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KUTSAL
KİTAP

Denizciler korkmuşlardı. Korkunç bir fır-
tına olmuştu ve arkadaşlarından bazıları 
boğulmuştu. Kaybolmuşlardı ve yanıtını 
bulamadıktan birçok soru kendilerini ra-
hatsız ediyordu. Nereye gidiyorlardı? Bu 
yolculuk ne kadar sürecekti? Evlerine bir 
daha dönebilecekler miydi?

Yıl 1492'ydi ve bu adamların kaptanı, 
Kristof Kolomb onların sorularını yanıt-
layamıyordu. Hindistan'ı ararken, onları 
Atlantik Okyanusu'nun öbür tarafına 
bilinmeyen bir yolculuğa çıkartmıştı. 
Hindistan yerine Amerika'da bir ada 
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bulmuşlardı. Burada kendisi ve denizci-
leri içme suyu bulmuş ve hayatları kur-
tulmuştu.

Günümüzde buna benzer bir öykünün 
tekrarlanması pek olası değildir. Ellerin-
de güvenilir  deniz ve kara haritaları 
olan günümüz kaptanlarının yollarını 
kaybetmeleri mümkün değildir.

Bazı insanlar karada oldukları halde, 
kendilerini fırtınalı bir okyanustaymış 
gibi hissederler. Kendi kendilerine, 
"Nereye gidiyorum? Kayıp mıyım? Doğru 
yolu bulabilecek miyim?" sorularını sor-
maktadırlar. Tanrı sorularımızı duydu ve 
bizlere hayatlarımızda yol göstermek 
için bir Kitap verdi bile.
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Yanıtları aramadan önce, bu harika Ki-
tap'a birlikte bakalım. Onun nasıl yazıl-
dığını ve bize nasıl verildiğini görelim.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz

* Kutsal Kitap'ın Kaynağı ve Yapısı 
* Kutsal Kitap'ın Amacı

KUTSAL KİTAP'IN
KAYNAĞI VE YAPISI

66 bölümden oluşan Kutsal Kitap, Tanrı' 
nın bize vermiş olduğu küçük bir kütüp-
hane gibidir. Kutsal Kitap'ın ilk kısmı 
olan Eski Antlaşma 39 kitap içerir. İkinci 
kısım olan Yeni Antlaşma, 27 kitap içe-
rir.
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Bu kitaplar, 1600 yıldan uzun bir dönem 
boyunca yaklaşık 40 kişi tarafından ya-
zılmıştır. Kutsal Kitap bize bu adamların 
Tanrı'nın kutsal adamları olduğunu söy-
ler. Bu kişiler, krallar ve çiftçiler, şairler 
ve tüccarlar, askeri ve dinsel liderlerdi. 
Farklı geçmişler, farklı şehirlerden geli-
yorlardı ve farklı ilgi alanları vardı.

Kutsal Kitap'ın kitapları, tarih, peygam-
berlik ve şiir gibi birçok farklı konuyu 
kapsar. İçinde şarkılar ve özdeyişler 
adını taşıyan bilge sözler vardır. Genç, 
ihtiyar herkesi ilgilendirecek hikâyeler 
içerir. Buna karşın hepsi kusursuz bir 
bütün oluşturur çünkü bir tek merkezi 
teması vardır, bu da Tanrı'yla insan 
arasındaki ilişkidir.
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KUTSAL KITAP'IN
AMACI

Bu dersin ilk kısmında size çelişki gibi 
görünen bir şey görmüş olabilirsiniz. 
Tanrı'nın bize Kutsal Kitap'ı verdiğini 
söylüyor ama aynı zamanda da onu 
insanların yazdığını söylüyor. Böyle bir 
şey nasıl olabilir?

Kutsal Kitap'ı yazan kırk adam Tanrısal 
olarak esinlendirilmişlerdi. Bunun anlamı, 
Kutsal Ruh'un yazarların akıllarına Tanrı' 
nın yazmalarını istediği düşünceleri koy-
muş olduğuydu. 2.Timoteos 3:16, "Kut-
sal Yazılar'ın tümü Tanrı esinlemesidir" 
der. Bu ayet bizlere Kutsal Kitap'ın ne-
den verildiğini söylemektedir : “...öğret-
mek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk 
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konusunda eğitmek için yararlidir.”

Tanrı bizlere, doğru yaşama konusunda 
talimatlar vermiştir çünkü Tanrı bizim 
için en iyisini istemektedir. Kendi ilke-
lerine göre yaşamadığımızda kendimize 
zarar verdiğimizi bilir. Kafalarımız, vü-
cutlarımız ve özellikle de ruhlarımız bun-
dan zarar görür. Kendimize zarar verme-
menin en iyi yolu Tanrı Sözü'ne içten-
likle itaat etmektir. Tanrı Sözü aracılı-
ğıyla Tanrı'yı kişisel olarak tanırız; O'nun 
yollarının bizim için en iyisi olduğunu 
anlarız.

Tanrı Sözü, bir çizelge ya da bir el kitabı 
gibi, yardım ve kuvvet bulmak üzere 
başvurmamız için yazılmıştır. Tanrı'nın
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bize verdiği talimatların daima yanı ba-
şımızda olması çok harikadır!

İçindekilere...


