemli ruhsal gerçekleri anlama-
larına yardım etmek için onlara 
basit öyküler anlattı. Mesih, Matta 
18:10-14’te, kayıp koyunla ilgili 
öyküyü anlatırken, Kendisine iman-
lıları koyunlarla kıyaslar. Bir çoban 
nasıl ağıldan dışarı çıkıp kaybolmuş 
bir tek koyununu bile ararsa, Kendi-
sinin de her birimizle ayrı ayrı ilgi-
lendiğini bu benzetmeyle öğretmek 
ister. 

Bazı mecazlara ‘simge’ adı verilir. 
Simge, bir şey hakkındaki gerçeği 
temsil eden sözcüktür. Işık, tuz ve 
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koyun Mesih inanlılarının simge-
leridir. Bizler bu simgelerden her 
biriyiz. Objeler bile simge olabilir-
ler. Rab’bin Sofrası’ndaki ekmek ve 
kâse, Mesih’in bedeninin ve kanının 
simgeleridir. Bu simgeler Mesih’in 
bizim kurtuluşumuz için olan ölü-
münü ve çektiği acıları hatırlatırlar. 

DÜŞÜNCELERİN DÜZENLENMESİ 

Yazdığımız zaman, düşüncelerimizi 
düzenleme konusunda dikkatli dav-
ranırız. Ana fikri desteklemek için, 
bağlantılı düşünceleri bir araya ge-
tirip birbirleriyle uyumlu bir şekilde 
birleşmelerini sağlayarak bunları 
düzenlemeye çalışırız. Bu bölümde, 
yazarların düşüncelerini düzenle-
me biçimlerinin birkaç yolunu ta-
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nımlayacağız. 

1.Tekrarlar 
Yazar aynı ya da benzer terimleri 
tekrar tekrar kullanır. 2.Korintliler 
8:1-15’te, çömertlik kavramı tekrar-
lanmıştır. 

2.  Geliştirme. 
Yazar, bizim bir öykü anlatırken 
yaptığımız gibi, konuyu ayrıntı üze-
rine ayrıntı ekleyerek geliştirir. El-
çilerin İşleri 8:26-40’ta yer alan Fi-
lipus hakkındaki öykü şöyle gelişir. 
Rab’bin bir meleği, Filipus’a gitme-
si gereken yeri söyledi. Böylece 
Filipus’u, İsa ile ilgili müjdeyi pay-
laşmak için belirli bir kişiye yönlen-
dirmiş oluyordu. Adam Mesih’i ka-
bul etti ve Filipus tarafından vaftiz 
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edildi. Ruh, daha sonra, Filipus’u 
oradan uzaklaştırdı. 

3.  Doruk. 
Yazar, ayrıntıları belirtmeye devam 
ederken anlatımın doruk noktasına 
ulaşır. Filipililer 3:10’da, Pavlus biz-
lere gerçek doğruluğun ne olduğu-
nu söyler: “Ölümünde O'nunla öz-
deşleşerek O'nu tanımak, dirilişinin 
gücünü ve acılarına ortak olmanın 
ne demek olduğunu bilmek ve böy-
lece ne yapıp yapıp ölümden diri-
lişe erişmek istiyorum.” 1-9 ayetleri 
bizi bu doruk noktasına götürür. 

4.  Kontrastlar ve Kıyaslar.  
Kontrast, yazarın iyilik ve kötülük-
leri ya da ışık ve karanlığı vurgula-
mak için iki zıt şeyi bir araya getir-
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mesidir. Mezmur 1, meyve veren 
ağaçlara benzeyen ve Tanrı yolun-
da yürüyen adamlarla, rüzgârda 
uçuşan saman parçaları gibi olan 
kötü adamları karşılaştırır. 

Burada bu kıyası da göreceksiniz: 
“kötüler... saman gibidir.” Yazar, 
kıyaslamada birbirlerine benzer-
liklerini vurgulamak için iki şeyi bir 
araya getirir. 

5.  Ana Noktalar.  
Yazar, düşüncelerini geliştirmede 
ana noktaları kullanır. Bu noktalar 
bir öykünün sonucu ya da anlamı 
için gereklidirler. Ester kitabındaki 
ana noktalardan biri, Kraliçe Ester’ 
in krala davet edilmeden yaklaştı-
ğında lütfunu kazanmasıdır. Onun 
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lütfu olmadan, halkının hayatını 
koruma planını yerine getiremezdi. 

6.  Nedenler ve Sonuçlar.   
Yazar, belirli bir sonuç ve bunun 
nedenleri arasındaki ilişkiyi göster-
mek için düşünceleri düzenler. Ya 
sonuç ya da nedenle başlayabilir. 
Koloseliler 1:3’te, Pavlus kiliseye, 
Tanrı’ya kendileri için şükran sun-
duğunu söyler. Bu bir sonuçtur. 
4’üncü ayette nedenini verir: “Çün-
kü Mesih İsa'ya iman ettiğinizi ve 
bütün kutsalları sevdiğinizi duy-
duk.” Sonra bu düşünceyi, bu kez 
nedenle başlayıp sonuçla bitirerek 
ayet 8 ve 9’da yineler. 

Bazen, düşüncelerimizi düzenle-
mek için bu yollardan bir ya da da-
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ha fazlasını birleştiririz. 1.Korint-
liler 1:3, 4, 8 ve 9’da Pavlus, söyle-
mek istediklerini bize açık bir şekil-
de bildirebilmek için nedenler, 
sonuçlar ve tekrarlar kullanmıştır. 

YAZIN STİLLERİ 

Tarih 
Kutsal Kitap, Tanrı’nın insanlarla 
kurmuş olduğu ilişkilerin tarihi ve 
belirli insanların hayatlarında olup 
bitenlerin yazılı öyküsüdür. Kutsal 
Ruh, bazı şeyleri bizimle paylaşmak 
için yazarları belirli kişileri ve olay-
ları seçmeye yöneltmiştir. Bunlarla 
ilgili olayları okurken, Tanrı’yla olan 
ilişkimizi daha da geliştirebiliriz. 
Onların mücadele ve zaferlerinden 
bir şeyler öğrenerek imanımızı 



 

 

66	

geliştirebiliriz. 

Örneğin, Tanrı’nın Gidyon’u yapma-
sı için çağırmış olduğu işi ve Gid-
yon’un korkuyla mücadelesini oku-
duğumuzda, Tanrı’ya saygı göster-
meyi ve diğer insanlar ve başarısız-
lık hakkındaki korkularımızdan kur-
tulabilmeyi öğrenebiliriz (Bkz. Ha-
kimler 6 ve 7). En harika öykü, Me-
sih’in öyküsüdür. O’nun örneğini 
izlediğimizde, Tanrı’nın isteğini 
yerine getirerek yaşayabiliriz. 

Tarih, Kutsal Kitap’ın sayfalarından 
taşmaktadır. Öncelikle tarih içeren 
kitaplar, Eski Antlaşmada Yeşu’dan 
Ester’in sonuna ve İncil’de Matta’ 
dan Elçilerin İşleri’nin sonuna ka-
dar olan kısımlardır. Yaratılış kita-
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bından Yasa’nın Tekrarı'nın sonuna 
kadar olan bölüm, tarih ve peygam-
berliğin bir karışımıdır. 

Peygamberlik 
Kutsal Kitap tarihinde, Tanrı kendi-
lerine peygamberler denilen belirli 
kişileri, halka Kendi adına direkt 
olarak konuşmak üzere kullanır. Bu 
kişiler Tanrı’nın isteğini ve amacını 
bildirmişlerdir. Peygamberlikleri, 
hem hemen yerine gelecek gerçeği 
hem de gelecekte yerine gelecek 
gerçeği önceden bildirdi. Bazı pey-
gamberlikler henüz yerine gelme-
miştir. Bu peygamberlikler dünya-
nın sonunda gerçekleşecek olayları 
önceden bildirirler. Hezekiel, Daniel 
ve Vahiy kitapları bu peygamberlik-
lerin birçoğunu içerir. 
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İlk olarak şimdiye kadar yerine gel-
miş ve İncil’de açıklanan peygam-
berlikleri incelemek yararlıdır. Ör-
neğin, Elçilerin İşleri kitabı, birkaç 
Eski Antlaşma peygamberliğinin 
yerine gelişinden söz eder. Bunlar, 
Kutsal Ruh’un dökülüşünü, Mesih’ 
in acı çekişi ve reddedilişini, İsrail-
oğulları’nın Mısır’daki tutsaklığını, 
Mesih’in dirilişini, Yahudi olmayan-
lar için kurtuluşu ve insanların yü-
reklerinin müjdeyi anlama konu-
sundaki katılığını içerir. 

Birçok simgeler içerdiklerinden 
ötürü bazı peygamberliklerin anla-
mı zor anlaşılır olduğu halde, Tanrı’ 
nın bizim için olan planını daha 
açık bir şekilde anlamak için onları 
incelememiz gerekir. 
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Eski Antlaşma’nın son 17 kitabında, 
Mezmurlar ve Vahiy kitabında 
önemli peygamberlik sözleri yer 
almaktadır. 

Ş i ir  
Şiir, derin duyguları dile getirmek 
için belirli bir ritmi olan dizeler ha-
lindeki yazın biçimidir. Tarih biz-
lere gerçekleşmiş olayları ya da 
insanın yaptıklarını bildirdiği halde 
şiir, insanın ne düşündüğünü ve 
neler hissettiğini (mutlu, üzgün, 
ümitsiz ya da sevinçli) ortaya ko-
yar. Şiirde bol bol mecaz kullanılır. 
Tarih gibi literal yorumlanamaz. Bu 
yüzden Eyüp, Mezmurlar, Süley-
man’ın Özdeyişleri, Vaiz ve Ezgiler 
Ezgisi gibi şiirsel kitaplar ve Kutsal 
Kitap’ın her yerine serpiştirilmiş 
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olan mecazi anlatımlar konusunda 
dikkatli olmalıyız. 

İbrani yazarlar, düşüncelerine ritim 
kazandırmak için sık sık iki düşün-
ce dizesini birbirine bağlamışlardır. 
Buna paralellik adı verilir. Bağlantı, 
tekrar edilebilir. Mezmur 5’te, 
“Sözlerime kulak ver, ya RAB /  
İniltilerimi işit” diyen ilk satırın an-
lamı, “Feryadımı dinle, ey Kralım ve 
Tanrım! / Duam sanadır” diyen ikin-
ci satırda yinelenmiştir. Bundan 
sonraki iki satır birbirini tekrarlar 
ve yöntem yazı boyunca kullanılır. 

İki dize de, kontrast aracılığıyla bir-
birine bağlanabilir: “Kaygılı yürek 
insanı çökertir / Ama güzel söz se-
vindirir.” (Süleyman’ın Özdeyişleri 
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12:25). Ya da iki satır, onu açıkla-
maya yardımcı olmak için bir baş-
kasına bir düşünce ekleyerek bağ-
lantılanabilir. Bu yöntem, “Dikkat 
et, kötülüğe dönme” diye başlayan 
Eyüp 36:21’de kullanılmıştır. Bir 
sonraki dize anlama katkıda bulu-
nur: “Çünkü sen onu düşkünlüğe 
yeğledin.” 

Şiirsel kitapların ana düşünceleri, 
yaşamlarımızdaki duygular hakkın-
dadır. Mezmurlar, Tanrı’ya tapınma 
konusunda yol gösterir. Süleyman’ 
ın Özdeyişleri bize pratik bir şekilde 
gündelik işleri yürütmek için bilge-
liğe olan gereksinimimizi gösterir. 
Vaiz, yaşama kuşku dolu, olumsuz 
bir bakış açısını gösterir. Ezgiler 
Ezgisi ise evlilikteki sevgiyi dile 
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getirir. 

Mektuplar 
Mektupları ayırt etmek kolaydır. Bir 
selamla başlarlar, bir ana mesajları 
vardır ve bir veda selamıyla biter-
ler. Mektubun büyük bir kısmı, baş-
ka birinin mektubunda dile getiri-
len soruları yanıtlamakla ilgili ola-
bilir. Bir mektubun bazı gereksi-
nimlere yanıt olabileceğini bilmek 
iyi bir şeydir. Ancak bir mektup 
herhangi bir konuda tam bir öğreti 
sunmaz. 

İncil’deki mektupların 13’ünü Elçi 
Pavlus, diğer 8 mektubu ise başka 
kişiler yazmıştır. Bütün bu mektup-
ları inceleyip öğretilerini kıyasladı-
ğımızda, imanımız ve Mesih’teki 
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yeni yaşamımız için yol gösterimler 
görürüz. 



 

 

74	

DÖRT



 

 

75	

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-
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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. 
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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 
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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 
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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 hak-
kında 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-
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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-
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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 
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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 
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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-
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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. 
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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-
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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-
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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 
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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 
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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 
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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-



 

 

91	

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 
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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 
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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 
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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.Timoteos 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.  
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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. 
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ÜN İTE B İR B İLG İN İZ İ  TEST ED İN 
(Ders 1-4)	
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1 Tanrı’yla olan ilişkimiz, 
a) meyve veren bir yaşam 
sürmemize bağlıdır. 
b) O’nun buyruklarına uymamıza 
bağlıdır. 
c) hizmet etmemize bağlıdır. 
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1 Tanrı’yla olan ilişkimiz, 
a) meyve veren bir yaşam 
sürmemize bağlıdır. 
b) O’nun buyruklarına uymamıza 
bağlıdır. 
c) hizmet etmemize bağlıdır.
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2 Tanrı Sözü’nün incelenmesi, 
a) bizleri başarılı yapar. 
b) zekâmızı arttırır. 
c) gereksinimlerimizi karşılamaya 
yardımcı olur. 
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2 Tanrı Sözü’nün incelenmesi, 
a) bizleri başarılı yapar. 
b) zekâmızı arttırır. 
c) gereksinimlerimizi karşılamaya 
yardımcı olur.
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3 Kutsal Kitap incelemesi 
aracılığıyla ruhsal bakımdan 
gelişen kişi, 
a) eğitim görmüş biridir. 
b) Tanrı’nın Ruhu tarafından 
yönetilen biridir. 
c) çok dindar biridir. 
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3 Kutsal Kitap incelemesi 
aracılığıyla ruhsal bakımdan 
gelişen kişi, 
a) eğitim görmüş biridir. 
b) Tanrı’nın Ruhu tarafından 
yönetilen biridir. 
c) çok dindar biridir.
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4 Kutsal Kitap incelemesi 
aracılığıyla ruhsal bakımdan 
gelişen kişi, 
a) incelemeye karşı doğru bir tutum 
içindedir. 
b) artık büyümesi gerekmez. 
c) inceleme için belirli bir kalıp 
izlemez. 
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4 Kutsal Kitap incelemesi 
aracılığıyla ruhsal bakımdan 
gelişen kişi, 
a) incelemeye karşı doğru bir tutum 
içindedir. 
b) artık büyümesi gerekmez. 
c) inceleme için belirli bir kalıp 
izlemez.
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5 Tanrı Sözü’nün incelenmesine, 
a) bilgiyle yaklaşmalıyız. 
b) beklentiyle yaklaşmalıyız. 
c) itaatle yaklaşmalıyız. 
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5 Tanrı Sözü’nün incelenmesine, 
a) bilgiyle yaklaşmalıyız. 
b) beklentiyle yaklaşmalıyız. 
c) itaatle yaklaşmalıyız.
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6 Kutsal Kitap’ın iki özelliği, esin ve 
a) yetkidir. 
b) gerçekliğidir. 
c) vahiydir. 
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6 Kutsal Kitap’ın iki özelliği, esin ve 
a) yetkidir. 
b) gerçekliğidir. 
c) vahiydir.
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7 Sizin Kutsal Kitap’ınız ya da 
arkadaşınızın Kutsal Kitap’ı, 
a) özgün elyazmasıdır. 
b) özgün elyazmasının bir 
kopyasıdır. 
c) özgün elyazmasının bir 
çevirisidir. 
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7 Sizin Kutsal Kitap’ınız ya da 
arkadaşınızın Kutsal Kitap’ı, 
a) özgün elyazmasıdır. 
b) özgün elyazmasının bir 
kopyasıdır. 
c) özgün elyazmasının bir 
çevirisidir.
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8 Kutsal Kitap sözcüğü, Yunanca 
biblia’dan gelir. Biblia’nın anlamı 
nedir? 
a) Kitap. 
b) Bibliyografya. 
c) İki kitap. 
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8 Kutsal Kitap sözcüğü, Yunanca 
biblia’dan gelir. Biblia’nın anlamı 
nedir? 
a) Kitap. 
b) Bibliyografya. 
c) İki kitap.
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9 İncil bizlere, Tanrı’yla insan 
arasındaki bir anlaşmadan söz 
eder. Bu anlaşma, 
a) sınırlı bir süre içindi. 
b) Eski Antlaşma’nın yerine 
gelişiydi. 
c) bir başka anlaşma için hazırlıktı. 
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9 İncil bizlere, Tanrı’yla insan 
arasındaki bir anlaşmadan söz 
eder. Bu anlaşma, 
a) sınırlı bir süre içindi. 
b) Eski Antlaşma’nın yerine 
gelişiydi. 
c) bir başka anlaşma için hazırlıktı.
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10 Kutsal Kitap’ta birlik yaratan 
ana etken, her kitabın, 
a) bizlere Mesih hakkında tam bir 
vahiy vermesidir. 
b) Mesih’i özel bir şekilde 
göstermesidir. 
c) aynı kişi tarafından yazılmış 
olmasıdır.  
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10 Kutsal Kitap’ta birlik yaratan 
ana etken, her kitabın, 
a) bizlere Mesih hakkında tam bir 
vahiy vermesidir. 
b) Mesih’i özel bir şekilde 
göstermesidir. 
c) aynı kişi tarafından yazılmış 
olmasıdır. 



 

 

117	

11 Kutsal Kitap’taki mecazi dil 
kullanımı, 
a) sadece bir edebi tür olarak 
önemlidir. 
b) Eski Antlaşma’daki sembollerle 
sınırlıdır. 
c) ruhsal gerçekleri göstermek için 
önemlidir. 
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11 Kutsal Kitap’taki mecazi dil 
kullanımı, 
a) sadece bir edebi tür olarak 
önemlidir. 
b) Eski Antlaşma’daki sembollerle 
sınırlıdır. 
c) ruhsal gerçekleri göstermek için 
önemlidir.
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12 Aşağıdakilerden hangisi, Kutsal 
Kitap’ta düşüncelerin sık sık 
sunulduğu biçimdir? 
a) Kara tahta üzerine çizilmiş 
resimler. 
b) Kıyaslamalar ve kontrastlar. 
c) Resmi konuşmalar. 
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12 Aşağıdakilerden hangisi, Kutsal 
Kitap’ta düşüncelerin sık sık 
sunulduğu biçimdir? 
a) Kara tahta üzerine çizilmiş 
resimler. 
b) Kıyaslamalar ve kontrastlar. 
c) Resmi konuşmalar.
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13 Kutsal Kitap yazarları 
yazdıklarını organize edip 
sunduklarında, 
a) farklı stiller ve yöntemler 
kullandılar. 
b) birbirleri gibi yazmaya çalıştılar. 
c) yazarlar için belirlenmiş olan 
kuralları izlediler. 
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13 Kutsal Kitap yazarları 
yazdıklarını organize edip 
sunduklarında, 
a) farklı stiller ve yöntemler 
kullandılar. 
b) birbirleri gibi yazmaya çalıştılar. 
c) yazarlar için belirlenmiş olan 
kuralları izlediler.
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14 Şiir nasıl bir yazı türüdür? 
a) İnsanların hayatlarında 
gerçekleşen şeylerin bir kaydını 
sunar. 
b) İnsanların düşünce ve hislerini 
dile getirir. 
c) Gelecekteki olayları önceden 
bildirir. 
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14 Şiir nasıl bir yazı türüdür? 
a) İnsanların hayatlarında 
gerçekleşen şeylerin bir kaydını 
sunar. 
b) İnsanların düşünce ve hislerini 
dile getirir. 
c) Gelecekteki olayları önceden 
bildirir.
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15 Kutsal Kitap’ta kullanılan yazı 
stillerine, tarih, peygamberlik, şiir 
ile birlikte dahil olan dördüncü 
unsur nedir? 
a) Kurgu. 
b) Mektuplar. 
c) Romanlar.  
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15 Kutsal Kitap’ta kullanılan yazı 
stillerine, tarih, peygamberlik, şiir 
ile birlikte dahil olan dördüncü 
unsur nedir? 
a) Kurgu. 
b) Mektuplar. 
c) Romanlar.  
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16 Kutsal Kitap incelemesi için şu 
temel araçlara ihtiyacınız vardır: 
a) Kutsal Kitap, kalem, görmek. 
b) Yorum kitapları, kalem, Kutsal 
Kitap. 
c) Kutsal Kitap, gözler, ABC Dizini. 
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16 Kutsal Kitap incelemesi için şu 
temel araçlara ihtiyacınız vardır: 
a) Kutsal Kitap, kalem, görmek. 
b) Yorum kitapları, kalem, Kutsal 
Kitap. 
c) Kutsal Kitap, gözler, ABC Dizini.
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17 Aşağıdakilerden hangisi, Kutsal 
Kitap’ı anlamak için iyi bir 
yaklaşımdır? 
a) yorum kitabına bakmak. 
b) Vaizinize ya da Kutsal Kitap 
öğretmeninize sormak. 
c) Kendinize ayetler hakkında, kim, 
ne, neden, ne zaman ve kime 
sorularını sormak. 
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17 Aşağıdakilerden hangisi, Kutsal 
Kitap’ı anlamak için iyi bir 
yaklaşımdır? 
a) yorum kitabına bakmak. 
b) Vaizinize ya da Kutsal Kitap 
öğretmeninize sormak. 
c) Kendinize ayetler hakkında, kim, 
ne, neden, ne zaman ve kime 
sorularını sormak.
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18 Yorumun en önemli ilkesi, 
a) okuyabildiğiniz bütün yorum 
kitaplarını okumaktır. 
b) bir ayeti bağlamı içinde 
okumaktır. 
c) yavaşça kimse tarafından 
rahatsız edilmeden okumaktır. 
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18 Yorumun en önemli ilkesi, 
a) okuyabildiğiniz bütün yorum 
kitaplarını okumaktır. 
b) bir ayeti bağlamı içinde 
okumaktır. 
c) yavaşça kimse tarafından 
rahatsız edilmeden okumaktır.
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19 Dua ile Tanrı Sözü’nü inceleme 
arasındaki ilişki nedir? 
a) Tanrı Sözü’nü anlamak için dua 
etmelisiniz. 
b) Dua, Kutsal Kitap incelemesi için 
gereksiz bir ektir. 
c) Kutsal Kitap, dua etmeden de 
anlaşılabilir. 
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19 Dua ile Tanrı Sözü’nü inceleme 
arasındaki ilişki nedir? 
a) Tanrı Sözü’nü anlamak için dua 
etmelisiniz. 
b) Dua, Kutsal Kitap incelemesi için 
gereksiz bir ektir. 
c) Kutsal Kitap, dua etmeden de 
anlaşılabilir.
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20 Kutsal Kitap’tan ruhsal yardım 
almanın en iyi yolu, 
a) onu dua ederek incelemektir. 
b) incelemeyi her gün aynı saatte 
yapmaktır. 
c) özgün el yazmasını incelemektir.
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20 Kutsal Kitap’tan ruhsal yardım 
almanın en iyi yolu, 

a) onu dua ederek incelemektir. 
b) incelemeyi her gün aynı saatte 
yapmaktır. 
c) özgün el yazmasını incelemektir. 

Ünite Bir için istenilenlerin sonu.  



 

 

137	

BEŞ	
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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. 
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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 
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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-
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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 
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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. 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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 



 

 

150	

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 
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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. 
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ALTI	
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KONUSAL	
İNCELEME	

Pavlus, Koloselilere mektubunda 
duadan söz etti. “Kendinizi duaya 
verin. Duada uyanık kalın, şükre-
din” dedi (4:2). Sonra insanlardan 
kendisi ve birlikte çalıştığı kişiler 
için dua etmelerini istedi. Tanrı’nın 
kendilerine müjdeyi bildirmek için 
fırsatlar vermesini istiyordu. Pav-
lus’un insanlardan neden ısrarcı ve 
uyanık olmalarını, şükretmelerini 
ve duada kesin şeyler istemelerini 
söylediğini anlamak için, dua hak-
kında konusal bir inceleme yapa-
cağız. 

Mesih İnanlısı yaşamınızla ilgili bir 
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şeyi anlamadığınızda o konu üze-
rinde konusal bir inceleme yapabi-
lirsiniz. İmanla nasıl yaşabileceği-
nizi bilmek isteyebilirsiniz. Belki de 
Kutsal Ruh’la vaftiz olmanız gerek-
mektedir. Mesih’te kim olduğunuzu 
biliyor musunuz ya da kutsal bir 
hayatı nasıl yaşabileceğinizi? Konu 
her ne olursa olsun, onu incelemek 
Tanrı’nın sizin için olan planını da-
ha iyi görmenize yardımcı olacak-
tır. 

Bu derste şunları  
inceleyeceksiniz...  

Konusal İncelemenin Yararları 
Konusal İncelemeye Yaklaşım 
Dua Konusu 
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KONUSAL İNCELEMENİN 
YARARLARI 

Konusal incelemenin yararlarından 
birinin Mesih İnanlısı yaşamını na-
sıl yaşayacağınızla ilgili sorulara 
yanıtlar bulabilmek olduğunu açık-
lamıştık. Kurtuluşunuz konusunda 
güvenceye sahip olmak isteyebilir-
siniz. Korkularınız üzerinde zafer 
kazanmayı isteyebilir, ya da Tanrı’ 
nın sizin için olan isteğini öğren-
mek istiyor olabilirsiniz. Yanıtları 
bulabilirsiniz. Kutsal Kitap’ı, bu ko-
nuları öğreten bölümler bulmak 
için araştırın. 

Konusal incelemenin bir başka ya-
rarı da, Tanrı Sözü’nün ana konu-
larının her biri hakkındaki öğreti-
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lerini dengelemenize yardım etme-
sidir. Bu ana konular, Tanrı’nın ya-
şamamızı tasarladığı temel gerçek-
lerdir. Kutsal Kitap şöyle der: 

Hem başkalarını sağlam öğretiyle 
yüreklendirmek, hem de karşı çı-
kanları ikna edebilmek için imanlı-
lara öğretilen güvenilir söze sımsıkı 
sarılmalı (Titus 1:9).  

Her gerçeği çeşitli bakış açılarına 
göre inceledikçe, her kaynağı bir 
diğeriyle kıyaslayın. Bundan sonra 
Tanrı Sözü’nü, Tanrı’nın sizin için 
tasarlamış olduğu biçimde yorum-
layabileceksiniz. 
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KONUSAL İNCELEMEYE 
YAKLAŞIM 

Konusal bir incelemenin kısa sür-
düğü zamanlar olduğu gibi uzun bir 
zaman da alabilir. Kutsal Kitap’ta, 
Kutsal Ruh ya da kurtuluş gibi bazı 
konulara sık sık rastlanır. Bu konu-
larda kitaplar yazan Kutsal Kitap 
bilginleri bazen konu hakkındaki 
bütün kaynakları araştırmak için 
yıllarını verirler. 

1’inci Adım: İncelemek istediğiniz 
konu hakkında bulabildiğiniz bütün 
kaynakları listeleyin (ABC Dizini, 
herhangi bir konuda birçok kaynağı 
listeler). Bir deftere hem kaynağı, 
hem de ayetin bir kısmını yazın. 

2’nci Adım: Kaynakları, ilgili konu 
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gruplarında düzenleyin. Her kaynak 
listesi için bir başlık yazın. 

3’üncü Adım: Listelerdeki konularla 
ilgili ana noktaları özetleyin. Bunu 
yapmak ve anlamının doğruluğun-
dan emin olabilmek için her ayeti 
ve  bağlamını okuyun. Eğer ayet-
lerin yerinin değişmesi gerektiğini 
düşünüyorsanız, onları diğer baş-
lıkların altına yerleştirin. Kendi söz-
cüklerinizi kullanarak kısa özetler 
yazın. 

DUA KONUSU 

Dua, Kutsal Kitap’ta yer alan önemli 
bir konudur. Dua sözcüğü Kutsal 
Kitap’ta 500’den fazla yerde geçer. 
İncelemeniz için bu kaynaklardan 
bazılarını seçtik. Siz başka kaynak-
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ları da dahil etmek isteyebilirsiniz. 

İncelemenizin sonucunu izleyin ve 
çalışmayı kendiniz yapın. Alıştır-
malar ilerleyişinizi kontrol etmeni-
ze yardımcı olacaktır. 

1. İlk olarak, dua ile ilgili bulabildiği-
niz bütün ayetleri listeleyin. Her 

Kaynakları
Listeleyin

Kaynakları
Düzenleyin

Kaynakları
Özetleyin
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ayet numarasının yanına ayetin bir 
kısmını yazın.  

Aşağıda bu incelemede kullandığı-
mız kaynakları göreceksiniz: 

Yaratılış 20:17-18; 25:22-23; 
1.Samuel 1:10-20; 
2.Samuel 7:18-29; 
1.Krallar 18:36-38; 
2.Tarihler 6:12-42;  
Nehemya 1:5-11;  
Mezmurlar 4:3; 63:1; 95:6;  
Süleyman’ın Özdeyişleri 15:8; 28:9; 
Yeşaya 1:15-20; 38:1-20; 56:7; 
59:2;  
Yeremya 14:11; 33:3;  
Daniel 9:3; 21-23;  
Yunus 2:7;  
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Matta 5:44-45; 6:1-14; 14:19, 23; 
18:19-20; 19:13-15; 26:36-44;  
Markos 1:35; 6:46; 11:24-25;  
Luka 3:21-22; 5:16; 6:28; 9:28-36; 
10:2; 11:1-13; 18:1,7, 10-14;  
Yuhanna 15:7; 17:1-26;  
Elçilerin İşleri 1:14,24; 4:29; 6:6; 
8:15, 22; 9:40; 10:1,2,9,31; 16:25;  
Romalılar 8:26-27; 10:1; 12:12; 
15:31;  
1.Korintliler 14:13-25;  
2.Korintliler 1:11;  
Efesliler 3:20; 6:18-20;  
Filipililer 1:19; 4:6;  
Koloseliler 4:2-4;  
1.Selanikliler 3:10; 5:25;  
2.Selanikliler 3:1-2;  
1.Timoteos 2:1-8; 4:4; 5:5;  
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İbraniler 5:7; 10:22; 11:6; 13:18;  
Yakup 1:5-8; 4:3; 5:13-17;  
1.Petrus 4:7;  
1.Yuhanna 3:20-22; 5:14-16;  
Yahuda 20;  
Vahiy 5:8. 

Duayla ilgili anlatılmak istenen ko-
nuyu bilmek için ayeti yeteri kadar 
yazmaya dikkat edin. 1.Samuel 
1:10-20 için, “Hanna, gönlü buruk, 
acı acı ağlayarak RAB'be yakardı 
Sonra, Kahin Eli'ye ‘Yakarışımı şim-
diye dek sürdürmemin nedeni çok 
kaygılı, üzüntülü olmamdır...’ dedi. 
RAB Hanna'yı anımsadı. Zamanı ge-
lince Hanna gebe kaldı ve bir erkek 
çocuk doğurdu.” yazabilirsiniz. 

2. 2’nci adım için ayetleri şöyle 
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sınıflandırdık: 

Kimin için dua etmeliyiz?  
Matta 5:4; Elçilerin İşleri 6:6; 
Efesliler 6:18; 1.Selanikliler 5:25; 
1.Timoteos 2:1-2; Yakup 5:16. 

Ne zaman dua etmeliyiz?  
1.Samuel 1:10, 16; Matta 26:36-44; 
Markos 1:35; Luka 5:16; 18:7; 
Romalılar 12:12; Efesliler 6:18; 
1.Selanikliler 3:10; 1.Timoteos 5:5. 

Duayı engelleyen şeyler. 
(Bazen dualarımızın yanıtlanma-
masından kendimiz sorumluyuz.)  
Süleyman’ın Özdeyişleri 15:8; 28:9; 
Yeşaya 1:15; 59:2; Matta 6:5; Luka 
18:10-14; 20:47; Yakup 1:6-8; 4:3. 
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Nerede dua etmeliyiz? 
(Örneğin:  Yunus'un, balinanın kar-
nından Tanrı'ya yakarışı gibi.) 
Yeşaya 56:7; Matta 14:23; Markos 
6:46; Luka 9:18; Elçilerin İşleri 1:14; 
10:9; 1.Timoteos 2:8. 

Dualara yanıtlar.   
(Tanrı'nın yanıtları değişir. Bazı 
duaların yanıtları hemen gelir, bazı-
larının yanıtlanması ise zaman alır. 
İnsanlar iyileşirler, daha uzun ya-
şarlar, çocukları olur, bağışlanırlar, 
yardım alırlar ve he türlü sorunları 
çözümlenir. Tanrı'nın sağladıkları-
nın sınırı yoktur. Bazı insanlar bek-
lediklerinden farklı yanıtlar alırlar.) 
Yaratılış 20:17-18; 25:22-23; Daniel 
9:21-23; Yunus 2:7; Elçilerin İşleri 
4:29-31; 8:17; 10:31; 2.Korintliler 
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12:8-9. 

Dua istekleri.   
(İnsanlar, belirtiler, iyileşme, Kutsal 
Ruh'un vaftizi, tanrısal yol göste-
rim, daha çok iman ve maddesel 
gereksinimlerinin karşılanması için 
dua ederler. Belki sizin en çok iste-
diğiniz şey söylenmedi, ama imanla 
isteyebilir ve alabilirsiniz.) 
1.Krallar 18:36-38; Nehemya 1:5-11; 
Mezmur 64:1; Yeşaya 38:2-5; Matta 
26:41; Luka 22:32; Yuhanna 17:1-
26; Elçilerin İşleri  1:24; 4:29; 8:15, 
22; 9:40; Romalılar 10:1; 15:31; 
Efesliler 6:18; Yakup 1:5, 5:13-14. 

Nasıl  dua etmeliyiz? 
(Gereksinimimiz olan her şeyi Tan-
rı'dan İsa'nın adıyla istemeliyiz. Yü-
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reğimizde başkasını bağışlamama 
gibi günahlar olmamalıdır. Bunlar 
birbirinden farklı dua kalıplarıdır.) 
Yeremya 33:3; Matta 6:7-14; 18:19-
20; 26:39; Markos 11:24-25; Luka 
11:5-13; 18:1, 10-14; Yuhanna 14:13-
14; 15:7; Romalılar 8:26-27; 
1.Korintliler 14:13-25; Filipililer 4:6; 
Koloseliler 4:2; 1.Timoteos 2:8; 
İbraniler 5:7; 10:22; 11:6; 1.Petrus 
4:7; 1.Yuhanna 3:20-22; 5:14-15; 
Yahuda 20. 

Övgü ve şükran sunma.  
(Tanrı'nın bize olan iyiliğini düşün-
düğümüzde, yüreklerimiz övgü ve 
şükranla karşılık verir. Kutsal Kitap 
da bizleri, şükra ilahileri ve şarkıları 
söylemeye teşvik eder.) 
2.Samuel 7:18-29; Yeşaya 38:10-
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20; Matta 14:19; Elçilerin İşleri 10:1-
2; 16:25; 1.Timoteos 4:4; Yakup 
5:13. 

Vücudun duada aldığ ı  biçim. 
(Dua ederken vücudumuzun aldığı 
biçim kişisel bir seçimdir.) 
 1.Krallar 8:22; Mezmur 95:6; 
Yeremya 33:3; Daniel 9:3; Matta 
19:13-15; 26:39; Markos 11:25; Luka 
18:13; Elçilerin İşleri 8:17; 9:40; 
1.Timoteos 2:8; Yakup 5:14. 

Duanın etkileri.   
(Dua güçlüdür. Bizleri Tanrı'ya 
yaklaştırır ve Mesih'i benzerliğine 
değiştirir. İçimizdeki Kutsal Ruh'un 
gücini serbest kılar. Dualarımız 
Tanrı için değerlidir, bazen de 
buhur gibi O'na yükselirler.) 
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Süleyman’ın Özdeyişleri 15:8; Luka 
3:21-22; 9:28-35; 2.Korintliler 1:11; 
Efesliler 3:20; Filipililer 1:19; Yakup 
5:16-17; Vahiy 5:8. 

Şimdi, duayla ilgili her başlığın al-
tında verilen ana noktaları özetle-
meye hazırız. Kutsal Kitap'la ilgili 
en iyi yorum kitabı, Kutsal Kitap'ın 
kendisidir. Kutsal Kitap'ın size ses-
lenmesine ve sorularınızı yanıtla-
masına izin verin. 

* * * 

Bu incelemeden, duanın Tanrı’yla 
iletişim olduğunu görebilirsiniz. 
Tanrı’yla konuşabilirsiniz ve Tanrı 
size yanıt verir. Kutsal Kitap’ın dua 
konusundaki öğretilerini uygula-
dıkça yaşamınız değişecektir. Tan-
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rı’dan büyük bereketler alacak, 
müjdeyi başkalarıyla paylaşma gü-
cüne sahip olacaksınız. 

Dua hakkında daha çok şey öğren-
meye devam edin. Diğer konuları 
incelerken dua konusundaki incele-
menize başka kaynaklar ekleyin, 
çünkü Kutsal Kitap’ın ana konuları 
birbirleriyle çok yakından bağlantı-
lıdır. Ayrıca başka insanların duayla 
ilgili deneyimlerini dinlemek için 
gerekli zamanı ayırın. 
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YEDİ
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KARAKTER  
İNCELEMESİ	

Genç ya da yaşlı tüm insanlar hikâ-
yelerden hoşlanırlar. Hikâyeler bizi 
eğlendirirken bir şeyler de öğrete-
bilir. İyi bir hikâyeyi kolay kolay 
unutmayız. İsa hikâyelerin değerini 
biliyordu ve derin ruhsal gerçekleri 
canlandırmak için onları kullandı. 

Tanrı’nın Kutsal Kitap’taki derslerin 
birçoğunu öykü biçiminde kaydet-
meyi seçmesinden ötürü O’na min-
nettar olmalıyız. Bu öykülerdeki ki-
şiler yeryüzünde uzun süre önce 
yaşamış olan gerçek insanlardır. Bu 
kişiler bizim bugün karşılaştığımız 
sorunların aynılarıyla karşılaşıyor-
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lardı. Musa, Davut ve Petrus gibi 
insanlar hatalar yaptılar ve hata-
larından dersler aldılar. Bizler bu 
olup bitenleri okuyabilir ve onların 
deneyimlerinden yararlanabiliriz. 
Ayrıca onların zaferlerini okuyabilir 
ve onların imanları sayesinde güç-
lenebiliriz. 

Bu derste şunları  
inceleyeceksiniz...  

Karakter İncelemelerinin Amacı 
Karakter İncelemesine Yaklaşım 
Yakup’un Öyküsü 

KARAKTER İNCELEMELERİNİN 
AMACI 

Kutsal Kitap’ta 2900’den fazla kişi-
nin ismi geçer. Bunların birçoğu-
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nun sadece isimleri geçtiği halde, 
diğerlerinin hayatları hakkında ay-
rıntılar da verilmiştir. Bu tanımlar, 
bizim ayrı ayrı incelemeler yapabil-
memiz için konu oluştururlar. Ka-
rakter incelemesinde bir kişinin 
yaşamına bakarız. Bu sayede onun 
kim olduğunu, ne yaptığını ve nasıl 
biri olduğunu görürüz. 

Bu inceleme yöntemi, çocukların 
öğretiminde çok etkilidir. Bir sepe-
tin içindeki bebek Musa’nın, dev 
Golyat’ın karşısına çıkan genç Da-
vut’un, düşen tahılları toplayan 
Rut’un ve yemlikte yatan bebek İsa’ 
nın öykülerini dikkatle dinlerler. 
Çocuklar kendilerini Kutsal Kitap’ 
taki kişiliklerle kolayca özdeşleş-
tirerek Tanrı’nın kendi hayatları 
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için isteği hakkında önemli dersler 
alırlar. 

Yetişkinler de Kutsal Kitap’taki kişi-
lerle kendilerini özdeşleştirirler 
(özellikle de zayıflıklar ve kuşkular-
la mücadele edenlerle). Bazı Kutsal 
Kitap karakterleri neredeyse kusur-
suz gibi gözüktükleri halde, kusur-
suz değildiler. Yakup 5:17 bunu 
açıklığa kavuşturur: “İlyas da tıpkı 
bizim gibi insandı..” Bizler de 
imanla istersek, bizim dualarımız 
da onlarınki kadar etkin olacaktır. 

Davut’un Tanrı’nın yüreğine göre 
bir adam olduğu söylenmişti. Buna 
karşın yalan, zina ve katillik gibi 
suçlar işlemişti. Bu, Tanrı’nın onun 
günahlarından hoşnut olduğu anla-
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mına gelmez. Davut’un Tanrı’nın 
yüreğine göre bir adam olmasının 
nedeni, günahlarından tövbe edişi-
ydi. Tanrı’dan kendisini bağışlama-
sını istedi. Hatalarını anlayıp Tanrı’ 
ya teslim olmayı öğrendi. 

Davut’un yaşamından onun yaptığı 
hataları tekrarlamamayı öğrene-
biliriz. Başarısızlığı, bizleri ayartıl-
maya düşmememiz için uyaran ka-
ranlık bir gecedeki bir alev gibiydi. 
Bu şekilde Kutsal Yazılar, Kutsal 
Kitap’taki kişilerin yaşamlarını in-
celemenin amacını vurgular: “Bu 
olaylar başkalarına ders olsun diye 
onların başına geldi; çağların sonu-
na ulaşmış olan bizleri uyarmak 
için yazıya geçirildi.” (1.Korintliler 
10:11). 
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Büyük anne ve büyük babalarımız 
bize iyi öğütler verebilirler. Onlar 
yaşamın sorunlarıyla ilgili büyük bir 
tecrübeye sahiptirler. Hava, çiftlik, 
hayvanlar, iş hayatı ve insanlar 
hakkında belirli gerçekleri bilirler. 
Genelde onlardan bir şeyler öğren-
mek bizler için kitaplardaki bir ta-
kım kuralları öğrenmekten daha 
kolay gelir.  

Kutsal Kitap’ın kurallar dizisi içeren 
bir kitap olarak yazılmamış olması-
nın nedeni budur. Bunun yerine 
Kutsal Kitap’ın büyük bir kısmı, 
gerçek insanların deneyimlerini, 
Tanrı’nın onların yaşamlarında 
nasıl etkin olduğunu kaydeder. 

Bu kişisel deneyimleri bilgi edin-
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mek ve Mesih İnanlısı yaşamında 
bize yardım etmesi için okur ve 
inceleriz. Yakup’un yaşamını ince-
lerken, kaç kez yeni bir gerçeği 
öğrendiğinize ya da yaşamından 
nasıl dersler çıkardığınıza dikkat 
edin. 

KARAKTER İNCELEMESİNE 
YAKLAŞIM 

İncelemek istediğiniz bir kişiyi seç-
tikten sonra, onunla ilgili bulabildi-
ğiniz bütün ayet kaynaklarını liste-
leyin. Bu, konusal incelemeyle aynı 
süreçtir. Bazı incelemeler kısa, di-
ğerleri çok uzun olacaktır. Örneğin 
Kraliçe Ester, sadece Ester kitapçı-
ğında tanımlanır. Musa, dört kita-
bın ana kişiliğidir ve kendisinden 
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26 kitapta söz edilir. 

Bir karakter hakkında Kutsal Kitap’ 
ın çeşitli yerlerine serpiştirilmiş 
kaynakları okumayı ihmal etmeyin. 
Kısa bir ayet, o kişiyi daha iyi anla-
manıza yardım edebilir. Ayrıca, 
isimleri aynı olan iki ya da daha çok 
kişi hakkındaki kaynakları da bir-
birine karıştırmayı istemeyiz. Ör-
nek olarak, İncil’de Meryem adında 
altı kadın, Yuhanna adında dört kişi 
ve Yakup adında üç kişi vardır. 

İkinci olarak, kaynakları okuyun. O 
kişinin yaşamı, işi ve kişisel özellik-
leri hakkında notlar alın. Herkesin 
yaşam hikâyesinin ayrıntılı olarak 
verilmedi. Geçmişi hakkında müm-
kün olduğu kadar çok şey öğrenin. 
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İsmi ne anlama geliyor? Ataları 
kimler? Hayatının ilk yıllarını nere-
de geçirmişler? Gençliğinde hangi 
etkiler yaşamını yönlendirmiş?  

Örneğin Timoteos, anne annesi Lois 
ve annesi Evniki’nin kendisini Tanrı 
yolunda olumlu bir şekilde etkileyi-
şiyle büyümüştü. Kişinin arkadaş-
ları ve birlikte olduğu kişilerin kim-
ler olduğuna dikkat edin. Bu kişi-
lerin onu nasıl etkilediğine dikkat 
edin. Davut hakkında araştırma ya-
parken arkadaşı Yonatan’ı da ince-
lemek yararlı olacaktır. 

Kutsal Kitap’taki kişiliklerin yaşadı-
ğı ve yolculuk ettikleri yerleri not 
alın. Örneğin, Musa’nın hayatı üç 
bölümden oluşuyor. Kırk yılını Mısır 
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kraliyet ailesiyle birlikte, kırk yılını 
Midyan’da bir çoban olarak ve kırk 
yılını da İsraillileri Vaat Edilen Di-
yar’a götürmekte onlara önderlik 
ederek geçirdi. Aynı şekilde, Pav-
lus’un mektuplarından bazıları, on-
ları hapisteyken yazdığının bilin-
cinde olduğumuzda daha anlamlı 
bir hal alırlar.  

Kutsal Kitap karakterleri birbirlerin-
den kişisel olarak nasıl da ayrılıyor-
lar? Pavlus, Petrus ve Yuhanna, ilk 
kilisede güçlü önderlerdi. Tanrı, 
Kendi gerçeklerini insanlara bildir-
mek için hepsini kendilerine has 
özellikleri ve yetenekleriyle kullan-
dı. Pavlus iman elçisi, Petrus umut 
elçisi, Yuhanna ise sevgi elçisi ola-
rak tanınır. 
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Bu kişilerin kuvvetli yönlerini gör-
düğümüz gibi zayıf yanlarını da gö-
rüyoruz. Başarısızlıklarının bazıları 
geleceklerini nasıl etkiledi? Tanrı, 
incelediğiniz kişinin hayatında ne-
ler yaptı? 

Kişinin hayatındaki büyük olaylara 
dikkat edin. Sıkıntılı ya da mutlu 
zamanlarda nasıl bir tepki vermiş? 
Hayatında hangi değişiklikler ger-
çekleşmiş? Yaşadığı zamana ve bu-
gün bizim yaşamlarımıza ne tür 
katkılarda bulunduğunu öğrenin. 

Bu noktaları gözlemledikten sonra, 
bu kişinin hayatından aldığınız 
dersleri özetleyin. 
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ÖNEMLİ GERÇEKLERİN BİR 
LİSTESİNİ YAPIN 

Kişinin ismi 
İsminin anlamı 
Doğduğu ya da oturduğu yer 
Akrabalarının ve arkadaşlarının 
isimleri 
Tarihteki yeri 
Kişisel özellikleri 
Zayıflıkları 
Kuvvetli yönleri 
Önemli olaylar 
Önemli etkinlikleri 
Hayatından alınan dersler 
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YAKUP’UN ÖYKÜSÜ 

Yakup’un yaşamının incelenmesi, 
bir karakter incelemesi olarak özel-
likle yararlıdır. Karakterinde hatalar 
olan bir adamdı. Başkalarından ya-
rarlanmaya çalıştı. Yakup’un yap-
mış olduğu bu hatalar Kutsal Kitap’ 
ta kaydedilmiştir. Hepimiz Yakup’ta  
kendimizden bir şeyler görebiliriz!  

Buna karşın Tanrı’nın lütfu ve gücü 
onu hileci birinden Rab’le özel bir 
ilişkisi olan bir prense dönüştürdü. 
(Bkz. Romalılar 9:10-13). Kutsal Ki-
tap, Yakup’un deneyimini hepimize 
uyarlar: “Öyle ki, Tanrı'nın seçim 
yapmaktaki amacı yapılan işlere 
değil, kendi çağrısına dayanarak 
sürsün” (Romalılar 9:16). Tanrı’nın 
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bizi değiştirmesine izin verirsek, 
bizler için de umut olduğu tartışıl-
maz bir gerçektir. 

Yakup’un yaşamını incelerken yap-
mamız gereken ilk şey, onunla ilgili 
ayetleri bulmaktır. Yakup'un yaşam 
hikâyesi Yaratılış 25-50’de yer alır. 
Kendisinden, Matta 1:2; 8:11; Luka 
1:32-33; Yuhanna 4:5-6; Elçilerin 
İşleri 7:8-16,32; Romalılar 9:11-13; 
İbraniler 11:9,13,21 de dahil olmak 
üzere  birçok başka ayette kısaca 
söz edilir.  

İkinci olarak, ayetleri okuyun ve 
notlar alın. Yakup, ikiz kardeşi olan 
Esav’dan hemen sonra dünyaya 
gelmişti. Doğduğunda onun topu-
ğunu tuttuğu görüldü. Yakup, ‘hile-
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ci’ anlamına gelir (Yaratılış 25:26). 
Yakup’un annesiyle babası, İshak 
ve Rebeka’ydı. Dedesi İbrahim ise, 
İbrani ulusunun babası olarak tanı-
nıyordu. İbrahim, Sam aracılığıyla 
dolaysız olarak Nuh’un soyundan 
geliyordu (11:10-26). 

Yakup, anne babası ve kardeşi 
Esav’la birlikte yaşıyordu. Sessiz 
bir adamdı ve annesi onu diğer kar-
deşinden daha çok seviyordu 
(25:27-28), ama hilekârdı (25:31-
34). Ağabeyinin büyük oğul olarak 
doğum hakkını, daha sonra ise kut-
samalarını çaldı (27:33-36). 

Bundan sonra, Yakup’un Esav’ın öf-
kesinden kaçmak için evinden ay-
rılması gerekiyordu. Dayısı Lavan’la 
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yaşamak için Harran’a gitti (27:42-
43). Bu süre içinde Lavan onu kan-
dırdı. Yakup Rahelle evlenmek isti-
yordu, ama Lavan ona önce Rahel'in 
ablası Lea’yı verdi (29:23). Bunun 
sonucu olarak Yakup’un Rahel’i al-
mak için on dört uzun yıl çalışması 
ve sonra da kendisine ait bir sürü 
sahibi olmak için altı yıl daha çalış-
ması gerekti (31:41). Lavan, durumu 
daha da kötüleştiren bir biçimde, 
Yakup’un ücretini on kez değiştirdi 
(31:7). 

Yakup’un yaşam öyküsü birkaç yer-
de gözler önüne serilir. BeerŞeva’ 
da hileciydi (28:10). Harran’da, La-
van’a hizmet etti ve hem kandıran, 
hem de kandırılan oldu (30:25-43). 
Hevron ve Peniel’de Tanrı’yla karşı-
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laşmasından sonra kutsandı (32:29 
-30). Hayatının sonunda ise Mısır’ 
da kendisine çok saygı duyulan bir 
bilge oldu (46:3-4). 

Yakup, doğası bakımından hile yap-
maya meyilli bir insandı. Ama yan-
lış şeyler yaptığı halde, yüreğini 
Tanrı’nın vaat etmiş olduğu şeylere 
verdi (25:23). Hem Esav’ın değer 
vermediği doğum hakkının, hem de 
kutsamanın değerine inandı (25:33 
-34). Ruhsal değerlerin önemini bi-
liyordu. Tanrı’nın, kendisi hakkın-
daki vaatlerini içeren rüyadan son-
ra, Beytel’de insanların Tanrı’ya ta-
pınması için bir anıt dikti. Tanrı’ya, 
O’nun kendisine verdiği her şeyin 
onda birini geri vereceğine dair ye-
min etti (28:18-22). 
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Ama yine de yaptığı yanlışların acı-
sını çekti. Kızı Dina’nın iffeti bozul-
du. Oğulları hileci ve katil oldular 
(34). Sevgili karısı Rahel doğum ya-
parken öldü (35:16-20). Rahel’den 
olan ilk oğlu Yusuf’u kaybetti 
(37:34-35). Dördüncü oğlu Yahuda’ 
nın onursuzluğunu hissetti (38) ve 
en küçük oğlu Benyamin’den ayrıldı 
(43). 

Yakup’un yaşamına baktığımızda, 
krizin Tanrı’yla güreştiği Peniel’de 
gerçekleştiğini görüyoruz. Yakup’ 
un Beytel’de Tanrı’ya yemin etme-
sinin üzerinden yirmi yıl geçmişti. 
Yakup’un Tanrı’yla mücadelesi yüz 
yüze bir savaşla sona erince Tanrı, 
Yakup’un ismini, Tanrı’yla güreşir 
anlamına gelen İsrail olarak değiş-
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tirdi. Yakup’a yeni bir kutsama ver-
di (32:24-30). Yakup, sorunlar ve 
trajedilerin ortasında bile, hayatı-
nın geri kalan kısmını Tanrıya tes-
lim etti (47:9). Tanrı, Yakup’un ge-
leceği görmesine, Yusuf’un oğul-
larını (48:13-20) ve kendi oğullarını 
kutsamasına izin verdi (49). 
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SEKİZ
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ZAMANINDA 
YAPILAN İNCELEME 

Derin düşünme incelemesi kişisel 
bir olgudur ve amacı sizi Tanrı’ya 
yaklaştırmaktır. Derin düşünme uy-
gulamanız sizi derin ruhsal gerçek-
lerle ilişkiye geçirir. Kutsal Ruh 
sizin kılavuzunuzdur. Ama Şeytan 
bundan hoşlanmaz ve insanın Tan-
rı’ya yakın olmasını istemez. 

Tanrı Sözü’nü hayatınıza uygula-
dıkça, Şeytan sizinle savaşacaktır. 
Şeytan sizin cesaretinizi kırmak ve 
bu şekilde Tanrı’dan kuşku duyma-
nızı sağlamak ister. İçinizde ruhsal 
bir çatışma yaratır. 
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İsa bizlere ruhsal çatışmayla nasıl 
başa çıkabileceğimizi göstermiştir. 
Şeytan, çölde İsa’yı ayartmaya 
çalıştığında (bkz. Matta 4:1-11), İsa 
ona karşı koydu. İsa, dünyadaki en 
güçlü silahı kullanarak onunla sa-
vaştı. Kutsal Kitap ayetlerini aktar-
dı. Şeytan’ın kaçması gerekti, çün-
kü Tanrı Sözü, gerçek ve yaşamdır. 
Efesliler 6:17’de, Söz’e, “Ruh’un 
kılıcı” adı verilir. Onunla, “İblis'in 
hilelerine karşı durabilecek... kötü 
günde dayanabilmek, gerekli her 
şeyi yaptıktan sonra yerinizde 
[durabilesiniz]” (6:11,13). Tanrı 
Sözü onu yüreğinizde sakladığınız-
da size, temizlenme, iyileşme ve 
zafer getirir. 
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Bu derste şunları  
inceleyeceksiniz...  

Derin Düşünme Zamanında Yapılan 
İncelemenin Değeri 
Derin Düşünme Zamanında Yapılan 
İncelemenin Ana Hatları 
Derin Düşünme Zamanında Yapılan 
İncelemenin Hayatınıza Uyarlan-
ması 

DERİN DÜŞÜNME ZAMANINDA 
YAPILAN İNCELEMENİN DEĞERİ 

Bu kitabı incelerken edinmiş oldu-
ğunuz yetenekleri kullanarak Kut-
sal Kitap’tan çok şey öğrenebilirsi-
niz. Ama Tanrı Sözü’nü iyice anla-
mak için, Kutsal Kitap’ı derin dü-
şünmelisiniz. Derin düşünme za-
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manında yapılan inceleme, Tanrı’ 
nın Söz’ü hakkında kişiye özgü 
ruhsal nedenlerden ötürü bilgi 
edinmektir. 

Burada derin düşünme olarak kul-
landığımız sözcük aslında “güçlü 
sevgi” ve “bağlılık” anlamına gelir. 
Ayrıca, 'kişinin Tanrı’dan alçak-
gönüllülükle ve içtenlikle istediği 
bir dua etkinliği' anlamına da gelir. 
Derin düşünme zamanında yapılan 
inceleme, öğrencinin bütün dikka-
tini gerektirir. 

Mesih İnanlılar olarak hedefimiz, 
Mesih’te olmak ve Mesih’in içimiz-
de yaşamasıdır. İsa şöyle demiştir: 

Siz bende kalırsanız ve sözlerim 
sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, 
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size verilecektir. Babam çok meyve 
vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğ-
rencilerim olursunuz. Baba’nın be-
ni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. 
Benim sevgimde kalın. Eğer buy-
ruklarımı yerine getirirseniz sev-
gimde kalırsınız, tıpkı benim de 
Babamın buyruklarını yerine getir-
diğim ve sevgisinde kaldığım gibi... 
Bunları size, sevincim sizde olsun 
ve sevinciniz tamamlansın diye 
söyledim (Yuhanna 15:7-11).  

Derin düşünme zamanında yapılan 
inceleme, Mesih ve inanlı arasında 
birlik ve ilişki oluşturur. Bu zaman-
da Kutsal Kitap’tan kısa bir bölüm 
okuruz. Onu yavaşça ve belki de 
birkaç kez okuruz. Onun ne anlama 
geldiği anlayabilmek için dua ede-



 

 

196	

rek düşünürüz. Kendimize, “Bu 
bölüm benim yüreğime ne diyor? 
Benim şu anki gereksinimimle ilgili 
bir şey söylüyor mu? İsa’yı bana 
nasıl gösteriyor?” diye sorarız. 

Bu sürece Kutsal Kitap üzerinde 
meditasyon ya da derin düşünme 
zamanı denir ve “ilgimizi vermek” 
anlamına gelir. Aynı ayet ya da 
bölümü, zihnimiz onun anlamıyla 
ve Rab’bin huzuruyla dolana dek 
okuruz. Bu sırada Söz içimize girer 
ve bizi besler. 

Yazılı Söz bize Mesih’i vahyeder. 
Mesih, diri Söz’dür. Yazılı Söz’ü ne 
kadar iyi bilirsek diri Sözü de o 
kadar iyi tanırız. Mesih’i ne kadar 
iyi tanırsak O’nu o kadar çok sever 
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ve O’nun sözünü o kadar çok 
dinleriz. 

Kral Davut, Tanrı Sözü üzerinde 
derin düşünmüştü. “Bilgelik dökü-
lecek ağzımdan / Anlayış sağlaya-
cak içimdeki düşünceler” demişti 
(Mezmur 49:3). Biz Mesih’te olur-
sak Mesih de bizde olur ve bu şekil-
de O’nun düşüncelerine sahip olu-
ruz (1.Korintliler 2:15-16). Söz üze-
rinde derin düşünmemiz düşünce-
mizi yeniler. 

DERİN DÜŞÜNME ZAMANINDA 
YAPILAN İNCELEMENİN ANA 

HATLARI 

Davut, “Gözlerimi aç / yasandaki 
harikaları göreyim” diye dua etmiş-
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ti (Mezmur 119:18). Tanrı Sözü’nün 
mesajını nasıl basit, kişisel ve pra-
tik yapabileceğimiz konusunda 
inceleme yaparken bizim de bu 
şekilde dua etmemiz gerekir. 

Kutsal Kitap’taki her bölüm ana bir 
gerçeği içerir. Aynı yerde sık sık 
başka, daha az belirgin gerçekler 
de bulunur. Kutsal Ruh’un ne söy-
lemek istediğini bulmak sizin işi-
nizdir. Mesajı kolay anlaşılır bir 
hale getirmek için aşağıdaki beş 
adımı izleyin. 

İzlenecek Beş  Adım 
Okuyun. Kutsal Kitap incelemesi 
okumakla başlar. 1.Timoteyos 4:13’ 
te Pavlus, “kendini topluluğa Kutsal 
Yazılar'ı okumaya, öğüt vermeye, 
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öğretmeye ada” der. Ruhsal bakım-
dan sağlıklı olmak için her gün Tan-
rı Sözü’yle beslenmeliyiz. “Ancak 
zevkini RAB’bin Yasası’ndan alır / 
Ve gece gündüz onun üzerinde 
derin derin düşünür” (Mezmur 1:2).  

Kutsal Kitap’ın yazıldığı dönemler-
de, Veriya’da yaşayan bir grup 
imanlı, Kutsal Kitap incelemesine 
duydukları sevgileriyle tanınıyor-
lardı (Elçilerin İşleri 17:10-11). Bu 
kişiler sadece dinleyici olmaktan 
çok daha ileriydiler; Kutsal Yazılar’ı 
her gün araştırıyorlardı. İnceleme 
konusunda onlar gibi sadık olma-
mız gerekir. 

Kaydedin. Dikkatli bir Kutsal Kitap 
öğrencisi, Kutsal Kitap’ı okuyup 
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incelerken not alır. Kutsal Ruh anla-
yışınıza yol gösterdikçe kalem, göz-
ler ve akıl ruhsal gerçekleri “gör-
menize” yardım eden araçlardır. 

Araştırın. Kutsal Kitap gerçeği açık 
ve basittir, ama aynı zamanda derin 
anlamlar da içerir. Söz’ün derin an-
lamları, incelemelerimizde arama-
mız gereken “gümüş” ve “define 
arar” gibidirler (Süleyman’ın 
Özdeyişleri 2:4). 

Bağdaştırın. Bir bölümün anlamını 
yorumlamadan önce, onu bağlamı-
yla bağdaştırmalı, bağlantılı öğreti-
leri okumalıyız. Bu, her bölümün 
Tanrı Sözünün bütünüyle uyumunu 
bulmamıza yardım eder. 

Derin düşünün. Tanrı Söz’ü üzerin-



 

 

201	

de derin düşünmeliyiz. “Sözlerimi 
kabul eder / Buyruklarımı aklında 
tutarsan...” (Süleyman’ın Özdeyiş-
leri 2:2). Okuduğumuz şey üzerinde 
düşünmek için gerekli zamanı har-
cadığımızda Kutsal Ruh her zaman 
yüreklerimize seslenecektir: “Ne 
kadar severim yasanı! / Bütün gün 
düşünürüm onun üzerinde” (Mez-
mur 119:97). Derin düşünme konu-
sunda Süleyman’ın Özdeyişleri 
4:20-21’in buyruğunu yerine geti-
rirsek çok şey kazanırız.  

Tanrı’nın söylediğine dikkat ede-
rek, Tanrı’yı daha iyi tanıdıkça O ve 
Sözü hakkında daha çok bilgi edini-
riz. “Tanrı’nın sözlerini gerçekten 
dinlediğimizde” onların hayatımızı 
yönetmesine izin veririz. Söz dinle-
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meyi öğreniriz. Derin düşünme, yü-
reklerimizi Tanrı’ya açarak O’nun 
sözünü dinlemeyi ve O’na karşı 
olan sevgimizi dışa vurmayı sağlar. 
Tanrı sözünü derin düşünme, ya-
şam biçimimizi etkiler. 

DERİN DÜŞÜNME ZAMANINDA 
YAPILAN İNCELEMENİN 

HAYATINIZA UYARLANMASI 

Mesajı  Kiş isel Bir  Hale 
Getirmek 
Tanrı Sözü üzerinde derin düşüne-
rek inceleme yapmak, Kutsal Kitap’ 
ın mesajını açık ve kişisel bir hale 
getirir. Derin düşünme zamanında 
yapılan incelemenin değerli olan 
bölümü, ayetleri ezberlemektir. 
Tanrı bunu Yasa’nın Tekrarı 6:6-
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9’da buyurmuştur: 

Bugün size verdiğim bu buyrukları 
aklınızda tutun. Onları çocuklarını-
za belletin. Evinizde otururken, 
yolda yürürken, yatarken, kalkar-
ken onlardan söz edin. Bir belirti 
olarak onları ellerinize bağlayın, 
alın sargısı olarak takın. Evlerinizin 
kapı sövelerine, kentlerinizin kapı-
larına yazın. 

Tanrı Sözü’nü yüreklerimizde tut-
mak, bizleri Rab’be karşı günah iş-
lemekten alıkoyar (Mezmur 119:11). 
Şeytan’ı yenmemize (Vahiy 12:11; 
Luka 4:4) ve kutsal bir yaşam sür-
memize (Mezmur 119:9; Yuhanna 
15:3) yardım eder. Başarıya ulaş-
mamıza (Yeşu 1:8), imanımızın güç-
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lü olmasına (Romalılar 10:17) ve 
ruhsal bakımdan gelişmemize 
(1.Petrus 2:2) yardım eder. Ayrıca 
başkalarına tanıklık etmemize de 
yardımcı olur (2.Timoteos 3:16). 

Kutsal Kitap ayetlerini ezberlemek, 
Söz’ü kişisel bir hale getirmenin bir 
parçasıdır. Tanrı sözünü kendimize 
uyarlamalı ve adımlarımız için bir 
çıra, yolumuz için bir ışık yapmalı-
yız (Mezmur 119:105). Kendi kendi-
mize, “Bu ayet şu anda bana ne 
söylüyor? Bu konuda ne yapaca-
ğım?” diye sormalıyız. Kutsal Yazı-
lar, nasıl Tanrı Sözü’ne uygun bir 
şekilde hareket edebileceğimiz 
konusunda öğütler verir: 

Tanrı sözünü yalnız duymakla kal-



 

 

205	

mayın, sözün uygulayıcıları da 
olun. Yoksa kendinizi aldatmış olur-
sunuz. Çünkü sözün dinleyicisi 
olup da uygulayıcısı olmayan kişi, 
aynada kendi doğal yüzüne bakan 
kişiye benzer. Kendini görür, sonra 
gider ve nasıl bir kişi olduğunu he-
men unutur. Oysa mükemmel yasa-
ya, özgürlük yasasına yakından ba-
kıp ona bağlı kalan, unutkan dinle-
yici değil de etkin uygulayıcı olan 
kişi, yaptıklarıyla mutlu olacaktır. 
(Yakup 1:22-25). 

Tanrı Sözü’nü uygulamamızın çe-
şitli yolları vardır. Tanrı’nın buyruk 
ve yasaklarına uymalıyız. Örneğin, 
komşumuzu sevmeli (Luka 10:27), 
Mesih’teki kardeşimizi yargılama-
malıyız (Romalılar 14:13). Tanrı’nın 



 

 

206	

vermiş olduğu vaatleri kendimize 
mal etmeliyiz. Bize Mesih’le birlik 
içinde dolu bir yaşam verilmiş oldu-
ğunu bilmek yeterli değildir (Kolo-
seliler 2:10); o dolu yaşamı kendi-
mize mal ederek Tanrı’dan istemeli 
ve Mesih’teki özgürlüğümüzü kul-
lanmalıyız (Koloseliler 2:11,20).  

7’nci derste incelemiş olduğumuz 
gibi iyi olsun, kötü olsun başka kişi-
lerin örneklerinden ders almalıyız. 
En önemlisi, Tanrı’nın gerçek hak-
kında söylediklerine inanmalı ve 
onlara göre yaşamalıyız. Buna ör-
nek vermek için, Kutsal Kitap Me-
sih’te bir olduğumuzu (Efesliler 
2:14-18) ve bizi Mesih’e benzer 
kılan şeyin sevgi olduğunu öğretir 
(Efesliler 3:17-19; 1.Korintliler 13). 
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Bu gerçeklere verdiğimiz karşılık, 
onları yaşamlarımıza uygulayıp 
uygulamadığımızı gösterecektir. 

Mesajı  Pratik Bir Hale 
Getirmek 
Tanrı, müjdeyi başkalarıyla paylaş-
mamızı ister. Kutsal Kitap incele-
mesinin ana amacı Tanrı’nın gerçe-
ğini başkalarıyla paylaşmamıza 
yardım etmesidir. Bu, Tanrı Sözü’ 
nü başkalarına öğretmek için bize 
bilgi ve arzu verir. 

Öğrenim evde başlar. Tanrı Sözü’nü 
çocuklarımıza öğretmeliyiz (Yasa’ 
nın Tekrarı 6:7). Bilgi sahibi olmak 
(özellikle de kendi ailelerimizde) 
çocuklar ve gençler için bir sevinç 
kaynağıdır. 
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Koloseliler 3:16’da yazdığı gibi, 
“Tam bir bilgelikle birbirinize öğre-
tin, öğüt verin” gerekir. Pavlus, 
Timoteos’a şöyle demişti: 

Birçok tanık önünde benden işit-
tiğin sözleri, başkalarına da öğret-
meye yeterli olacak güvenilir kişi-
lere emanet et (2.Timoteos 2:2). 

Mesih, her imanlıya şu görevi ver-
miştir: “Dünyanın her yanına gidin, 
Müjde’yi bütün yaratılışa duyurun” 
(Markos 16:15). Bu görevin bir kısmı 
onlara öğretmektir (Matta 28:20). 
Mesih meyve vermemizi ister. “Siz 
beni seçmediniz, ben sizi seçtim. 
Gidip meyve veresiniz, meyveniz de 
kalıcı olsun diye sizi ben atadım. 
Öyle ki, benim adımla Baba'dan ne 
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dilerseniz size versin” demiştir 
(Yuhanna 15:16). 

İsa’nın söylediği sözleri söylemeye 
çalışmalıyız: “Benim yemeğim, beni 
gönderenin isteğini yerine getir-
mek ve O'nun işini tamamlamaktır” 
(Yuhanna 4:34). Gördüğünüz gibi, 
Tanrı bizleri oturup kurtuluşumu-
zun tadını çıkartmamız için kurtar-
mamıştır; başkalarına Kendisinden 
söz etmemizi bekler. Tanrı, Kutsal 
Kitap’ı bize kuvvet ve sevinç verdi-
ğinden dolayı incelememizi ister, 
ama en çok onu başkalarıyla pay-
laştığımızda hoşnut olur. Tanrı Sö-
zü’ne olan sevgimiz içimizde onu 
başkalarıyla paylaşma isteği uyan-
dırır. 
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Kutsal Kitap incelemesi sizin için 
bir yaşam biçimi halini alsın ve 
Tanrı sizi kutsasın. 

Kutsal Kitap’ı ne kadar çok inceler-
sek o kadar güzel bir hal alır. Onu 
ne kadar çok araştırırsak yürekleri-
mizi o kadar çok etkiler. Ona olan 
inancımız sınırsız bereket ve kutsa-
ma, onu yaşamamız sevinç ve 
esenlik getirir. Onu başkalarıyla 
paylaşmamız onun sonsuz gücünü 
ortaya çıkarır. 

Şimdi Ünite İki için yer alan soruları 
yanıtlamaya hazırsınız. 
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ÜNİTE İKİ BİLGİNİZİ TEST EDİN 
(Ders 5-8) 
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1 Kutsal Kitap’ın her kitabını ayrı 
ayrı incelemenin en büyük yararı, 

a) Mesih’in ikinci gelişinin tam 
olarak ne zaman gerçekleşeceğini 
önceden bildirebilmektir. 
b) tezatları görebilmektir. 
c) içimizde diri Söz’e sahip 
olmaktır. 
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1 Kutsal Kitap’ın her kitabını ayrı 
ayrı incelemenin en büyük yararı, 
a) Mesih’in ikinci gelişinin tam 
olarak ne zaman gerçekleşeceğini 
önceden bildirebilmektir. 
b) tezatları görebilmektir. 

c) içimizde diri Söz’e sahip 
olmaktır.  
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2 Kitapların incelemesindeki ilk 
adım, 
a) bu gerçekleri yaşamımıza 
uyarlamaktır. 
b) yazarın söylemek istediğini 
yorumlamaktır. 
c) yazarın söylediklerini okuyup 
gözlemlemektir.  
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2 Kitapların incelemesindeki ilk 
adım, 
a) bu gerçekleri yaşamımıza 
uyarlamaktır. 
b) yazarın söylemek istediğini 
yorumlamaktır. 
c) yazarın söylediklerini okuyup 
gözlemlemektir. 
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3 Koloseliler’i birkaç kez okuduktan 
sonra, ana temasının ne olduğunu 
gözlemliyoruz? 
a) Hıristiyan’ın Mesih’teki dolu 
yaşamını. 
b) Mesih’in ölümü ve dirilişini. 
c) Hıristiyan’ın göksel evini 
gözlemliyoruz.  
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3 Koloseliler’i birkaç kez okuduktan 
sonra, ana temasının ne olduğunu 
gözlemliyoruz? 
a) Hıristiyan’ın Mesih’teki dolu 
yaşamını. 
b) Mesih’in ölümü ve dirilişini. 
c) Hıristiyan’ın göksel evini 
gözlemliyoruz. 
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4 Koloseliler kitabında sünnet, 
gömülme ve ölüm simgeleri neyi 
ifade eder? 
a) Ayrılığın üç değişik düzeyini. 
b) Hıristiyan’ın günahtan özgür 
kılındığı gerçeğini. 
c) Günahtan hoş olmayan bir 
değişimi ifade eder.  
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4 Koloseliler kitabında sünnet, 
gömülme ve ölüm simgeleri neyi 
ifade eder? 
a) Ayrılığın üç değişik düzeyini. 
b) Hıristiyan’ın günahtan özgür 
kılındığı gerçeğini. 
c) Günahtan hoş olmayan bir 
değişimi ifade eder.
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5 Koloseliler mektubunda yer alan 
gerçeklerden yararlanmak için, 
a) onu hayatınıza uyarlamalısınız. 
b) ana noktaların düzgün bir 
çizelgesini çizmelisiniz. 
c) incelemelerinizi başka 
birisininkiyle kıyaslamalısınız.  
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5 Koloseliler mektubunda yer alan 
gerçeklerden yararlanmak için, 
a) onu hayatınıza uyarlamalısınız. 
b) ana noktaların düzgün bir 
çizelgesini çizmelisiniz. 
c) incelemelerinizi başka 
birisininkiyle kıyaslamalısınız.
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6 Koloseliler kitabı, Mesih’te dolu 
bir yaşamı nasıl sürebileceğimiz 
konusunda ne söylemektedir? 
a) Kitabın yazarı olan Pavlus’un 
örneğini izlemeliyiz. 
b) Mesih güç, özgürlük ve yeni 
ilişkilerle dolu bir yaşam sağlar. 
c) Koloseliler kitabında, İsa’nın 
Dağdaki Vaazındaki öğretilerinin 
çoğu tekrarlanır.  
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6 Koloseliler kitabı, Mesih’te dolu 
bir yaşamı nasıl sürebileceğimiz 
konusunda ne söylemektedir? 
a) Kitabın yazarı olan Pavlus’un 
örneğini izlemeliyiz. 
b) Mesih güç, özgürlük ve yeni 
ilişkilerle dolu bir yaşam sağlar. 
c) Koloseliler kitabında, İsa’nın 
Dağdaki Vaazındaki öğretilerinin 
çoğu tekrarlanır. 
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7 Kutsal Kitap’ın belirli bir 
öğretisini incelemek için, 
a) konusal bir inceleme 
yapmalısınız. 
b) biyografik bir inceleme 
yapmalısınız. 
c) bir kitap incelemesi 
yapmalısınız.  
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7 Kutsal Kitap’ın belirli bir 
öğretisini incelemek için, 
a) konusal bir inceleme 
yapmalısınız. 
b) biyografik bir inceleme 
yapmalısınız. 
c) bir kitap incelemesi 
yapmalısınız. 
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8 Konusal bir inceleme kişinin, 
a) çok az iş yapmasını gerektirir. 
b) kaynakları dikkatle araştırmasını 
gerektirir. 
c) sınırlı birkaç konudan bir 
tanesini seçmesini gerektirir.  
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8 Konusal bir inceleme kişinin, 
a) çok az iş yapmasını gerektirir. 
b) kaynakları dikkatle araştırmasını 
gerektirir. 
c) sınırlı birkaç konudan bir 
tanesini seçmesini gerektirir. 
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9 Konusal incelememize göre dua, 
a) yaşamlarımızda ara sıra gerekli 
olan bir şeydir. 
b) belirli zamanlarda gerçekleşen 
bir ayin gibidir. 
c) yaşamlarımızın düzenli ve 
sürekli bir parçasıdır.  
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9 Konusal incelememize göre dua, 
a) yaşamlarımızda ara sıra gerekli 
olan bir şeydir. 
b) belirli zamanlarda gerçekleşen 
bir ayin gibidir. 
c) yaşamlarımızın düzenli ve 
sürekli bir parçasıdır. 
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10 Bir konu seçtikten sonra, 
yapılacak ilk şey, 
a) konu hakkında bulabileceğiniz 
bütün kaynakları listelemektir. 
b) kaynakları özetlemektir. 
c) kaynakları sınıflandırmaktır.  
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10 Bir konu seçtikten sonra, 
yapılacak ilk şey, 
a) konu hakkında bulabileceğiniz 
bütün kaynakları listelemektir. 
b) kaynakları özetlemektir. 
c) kaynakları sınıflandırmaktır.
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11 Her zaman dua edebilmemizin 
nedeni nedir? 
a) Her zaman kendileri için dua 
edebileceğimiz düşmanlarımız 
olacaktır. 
b) Kutsal Kitap’ta bize bu konuda 
birçok örnek verilmiştir. 
c) Tanrı bizi her zaman işitebilir.  
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11 Her zaman dua edebilmemizin 
nedeni nedir? 
a) Her zaman kendileri için dua 
edebileceğimiz düşmanlarımız 
olacaktır. 
b) Kutsal Kitap’ta bize bu konuda 
birçok örnek verilmiştir. 
c) Tanrı bizi her zaman işitebilir. 
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12 Karakter incelemelerinin, ruhsal 
gerçekleri daha kolay anlamamıza 
yardım etmesinin sebebi nedir? 
a) Kutsal Kitap, gerçek insanların 
gerçek deneyimlerinden söz eder. 
b) Kutsal Kitap, insanların 
izlemeleri için bir dizi kuraldır. 
c) Kutsal Kitap’taki insanlar, 
kusursuz insanlara örnektirler.  
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12 Karakter incelemelerinin, ruhsal 
gerçekleri daha kolay anlamamıza 
yardım etmesinin sebebi nedir? 
a) Kutsal Kitap, gerçek insanların 
gerçek deneyimlerinden söz eder. 
b) Kutsal Kitap, insanların 
izlemeleri için bir dizi kuraldır. 
c) Kutsal Kitap’taki insanlar, 
kusursuz insanlara örnektirler. 
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13 Aşağıdakilerden hangisi 
karakter incelemeleri için iyi bir 
kuraldır? 
a) İncelememiz için iyi örnekler 
seçmek. 
b) Kişi hakkında mümkün olduğu 
kadar çok şey öğrenmek. 
c) Adem’den başlayarak sırasıyla 
Kutsal Kitap’taki bütün kişilikleri 
incelemek.  
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13 Aşağıdakilerden hangisi 
karakter incelemeleri için iyi bir 
kuraldır? 
a) İncelememiz için iyi örnekler 
seçmek. 
b) Kişi hakkında mümkün olduğu 
kadar çok şey öğrenmek. 
c) Adem’den başlayarak sırasıyla 
Kutsal Kitap’taki bütün kişilikleri 
incelemek. 
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14 Biyografik incelemelerde, 
a) kendimizi incelediğimiz kişiyle 
özdeşleştirmemiz yararlıdır. 
b) kişi hakkında değişik kaynaklara 
bakmamamız yararlıdır. 
c) kusursuz hayatlar yaşamış 
kişiler üzerinde yoğunlaşmamız 
yararlıdır.  
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14 Biyografik incelemelerde, 
a) kendimizi incelediğimiz kişiyle 
özdeşleştirmemiz yararlıdır. 
b) kişi hakkında değişik kaynaklara 
bakmamamız yararlıdır. 
c) kusursuz hayatlar yaşamış 
kişiler üzerinde yoğunlaşmamız 
yararlıdır.  
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15 Yakup iyi bir biyografik 
incelemedir, çünkü 
a) kusursuz bir insandı. 
b) hataları bize yardımcı olmak için 
kaydedilmiştir. 
c) çok seyahat etmiştir.  
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15 Yakup iyi bir biyografik 
incelemedir, çünkü 
a) kusursuz bir insandı. 
b) hataları bize yardımcı olmak için 
kaydedilmiştir. 
c) çok seyahat etmiştir.  
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16 Yakup’un hayatından 
çıkardığımız ders, 
a) kendimize iyi paylar 
çıkarmamızdır. 
b) her şeyin Tanrı’nın merhametine 
bağlı olduğudur. 
c) küçük bir günahın kabul 
edilebilir bir durum olduğudur.  
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16 Yakup’un hayatından 
çıkardığımız ders, 
a) kendimize iyi paylar 
çıkarmamızdır. 
b) her şeyin Tanrı’nın merhametine 
bağlı olduğudur. 
c) küçük bir günahın kabul 
edilebilir bir durum olduğudur. 
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17 Derin düşünme zamanında 
yapılan incelemenin önemli bir 
kısmı, 
a) konumuz hakkında birçok 
kaynağı listelemektir. 
b) ana noktaları ana hatlar halinde 
düzenlemektir. 
c) Kutsal Kitap’taki bir bölüm 
üzerinde derin düşünmektir.  



 

 

245	

17 Derin düşünme zamanında 
yapılan incelemenin önemli bir 
kısmı, 
a) konumuz hakkında birçok 
kaynağı listelemektir. 
b) ana noktaları ana hatlar halinde 
düzenlemektir. 
c) Kutsal Kitap’taki bir bölüm 
üzerinde derin düşünmektir. 
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18 Aşağıdakilerden hangisi Kutsal 
Kitap üzerinde derin düşünme 
zamanında yapılan incelemeye 
hakkında doğru bir cümledir? 
a) Kutsal Kitap’ın içerdiği gerçekler, 
okuyarak ve notlar alarak kolayca 
öğrenilir. 
b) Kutsal Kitap’ın içerdiği 
gerçekler, öğrenildikten sonra bir 
daha unutulmazlar. 
c) Derin anlam aranmalı ve kişisel 
yaşama uygulanmalıdır.  
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18 Aşağıdakilerden hangisi Kutsal 
Kitap üzerinde derin düşünme 
zamanında yapılan incelemeye 
hakkında doğru bir cümledir? 
a) Kutsal Kitap’ın içerdiği gerçekler, 
okuyarak ve notlar alarak kolayca 
öğrenilir. 
b) Kutsal Kitap’ın içerdiği 
gerçekler, öğrenildikten sonra bir 
daha unutulmazlar. 
c) Derin anlam aranmalı ve kişisel 
yaşama uygulanmalıdır. 
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19 Kutsal Kitap’ın buyruklarına 
uyup onun gerçeklerine göre 
yaşadığımızda, 
a) Tanrı’ya karşı yapmamız 
gerekenden fazlasını yapmış 
oluruz. 
b) mesajı kendimiz için kişisel 
olarak algılamış oluruz. 
c) esaret içinde yaşamış oluruz.  
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19 Kutsal Kitap’ın buyruklarına 
uyup onun gerçeklerine göre 
yaşadığımızda, 
a) Tanrı’ya karşı yapmamız 
gerekenden fazlasını yapmış 
oluruz. 
b) mesajı kendimiz için kişisel 
olarak algılamış oluruz. 
c) esaret içinde yaşamış oluruz.
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20 Derin düşünme zamanında 
yapılan incelemedeki ana 
hedefimiz, 
a) Kutsal Kitap’ı her gün aynı saatte 
okumak olmalıdır. 
b) kurtuluşumuzun tadını tek 
başımıza çıkartmak olmalıdır. 
c) müjdenin gerçeklerini 
paylaşacak konuma gelmek 
olmalıdır.  
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20 Derin düşünme zamanında 
yapılan incelemedeki ana 
hedefimiz, 
a) Kutsal Kitap’ı her gün aynı saatte 
okumak olmalıdır. 
b) kurtuluşumuzun tadını tek 
başımıza çıkartmak olmalıdır. 
c) müjdenin gerçeklerini 
paylaşacak konuma gelmek 
olmalıdır.  
 
Ünite İkinin gerektirdiklerinin sonu. 
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SON BİR SÖZ 

Bu özel bir kitaptır, çünkü sizinle 
ilgilenen insanlar tarafından yazı-
lmıştır. Bu kişiler, dünyadaki he-
men hemen herkesi rahatsız eden 
soru ve sorunlara iyi yanıtlar bul-
muş mutlu insanlardır. Bu mutlu 
insanlar, Tanrı’nın, buldukları ya-
nıtları başkalarıyla paylaşmalarını 
istediğine inanıyorlar. Kendi soru 
ve sorunlarınızı yanıtlamak ve ha-
yatta kendiniz için en iyi yolu bul-
mak için önemli bazı bilgilere ihti-
yacınız olduğuna inanıyorlar.
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BU KİTABIN TEMEL GERÇEKLERİ 

1. Bir Kurtarıcı’ya ihtiyacınız var.  

Romalılar 3:23  
Çünkü herkes günah işledi ve 
Tanrı'nın yüceliğinden yoksun 
kaldı.  

Hezekiel 18:20  
Ölecek olan günah işleyen kişidir. 
Oğul babasının suçundan sorumlu 
tutulamaz, baba da oğlunun suçun-
dan sorumlu tutulamaz. Doğru kişi 
doğruluğunun, kötü kişi kötülüğü-
nün karşılığını alacaktır.  

2. Siz kendi kendinizi kurtaramaz- 
sınız.  
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1.Timoteos 2:5 

Çünkü tek Tanrı ve Tanrı'yla insan-
lar arasında tek aracı vardır. O da 
insan olan ve kendisini herkes için 
fidye olarak sunmuş bulunan Mesih 
İsa'dır.  

Yuhanna 14:6  
İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im” 
dedi. “Benim aracılığım olmadan 
Baba'ya kimse gelemez.  

3. Tanrı dünyadaki insanların kur- 
tulmalarını istemektedir.  

Yuhanna 3:16–17  
“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok 
sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle 
ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mah-
volmasın, hepsi sonsuz yaşama ka-
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vuşsun. Tanrı, Oğlu'nu dünyayı yar-
gılamak için göndermedi, dünya 
O'nun aracılığıyla kurtulsun diye 
gönderdi.  

4. Tanrı, Kendisine iman edenlerin 
hepsini kurtarması için İsa’yı ha- 
yatını vermek üzere gönderdi.  

Galatyalılar 4:4–5  
Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa al-
tında olanları özgürlüğe kavuştur-
mak için kadından doğan, Yasa al-
tında doğan öz Oğlu'nu gönderdi. 
Öyle ki, bizler oğulluk hakkını ala-
lım.  

1.Petrus 3:18  
Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya 
ulaştırmak amacıyla doğru kişi 
olarak doğru olmayanlar için gü- 
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nah sunusu olarak ilk ve son kez 
öldü. Bedence öldürüldü, ama ruh-
ça diriltildi.  

5. Kutsal Kitap bizlere kurtuluş yo- 
lunu gösterir ve bizlere İsa Mesih 
İnanlısı'na yakışır yaşamında nasıl 
büyüyebileceğimizi öğretir.  

Yuhanna 15:5  
Ben asmayım, siz çubuklarsınız. 
Bende kalan ve benim kendisinde 
kaldığım kişi çok meyve verir. Ben- 
siz hiçbir şey yapamazsınız.  

Yuhanna 10:10  
Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok 
etmek için gelir. Bense insanlar ya-
şama, bol yaşama sahip olsunlar 
diye geldim.  
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2.Petrus 3:18  
Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarıcı-
mız İsa Mesih'in lütfunda ve O'nu 
tanımakta ilerleyin. Şimdi ve son-
suza dek O'na yücelik olsun! Amin.  

6. Sonsuzluğu nerede geçireceği- 
nize kendiniz karar verirsiniz.  

Matta 10:32-33  
“İnsanların önünde beni açıkça 
kabul eden herkesi, ben de gökler- 
deki Babam'ın önünde açıkça ka- 
bul edeceğim. İnsanların önünde 
beni inkâr edeni, ben de göklerdeki 
Babam'ın önünde inkâr edece- 
ğim.”  

Yuhanna 3:35-36  
Baba Oğul'u sever; her şeyi O'na 
teslim etmiştir. Oğul'a iman edenin 
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sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul'un 
sözünü dinlemeyen yaşamı görme- 
yecektir. Tanrı'nın gazabı böylesi- 
nin üzerinde kalır.  
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Bu Kitabın Yazarı Hakkında 
 
Thomas Maphori, kendi bölgesinde 
incelemelerde bulunup çalışmayı 
seçmiş olan Afrikalı bir kilise önde-
ridir. Üç yıl boyunca Güney Afrika 
Cumhuriyeti'nin Rustenburg ken-
tindeki Afrikan Kutsal Kitap Ensti-
tüsü'ne gitti.  

Öğretmenlik ve kilise önderliği yap-
manın yanı sıra, içinde yaşadığı 
topluma etkin bir ilgi göstermiş ve 
iki yıl boyunca okulun yönetim ku-
rulu sekreterliğini yapmıştır. Eşinin 
adı Matşediso'dur ve iki çocukları 
vardı. 
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KÜRESEL ÜNİVERSİTE KURS DİZİSİ 

TANRI'YA YAKIN OLMAK 
Dua Ettiğinizde  
Kutsal Kitap'ı Nasıl İnceleyebiliriz? Kutsal 
Ruh Kimdir? 
Mesih İmanlıları Nasıl Tapınır?  

TANRI'YI  ANLAMAK 
İsa Mesih'te Yeni Yaşam Kutsal Kitap: 
Tevrat, Zebur Ve İncil Tanrı Sözü müdür? 
Yuhanna'nın Müjdesi I 
İsa Mesih Kimdir?  
Neye İnanıyoruz?  

TANRI GİBİ OLMAK 
Tanrı'nın Tasarımı - Sizin Seçiminiz 
Kutsal Kitap'a Göre Ahlak  
Evlilik ve Yuva  
Isa Mesih İnanlısı Ve İçinde Yaşadığı 
Toplum  

TANRI'YA HİZMET ETMEK 
Kilise Kiliseler Ne Yapar?  
Kişisel Müjdecilik  

Öğreti Hizmeti 
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   Türkçe Kutsal Kitap'ı	
Nereden Elde Edebilirim? 

Yeni Yaşam Yayınları  
Açıklamalı  Kutsal Kitap 
(NIV Study Bible notlarıyla) 

www.yyyayinlari.com 
 

Yeni Yaşam 
Açıklamalı  Kutsal Kitap 
(Life Publishers notalarıyla) 

www.yyyayinlari.com 
 

YouVersion  
Kutsal Kitap Uygulaması 
Hemen indirin (%100 bedava): 

https://www.bible.com/app 
 

Bu kitap 
Pınarbaşı Yayınları işbirliğiyle 

bir Küresel Üniversite yayımıdır.	
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Bu kitap Apple şirketinin bedava sunu 

olan San Francisco Compact adlı 
yazıtipi ailesiyle hazırlanmıştır. Bu 
yeni font özellikle çok küçük harf 

boylarına küçük cep telefon 
ekranlarına uygun yüksek 

okunabilirliği sağlamak için 
yaratılmıştır. 

This book has been prepared using the 
San Francisco Compact font family, 
created and offered for free by the 

Apple corporation. It has been created 
specifically to provide high readability 
at very small point sizes on small cell 

phone screens. 
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Kutsal Kitap’ı  Nasıl   
İncelemeliyiz? 

*Kutsal Kitap’ın sizin için neler 
yapabileceğini, 

*Kutsal Kitap’ı nasıl 
inceleyebileceğinizi, 

*Rab’le geçirdiğiniz zamanınızı nasıl 
zenginleştirebileceğinizi bilmek ister 
misiniz? 

Eğer bu sorulara yanıtınız “Evet” ise, 
Kutsal Kitap’ı Nasıl İncelemeliyiz? adlı 
kitap tam size göre. Kutsal Kitap konu-
sundaki temel bilgiler ve özel noktalar, 
kendi kendinize inceleme konusunda 
size bir başlangıç sağlayacaklardır. Bu 
sayede Tanrı Sözü üzerine sağlam bir 
temel bina edebilirsiniz 
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