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Kursa Genel Bakış 
 

Kurs Tanımı 

Bu kurs, Hristiyan teolojisinin her bir ana kategorisi olan Tanrı, Mesih, günah, kurtuluş 
vb. gibi temel öğretilerinin anlaşılmasını sağlar. Öğrenci, öğretilerdeki hatalardan 
nasıl kaçınılacağını öğrenecektir. Öğrenci Hristiyan öğretisini başkalarına 
öğretebilmek için donatılacaktır.  

Kurs Hedefleri 

(1) Hristiyan inancının temel öğretilerini öğrenmek. 

(2) Kutsal Kitabı, öğretinin kaynağı ve otoritesi olarak doğru şekilde kullanmak. 

(3) Öğretideki önemli hataları tanımak.  

(4) Tanrı ile ilişkimizi derinleştirmeye yardımcı olan anlayışa sahip olmak. 

(5) Başkalarına öğretmek için konu içeriğine ve düzenine sahip olmak. 

Sınıf Lideri için Açıklamalar ve Yönergeler 

Bu talimatlar, sınıfa nasıl en yüksek kalitede öğretilebileceğini açıklamaktadır. Sınıf 
lideri, Shepherds Global Classroom'dan sertifika alan öğrenciler için bu standardı 
korumalıdır. Bu standardın gerektirdiklerini karşılayamayan diğer gruplar için, 
öğretmen gereken standardı öğrencilerin yeteneklerine uyarlayabilir ve farklı bir 
sertifika verebilir.  

Bir dersin 90 dakika veya daha uzun süreceğini tahmin ediyoruz. Bir grubun her ders 
için iki kez toplanması en iyisi olabilir. Bir grup iki kez toplanırsa, bazı yönlendirmeler 
uyarlanmalıdır. Örneğin, iki seferde de test verilmez.  

Her öğrencinin bu kitabın bir kopyasına ihtiyacı vardır.  

Sınıf liderlerine notlar, dersin belirli bölümleri için yönergelerle birlikte kurs boyunca 
dahil edilir. İtalik yazılmıştır. 

Sınıf oturumunun başında, önceki dersin üzerine test yapın. Her öğrenci cevapları 
hafızasından yardım alarak yazmalıdır, başka bir yardım kullanılmamalıdır. Bir öğrenci 
testi geçemezse, başka bir zaman tekrar denemesine izin verebilirsiniz (Tahmini süre: 
10 dakika). ShepherdsGlobal.org adresinden indirebileceğiniz bir test cevap anahtarı 
mevcuttur.  

Testten sonra, önceki dersin amaçlar listesini gözden geçirme soruları olarak kullanın. 
Her amaç için bir soru sorun ve öğrencilerin açıklamasına izin verin (Tahmini süre: 
15 dakika). 
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Bir öğrencinin verilen bölümü okumasını sağlayarak yeni derse başlayın. Öğrencilerin 
dersin konusuyla ilgili bölümün ne dediğini kısaca tartışmalarına izin verin (Tahmini 
süre: 10 dakika).  

Her bölümü okuyup açıklayarak ders materyalini gözden geçirin. Sınıf üyeleri bazı 
bölümleri öğretebilir (Tahmini süre: 45 dakika). 

Kursta çok Kutsal Yazı kullanılır. Dipnotlarda "Okuyunuz" kelimesiyle başlayan  ayet 
referansları da sınıfta yüksek sesle okunmalıdır. Diğer dipnotlu Kutsal Yazılar 
metindeki ifadeleri destekler. Sınıfta bu pasajlara bakmak veya okumak gerekli 
değildir.  

► Sembolü bir tartışma sorusunu belirtir. Bazen tartışma soruları bölümü tanıtır; 
bazen sadece üzerinden geçen bölümü gözden geçirirler. Sınıf lideri soruyu sormalı 
ve öğrencilere cevabı tartışmaları için zaman tanımalıdır. O anda cevabı tam olarak 
açıklamaya gerek yoktur, özellikle de soru bir bölümü tanıtıyorsa.  

Sınıf, her dersin sonunda iki kez “İnanç Beyanı”nı birlikte okumalıdır.  

Her dersin sonunda, her öğrenciye verilen listeden bir Kutsal Kitap pasajı atanmalıdır. 
Bir sonraki sınıf oturumundan önce, pasajı okumalı ve pasajın konu hakkında ne 
dediğine dair bir paragraf yazmalıdırlar. Bu paragrafı bir sonraki oturumda sınıf 
liderine göstermeleri gerekir.  

Öğrenci, bu kurs sırasında en az yedi kez, sınıfta olmayan kişilere bir dersi veya dersin 
bir bölümünü öğretmelidir. Bu, kilisedeki bir sınıfta, evde Kutsal Kitabı inceleme 
grubunda veya başka bir ortamda yapılabilir. Her sınıf oturumunun sonunda, 
öğrencilere bu ödevi hatırlatın ve onlara son sınıf oturumundan bu yana herhangi bir 
öğretim yapıp yapmadıklarını bildirme şansı verin.  

Dersin sonunda, öğrencilere bir sonraki ders oturumundan önce bir sonraki dersin 
materyalini okumalarını hatırlatın (Duyurular ve ödevler için tahmini süre: 10 dakika).  

Öğrenci, Shepherds Global Classroom'dan bir sertifika almak istiyorsa, sınıf 
oturumlarına katılmalı ve ödevleri tamamlamalıdır. Bir öğrenci bir dersi kaçırırsa, 
kaçırdığı dersi çalışmalı, sınava girmeli ve yazma ödevini yapmalıdır. Kursun sonunda, 
tamamlanan ödevlerin kaydedilmesi için bir form verilir.  

Öğrenciler için Açıklamalar ve Yönergeler 

Her ders için materyali sınıf toplanmadan önce okumalısınız, böylece daha iyi 
anlayarak tartışmaya katılabilirsiniz.  

Her sınıf oturumunun başında, önceki dersin ardından bir sınava girmeye hazır olun. 
Verilen test sorularını çalışın.  
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Her zaman bir Kutsal Kitap, dersin basılı kopyası ve materyale kendi notlarınızı 
eklemek için bir kalem getirin.  

Kutsal Yazı referanslarına bakmaya, tartışma sorularını yanıtlamaya ve sınıf liderinin 
yönlendirdiği şekilde derse katılmaya hazır olun.  

Her dersin sonunda size bir Kutsal Yazı bölümü verilecektir. Bir sonraki sınıf 
oturumundan önce bölümü okuyun ve bölümün dersin konusuyla ilgili ne dediğini 
anlatan bir paragraf yazın. Paragrafı sınıf liderine gösterin.  

Bu kurs süresince en az yedi kez, sınıfta olmayan kişilere bir dersi veya dersin bir 
bölümünü öğretmelisiniz. Bu öğretim kilisede bir sınıfta, bir evde Kutsal Kitap çalışma 
grubunda veya başka bir ortamda yapılabilir. Birine her öğrettiğinizde sınıf liderine 
söyleyiniz. 
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Ders 1 
Tanrı’nın Kitabı 
 

Dersin Hedefleri 

(1) Öğrenci şunları açıklayabilecektir: 

● Genel vahiy ve özel vahiy kavramları. 
● Kutsal Kitabın doğruluğu hakkında kanıtların ne gösterdiği. 
● Kutsal Yazıların vahyinin doğru anlaşılması. 
● Neden Kutsal Yazıya ait esinlemenin hatasız olduğu. 
● “Esinlenmiş”, “yanılmaz” ve “hata yapmaz” terimleri. 
● Kutsal Kitabın neden tamamlandığı ve genişletilemez olduğu. 
● Kutsal Kitabın nasıl öğreti için birincil kaynak ve nihai otorite olduğu. 
● Kutsal Kitabın, bir Hristiyan’ın günlük yaşamında ne kadar önemli olduğu. 
● Kutsal Kitap hakkındaki Hristiyan inanışlarının beyanı. 

(2) Öğrenci, yanlış otoriteleri dinlemekten veya sınırlı bir amaçla Kutsal Kitabı 
incelemekten kaçınacaktır. 

Giriş 

Sınıf Lideri için Not: Genellikle oturum, önceki ders hakkında bir test ile ve önceki 
dersin hedeflerinin gözden geçirilmesiyle başlar. Bu ilk ders olduğundan, aşağıdaki 
Kutsal Yazıları okumaya yönelin. 

Mezmur 119:1-16'yı birlikte okuyun. Bu bölümün bize Kutsal Kitap hakkında ne 
söylediğini tartışın. 

Dünyanın Yaratıcısı Tanrı konuştu, Kendisini ve yaratılış amacını açıkladı. Tanrı'nın 
bize bildirdiği gerçeğe vahiy denir. Kutsal Kitap’ta "Vahiy" adında bir bölüm var ama 
bu söz aynı zamanda Tanrı'nın açıkladığı tüm gerçeği içinde kullanılır.  

► Tanrı'nın gerçeğini bize açıklamasının bazı yolları nelerdir? 

Vahiy Biçimlerinin Çeşitliliği 

Tanrı gerçeğini farklı şekillerde açıkladığı için iki kategoriden bahsediyoruz: Genel 
vahiy ve özel vahiy. 

Genel Vahiy 

Genel vahiy, O’nun yarattıklarına bakarak Tanrı hakkında anladıklarımızdır. Tanrı'nın 
şaşırtıcı aklını ve gücünü evrenin tasarımında görüyoruz. 
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Tanrının anlamını insanın tasarlanma şeklinde 
görüyoruz. Akıl yürütebiliyor olmamız, 
güzelliği takdir edebilmemiz ve doğru ile 
yanlış arasındaki farkı (mükemmel olmasa 
da) ayırt edebilmemiz, bize Yaratıcımızın bu 
yeteneklere daha yüksek bir derecede sahip 
olması gerektiğini gösterir. Tanrı'nın 
düşünebilen ve iletişim kurabilen biri olması 
gerektiğini biliyoruz çünkü bu yeteneklere biz 
sahibiz.  

Genel vahiy bize Tanrı'nın konuşabileceğini 
gösterdiğinden, özel bir vahyinde 
olabileceğini anlıyoruz. Tanrı konuşabildiği için, Tanrı'dan mesajların ve hatta 
Tanrı'dan bir kitabın da olması mümkündür. 

Genel vahiy ile insanlar bir Tanrı olduğunu, ona itaat etmeleri gerektiğini ve ona zaten 
itaatsizlik ettiklerini bilirler.1 Ancak genel vahiy bize Tanrı ile nasıl doğru bir ilişki 
kuracağımızı söylemez. Genel vahiy bize özel bir vahiye ihtiyaç olduğunu gösterir, 
çünkü o bize insanların günahkâr ve Yaratıcılarının önünde "mazeretsiz" olduklarını 
gösterir, ancak bize çözümü açıklamaz.  

Özel Vahiy 

Kutsal Kitabın ilhamıyla ve Mesih'in beden almasıyla özel vahiy meydana geldi. Özel 
vahiy, genel vahyin bize gösterdiği içinde olduğumuz durumu açıklar: düşmüş ve 
suçlu. Özel vahiy, Tanrı'yı tanımlar, düşüşü ve günahı açıklar ve Tanrı ile nasıl 
barışabileceğimizi gösterir.  

Kutsal Kitabın varlığından haberdar olmadığınızı hayal edin, Tanrı'nın var olduğunu 
fark ettiniz. Tanrı ile bir sorununuzun olduğunu biliyorsunuz. Ölümden sonra ne 
olduğunu bilmiyorsunuz. Yaşamın amacının ne olduğunu bilmiyorsunuz. Tanrı’ya nasıl 
yaklaşacağınızı bilmiyorsunuz.  

Sonra birinin size bir kitap gösterdiğini ve bu kitabın, o soruları yanıtlamak için 
Tanrı'dan geldiğini söylediğini hayal edin. Bu kitabın ne kadar değerli olduğunu 
anlayabiliyor musunuz? 

Kutsal Kitabın İddiası 

► Kutsal Kitap kendisi hakkında ne iddia ediyor? Kutsal Kitabın Tanrı'dan olduğunu 
iddia ettiğini gösteren bazı Kutsal Kitap ifadelerinden örnekler verin.  

 
1 Okuyunuz Romalılar 1:20. Bu ayet Tanrı’nın yarattığı dünyayı gözlemleyerek öğrendiğimiz bazı şeyleri anlatır.  

"Bu yasa [Tanrı'nın], sonsuzlukta 
yaşayan Yüce ve Kutsal Olan'ın 
bozulmaz bir resmidir. O, hiç 
kimsenin özünde görmediği, 

insanlara ve meleklere görünür 
kılınan Tanrı'dır. Tanrı'nın açık 

yüzüdür; Tanrı kendini yarattıklarına 
onların dayanabilecekleri şekilde 

açıkladı; yaşam vermek için açıkladı 
yok etmek için değil öyle ki Tanrıyı 
görsünler ve yaşasınlar. Bu, insana 

açılan Tanrı'nın kalbidir. " 
- John Wesley, "Tanrı Yasasının 
Kökeni, Özellikleri ve Kullanımı" 
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Önce Kutsal Kitabın kendisi hakkında öne sürdüğü iddiadan bahsedelim. Sonra, Kutsal 
Kitabın doğru olduğuna dair kanıtlara bakacağız. Kutsal Kitap Tanrı'nın Sözü olduğunu 
iddia ediyor. Eski Ahit'te, mesajların Tanrı'dan geldiğine dair 3000'den fazla ifade 
vardır ve genellikle "Ve sonra Rab dedi..." şeklinde ifade edilir.2 İsa Eski Ahit’in Tanrı 
tarafından vahiy edildiğini düşündü.3 Yeni Ahit'in yazarları Eski Ahit'in Tanrı'dan 
olduğunu düşündüler.4 Yeni Ahit'in yazarları, Yeni Ahit yazılarının Tanrı'dan ilham 
aldığını düşündüler.5 

Bir kişi Kutsal Kitabın kendiyle ilgili iddialarını kabul etmezse, kanıtlara bakmalıdır. 
Bir kez daha şunu hayal edin, Kutsal Kitap nedir bilmiyorsunuz. Tanrı'nın bir kişi 
olduğunu ve isterse konuşabileceğini biliyorsunuz. Öyleyse Tanrı'dan bir kitabın 
mümkün olabileceğini bilirsiniz. Sonra birisi size bir kitap gösterir ve bunun Tanrı'dan 
bir kitap olduğunu söyler.  

► Kutsal Kitabın gerçekten Tanrı’nın Sözü olduğunu nasıl bilebilirsiniz? Bunun nasıl 
olmasını beklersiniz?  

Müjdenin vaaz edildiği her yerde, dünyanın neresinde olursa olsun, insanlar onun 
gerçekliği hakkında içsel bir inanca sahip olurlar. Müjdeye inandıklarında ve tövbe 
ettiklerinde, Tanrı'nın bağışlamasını ve değişen bir hayatı tecrübe ederler. Pek çok 
insan için Kutsal Kitaba inanmanın ilk sebebi budur.6 

O zaman Tanrı ile ilişki içinde olanlar için, Tanrı'nın Ruhu Kutsal Yazı aracılığıyla 
konuşur, anlayış ve inanç verir. Kutsal Ruh'un Kutsal Kitabı kullanma şekli, Kutsal 
Kitabın Tanrı'nın Sözü olduğunu doğrular.7 

Tanrı'yla ilişki içinde yürüdükçe, Kutsal Kitap'ın O’nun doğasını ve bizimle çalışma 
şeklini doğru bir şekilde ortaya koyduğunu görürüz. Kutsal Kitap bize Tanrı ile bir 
ilişkiye başlamanın ve O'nunla beraber devam etmenin yolunu gösterir. Bu Kutsal 
Kitabın Tanrı’nın Sözü olduğunun kanıtıdır.8 

Peki ya kendi ruhsal deneyiminize dayanmayan kanıtlar istiyorsanız? Diğer dinlerdeki 
insanlar da ruhani deneyime sahiptir, ancak deneyimleri gerçeğe dayanmaz. 
Deneyimlerimizin gerçeğe dayandığını nasıl bilebiliriz? 

► Kutsal Kitabın söylediği şeyler hakkında doğru olduğuna dair kanıt var mı? 

Kutsal Kitap, çoğunun birbirlerini tanımadığı, kırktan fazla yazar tarafından, 1500 yıl 
süren bir süreçte yazılmıştır. Böyle bir kitaptan normalde ne bekleyebiliriz? Her türlü 

 
2 Örnekler, Çölde Sayım 34:1, 35:1, 9 bakınız. 
3 Okuyunuz Matta 5:17-18; Yuhanna 10:35; Markos 12:36. 
4 Okuyunuz Elçilerin İşleri 3:18; 2. Petrus 1:20-21; 2. Timoteos 3:16. 
5 Okuyunuz 1. Korintliler 14:37; 2. Petrus 3:16. 
6 Okuyunuz 1. Selanikliler 1:5. 
7 Okuyunuz Efesliler 6:17. 
8 Okuyunuz Mezmurlar 119:1-2. 



 
 

12 
 

hata ve çelişkiye sahip olacağını varsayarız. Ama Kutsal Kitapla ilgili şu gerçekleri bir 
düşünün: Kutsal Kitapta adı geçen binlerce coğrafi bölge bulundu; Kutsal Kitapta sözü 
edilen binlerce olay ve kişi tarihte doğrulandı; hiçbir keşif Kutsal Kitaptaki bir ifadeyi 
çürütmedi; Kutsal Kitap asla kendisiyle çelişmedi ve çelişmez. Bu tür ifadeler şimdiye 
kadar yazılmış diğer hiçbir kitap için doğru değildir. Kanıtlar, Kutsal Kitabın doğrudan 
Tanrı'dan ilham aldığı iddiasını destekler. 

Kutsal Kitabın Tanrı'nın Sözü olduğu iddiasını destekleyen kanıtları altı noktada 
özetleyebiliriz. Kutsal Kitabın gerçekten Tanrı'nın Sözü olduğunu biliyoruz çünkü: 

• Binlerce Kutsal Kitap gerçekleri doğrulanmıştır.  
• Kutsal Kitaptaki hiçbir ifade yalanlanmamıştır. 
• Kutsal Kitap kendisiyle çelişmez. 
• Müjde, etkileri ile ispatlanmıştır.  
• Tanrı'nın Ruhu Kutsal Kitap aracılığıyla konuşur. 
• Kutsal Kitap, Tanrı ile ilişkimize rehberlik eder. 

Esinlemenin Tanımı 

► Kutsal Kitap esinlendi demek ile ne demek istiyoruz? 

Bazen insanlar harika fikirleri olduğunda esinlendiklerini ve ilham aldıklarını 
hissederler, ancak Kutsal Kitap Tanrı'dan esinlendiğini iddia ettiğinde bundan daha 
fazlasını ifade eder.  

Kutsal Yazılar'ın tümü Tanrı'nın esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola 
getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır (2 Timoteos 3:16). 

"Tanrı'nın esinlemesidir" ifadesi, "Tanrı tarafından solunan" anlamına gelir. Kutsal 
Yazı, insan elindeki kalemlerden akmasına rağmen, bu ayetin vurguladığı, Kutsal 
Kitabın Tanrı'dan geldiğidir. Kutsal Kitap Tanrı’dan olduğu için, öğretmek ve benzeri 
konularda güvenilirdir. En iyi insanın yapabileceği en iyiden, daha iyidir. 

Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin 
özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden 
kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrının sözlerini 
ilettiler (2. Petrus 1:20-21). 

2. Petrus'taki bu ayetler, kelimenin tam anlamıyla yazarların Kutsal Ruh tarafından 
yöneltildiklerini söyler. Onların doğrulukları kendi bilgilerine bağlı değildi. Yazıların, 
Kutsal Ruh tarafından yönlendirilmesi veya taşınması sonucunda güvenilirliğinin 
Tanrı'dan kaynaklandığını gösterir. Kutsal Kitap, Tanrı kadar güvenilirdir. 

Esinleme, Tanrı'nın kendisini açıklayan ve bu açıklamayı yazılı hale getiren doğaüstü 
bir çalışmadır. Kutsal Kitap esinleme sayesinde ortaya çıkmış bir üründür. Kutsal 
Kitap, başka hiçbir kitaba benzemeyen bir esinleme ile elde edilmiştir. Kutsal kitabın 
esinlenmesi demek, kullanılan her bir kelimenin Tanrı’nın Sözü olduğu anlamına gelir. 



 
 

13 
 

Esinleme Nasıl Bir Şeydir? 

► Kutsal Kitabın yazarlarının, yazmadan önce 
Tanrı'nın hakikatine ermek için kullandıkları bazı 
yollar nelerdir?  

Bazen insanlar esinlemenin nasıl geldiğini merak 
ediyorlar.  Tanrı, Kendi gerçeğini nasıl iletti ve 
doğru kaydedildiğinden nasıl emin oldu? 
Tanrı'nın vahiy üslubu hakkında fark etmemiz 
gereken ilk gerçek, çeşitliliğe sahip olmasıdır. O 
belirli bir yöntemle sınırlı değildir.9 

Tanrı bazen Musa ile konuşurken olduğu gibi 
işitilebilir bir sesle konuştu.10 Diğer zamanlarda rüyalar veya görümler verdi ve yazar 
bunları tarif etti.11 Belki de Kutsal Yazıların en doğrudan Tanrı'dan gelen ve yazıya 
geçen kısmı, "Tanrı'nın parmağıyla yazılmış" bölümü olan İsrail ile yapılan 
antlaşmaydı.12 Kutsal Yazıların diğer bölümleri ise yazdırılmış gibi görünüyor, çünkü 
Mısır'dan Çıkış, Levililer ve Çölde Sayım'daki ana pasajlar "Ve Rab Musa ile konuşarak 
şöyle dedi" ifadesinden sonra gelir. 

Esinleme, Tanrı'nın yazara kelimeleri işitilebilir bir sesle söylediği anlamına gelmez. 
Çeşitli yazarlar arasında kişilikleri ve yazı stilleri açısından farklılıklar görürüz. 
Örneğin, Pavlus'un üslubu Petrus'un üslubundan çok farklıdır. Esinleme hakkındaki 
görüşümüz; Tanrı’nın insan yazarların kişiliklerini, kelime dağarcıklarını, yazı stillerini, 
eğitim ve tarihsel araştırmalarını kullandığıdır.  

Esinleme ilgili doğru görüş Tanrı’nın, insan yazarın hayal gücünü ve kişiliğini ilahi 
gerçeği ifade etmek için kullanarak, yalnızca gerçeği açığa vurmakla kalmayıp aynı 
zamanda tam doğruluk sağlamak için yazma sürecini denetleyerek kişiye tümüyle 
ilham verdiğidir. 

Bazı insanlar, Tanrı'nın sadece iletmek istediği fikirleri verdiğini ve insan yazarın, 
kaçınılmaz olarak ayrıntılarda insani hatalar yaparak elinden gelenin en iyisini 
açıkladığını düşünür. Bu görüş, Kutsal Kitabın vahiy tanımına uymaz. Kutsal Kitap 
yazarların yazılarında Kutsal Ruh tarafından “yöneltilen” olduklarını tanımlar, bu 
yüzden onların kendi başlarına hatalar yaparak yazmaya terk edilmediklerini biliriz. 

Kutsal Kitap Tanrı'nın Sözü olduğu için yanlış olan hiçbir şey söylemez çünkü Tanrı 
hata yapmaz.13 Tanrı, Kutsal Kitapta kaydedilen tarihte kendini açıkladığından, 

 
9  Okuyunuz İbraniler 1:1. 
10 Mısır’dan Çıkış 33:11 
11 Örneğin, görümle gelen vahiy Daniel 7 ve 8, ve Vahiy kitabının büyük bölümü  
12 Yasa’nın Tekrarı 9:10  
13 Okuyunuz Süleyma’nın Özdeyişleri 30:5  

“Eski ve Yeni Ahit'in Kutsal Yazıları 
bu nedenle, İlahi gerçeğin en 

sağlam ve değerli sistemidir. Her 
parçası Tanrı’ya layıktır; ve hep 
birlikte bütün bir vücuttur, kusur 

veya fazlalığı yoktur. İnsanlar 
tarafından yazılmış olan tüm 

bilgece veya kutsal şeyler yerine, 
göksel bilgelik şelalesini tercih 

edenler ve bunun tadını 
alabilenler içindir.” 

- John Wesley, Yeni Ahit Üzerine 
Açıklayıcı Notların önsözünde 
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Tanrı'nın güvenilir bir vahyine sahip olabilmemiz için ayrıntıların doğru olması gerekir. 
Bu nedenle, Kutsal Kitabın vahiy açıklaması nedeniyle, Tanrı'nın yazıyı tamamen 
doğru olacak şekilde yönlendirdiğini biliyoruz. 

Kutsal Kitabın Tümden Doğruluğunu Savunmak İçin Kullanılan Terimler 

Esinlenmiş 

Kutsal Kitabın esinlenmiş olması, O’nun vahiy yoluyla verilen Tanrı Sözü olduğu 
anlamına gelir.14 Bu terim başlangıçta Kutsal Kitabın tam güvenilirliğini ve 
doğruluğunu iddia etmek için yeterliydi, ancak şimdi  Kutsal Kitabın vahiy edildiğine 
inandıklarını söyleyen bazı kişiler, Kutsal Kitabın tamamen doğru olduğunu inkar 
ediyorlar. Aşağıdaki terimler, vahyin temel yönlerini savunmak için kullanılmaya 
başlandı. 

Yanılmaz 

Bu terim “yanıltmama” anlamına gelir. Kutsal Kitabın yanılmaz olduğunu 
söylediğimizde, ona güvenilebileceğimizi ve bizi asla yanıltmayacağını kastediyoruz. 
Kutsal Kitap yalnızca öğretisel ifadelerinde değil, yaptığı her ifadede yanılmazdır. 

Hata Yapmaz 

Bu terim "hatası yok" anlamına gelir. Kutsal Kitap, yaptığı her ifadede doğrudur. Tanrı 
asla yalan söylemeyeceği veya hata yapmayacağı 15 ve Kutsal Kitap Tanrı'nın Sözü 
olduğu için, bunun hatasız olduğundan emin olabiliriz. Eğer biri Kutsal Kitapta hatalar 
olabilir çünkü insanlar onun yazımına dahil olmuşlar derse, 2 Petrus 1:20-21'deki 
vahiy açıklamasını unutmaktadır: yazarlar Kutsal Ruh tarafından “yöneltilmiştir”. 
Vahiy hakkında Kutsal Kitaptaki tarihsel görüş şudur: Kutsal Kitabın tamamı, her bir 
sözü bile esinlenmiştir ve bu nedenle hatasızdır.16 

Kopyalama yapılırken gerçekleşen hatalara ne olacak? 

Makine baskısı var olmadan önce, Kutsal Yazılar elle kopyalanmıştı. Paul, İşaya veya 
Musa tarafından yazılmış orijinal el yazmalarına sahip değiliz. Yunanca ve İbranice 
olarak elimizde bulunan binlerce eski el yazısı kopyası arasında küçük farklılıklar 
vardır ve her zaman tam olarak orijinal ifadenin ne olduğunu bilemeyiz. Ancak 
farklılıklar o kadar küçüktür ki, onlar yüzünden hiçbir doktrin sorgulanamaz. Asılların 
hatasız olduğunu bildiğimiz için ve kopyalardaki farklılıklar çok küçük olduğundan 
dolayı, biliyoruz ki Kutsal Kitabın yaptığı her ifade güvenilirdir. 

► Çok defa elle kopyalanmış olmasına rağmen Kutsal Kitabın doğru olduğunu 
nereden biliyoruz?  

 
14 Okuyunuz 2. Timoteos 3:16. "Tanrı'nın esinlemesidir" ifadesi, "Tanrı tarafından solunan" anlamına gelir. 
15 Okuyunuz Titus 1:2. 
16 Okuyunuz Matta 5:18. 
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► Bazı insanların Kutsal Kitapta hatalar olduğunu düşünmelerinin çeşitli nedenleri 
nelerdir? 

Neden bazı insanlar Kutsal Kitapta hatalar olduğunu düşünür? 

Bazen insanlar Kutsal Kitapta hatalar olduğunu iddia ederler. Bunun nedeni, Kutsal 
Kitabın doğasını anlamamalarından kaynaklanır.  

Kutsal Kitap gündelik insan iletişimine ait terimleri kullandı: Örneğin, güneşin 
gökyüzünde hareket ettiğinden bahseden bir ayet bulunmaktadır. Güneşin hareket 
etmesi yerine dünyanın döndüğünü biliyoruz. Ancak bilim adamları bile güneşin 
doğup batışından bahseder. Bu bir hata değildir, aksine bizim onu nasıl gördüğümüzü 
tanımlayan bir ifade biçimidir.  

"Kuzular gibi sıçrayan tepeler" veya "ağaçlar ellerini çırptı" gibi şiirsel ifadeler de 
vardır. Bu, gerçek anlamda ifade yerine, edebiyata dayalı bir ifade tarzıdır. 

Yazım stillerinde farklılıklar da vardır, esinlenme almayan insanlar dahil olmak üzere 
diğer yazarlardan alıntılar bulunur. Bunlardan hiçbiri esinleme öğretisine aykırı 
değildir. Tanrı, nihai ürünün Kendi Sözü olduğundan emin olmak için yazma sürecine 
rehberlik etmiştir. 

Bazen insanlar Kutsal Kitapta bir çelişki gördüklerini düşünürler, ancak buna daha 
dikkatli bakmaları gerekir. Örneğin, Luka 8: 26-27 ve Markos 5: 1-2 bize İsa 
tarafından kurtarılan cinlerin ele geçirdiği bir adamdan bahseder. Matta 8:28 bize 
gerçekte cinlerin ele geçirdiği iki adamın kurtarıldığını söyler. Bu bir çelişki değildir. 
Luke ve Mark orada tek bir adam olduğunu söylemediler. Bölgeye ait geçmişi olan bir 
adama odaklanmayı seçtiler. Bir kişi Kutsal Kitapta birbiriyle çelişen ifadeler görürse, 
aceleyle bir sonuca varmamalı, içeriği anlamak için zaman ayırmalıdır. 

Hristiyan İçin Kutsal Kitap 

► Hristiyan'ın Kutsal Kitabı kullanması gereken 
bazı yerler nelerdir?  

Kutsal Kitap Tanrı'nın yasasını açıklar. Yasa bizi 
kurtarmaz ama Tanrı'nın nasıl yaşamamızı 
istediğini gösterir. Tanrı'nın kanunu Tanrı'nın 
doğasını gösterir. Bunu takip etmeliyiz çünkü 
karakterimizin Tanrı’ya benzer olmasını istiyoruz. 
Tanrı'yı sevdiğimiz için Tanrının Yasasını sevmeliyiz 
Mezmur 119 Tanrı'ya tapınan birinin, Tanrı'nın kanunundan nasıl zevk alması 
gerektiğini anlatır. Tanrı'yı seven kişi, kalbinin Tanrı'nın isteğine uyacak şekilde 
değişmesi için Tanrıya dua eder. Tanrı'yı seven bir kişinin, Tanrı'yı hoşnut etme 
konusunda kayıtsız kalması mümkün değildir. 

"Mesih ve havarileri yeryüzünde 
ikamet ettiklerinden beri, 

Kutsal Yazılarda tam olarak yer 
almayan kurtuluş için gerekli 
hiçbir şeyin verilmediğini ileri 

sürüyoruz." 
- James Arminius'tan 

uyarlanmıştır, "Kutsal Yazıların 
Mükemmelliği Üzerine 

Tartışma" 
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Tanrının Sözü ışıktır. Elçi Petrus bize dünyanın ruhsal karanlıkta olduğunu ve 
gitmemiz gereken yolda Tanrı Sözü’nün bize rehberlik eden ışık olduğunu söyler.17 
Kişi asla Tanrı'nın Sözü ile çelişen fikir ve duyguları takip etmemelidir. Kutsal Ruh 
asla bir insanı Kutsal Kitabın yanlış olduğunu söylediği bir şeyi yapmaya 
yönlendirmez. 

Tanrı Sözü bizim ruhsal yiyeceğimizdir. İyi iştah sağlığın bir işaretidir ve İsa'nın bir 
takipçisi, tıpkı bir bebeğin sütü istemesi gibi Tanrı'nın Sözünü isteyecektir.18 Bir 
Hıristiyan olgunlaştıkça, tıpkı bir çocuğun katı yemek yemeyi öğrenmesi gibi, Tanrı'nın 
hakikatini daha fazla anlayabilir ve sindirebilir.19 Bir Hıristiyan her gün ruhsal olarak 
Tanrı'nın Sözü ile beslenmelidir. 

Kutsal Kitap Şeytan'a karşı savunmamızdır ve kendimizi ruhani zırhla donatmamızı 
emreder. Kutsal Ruh'un bizim için kullandığı kılıç, Tanrı Sözüdür.20 İsa şeytanın 
ayartılarına Kutsal Yazılarla cevap verdi.21 

Tanrı Sözü, kendisine cevap vermemizi gerektiren gerçektir. İsa onu ekilen 
tohumlarla karşılaştırdı.22 Tohumlardan bazıları yer hazır olmadığı için iyi sonuç 
vermedi. Kutsal Kitabı okurken, onun hakikatine cevap vermeli ve Tanrı'nın Sözü 
aracılığıyla hayatımıza meyve getirmesi için dua etmeliyiz. 

Çünkü Kutsal Kitap Tanrı’nın Sözüdür... 

Çünkü Kutsal Kitap Tanrı’nın Sözüdür... 

• Asla modası geçmiş veya güncelliğini yitirmiş olamaz. Her yerden ve her 
zamandan, tüm insanlar için geçerlidir. 

• Tanrı’nın isteğini anlamak için rehberdir, çünkü Tanrı asla Kendisiyle çelişmez 
veya fikrini değiştirmez. 

• Yaratıcımız Tanrı bize talimat olarak Onu verdiği için, hayattan en iyi şekilde 
yararlanma rehberimizdir. 

• Kurtarılmak ve Tanrı ile ilişki içinde yürümek için bilmemiz gereken her şeyi 
içerir.  

Pastörlerden ve kilise geleneğinden ders almamıza rağmen, Kutsal Yazılar ile çelişen 
hiçbir fikir kabul edilemez çünkü nihai otorite O’dur.  

 
17 Okuyunuz 2. Petrus 1:19-21; Mezmur 119:105.  
18 1. Petrus 2:2 
19 1. Korintliler 3:2 
20 Efesliler 6:17 
21 Matta 4:3-4 
22 Luka 8:11-15 
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Kutsal Ruh, anlamamız için Tanrı'nın Sözünü aydınlatır ve bizi ona itaat etmeye 
yönlendirir. 

► Tanrı hâlâ konuşuyor, ancak Kutsal Kitaba herhangi bir şey eklenmesini beklemeli 
miyiz?  

Kutsal Kitap Tamamlandı mı?  

Son elçinin öldüğü andan itibaren, kilise Kutsal Kitabı tamamlanmış bir kitap olarak 
kabul etti. Kilise sadece Kutsal Yazılar olarak adlandırılan yazıları seçmedi; bunun 
yerine, bazı yazıların Tanrı'dan vahiy edildiğini ve Kutsal Yazılardaki yetkiye sahip 
olduğunu kabul etti. Kutsal Yazı olarak kabul edilen yazılar, daha sonraki yazıların 
karşılayamayacağı niteliklere sahipti.  

Eski Ahit kitapları için kilise, İsrail'in Kutsal Yazı olarak koruduğu yazıları kullandı. 
Yeni Ahit Kutsal Yazısı şu niteliklere göre tanındı: havarilerle tarihsel bağ, kendi 
kendini doğrulayan nitelik, oybirliğiyle kilisenin kabulü, Eski Ahit'in saygılı kullanımı 
ve sapkınlığa direniş için yararlılığı.  

Tanrı hala konuşuyor, ama şimdi Kutsal Kitaba yeni bir şey eklenebilir mi? Herhangi 
bir yeni yazının, orijinal Kutsal Yazılara dahil edilmesi için gereken nitelikleri 
karşılaması mümkün değildir. Örneğin, hiçbir yeni yazı elçiler ile bağdaştırılamaz, 
çünkü elçiler şu anda aramızda yaşamıyorlar. Ayrıca, yeni bir yazı da dünyadaki tüm 
kiliseler tarafından kabul edilmeyecektir.  

Kurtuluş ve Hristiyan yaşamı için Kutsal Yazılar eksiksiz ve yeterlidir.23 Kutsal Yazılara 
önemli ve gerekli hiçbir şey eklenemez çünkü ihtiyacımız olan her şeye zaten sahiptir. 
Yeni vahiy aldıklarını iddia eden insanlar bunun yerine zamanlarını Tanrı'nın zaten 
vermiş olduğu vahyi inceleyerek geçirmelidirler. Orada ihtiyaç duydukları her şeyi 
bulacaklar ve hata yapmaktan korunacaklardır. 

Sınıf liderine not: Aşağıdaki iki bilgi bölümü ("Kaçınılması Gereken Hatalar" ve 
"Tarikatların Hataları") sınıfın iki üyesi tarafından açıklanabilir. 

Kaçınılması Gereken Hatalar 

Kutsal Kitap Otoritesinde Uzlaşma 

Kendiniz üzerinde son otorite kimden gelir? Birçok Hristiyan Kutsal Kitabın son yetkiye 
sahip olduğunu söyler, ama aslında en çok kendi hislerine güvenirler. Bir kişi yaptığı 
bir eylemin doğru olduğunu, çünkü bunu yaptığında kendini suçlu hissetmediğini 
söyler. Bu kişi Kutsal Kitap yerine kendi duygularını nihai otorite yapmıştır.  

Bazen bir kişi, başkalarından etkilendiği için Kutsal Kitabı ciddiye almaz. Kutsal 
Yazılarda onun itaat etmediği bir ayet vardır çünkü diğer Hristiyan olduğunu iddia 

 
23 1. Timoteos 3:14-16 
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eden insanlar da buna itaat etmezler. Bu kişi popüler bir Hristiyanlığı takip etmektedir 
ancak Kutsal Kitaptaki Hristiyanlık genellikle popüler değildir.  

Kutsal Kitabı Sınırlı Bir Amaç için Çalışmak 

Kutsal Kitap öğretinin birincil kaynağıdır ve herhangi bir öğreti sorunu için nihai 
makamdır. Ancak insanlar Kutsal Kitabı yalnızca öğretilerine kanıt bulmak için 
incelerse bu bir sorundur. Kutsal Kitabı ruhsal yiyecek olarak kullanmıyorlar. Sadece 
başkasının yanlış olduğunu nasıl göstereceklerini düşündükleri için kullanıyorlar. 
Öğretilerimizi Kutsal Yazılar ile geliştirmek ve savunmak doğrudur, ancak eğer Kutsal 
Kitabı tek bu amaçla kullanıyorsak, Kutsal Kitap sayesinde Tanrı ile kişisel bir ilişki 
geliştirme sevincini kaybederiz.  

Bazı insanlar Kutsal Kitabı sadece cesaretlendirilmiş hissetmek amacıyla okurlar. 
Şunu hatırlamalıyız ki, Kutsal Kitabın amaçları ikna etme ve mahkûm etmeyi de 
kapsar. Kendimizi iyi hissettiren vaatlere bakarken, Kutsal Kitabın emirlerini 
atlamamalıyız. Belki Tanrı’nın bugün sizin için yapmak istediği, ikna etmek ve 
mahkûm etmektir.  

Tarikatların Hataları 

Bazı dini gruplar Kutsal Kitaba inandıklarını iddia ederler, ancak başka bir şeyi 
kendilerine otorite yaparlar. Kutsal Kitabı yalnızca kendilerinin açıklayabildiklerini ve 
bunu sadece kendilerinin sahip olduğu özel bir sistemle yaptıklarını iddia ederler. En 
önemli öğretileri Kutsal Kitapla kanıtlanamaz. 

Kutsal Kitaba ek olarak Kutsal Yazı olarak kullandıkları başka bir kitaba sahip 
olabilirler. Çeviri ve kopyalama hataları olduğu için Kutsal Kitabın güvenilir olmadığını 
söyleyebilirler.  

Bu fikirler Kutsal Kitabın Tanrı Sözü olarak tam olmadığını ima eder ve bu insanlar 
için başka bir şey nihai otorite haline gelir. 

Sınıf, "İnanç Beyanı"nı en az iki kez birlikte okumalıdır. 

İnanç Beyanı 

Kutsal Kitap, Tanrı'nın Sözüdür. Tanrı, yazarlara hatasız yazmaları için esinleme 
verdi. Kutsal Kitap, günahtan kurtulmak ve Tanrı'yla ilişki içinde yürümek için 
bilmemiz gereken her şeyi içermektedir. Kutsal Kitap, bizim birincil öğreti kaynağımız 
ve nihai (en son) yetkilimizdir. Hristiyan, Tanrı'yı daha iyi tanımak, yaşam yolunda 
rehberliğe sahip olmak ve ruhen beslenmek için Kutsal Kitabı her gün çalışmalıdır. 
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1. Ders Ödevleri  

(1) Bölüm Ödevi: Her öğrenciye aşağıda listelenen bölümlerden biri atanacaktır. Bir 
sonraki ders oturumundan önce, pasajı okumalı ve bu dersin konusuyla ilgili ne 
söylediği hakkında bir paragraf yazmalıdır. 

• Mezmurlar 119:33-40 
• Mezmurlar 119:129-136 
• Süleyman’ın Özdeyişleri 30:5-6 
• Vahiy 22:18-19 
• Matta 5:17-19 
• 2. Timoteos 3:15-17  
• 2. Petrus 3:15-16 

(2) Testi: Bir sonraki sınıfa Ders 1 üzerinden bir testle başlayacaksınız. Hazırlanırken 
test sorularını dikkatlice inceleyin. 

(3) Ders Verme Ödevi: Bu kurs sırasında en az yedi kez, sınıfta olmayan kişilere bir 
dersi veya dersin bir kısmını öğreteceksiniz. Bu öğretim kilisede bir sınıfta, evde bir 
Kutsal Kitap çalışma grubunda veya başka bir ortamda yapılabilir. Bu fırsatları 
yaratmaktan ve sınıf liderinize rapor vermekten sorumlusunuz. 

(4) Her zaman bir sonraki derse hazırlık yapmak için, bir sonraki dersi okumayı 
unutmayın. 
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Ders 1 Testi  

(1) Genel vahiy nedir? 

(2) Tanrı hangi şekillerde özel vahiy verdi? 

(3) Genel vahiy ile açıklanmamış fakat özel vahiy ile açıklanmış hangi gerçekler ortaya 
çıkar? 

(4) Kutsal Kitap kendisi ile alakalı hangi iddiayı öne sürer? 

(5) Kutsal Kitabın gerçekten Tanrı'nın Sözü olduğunu gösteren altı neden nedir? 

(6) Kutsal Kitap neden “öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda 
eğitmek açısından yararlıdır”? 

(7) Kutsal Kitap, yazarların hata yapmaktan alıkonulduğuna dair bize güvence veren 
esinleme ile ilgili hangi açıklamayı verir?  

(8) Tanrı'nın esinleme için kullandığı çeşitli yöntemler nelerdir?  

(9) Kutsal Kitabın esinlenmiş olması ne anlama geliyor? 

(10) Kutsal Kitabın yanılmaz olması ne anlama geliyor? 

(11) Kutsal Kitabın hatasız olması ne anlama geliyor? 
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Ders 2 
Tanrı’nın Nitelikleri 
 

Dersin Hedefleri  

(1) Öğrenci şunları açıklayabilecektir:  

• Neden bir kişinin Tanrı anlayışı çok önemlidir.  

• Tanrı'nın Yaratıcı olduğu gerçeğinin, O’nu diğer her şeyden nasıl ayırdığı. 

• Tanrı'nın nitelikleri, O’nun kişisel, ruhsal, ebedi, üçlübirliğe sahip,  her şeye 
gücü yeten, her yerde mevcut, değişmeyen, her şeyi bilen, kutsal, doğru ve 
sevgi dolu olduğu. 

• Tanrı'nın her bir niteliğinin, O’nun ile olan ilişkimizde ne kadar önemli yeri 
olduğu.  

• Tanrı'nın egemen oluşunun Kutsal Kitaba ait görüşü. 

• Tanrı hakkındaki inançların beyanı. 

(2) Öğrenci, ibadet tarzı çeşitliliği öneminin yanlış anlaşılması hatasından 
kaçınacaktır.  

Giriş 

Yeşeya 40'ı birlikte okuyun. Bu bölümün bize Tanrı hakkında ne söylediğini tartışın. 

► Bir kişinin doğru Tanrı anlayışına sahip olup olmaması neden önemlidir? 

Tanrı Kimdir? A.W. Tozer bu sorunun önemini şunu söylediği zaman ortaya 
koymuştur, " Hristiyan ahlakı hakkındaki öğretişlerin ve başarısızlıklarının hemen 
hemen tümünün altında, Tanrı hakkındaki hatalı ve kusurlu düşünceler 
yatmaktadır."24 İsa, kuyudaki Samiriyeli kadına, Samiriyeli’lerin ibadetiyle ilgili 
sorunun, kime taptıklarını bilmediklerinden kaynaklandığını söyledi. Bir kimsenin en 
önemli karakteristik özelliği, o kişinin Tanrı anlayışı ile alakalıdır. Kişinin Tanrı anlayışı, 
onun dini inancının temelini oluşturur. Tanrı'nın nasıl biri olduğunu yanlış anlamaktan 
daha ciddi bir hata olamaz.  

Karşılaştırma yapmak, Tanrı'yı tam olarak tanımlamak için yetersizdir, çünkü O, 
sonsuz derecede bizim ilerimizde ve üzerimizdedir. Kutsal Kitap bile bize onun resmi 
bir tanımını vermez, ama her yerde O’nun varlığını ve gücünü anlatır. Yaratılış bölümü 
bize Tanrı'nın gökleri ve yeri nasıl yarattığını anlatır; güneş, ay ve yıldızları; bitkiler 

 
24 A.W. Tozer, Kutsal olanı Tanımak  (New York: Harper and Row, 1961), 10. 
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ve hayvan yaşamı ve nihayet insanı. Kutsal Yazıların ilk dersi çok açıktır; Tanrı, var 
olan her şeyin Yaratıcısıdır. Yaratılışın bir parçası olmadığı için var olan her şeyden 
farklıdır.  

Ancak Kutsal Kitapta Tanrı hakkında birçok başka ifade vardır. İlahiyatçılar, Tanrı'nın 
niteliklerini Kutsal Kitap verilerine göre dikkatlice özetleyip listelediler. Kusurlu 
anlayışımızla bunları asla kavrayamayız. Ama, Tanrı'nın niteliklerinin saygıyla 
incelenmesi kıymetli bir ruhsal alıştırmadır. Bu nedenle, Tanrı hakkındaki şu ifadeleri 
dikkate alıyoruz; bunlar Kutsal Kitapta Tanrı’nın Kendisi hakkında verdiği vahiylere 
dayalıdır ve bu niteliklerin doğru olduğunu biliriz. 

Tanrı’nın Nitelikleri 

Burada ele alacaklarımız Tanrı’nın niteliklerinin tam bir listesi değildir ama bilmemiz 
gereken en önemli olanlarıdır.  

► Siz Tanrı’nın hangi niteliklerini listeleyebilirsiniz?  

Tanrı Kişiseldir 

Bu, O’nun; zekası, duyguları ve iradesi olan gerçek, yaşayan bir Kişi olduğu anlamına 
gelir. O, doğa kanunlarının toplamı veya elektrik veya yerçekimi gibi kişiliği olmayan 
bir kuvvet değildir. O, yaratır, hareket eder, bilir, ister, planlar ve konuşur.  

► Tanrı kişisel olmasaydı bu bizim için ne fark ederdi? 

O’nun kişisel olduğu gerçeği, O’nunla bir ilişki kurmamızı mümkün kılar. Tanrı kişisel 
olmasaydı O’na dua edemezdik. Tanrı kişisel olmasaydı, O’nu memnun olması veya 
memnun olmaması mümkün olamazdı. 

Tanrı bir Ruhtur 

"Tanrı Ruhtur ve O'na tapınanlar ruhta ve gerçekte tapınmalıdır" (Yuhanna 4:24). 

Tanrı’nın Ruh olduğu gerçeği, O’nunla ruhsal birlikteliğimizin ve ona tapınmamızın 
temelini oluşturur. Dua ve ibadet maddi nesnelere, belirli fiziksel konumlara, 
planlanmış bir programa veya bir binaya bağlı değildir. Bu şeyler ibadete 
odaklanmamızda bize yardım edebilir ama ibadet bunlara bağlı değildir.  

Tanrı'nın Ruh olduğu gerçeği, O’nun herhangi bir fiziksel görüntüsünün yapımının, 
Tanrı tarafından yasaklamasının bir nedenidir.25 Ruh olarak, Tanrı bizim için 
görünmezdir26 sadece Kendi isterse görünebilir bir şekil alabilir.27 Tanrı algımız sınırlı 

 
25 Okuyunuz Mısır’dan Çıkış 20:4-6. 
26 1. Timoteos 1:17 
27 Okuyunuz Yaratılış 18:1; Yeşeya 6:1. 
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olduğu için, görünür bir biçimde göründüğünde bile, hiç kimsenin Tanrı'yı tam olarak 
göremediğini söylemek doğrudur.28 

Tanrı Ebedidir 

O’nun var olmadığı bir zaman asla olmadı ve var olmayacağı bir zaman asla 
olmayacak; Tanrı'nın başlangıcı ve sonu yoktur, Tanrı kendini BEN  BENİM adıyla 
açıkladı.29 O, Yuhanna tarafından var olan ve var olmuş olan ve gelecek olan, Herşeye 
Gücü Yeten Rab Tanrı olarak tanımlanmıştır.30 Sonsuzluktan sonsuzlara kadar, O 
Tanrı'dır.31 Bazı dinlerin tanrılarının ne zaman doğduğuna dair efsaneleri vardır, ancak 
gerçek Tanrı ebedidir. 

Tanrı Üçlübirliktir 

Üçlübirlik öğretisi Kutsal Kitabın tek bir Tanrı olduğunu söylemesi gerçeğinden ortaya 
çıkar, ancak yinede üç farklı kişiden Tanrı olarak bahseder. Sadece bir Tanrı vardır, 
ama doğası gereği üç kişidir. Üçlübirliği tam olarak anlayamasak da, bu mantıksız 
değildir, aynı şeyden üç tane olduğunu söylemiyoruz. Üç kişi olarak var olan tek bir 
Tanrı vardır. Çünkü Baba, Oğul ve Kutsal Ruh birlikte tanrılığın tüm özelliklerine 
sahiptir, her biri Tanrı olarak adlandırılabilinir ve her birine Tanrı olarak tapınılabilinir.  

Tanrı Her Şeye Gücü Yetendir 

O dilediğini yapabilir. "Tanrımız göklerdedir; 
dilediğini yapar."32 Kutsal doğasına asla aykırı 
hareket etmemesi ve her zaman vaat ettiklerini 
yerine getirmesi dışında hiçbir sınırı yoktur. 
Tanrı için hiçbir şey zor veya zorlayıcı değildir. 
" Her şeye gücü yeten Rab Tanrı hüküm 
sürer."33 

► Tanrı'nın her şeye gücü yeten olduğunu 
bilmek bizim için ne fark yaratır? 

Bu cesaret vericidir, çünkü mücadelelerimizin 
ortasında, "Tanrı’nın bizde etkin olan kudretiyle 
dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden 
çok daha fazlasını yapabilecek güçte 
olduğunu"34 biliyoruz. İşler kontrolden çıkmış 

 
28 Yuhanna 6:46; Yuhanna 1:18; Mısır’dan Çıkış 33:20 
29 Mısır’dan Çıkış 3:14 
30 Vahiy 1:8 
31 Mezmurlar 90:2 
32 Mezmurlar 115:3 
33 Vahiy 19:6 
34 Efesliler 3:20 

“Sonsuz ve bağımsız bir Varlık 
olduğundan ve birden fazla böyle 

bir varlığın olmasının 
imkansızlığından emin olduğum için 
bu Tek Tanrı'nın her şeyin Babası 
olduğuna inanıyorum… Her şeyin 

Babasının sadece dilediği gibi 
yapmaya muktedir olduğuna değil, 
aynı zamanda her şeyi, her zaman 

ve nasıl isterse yapacağına, 
özgürce yarattıklarına sahip olmak 

veya onları elden çıkarmak için 
ebedi bir hakka sahip olduğuna da 
inanıyorum; ve O kendi iyiliğinden 
göğü, yeri ve içlerindeki her şeyi 

yarattı.” 
- John Wesley,  

“Bir Roman Katoliğe Mektup” 
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gibi görünse bile, Tanrı'nın büyük planının gerçekleşeceğini biliyoruz. Tanrı'nın her 
duruma müdahale edebileceğine güvenerek dua edebiliriz. 

Tanrı Her Yerdedir 

O’nun olmadığı hiçbir yer yoktur ve görmediği hiçbir şey olmaz." RAB diyor ki, Gökler 
tahtım ve yeryüzü ayaklarımın taburesidir."35 O, evrenin Tanrısıdır ve gücü herhangi 
bir bölge ile sınırlı değildir. "Kim gizli yere saklanır da Onu görmem?’ diyor Rab, Yeri 
göğü doldurmuyor muyum?"36 Bu bize Tanrı'nın bizim durumlarımızı ve sorunlarımızı 
bildiğini garanti eder. Ayrıca kimsenin Tanrı’dan saklanamayacağını, görmediği bir 
yerde günah işleyemeyeceğini söyler. Onun gözünde her şey çıplak ve açıktır.37 

Tanrı Değişmez 

Tanrı’nın Tanrı olmaya başladığı bir zaman asla olmadı ve Tanrı olmaktan asla 
vazgeçmeyecek.38 Tanrı'nın bir gelişim sürecinde olduğuna inanan dinler vardır, 
ancak Kutsal Kitap bize Tanrı'nın varlığında ve doğasında, niteliklerinde ve 
amaçlarında asla değişmediğini söyler.39 Her zaman doğruyu sever ve her zaman 
yanlıştan nefret eder. Kendini Musa'ya BEN'İM olarak tanıtan Ebedi Tanrı, bugünün 
de BEN'İM’idir. Varlığında, hikmetinde, kudretinde, kutsallığında, adaletinde, 
iyiliğinde ve hakikatinde sonsuzdur, ebedîdir, değişmezdir. O hep aynıdır ve yıllarının 
sonu gelmez.40 

Tanrı Her Şeyi Bilendir 

"Onun anlayışı sonsuzdur."41 Tanrı için öğrenme süreci yoktur, çünkü o her şeyi bilir. 
Tanrı kimseden bir şey öğrenmemiştir ve ona öğüt verecek kimse de yoktur.42 Tanrı 
geleceği bilir ve bu nedenle olan hiçbir şeye şaşırmaz veya hazırlıksız değildir.43 

► Tanrı’nın her şeyi bildiğini bilmek bizim için ne fark yaratır? 

Yaratılışta ve özellikle kurtuluş planında gösterilen Tanrı’nın hikmeti, Tanrının bilgisine 
bağlıdır.44 O her şeyi bildiği ve anladığı için, her zaman yapılacak doğru şeyi bilir. 
Tanrının iradesi bizim için her zaman en iyisidir çünkü Tanrı her durumu tam olarak 
anlar ve her eylemin sonucunun ne olacağını bilir. 

 
35 Yeşeya 66:1 
36 Yeremya 23:24 
37 Okuyunuz İbraniler 4:13. 
38 Okuyunuz Yakup 1:17. 
39 Okuyunuz Malaki 3:6. 
40 Mezmurlar 102:27 
41 Mezmurlar 147:5 
42 Okuyunuz Yeşeya 40:13-14. 
43 Mezmurlar 139:4 
44 Okuyunuz Mezmurlar 104:24; Romalılar 11:33. 
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Tanrı Kutsaldır 

Tanrı kendisini öncelikle kutsal olarak tanımlamıştır. Peygamber Yeşaya defalarca 
Tanrı'dan “İsrail'in Kutsalı” olarak söz etmiştir. Melekler onun önünde sürekli olarak 
“Kutsal, Kutsal, Kutsal” diye bağırırlar.45 Tanrı'nın kutsallığı tapınmanın temasıdır: 
“Büyük ve heybetli adını övsünler; çünkü O kutsaldır.”46 O, tüm ahlaki 
mükemmelliklerin mutlak standardıdır. Eylemleri, tüm iyiliklerin varlığı ve tüm 
kötülüklerin yokluğu ile işaretlenir ve asla başka türlü olamaz. Tanrı'nın kutsallığı, 
insanın, önce Tanrı tarafından lütuf ile dönüştürülmeden hizmet etmeye ve ibadet 
etmeye uygun olmadığını gösterir.47 Tanrı bizim de kendisi gibi kutsal olmamızı 
istiyor. "Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre, siz de her davranışınızda kutsal olun. 
Nitekim şöyle yazılmıştır: Kutsal Olun, çünkü ben kutsalım."48 

Tanrı Adildir  

Tanrı'nın eylemleri her zaman doğrudur. Eylemleri kutsal doğasından kaynaklanır.49 
Kendi doğası, doğrunun ölçüsüdür. Sözünü her zaman tutar ve asla yalan söylemez.50 

► Tanrı'nın adil olması bizim için neden önemlidir? 

O'nun doğruluğu, kendisine ve başkalarına karşı görevlerimizin mükemmel standardı 
olan yasasının temelidir. O, yasasını adaletle uygular, ona itaat edenleri ödüllendirir 
ve onu çiğneyenleri cezalandırır. Bu, acı çekenleri ve mazlumları teselli eder, ama 
aynı zamanda hiç kimsenin yanlış yaptıktan sonra ceza almaktan kaçamayacağı 
konusunda bizi uyarır. "Rab'bin hükümleri tamamen doğru ve adildir."51 O, “Herkese 
yaptıklarına göre karşılık verecektir."52 "Hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önünde 
duracağız."53 

Tanrı Sevgidir  

Bu nitelik kesinlikle önemlidir. Şöyle bir düşünün, 
eğer Tanrı bizi sevmeseydi, her şeye gücü yeten ve 
her şeyi bilen bir Tanrı bizim için ne korkunç bir şey 
olurdu! Kutsal ve erdemli olsaydı, ama bizi sevmeseydi nasıl olurdu? Mutlak gücü ve 
kutsallığıyla birlikte, Tanrı bizi sever.54 Tanrı, yarattıklarını genel olarak kutsar.55 
Özellikle insanlığa hayatın güzel yanlarını bahşeder ve dünyayı onların sevinç içinde 

 
45 Yeşeya 6:3 
46 Mezmurlar 99:3 
47 Okuyunuz Yeşeya 6:5. 
48 1. Petrus 1:15-16  
49 Okuyunuz Yasa’nın Tekrarı 32:4. 
50 Çölde Sayım 23:19; 2. Samuel 7:28 
51 Mezumurlar 19:9 
52 Romalılar 2:6 
53 Romalılar 14:10 
54 Okuyunuz Luka 18:19; Mezmurlar 119:68. 
55 Yaratılış 1:22, 28 

“Bizi Kendin için yarattın, Ey 
Rab, kalplerimiz Seni bulana 

kadar asla huzur bulmayacak.” 
- Hippo’lu Augustinus 
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yaşayabileceği bir yer olarak tasarlamıştır.56 Onu seven ve ona hizmet edenler için 
hayatın her detayını bir berekete dönüştürür.57 O'nun lütfu, merhameti, sabrı ve 
esenliği, sevgisinden dolayı bizi kutsar.58 

“Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki, biricik Oğlunu verdi öyleki, ona iman eden kimse yok 
olmasın, sonsuz yaşama kavuşsun.”59 Tanrı günahımıza ve isyanımıza rağmen, bize 
merhametle ulaşır ve günahlarımız için kefaret kurbanı olarak sağladığı İsa aracılığıyla 
bizi Kendisine gelmeye davet eder.60 Tanrı çarmıhta bize, bizim için sevgi ve acımayla 
dolup taşan yüreğini gösterir. “Tanrı'yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve 
Oğlu'nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi 
budur."61 Tanrı tüm insanları ırklarından, doğal yeteneklerinden veya dünyevi 
konumlarından etkilenmeden sever ve bağışlar.62 Bu nedenle Tanrı tüm insanları 
sevmemizi ve bize kötülük yapanları bağışlamaya hazır olmamızı ister. Sevgi ve 
bağışlama Tanrı'nın çocuklarının işaretleridir.63 

Tanrı bizi kendi suretinde yarattı. Biz sonlu ve O sonsuz olsa da, yarattıklarının 
arasında her şeyden daha çok biz O’na benziyoruz. O bizi O'nu tanıyalım, O’na 
tapınalım ve O'nu sevelim diye tasarladı. Bizi kendisi için yarattı ve Augustinus'un 
bize hatırlattığı gibi, huzurumuzu O'nda bulana kadar asla huzur içinde olamayacağız. 
Tanrı'nın aksine, dünyevi olan her şey önemsizdir ve sadece O bizim tam 
adanmışlığımıza layıktır. Tanrı haricinde herhangi bir yerde kalıcı tatmin bulmak 
imkansızdır. O'nun lütfuyla fidyeyle kurtulabilir ve her şeyin üstünde tutarak O'na 
ibadet edebiliriz; O’na, Cennetteki Babamız olarak güvenebilir ve hayatımızın her 
alanında O'nun isteğini yerine getirebiliriz. 

Sınıf liderine not: Aşağıdaki bilgi bölümü (“Tanrı Egemendir”) sınıfın bir üyesi 
tarafından açıklanabilir.  

Tanrı Egemendir 

Tanrı hem mutlak güce hem de mutlak otoriteye sahiptir. Evrenin hükümdarı olarak 
dilediğini başarabilir.64 

Her şeyi kendi iradesine göre yapar, başkasına boyun eğmek zorunda değildir.65 Ne 
yapmaya karar verirse versin mutlaka olacaktır, çünkü O’nu durdurabilecek kimse ve 

 
56 Mezmurlar 8:4-6; Mezmurlar 23; Mezmurlar 36:5-10; and Mezmurlar 103 
57 Romalılar 8:28 
58 Okuyunuz Mısır’dan Çıkış 34:6; Efesliler 1:7, 2:4-5. 
59 Yuhanna 3:16 
60 1. Yuhanna 2:2 
61 1. Yuhanna 4:10 
62 Okuyunuz Romalılar 2:11; Yakup 2:1-5. 
63 Okuyunuz Matta 5:43-45. 
64 Mezmurlar 115:3, 135:5-6 
65 Efesliler 1:11 
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O’nun için imkansız olacak hiçbir durum yoktur.66 İstediği zaman dünyevi yöneticilerin 
eylemlerini kontrol eder.67 

Ama Tanrı insanlara seçim yapma yeteneği vermiştir. Onlar, iyi şeyler arasından 
seçebilirler, ama iyi ile kötü arasından da seçim yapabilirler. Tanrıya itaat etmeyi veya 
O'na isyan etmeyi seçebilirler. Yarattığı ilk insanlar günah işlemek yönünde bir seçim 
yaptı. O zamandan beri herkes seçimler yaptı ve bazıları iyi seçimler yapmış olsa da 
hepsi günah işledi. 

Eğer Tanrı her şeyin Rabbi ise, milyarlarca yaratılmış olanın kendi seçimlerini yaptığı 
bir dünyada, Tanrı iradesini nasıl gerçekleştiriyor?  

Yaratılmış olanların gerçek seçimler yapmaları Tanrı'nın isteğidir. Bu, Tanrı’nın onların 
tüm seçimlerini onlar için yapmayacağı anlamına gelir. Ayrıca bu, onların yaptığı 
seçimlerin gerçek sonuçlarının olması gerektiği anlamına da gelir; aksi takdirde 
gerçek seçimler yapamazlardı. Eğer Tanrı, bir kişinin eylemlerini kontrol edip 
kötülükle sonuçlanmasını engelleseydi, o zaman o kişiden kötülüğü seçme olasılığını 
almış olurdu.  

Tanrı'nın adaleti gerçek adalettir, çünkü insanları gönüllü eylemlerinden dolayı 
yargılayacaktır.68 Tanrı tüm eylemleri kontrol etseydi, cezalar ve ödüller vermesi onun 
için bir anlam ifade etmeyecekti. 

Tanrı insanların doğru olanı seçmesini ister ama en çok onların gerçek seçimler 
yapmalarını ister. Dünya bu yüzden böyledir. Dünya, Tanrı'dan gelen iyi şeylerin 
karmaşık bir karışımıdır, iyi insan eylemlerinin sonuçları, kötü insan eylemlerinin 
sonuçları ve Tanrı'nın kötü insan eylemlerinden bile meydana getirdiği iyilikler.  

Tanrı'nın kurtuluş planındaki önceliklerini görüyoruz. Herkese kurtuluş sunar ve 
herkesin kurtulmasını ister. Herkese müjdeye yanıt verme gücü verir, ancak yanıtı 
zorlamaz. Bu nedenle Kutsal Yazılar boyunca davetler ve iknalar kullanılır.69 Tanrı 
insanlara bir seçenek sunar ve sonuçlarını onlara açıklar. 

Müjdeyi herkesin kurtulabileceğine tam bir güvenle vaaz ederiz. Görevimiz, insanları 
Tanrı'ya boyun eğmeye ikna etmek için Kutsal Ruh ile işbirliği yapmaktır.70 

Sınıf, “İnanç Beyanı”nı en az iki kez birlikte okumalıdır. 

  

 
66 Okuyunuz Yeşeya 46:9-11. 
67 Yaratılış 50:20; Elçilerin İşleri 4:27-28 
68 Okuyunuz Vahiy 20:12-13. 
69 Yeşeya 1:18; Yeşu 24:15; Vahiy 3:20; Yeşeya 55:1; Mısır’dan Çıkış 30:15, 19; Hezekiel 18:31 
70 Okuyunuz 2. Korintliler 5:11. 
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İnanç Beyanı 

Evreni yaratan ve her şeyin Rabbi olan bir tek Tanrı vardır. O sonsuz, değişmez bir 
Ruh'tur. O, her şeye kadirdir, her şeyi bilir ve her yerde mevcuttur. O, karakterinde 
kesinlikle kutsaldır ve yaptığı her şeyde adildir. Yarattıklarını bereketler ve her insanı 
sever, bağışlanma ve kendisiyle ilişki kurmayı teklif eder. 

2. Ders Ödevleri 

(1) Bölüm Ödevi: Her öğrenciye aşağıda listelenen bölümlerden biri atanacaktır. Bir 
sonraki ders oturumundan önce, pasajı okumalı ve bu dersin konusuyla ilgili ne 
söylediği hakkında bir paragraf yazmalıdır. 

• Yeşeya 46 
• Süleman’ın Özdeyişleri 9:10 
• Mezmurlar 139:1-4 
• Vahiy 4:9-11 
• Yunus 1:3 

(2) Test: Bir sonraki derse, Ders 2 üzerinden bir test ile başlayacaksınız. Hazırlık 
aşamasında test sorularını dikkatlice inceleyin. 

(3) Öğretme Ödevi: Ders dışı öğretim zamanlarınızı planlamayı ve raporlamayı 
unutmayın. 

Ders 2 Testi 

(1) Bir insanın en önemli karakteristik özelliği nedir? 

(2) Mümkün olan en ciddi hata nedir? 

(3) Kutsal Yazıların Tanrı hakkındaki ilk dersi nedir? 

(4) Her bir ifadeyle eşleşen Tanrı niteliğini adlandırın: 

• Tanrı'nın neye benzediğini tarif edemeyiz.  
• Tanrı her zaman var olmuştur.  
• Tanrı kişisel olmayan bir güç değildir.  
• Tanrı'nın doğası her zaman aynı olacaktır. 
• Tanrı, dilediğini yapabilir.  
• Tanrı her şeyi görür.  
• Tanrı Oğlunu gönderdi ki merhamete erebilelim. 
• Tanrı'nın doğasında üç kişi vardır.  
• Tanrı mutlak ahlaki mükemmelliğe sahiptir. 
• Tanrı'nın eylemleri her zaman dürüst ve adaletlidir. 
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Ders 3 
Üçlübirlik 
 

Dersin Hedefleri 

(1) Öğrenci şunları açıklayabilecektir: 

• Evrenin, nasıl Üçlübirliğin doğasının bir örneği olduğu. 
• Kutsal Kitaba göre Üçlübirlik öğretisi. 
• Üçlübirlik öğretisinin neden müjdenin temeli olduğu. 
• Üçlübirlik içindeki ilişkilerin yapısı. 
• Üçlübirliğin insan ilişkileri için nasıl bir örnek oluşturduğu. 
• Üçlübirliğe olan inancımızın tapınmamıza nasıl rehberlik ettiği. 
• Üçlübirlik hakkında Hıristiyan inancının bir ifadesi. 

(2) Öğrenci, Üçlübirliği açıklamaya çalışırken insanların yaptığı yaygın hatalardan 
kaçınacaktır.  

Giriş 

Yuhanna 14'ü birlikte okuyun. Bu bölümün Tanrı'nın Üçlübirlik olduğunu nasıl 
gösterdiğini tartışın.  

Birrçok insanın kafası Üçlübirlik öğretisi ile karışmıştır, çünkü Tanrı'nın bir anlamda 
üç, başka bir anlamda bir olduğunu söyler. 

Ama evrene baktığımızda üçü bir arada olan başka bir örnek daha 
görürüz. Evrenin üç yönü vardır - uzay, zaman ve madde. Bu 
üçünden biri olmasaydı evren olmazdı. 

Bu üç şeyin her biri aynı zamanda üç yön içermektedir. 

Uzay uzunluk, genişlik ve yükseklikten 
oluşur - üçü bir arada. Bu boyutlardan 
herhangi biri olmasaydı uzay olmazdı.  

Zaman geçmiş, şimdi ve gelecekten oluşur üçü bir arada. Bu 
yönlerden herhangi biri olmadan, zaman olmazdı. 
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Madde hareket halindeki enerji üreten fenomenlerden (olgulardan) oluşur - üçü bir 
arada. Enerji olmasaydı, hareket veya fenomen olamazdı. Hareket olmasaydı, enerji 
veya fenomen olmazdı. Fenomen yoksa enerji ya da hareket yoktur.  

Görünüşe göre evren üçü bir arada bir şekilde tasarlanmış. Belki de Tanrı evrende 
bilerek kendi doğasını gösteren bir tasarım oluşturmuştur.  

Peki, Kutsal Kitap Üçlübirlik hakkında ne öğretir? Hepsini birden evrenin tek Tanrısı 
olarak tanımlayan üç farklı Kişi'nin varlığını açıkça onaylar. Bu bir çelişki değildir 
çünkü Tanrı'nın hem tek hem de üç kişi olduğunu söylemiyoruz.Tanrı’nın hem tek bir 
Tanrı hem de üç Tanrı olduğunu da söylemiyoruz. Tanrı'nın özde bir, kişi olarak üç 
olduğunu söylüyoruz. Evrenin uzay, zaman ve madde olarak var olması gibi, tek Tanrı 
da Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak vardır.  

Kutsal Kitaptaki Üçlübirlik Kanıtı 

Dayanak A: Tek bir Tanrı vardır. 

Dinle ey İsrail, Tanrımız Rab Tek Rabdir (Mısır’dan Çıkış 6:4). 

Çünkü Tanrı Benim, başkası yok; Tanrı Benim ve benzerim yok (Yeşeya 46:9).  

Dayanak B: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, Kutsal Yazılarda Tanrı olarak 
tanımlanır. 

Baba Tanrı (Galatyalılar 1:1). 

Söz Tanrıydı... Söz insan olup… (Yuhanna 1:1, 14). 

Şeytan neden Kutsal Ruh'a yalan söylemek için yüreğinizi doldurdu...? 
İnsanlara değil, Tanrı'ya yalan söyledin (Elçilerin İşleri 5:3-4). 

Dayanak C: Bu üçünün her biri birbiriyle ve farklı Kişiler olarak dünyayla 
ilgilidir. 

► Onların farklı rollerdeki tek değil de üç kişi olduklarını nereden biliyoruz? 

Markos 1:10-11'de İsa vaftiz edilir, Kutsal Ruh bir güvercin gibi iner ve göklerden bir 
ses şöyle der: "Sen benim sevgili Oğlumsun, ondan hoşnutum." Burada görüyoruz ki 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh aynı kişi olamaz; aynı anda farklı rolleri oynuyorlar. 

Hizmetinin sonuna doğru İsa, Baba'dan bize “başka bir Yardımcı”, yani Kutsal Ruh'u 
göndermesini isteyeceğini söyledi (Yuhanna 15:26). Bu ricaya dahil olan üç farklı 
kişiyi görüyor musunuz? 

Yuhanna 14-17'yi okursanız, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh arasındaki etkileşime dair 
birçok örnek bulursunuz.  
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Sonuç: Kutsal Kitabın tek gerçek Tanrısı, kendisinin üç farklı kişide var 
olduğunu ortaya koymuştur: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Tanrı doğasında 
birdir, ancak kişi olarak üçtür.  

Bu nedenle, Kutsal Kitapta Üçlübirlik kelimesi 
geçmese de, Üçlübirlik öğretisi Kutsal 
Yazılar’daki açık ifadelere dayanır. Üçlübirlik 
terimi, Kutsal Kitabın bu doktrin hakkında 
öğrettiği her şeyi özetlemek için kullandığımız bir 
terimdir.  

Bu İncil doktrini, elçilerden beri kilise tarafından 
öğretilmiştir. Aşağıda, kilisenin yüzyıllar boyunca 
Üçlübirliği tanımlamak için kullandığı bir şema 
yer almaktadır. 

Üçlübirlik Doktirini Esastır 

► Bir kişinin Üçlübirliğe inanıp inanmaması neden 
önemlidir? 

Üçlübirlik doktrini, sevindirici haber için gerekli 
olan kilit öğretilerin altını çizer. Örneğin, 
Üçlübirliği reddedenlerden bazıları, İsa'nın Tanrı 
olduğunu da inkar eder. Fakat inandığınız İsa 
Tanrı değilse, sizi kurtarabilen bir İsa’nız yoktur! 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un farklı olduğunu inkar 
edersek, Tanrı'nın doğal kişisel veya ilişkisel 
özelliklerini inkar ederiz. Örneğin, Tanrı sevebileceği birini yaratıncaya kadar 
beklemek zorunda olsaydı, ezelden beri seven bir Tanrı olmazdı. Ama eğer Tanrı 
birden fazla kişiyse, bu Kişiler ezelden beri Birbirlerini sevebilirler. Bu ilişki kuran 
Tanrı'ya  (özverili sevgide var olan) inanmak önemlidir, çünkü Tanrı'yla olduğu kadar 
birbirimizle de ilişki kurma biçimimizi etkiler.  

Belki de en ciddi yanı, bizim Tanrı'ya tapınmamız gerektiğidir. Üçlübirliği inkar eden 
insanlar genellikle İsa'nın ve Kutsal Ruh'un Tanrı olduğunu inkar ederler, bu yüzden 
Onlara tapmazlar. Bir kişinin yapabileceği en kötü hata; ya Tanrı olmayan birine 
tapmaktır, ya da Tanrı olana tapmamaktır.  

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh İlişki İçinde Yaşayan Kişilerdir 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un her biri kişiliğe sahiptir ve her zaman birbirleriyle kişisel 
ilişki içinde yaşamışlardır. Birbirleriyle ilişki içinde yaşadıkları için onlara kişi deriz. 
Birbirlerini severler, birbirlerine verirler, birbirleriyle konuşurlar ve birbirleri için 
yaşarlar. Bu onların Kişi olduklarını gösterir.  

“Kurtuluşumuzun kaynağı ve 
sebebi; bizi kendi Oğlunun 

kanıyla kurtarmak isteyen Baba 
Tanrı'nın sevgisidir, lanetimizi 

özgürce üzerine alan ve 
bereketini ve faziletlerini bize 
aktaran Oğul'un lütfudur ve 

Baba'nın sevgisini ve Oğul'un 
lütfunu yüreklerimize ileten 

Kutsal Ruhdur.” 
- John Wesley,  

“William Law’a Mektuplar” 
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Üçlübirlikteki Yapı  

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh her zaman bir ilişki yapısında var olmuşlardır. Baba Baş, 
sonra Oğul, sonra Ruh'tur. Bu üç ebedi ve denk Kişi, birbirleriyle olan ilişkilerine göre 
yetki konumlarına sahiptir. Bu otoritenin yapısı aileye ve kiliseye yansır. Üçlübirlik 
üyeleri gibi, bir ailenin veya kilisenin tüm üyeleri eşit değere sahiptir, ancak hepsi 
aynı yetki konumuna sahip değildir.  

Oğul’un Babasıyla İlişkisi 

Oğul Baba ile nasıl ilişki kurar? İsa, ‘Baba kendisinde yaşam olduğu gibi’, Oğul’a da 
‘kendisinde yaşam olma’ özelliğini verdiğini söyledi.”71 Oğul, ezelden beri Baba'nın 
“tek Oğlu” olmuştur.”72 Oğul, Tanrı olarak ebediyen kendi kendine var olur ve Baba 
ile aynı niteliktedir, ancak onun varlığı Baba'dandır. Ebedi olarak, fiziksel anlamda 
olmasa da Oğul Baba ile bir Oğul olarak ilişki kurmuştur ve Baba, Oğul ile Baba olarak 
ilişki kurmuştur. 

Oğul, Baba ile bir Oğul olarak ebediyen ilişki kurduğu için, Baba'ya ebediyen boyun 
eğmiştir. O, ikincil bir rolde işlev görür. Bu nedenle İsa, “Babam benden daha 
üstündür” demiştir.”73 

İsa, Baba'nın sahip olduğundan daha düşük bir otorite konumuna sahip olmasına 
rağmen, doğası gereği Baba'ya denktir. İsa’ya, Baba ile aynı düzeyde tapınılmalı ve 
İsa yüceltilmelidir. İsa, herkesin onu “tıpkı Baba’yı onurlandırdıkları gibi 
onurlandırması gerektiğini” söyledi.”74 

Kutsal Ruh'un Baba ve Oğul ile İlişkisi  

Yuhanna 15:26'da İsa, "Baba'dan çıkan" Kutsal Ruh'u bize göndereceğini söyledi. Ruh 
Babadan çıksa da, O Babaya ve Oğul’a denktir ve eşit düzeyde onurlandırılmalıdır. 
Unutmayın ki bu çıkma ve gönderme, birbirleriyle sevgi dolu bir ilişki içinde yaşayan 
üç Kişi arasında gerçekleşir.  

Daha Aşağı Bir Nitelikte Olmaksızın Boyun Eğme 

İsa, “Ben ve Baba biriz” demiş, aynı doğaları hakkında konuşmuş, ancak her zaman 
Baba'ya itaat ettiğini söylemiştir. 

Üçlübirlikteki otorite ve boyun eğme, bir üyenin diğerinden daha önemli olduğu 
anlamına gelmez. Otorite, bir üyenin doğası gereği diğerlerinden daha büyük olduğu 
anlamına gelmez. 

 
71 Yuhanna 5:26 
72 Yuhanna 3:16 
73 Yuhanna 14:28 
74 Yuhanna 5:23 
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İnsan hayatında otorite ve eşitliğin örneklerini görüyoruz. Bir ailenin tüm üyeleri insan 
olarak doğada eşittir ve hepsi Tanrı'nın suretinde eşit derecede değerli kişilerdir, 
ancak otorite ailenin işleyişi için önemlidir. Aynı şey insan liderliğinin diğer 
pozisyonları için de söylenebilir.  

Tanrı’ya Ait Birliği Korumak  

Üçlübirliğin üç şahsı ayrı bireyler olarak düşünülmemelidir. Varlıklarının birliği, onların 
aynı özden olmaları ve üç şahsın birbirine nüfuz etmesi, iç içe geçmesi ve niteliklerini 
birbirleriyle paylaşması anlamına gelir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, insanların 
yapamayacağı bir ortaklaşmış bir iç içe geçmişliği deneyimler. 

Biz insanlar, kişileriz ve bireysel varlıklarız. Tanrı üç kişidir, ancak tek bir  varlıktır. 
Kutsal Kitap’taki Tanrı'nın birliği kavramını korumaya yardımcı olmak için, Üçlübirliğin 
üyelerinden ayrı olarak değil, farklı olarak söz ederiz. Onlardan insanlar olarak söz 
etmiyor, ancak kişiler olarak söz ediyoruz.  

Tanrı’nın Kişiliğini ve İlişkilerini Yansıtıyoruz 

Tanrı bizi kendi suretinde, birbirimizle ve Tanrı'yla ilişki kurma kapasitesine sahip 
kişiler olarak yarattı. İlişki kurmak amacıyla aklımız, irademiz ve duygularımız var. 

Bireysel Olarak Tam Değiliz 

Tanrı Adem'i yarattıktan sonra, "İnsanın yalnız olması iyi değil" dedi."75 Sonra 
Havva'yı yarattı. Adem Havva olmadan eksikti çünkü onsuz ilişki kurabileceği başka 
bir insan yoktu. Aslında, bir kutsal yazı Adem ve Havva'nın birlikte Tanrı'nın suretini 
yansıttığını ima ediyor: “Böylece Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı'nın 
suretinde yarattı, onları erkek ve dişi olarak yarattı.”76 Adem ve Havva arasındaki 
ilişkide, Adem ve Havva’nın beraberken Tanrı'nın suretini, Adem'in tek başına 
olduğunda yansıttığından daha fazla yansıtmasını sağlıyor. 

Bunun bizim için ne anlama geldiğini bir düşünün. Üçlübirlikteki kişiler gibi 
başkalarıyla ilişki içinde olmadığımız sürece, tam kişiler olarak işlevimizi yerine 
getiremiyoruz. Bu, evli olmamız gerektiği anlamına gelmez (cennette kimse evli 
olmayacak, ama yine de kişi olacağız), ama başkalarıyla paydaşlığa ihtiyacımız var. 

Tanrı'nın Suretini Yansıtmakla İlgili   

Tanrı'nın doğası ile kilisenin doğası arasında harika bir benzerlik vardır. Hem Tanrı'nın 
hem de kilisenin içinde birlik ve çeşitlilik vardır. 1 Korintliler 12'ye göre, Mesih'in 
bedeni, bir amaç için birlikte çalışan birçok parçadan oluşan bir birliktir. Mesih'in 
bedeninin, Tanrı'nın suretini nasıl yansıttığını görebiliyor musunuz? Pavlus, çeşitli 

 
75 Yaratılış 2:18 
76 Yaratılış 1:27 
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üyelerinin Mesih'te bir bütün olarak birlikte büyümesini bekliyordu. Pavlus bunu 
yapmamız için dua etti: 

Tersine, sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden 
büyüyeceğiz. O'nun önderliğinde bütün beden, her eklemin yardımıyla 
kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide 
gelişiyor (Efesliler 4:15-16). 

Hepimiz, armağanlarımızı ve yeteneklerimizi, Mesih'in birliğinde büyümemize 
yardımcı olmak için kullanmalıyız. Tanrı, birbirimize lütuf içinde büyümemiz için 
yardım ederek, onun ilişkisel doğasını yansıtmamızı ister. Ruhsal büyüme diğer 
inananlarla yakın bağlılık içinde olan toplulukta gerçekleşir. Bu, Tanrı'nın sosyal 
doğasını yansıtır. 

Eğer Üçlübirliğin üyeleri sonsuza kadar birbirleri için özverili bir sevgi içinde 
yaşadılarsa, biz de başkalarıyla sevgi dolu ilişkiler içinde yaşamalıyız. Sosyal, ilişkisel 
varlıklar olarak Tanrı'nın suretinde yaratıldık, bu yüzden kendimizden çok başkalarına 
odaklanmalıyız. Bireyselliğimizden çok topluluğu vurgulamalıyız. Başkalarıyla 
ilişkilerimizde, O'nun üçlübirliğe dair suretini yansıtmaya çalışırken Tanrı bizi 
kutsayacaktır. 

Üçlübirliğe İnanan Tapınma 

Üçlübirliğe inanan tapınma şeklinde, Baba'ya 
Ruh'un yardımıyla ve Oğul'un kefaret etme işi 
sayesinde geldiğimizi kabul ederiz. Üçlübirliğe 
inanan kişiler olarak, Baba’ya Ruh’ta, Oğul 
aracılığıyla dua etmeliyiz.  

Tapınmanın önemli bir amacı, Üçlübirlik 
üyelerinin birbirleri için sahip oldukları sevgi 
ilişkisine girmemizdir. Baba ile Oğul arasında 
var olan sevgiyi düşünün. Mesih'in bu sevgiyi 
tecrübe edebilmemiz için, çarmıhta ne 
yaptığını bir düşünün. Baba ve Oğul 
birbirleriyle harika bir birliktelik içinde yaşarlar 
ve Oğul'un kefaret etme işinden dolayı Ruh, bu 
hararetli sevgi ilişkisine katılmamıza yardım eder. 

Üçlübirliğe inanan kişiler olarak olarak, sadece Ruh'ta, Oğul aracılığıyla Baba'ya dua 
etmiyoruz, aynı zamanda Baba'ya, Oğul'a ve Ruh'a da dua ediyoruz. Üçlübirliğin 
üyelerinin her birine tapınılmalı ve her biri yüceltilmelidir, çünkü hepsi Tanrı'dır ve 
eşit olarak onurlandırılmalıdır. Üçlübirlik tapınması, her birinin kurtuluşumuzda 
oynadığı rolü kabul ederek, Üçlübirliğin her üyesine eşit derecede yücelik getirir. 

“Yüce ve sonsuz Tanrı, 
Biz kullarına gerçek bir lütuf verdin, 

gerçek imanın itirafıyla 
sonsuz Üçlübirliğin ihtişamını  

kabul ederek, 
ve ilahi görkeminin gücünde 

bu birliğe tapınmamız için lütfettin. 
Bizi imanımızda sabit tut, 

böylece tüm düşmanlarımızdan 
sonsuza dek korunalım: 

Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla, 
Seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte 

yaşayan ve hüküm süren, 
şimdi ve sonsuza dek. Amin.” 

- Ortak Dua Kitabı 
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Sınıf liderine not: Aşağıdaki bilgi bölümünü açıklamak için sınıfın bir üyesi seçilebilir 
(“Kaçınılması Gereken Hatalar: Üçlübirlik Hakkında Teoriler”).  

Kaçınılması Gereken Hatalar: Üçlübirlik Hakkında Teoriler 

Bir tohumun toprakta neden büyüdüğünü ya da bir beynin nasıl çalıştığını ya da 
kuvvetlerin yıldızları nasıl yerinde tuttuğunu anlamıyoruz. Bilim adamları neler 
olduğunu gözlemliyorlar ama neden ve nasıl olduğunu açıklayamıyorlar. Bir kişinin 
üçlübirlik öğretisini tam olarak açıklayamadığı için reddetmesi mantıklı değildir. Tanrı 
hakkındaki her öğreti bizim açıklayışımızın ötesindedir. Örneğin, hiç kimse Tanrı'nın 
her yerde aynı anda nasıl olabildiğini ve her şeyi nasıl bilebildiğini açıklayamaz. 
Üçlübirlik gerçeği mantıksız değildir, ancak bunlar insan deneyim ve ifadesinin 
ötesindedir. Denizdeki bir balık, zeki olsa bile, kendisine anlatıldığında bir insan 
olmanın nasıl bir şey olduğunu asla anlayamaz.  

Üçlübirliğin gerçeği, doğasında özdeş ve tanrısallıkta denk üç kişide bulunan tek bir 
Tanrı'nın olduğudur. İnsanlar bunu açıklamaya çalıştıklarında, çoğu zaman önemli bir 
bölümünü kaybederler. Aşağıda bu gibi bazı hatalara örnekler verilmiştir. Her hata 
bir isimle adlandırıldı, ama birçok farklı isim altında öğretildi.  

Modalizm Tanrı'nın gerçekten farklı roller üstlenmiş tek bir kişi olduğu fikridir. Bu 
teoride, cennette Tanrı Baba idi, yeryüzünde İsa idi ve şimdi bizimle Kutsal Ruh olarak 
konuşuyor. Ancak Yuhanna 14-16 bölümleri boyunca İsa'nın sözleri, kendisi, Baba ve 
Kutsal Ruh arasındaki etkileşimi tarif eder. Eğer bunlar üç farklı kişi olmasaydı, bu 
tarif bir anlam ifade etmezdi. 

Üç Tanrıcılık Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un ayrı varlıklar olduğu fikridir. Bu teoride, 
onların doğalarında farklılıklar olabilir. Örneğin, yargılamak isteyen Baba olabilir, 
ancak Oğul merhamet göstermek istiyor. Bu fikir, Kutsal Kitaptaki tek Tanrı olduğu 
öğretisi ile çelişir. 

Boyunduruk altına girmişlik, Üçlübirlikteki bir kişinin diğerinden daha aşağı olduğu 
fikridir. Bu fikre inanan bir kişi, Baba'yı Tanrı, Oğul ve Kutsal Ruh'u daha aşağı 
varlıklar olarak düşünür. Ruh'un kişiliğini inkar eder ve Oğul'un Tanrı'nın kullandığı 
özel bir adam olduğunu kabul eder. Bu hata, insanların Oğul'a ve Kutsal Ruh'a Tanrı 
olarak tapmamalarına neden olur ve sahte bir müjdeye yol açar. 

Sınıf, “İnanç Beyanı”nı en az iki kez birlikte okumalıdır. 

İnanç Beyanı 

Tanrı bir Üçlübirliktir; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere üç kişi, tek bir Tanrı'dır. 
Üçünün rolü farklıdır, ancak doğaları aynıdır ve ilahi nitelikleri denk ve ibadete 
değerdir. 
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3. Ders Ödevleri 

(1) Bölüm Ödevi: Her öğrenciye aşağıda listelenen bölümlerden biri atanacaktır. Bir 
sonraki ders oturumundan önce, bölümü okumalı ve bu dersin konusu ile ilgili ne 
söylediği hakkında bir paragraf yazın. 

• İbraniler 1:1-3, 8 
• Koloseliler 1:12-19 
• Efesliler 1:17-23 
• Yuhanna 15:26 
• Yuhanna 17:1-5 

(2) Test: Bir sonraki derse Ders 3 üzerinden bir test ile başlayacaksınız. Hazırlık 
aşamasında test sorularını dikkatlice inceleyin. 

(3) Öğretme ödevi: Ders dışı öğretim zamanlarınızı planlamayı ve raporlamayı 
unutmayın. 

Ders 3 Testi 

(1) Evren, Tanrı'nın doğasını nasıl tasvir ediyor? 

(2) Kutsal Kitaptaki hangi üç dayanak Üçlübirlik öğretisinin temelidir? 

(3) Üçlübirlik içindeki ilişki yapısı nasıldır?    

(4) Üçlübirlik ilişkilerini yansıtması gereken bazı insan ilişkileri nelerdir? 

(5) Üçlübirliğe inanan biri olarak tapınmak ne anlama gelir? 

(6) Modalizmin hatası nedir? 

(7) Üç Tanrıcılığın hatası nedir? 

(8) Boyunduruk altına girmişlikteki hata nedir? 
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Ders 4 
İnsanlık 
 

Dersin Hedefleri  

(1) Öğrenci şunları açıklayabilecektir:  

• Tanrı'nın insanlıktaki görüntüsünün fiziksel benzerlik olmadığını nasıl 
bildiğimiz. 

• İnsanlıktaki Tanrı görüntüsünün sekiz özelliği. 

• İnsanların Tanrı ile ilişki için özellikle yaratılmış olmaları. 

• İnsanların özgür iradeye sahip olduğu hissi. 

• İnsanların dünyevi hayattaki nesnel değerlerinin ötesinde sonsuz bir değere 
sahip olmaları. 

• İnsanlık hakkındaki Hıristiyan inanışlarının bir ifadesi. 

(2) Öğrenci, Tanrı ile ilişkisi olmadan bir kişi olarak tamamlanamayacağını 
anlayacaktır.  

Giriş 

Mezmur 8'i birlikte okuyun. Bu pasaj bize insan hakkında ne anlatıyor?  

► Dünyadaki her insanda benzer olan şeyler nelerdir? 

Bize kimliğimizi veren şeyleri düşünün. İnsan olmak gerçekten ne demek?  

Başlangıç yeri Yaratılış 1:26'dır. “Sonra Tanrı, 'Benzeyişimize göre kendi suretimizde 
insan yapalım' dedi.” Doğamızda Tanrı'ya benzer bir şey var. Biz Tanrı değiliz, ama 
bizi hayvanlar dünyasının geri kalanından ayıran bir şey var ve bizi eşsiz kılan budur. 
Mezmur 8:5 'te yazar, "meleklerden biraz daha aşağı" kılındığımıza ve "görkem ve 
onurla taçlandırıldığımıza" sevinir.  

Tanrı, insanlara dünyayı ve üzerinde yaşayan canlıları yönetmeleri için özel bir 
sorumluluk verdi.77 İnsanların canlı türlerinin kaybını önlemek için dünyayı dikkatli 
bir şekilde yönetmeleri, kaynakları akıllıca kullanmaları ve gelecek nesillere dünyayı 
iyi durumda bırakmaları gerekiyor. 

 
77 Okuyunuz Yaratılış 1:26; Mezmurlar 8:5-6. 
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İnsanoğlunun bu üstün görüşü, kendi özsaygımız için evrim doktrininden kesinlikle 
daha iyidir! Evrimde insan yaşamının özel bir önemi, hiçbir amacı, anlamı, insan 
olmanın özel bir yanı yoktur.  

Bazı eski efsanelere göre, insanlar tesadüfen, amaçsız olarak yaratıldılar ve yaratıcı 
tarafından sevilmediler. Fakat Kutsal Kitap bizim “Tanrı'nın suretinde” yaratılmış, özel 
bir varlık olduğumuzu öğretir. Bu ne anlama geliyor?  

► İnsanlardaki Tanrı görüntüsünün fiziksel benzerlik anlamına gelmediğini nereden 
biliyoruz? 

İnsanlardaki Tanrı sureti, fiziksel benzerlik anlamına gelmez.  

(1) Tanrı bir ruhtur. Süleyman, göğün ve yerin tümünün Tanrı'yı içeremeyeceğini 
anladı. 78 Tanrı, kendisini hangi görünüşte seçerse o şekilde kendisini gösterebilirdi, 
ancak Tanrı'ya benzeyen tek bir görünüş yoktur. Bu, ibadet etmek için Tanrı'nın 
suretlerini yapmamamızın bir nedenidir. 

(2) Tanrı'nın suretlerini bir adama benzetmeye putperestlik denir.79 

(3) İnsanlık dünyadaki yaşam için tasarlanmıştır, yürümek için bacaklar, 
hareket ettirmek için eller ve algılamak için görü ve duyu. Tanrı bizi yeryüzünde 
yaşam için tasarladı. Ama Tanrı tüm evrende yaşar. Sözüyle bir şeyler yaratabilir ve 
hareket ettirebilir. O’nda bizim sınırlamalarımızdan hiçbiri yoktur. Onun bir insanın 
fiziksel formuna sahip olduğunu düşünmek için hiçbir sebep yoktur. 

İnsanlığa Verilen Tanrı Suretinin Unsurları  

► Tanrı'nın suretini yansıtan insanın özelliklerinden bazıları nelerdir? 

İlahiyatçılar, insanın Tanrı'nın suretinde olmasının ne anlama geldiği hakkında çok 
düşünmüşlerdir ve çoğu, aşağıdaki nitelikler konusunda hemfikirdir.  

Yaratıcı İçgüdü  

İçimizdeki Tanrı'nın suretinden (gelip) büyüyen bir yaratıcı içgüdümüz var. 
Yaratıcımız bizi yaratıcı olmamız için yarattı! Bazen hayvanlar, insanların sanat dediği 
işaretler yapmak için eğitilir. Ancak bu, bir fikri ifade eden, insanın ürettiği sanattan 
çok farklıdır. Mağaralarda eski çizimler bulundu. Onları çizen insanlar hakkında fazla 
bir şey bilmiyoruz, ama kimse onların hayvanlar tarafından çizildiğini düşünmüyor ve 
insanlar tarafından yapıldığından şüphe etmiyor.  

 
78 1. Krallar 8:27 
79 Okuyunuz Romalılar 1:23. 
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Yaratıcılık, müzikte de kendini gösterir. Müziğin, düşüncelerimizi ve duygularımızı 
ifade etme konusunda olağanüstü bir kapasitesi vardır. Fikirleri müzik aracılığıyla 
iletme yeteneği, içimizdeki bu Tanrı suretinden gelir.  

Düşünme Yeteneği  

Düşünme yeteneği de bir başka "Tanrısal" kapasitedir. Hayvanlarda da beyin vardır, 
ancak anladığımız kadarıyla hayvanların beyin aktiviteleri, temel içgüdü ve sezgi 
düzeyinin üzerine çıkmaz. Analiz etme, değerlendirme yapma ve yansıtma, ardından 
ikna edici bir şekilde iletişim kurma yeteneğine sadece insanlar sahiptir.   

Sadece düşünmekle kalmayıp, düşünce hakkında bile düşünebiliriz. Düşünce 
süreçlerini analiz edebiliriz. Sadece mantıklı düşünmekle kalmaz, mantık hakkında da 
düşünebiliriz.  

İletişim Yeteneği  

İnsanların iletişim yeteneği vardır. Fikirler, diğer insanların anladığı seslere veya 
sembollere dönüşen dilin kullanımıyla gösterilir. Köpekler ve kuşlar gibi hayvanlar 
seslerle “iletişim kurabilir”, ancak hayvanlar arasında bilinen hiçbir şey, insan dilinin 
karmaşıklığına yakın değildir. Hayvanların başkalarını tehdit etme, bölge talep etme 
veya yiyecek paylaşma yolları vardır, ancak yaşamın anlamı hakkında tartışmaları 
yoktur.  

İletişim yeteneği, düşünme ve muhakeme yeteneğine bağlıdır. Hayvanlar söz 
söyleyemezler ama bilseler bile söyleyecek çok şeyleri olmaz. 

Sosyal Doğa 

İnsanlar sosyal bir yapıya sahiptir. Diğer 
insanlarla etkileşimde bulunmak, başkalarına 
taahhütlerde bulunmak ve başkalarına bağımlı 
olmak için tasarlandık. Hayata tamamen 
başkalarına bağımlı olarak başlıyoruz ve bir 
çocuğun yetişkin olması uzun yıllar alıyor. 
Çünkü ilişkiler Tanrı için önemlidir.   

Tanrı insan hayatını, insanların günlük 
ihtiyaçlarının karşılanması için birlikte 
çalışmaları ve ilişkilerini sürdürmeleri için tasarlamıştır. Bir insan yiyecek, barınma 
gibi şeyleri kimsenin yardımı olmadan elde edebilse bile, ancak yalnızca başkalarıyla 
ilişkide karşılanabilen önemli ihtiyaçları olacaktır. İnsanın sosyal doğası, Tanrı'nın 
doğasını yansıtır. Tanrı bir Üçlübirliktir ve ebediyen ilişki içindedir. 

İnsan ilişkilerinin birçok sorunu vardır. Sorunlar nedeniyle bazı insanlar daha bağımsız 
olmaları gerektiğini düşünürler. Kimseye bağımlı olmadan   yaşamak isterler. Yalnız 
yaşamak çözüm değildir ve Tanrı'nın bizim için tasarladığı hayat değildir. Bunun 

“İnsan Tanrı'nın suretinde yaratıldı, 
onu yaratan kutsal olduğu için 

kutsaldır. Tanrı sevgi olduğu için, 
insan sevgi içinde yaşayarak 

Tanrı'da yaşadı ve Tanrı da onda 
yaşıyordu. Tanrı saf olduğu gibi O 
da saftı, günahın her noktasından 
ayrıydı. Kötülük bilmiyordu, ama 

içten ve dıştan günahsızdı. ‘Tanrısı 
Rab’bi bütün yüreğiyle, bütün 

aklıyla, canıyla ve gücüyle sevdi.’”  
- John Wesley, “İmanla Aklanma” 

vaazından alıntı 



 
 

40 
 

yerine, bize ilişki içinde yaşamanın ilkelerini verdi ve sorunlar Tanrı'nın tasarısına 
uymadığımızda ortaya çıkmaktadır. 

Ahlaki Duyu  

Doğamızın bir parçası olan ahlaki bir duyumuz var. İçimizdeki bir şey bize bazı 
eylemlerin doğru, bazılarının yanlış olduğunu söyler. 80 Bir arzunun peşinden gitmenin 
ne zaman doğru olduğunu ve ne zaman yapmamamız gerektiğini söyler. Adem ve 
Havva kutsal olarak yaratılmışlardı ve Tanrı'nın iradesini mükemmel bir şekilde 
uygulayabilirlerdi. 

İnsanlık günaha düştüğü ve bu temel ahlaki algıyı zedelediği için, tam olarak doğru 
olmasa da her birimizin içinde hala doğru ve yanlış kavramlarını anlama kapasitesi 
vardır.  

Ahlaki bir duyuya sahip olduğumuz için, doğru olanı yapmak için bir sorumluluk 
duygumuz var ve günah işlersek suçluyuz. Bizler, suçluluk duygusu olmadan doğal 
içgüdülerini takip eden hayvanlar gibi değiliz. 

Özgür İrade  

Özgür irade ya da seçme yeteneği insanlara özgüdür. Buna karşılık, hayvanların 
seçimleri anlık dürtü ve içgüdü düzeyindedir. Hayvanlar, ahlaki ya da eylemlerinin 
sonuçlarını göz önünde bulunduran dikkatli, düşünülmüş kararlar vermezler. İnsanlar 
anlamlı, yaşamı değiştiren seçimler yapma yeteneğine sahiptir.81 

► Hür irade neden insanlığın önemli bir özelliğidir? 

Gerçek seçimler yaptığımız için Tanrı'ya karşı sorumluyuz. O, günahı yargılayacak ve 
doğruluğu ödüllendirecektir.82 

Günahkar bir doğayla doğduğumuz için, özgür irademizi doğal olarak Tanrı'yı 
onurlandıracak şekilde kullanmıyoruz. Bir kişi doğası gereği “günahın kölesidir83”, 
doğruyu yapamaz, ancak Tanrı'nın lütfu her insana ulaşıp ona müjdeye cevap verme 
arzusu ve yeteneği verir. Bu nedenle bir kişi tövbe etme ve müjdeye inanma seçimini 
yapabilir.84 

Ölümsüzlük  

Ölümsüzlük, Tanrı'nın suretinin temel bir niteliğidir. Bizim var olmadığımız bir zaman 
vardı ama her kişi doğduğu andan itibaren sonsuza kadar var olacak. Bizler sadece 
fiziksel varlıklar değiliz, aynı zamanda sonsuza kadar yaşayacak ruhlarız ve hatta 

 
80 Okuyunuz Romalılar 1:20, 2:15. 
81 Okuyunuz Yeşu 24:15. 
82 Vahiy 20:12-13 
83 Okuyunuz Romalılar 6:16-17; Efesliler 2:1-3  
84 Okuyunuz Markos 1:15. 
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bedenlerimiz bile sonsuz bir biçimde diriltilecek.85 Tanrı her birimizi sonsuz bir amaç 
için yarattı. Ölümsüzlük, seçimlerimizi ebediyen anlamlı kılar çünkü cennette veya 
cehennemde sonsuza kadar yaşayacağız. 

Sevme Yeteneği  

Sevme yeteneği, Tanrı suretinin bir parçasıdır. Hayvanlar arasında ilişkiler çok 
sınırlıdır ve çoğunlukla içgüdüyle kontrol edilir. Bunun için (sevmek için) diğer 
özellikler önemlidir. İletişim kurma yeteneğimiz, sevdiklerimizi seçme ve 
taahhütlerde bulunma yeteneğimiz ve başkalarından sevgi aldığımızda anlayışla yanıt 
verme yeteneğimiz olmasaydı, sevginin pek bir anlamı olmazdı.  

İnsan sevgisi, bir ilişkide, sözler verilip tutularak, fedakarlık yaparak ve hizmet ederek 
ve affederek sevinçle ifade edilir. Bunların hepsi Tanrı’nın sevgisinin ifadeleridir.  

Tapınma Kapasitesi  

İbadet etme kapasitemiz, çok önemli bir özelliğimizdir. En sevdiğiniz ilahileri veya 
ibadet korolarını bir düşünün. “Tanrımız Müthiş Bir Tanrıdır” diye şarkı söyleriz. 
"Kutsallığına baktığımda, güzelliğini gördüğümde" tüm zamanların en güçlü tapınma 
ilahisidir. Mezmur yazarı, “Rab’be övgüler sun, ey gönlüm! O’nun kutsal adını öv 
varlığım!” diye haykırdı!86 Bu ifadeleri söylemek mümkündür, çünkü içimizdeki 
"Tanrı'nın sureti", suretinde yaratıldığımız Tanrı'yı tanır ve Ona karşılık verir! 

İnsanlıkta ki Tanrı Suretinin Amacı  

Durup Tanrı'nın bizi neden kendi suretinde yarattığını düşünmek iyidir. Yaratılanların 
geri kalanından neden bu kadar farklıyız? Yanıt, özellikle Tanrı ile ilişki içinde olmak 
ve O'na ibadet etmek için tasarlanmış olduğumuzdur.  

Kutsal Kitap bize genel olarak yaratılışın Tanrı’yı yücelttiğini söyler. Biz Tanrı’nın 
büyüklüğünü yaptığı şeylerde görürüz. Ama diğer yaratıklar Tanrı’yı anlamadan 
yüceltirler. Tanrı’nın neye benzediğini anlayamazlar çünkü onların Tanrı’yla ilişkili bir 
doğaları yoktur. 

Biraz yaratıcı olduğumuz için Tanrı'nın sonsuz yaratıcılığına hayran olabiliriz. Doğru 
ve yanlış duyusuna sahip olduğumuz için O'nun kutsallığına ve doğruluğuna 
tapabiliriz. Sevme kapasitemiz olduğu için O'nun sonsuz sevgisine hayran kalabiliriz. 

Tanrı'yı sadece entelektüel bilgi ile değil, ilişkide de ne kadar iyi tanırsak, O'nu daha 
çok sever ve ona taparız. Tanrı ile olan ilişkimizden sevinç duyup doyum alabiliriz, 
çünkü bizi bu ilişki için tasarladı.  

 
85 Okuyunuz 1. Korintliler 15:16-22, 52-54. 
86 Mezmurlar 103:1 
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Diğer Önemli Düşünceler 

(1) Tüm insanlar Tanrı'nın suretine sahiptir. Zihinsel engelleri nedeniyle akıl 
yürütemeyen, kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade edemeyen veya özgür iradelerini 
kullanamayan insanlar vardır. Tanrı'nın surety onlarda yaratılmıştır, ancak dünyevi 
yaşamlarında tam olarak işlevlerini yerine getiremeyebilirler. 

(2) Her insan hayatının sonsuz ve sınırsız bir değeri vardır. Bazen bir kişinin 
pratik yaşamdaki değerini, zekasını, eğitimini, yeteneklerini veya gücü gibi şeylerini 
fark ederiz. Ancak her insanın pratik yaşamdaki değerinden daha önemli bir değeri 
vardır, çünkü o Tanrı’nın görüntüsündedir. Bu yüzden her insan, kendisine yaşamda 
değer  kazandıran şeylerden yoksun olsa ve kötü bir insan olsa bile insan olarak 
saygıyı hak eder. Tanrı’nın görüntüsü her çocuğun Tanrı için değerli olmasının 
sebebidir ve kürtaj korkunç bir günahtır.   

(3) Melekler de yaratılışta benzersizdir. Onlar yüksek zekaya, muhakeme 
yeteneğine, iletişim yeteneğine ve ibadet kapasitesine sahiptirler. Bu nedenle, 
Tanrı'nın suretinin bazı yönlerine sahiptirler ve Kutsal Yazılarda “Tanrı'nın oğulları” 
olarak adlandırılırlar.87 Şu anda güçte meleklerden aşağı durumdayız,88 ancak onlar 
bize hizmet ediyorlar.89 Sonsuzlukta meleklerden daha yüksek bir konumda 
olacağız,90 ve Mesih'le hüküm süreceğiz. Bu, insanların meleklerden de daha, tam 
olarak Tanrı'nın suretinde yaratıldığı anlamına gelir. 

(4) Dünya orijinal halinde değildir. Yetenekli bir sanatçı tarafından yapılmış güzel 
bir tablo hayal edin. Resmin yere atıldığını ve insanların çamurlu ayakkabılarla 
üzerinde yürüdüğünü hayal edin. Resme bakarsanız onu yapan büyük yeteneği hala 
görebilirsiniz, ancak resim, sanatçının onu ilk yapıp bitirdiği zamanki gibi değildir. 
Yaratılışta böyledir. Tam olarak Tanrının istediği gibi değil ama yine de Tanrı’nın 
görkemi yaratılışta görülür.    

(5) Günah, insanlardaki “Tanrısal” kapasiteyi bozmuştur. Sanatsal ifade, kötü 
bir kalbi açığa çıkarabilir ve sanatçının armağanı kendisine Tanrı'dan verilmiş olsa 
bile, Şeytan'ın bir aracı olabilir. Ancak, lütfun müdahalesi nedeniyle günah, içimizdeki 
Tanrı'nın görüntüsünü tamamen yok edemez. İçimizdeki Tanrı'nın görüntüsü, O’nun 
lütufla yenilenebilir, geliştirilebilir ve Yaratıcımızın görkemini ifade edebilir!91 

(6) İçimizdeki Tanrı'nın görüntüsü, bizim için en önemli şeydir. İçimizdeki 
Tanrı'nın görüntüsü, Müjde'ye karşılık vermemizi mümkün kılar. Ahlaki duyumuz, 
lütfun vicdanımızı uyandırmasını ve bizi günahımız konusunda ikna etmesini sağlar. 
İçimizde çalışan lütufla restore edilen özgür irademiz, “kime hizmet edeceğimizi 

 
87 Eyüp 1:6 
88 Mezmurlar 8:5 
89 İbraniler 1:14 
90 Okuyunuz 1.Korintliler 6:3. 
91 Okuyunuz Koloseliler 3:10; Efesliler 4:22-24; 2. Korintliler 3:18. 
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seçmemizi” mümkün kılar. Yaratıcı içgüdülerimiz aracılığıyla Tanrı'ya şan ve şeref 
getirebiliriz. Aklı kullanarak, Tanrı'dan ve O'nun yollarından bir şeyler anlayabiliriz. 
Tanrı'yı anlama arayışımız, lütfuyla “bizi şan ve şerefle taçlandıran” Yaratıcımızın 
mutlak yüceliğinin giderek daha fazla farkına varmamızla, ibadete dönüşür. 

Kaçanılması Gereken Hata 

Bazen insanlar Tanrı ile olan ilişkinin sadece ölümden sonraki yaşam için bir anlamı 
olduğunu düşünürler. Bir insan yeryüzünde iyi bir hayat yaşıyorsa, Hristiyan olup 
olmamasının pek bir öneminin olmadığını düşünürler. Ancak insanlığın doğasının Tanrı 
ile ilişki için tasarlanmış olduğunu anladığımızda, bir kişi Tanrı'yı tanımıyorsa 
hayatının çoğunlukla boşa gittiğinin farkına varırız. İçimizdeki Tanrı'nın Ruhu’nun bize 
rehberlik etmesine, potansiyelimizi gerçekleştirmemize ve yaptığımız her şeye sonsuz 
bir bakış açısı vermesine ihtiyacımız var.  

Sınıf, “İnanç Beyanı”nı en az iki kez birlikte okumalıdır. 

İnanç Beyanı 

İnsanlar, Tanrı'yı sevmek ve Tanrı'ya ibadet etmek amacıyla Tanrı'nın suretinde 
yaratılmıştır. Tanrı bizi düşünme, iletişim ve sevgi yetenekleriyle amaçlarını 
gerçekleştirebilmemiz için tasarladı. Bir kişinin ahlaki bir duyusu, kişisel bir iradesi ve 
ölümsüz bir ruhu vardır. Tanrı'nın lütfu kişiye özgür kararlar verme gücü verir. Her 
insan hayatı sonsuz ve sınırsız bir değere sahiptir. 

4. Ders Ödevleri 

(1) Bölüm Ödevi: Her öğrenciye aşağıda listelenen bölümlerden biri atanacaktır. Bir 
sonraki ders oturumundan önce, pasajı okumalı ve bu dersin konusuyla ilgili ne 
söylediği hakkında bir paragraf yazmalıdır. 

• Yakup 1:12-15 
• Romalılar 6:12-23 
• 1. Selanikliler 5:23 
• Romalılar 8:22-26 
• Yeşu 24:14-18 
• Yaratılıi 3:1-6 
• Efesliler 2:1-9 

(2) Test: Bir sonraki derse Ders 4 üzerinden bir test ile başlayacaksınız. Hazırlık 
aşamasında test sorularını dikkatlice inceleyin. 

(3) Öğretme Ödevi: Ders dışı öğretim zamanlarınızı planlamayı ve raporlamayı 
unutmayın. 
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Ders 4 Testi 

(1) Hıristiyanlığın insanlık görüşü diğerlerinden nasıl farklıdır?  

(2) Tanrı'nın insanlıktaki suretinin fiziksel benzerlik olmadığını nereden biliyoruz? Üç 
neden verin. 

(3) İnsandaki Tanrı suretinin dokuz unsurunu listeleyin. 

(4) Hangi nedenle Tanrı'nın suretinde yaratıldık?  

(5) Ahlaki duyudan hangi yetenek (özellik) meydana gelir? 

(6) Tanrı'yı memnun ederek özgür irademizi kullanabilmek için neden Tanrı'nın 
lütfuna ihtiyacımız var? 
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Ders 5 
Günah 
 

Dersin Hedefleri 

(1) Öğrenci şunları açıklayabilecektir: 

• Günahı anlamanın neden önemli olduğu. 
• Günahın özgür irade sayesinde mümkün olduğu, Tanrı tarafından yapılmadığı. 
• Miras olarak kalan ahlaksızlığın tanımı ve açıklaması. 
• İncil'deki kasıtlı günah kavramı. 
• İnsan hatasının tanımı ve Hıristiyan olgunluğu sürecine karşı doğru tutum. 
• İnsan kusurunun tanımı ve günahtan farkı. 
• Günahla ilgili Hıristiyan inançlarının bir ifadesi. 

(2) Öğrenci, kasıtlı günahın net bir tanımını yaparak inancını daha iyi anlayacaktır.  

Giriş 

Yaratılış 3'ü birlikte okuyun. Bu pasaj bize günah hakkında ne söylüyor?  

Günahı Neden Anlamamız Gerektiği  

► Günahı neden anlamamız gerekir? 

(1) Dünyanın durumunu anlamak için günahı anlamalıyız. Kutsal Kitap bize 
insanların çektiği acıların nedeninin günah olduğunu söyler. Ölüm dünyaya günah 
yoluyla geldi. 92 Günahın lanetinden dolayı hastalık, yaşlanma ve acı vardır. Yalan, 
hırsızlık, cinayet, zina, kavga, sarhoşluk, zulüm gibi günahlı işler dünyayı ıstırapla 
doldurmuştur. Nefret, şehvet, açgözlülük, gurur ve bencillik gibi günahlı hareketler, 
içinde günah olan kalpten doğar. 

(2) Tanrı'nın dünyadaki önceliklerini anlamak için günahı anlamalıyız. Tanrı, 
insanlığın günahına lütuf ve kurtarışla karşılık vermiştir. Bu nedenle günahın dikkatle 
tanımlanması gerekir. 

(3) Lütuf ve kurtarışı anlamak için günahı anlamalıyız. 

(4) Kutsallığı anlamak için günahı anlamalıyız. Günahkarlık, kutsallığın 
karşıtıdır. Tanrı'ya bağlılığa karşıdır. Bir kişinin kutsal ve Tanrı'ya bağlı olması için 
günahtan ayrılması gerekir. 

  

 
92 Okuyunuz Romalılar 5:12. 
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Günahın Kökeni 

Tanrı’nın yarattıkları mükemmeldi ve yaptığı 
her şey kusursuzdu. Tanrı yaratmayı 
bitirdiğinde bunun iyi olduğunu gördü.93 Bu 
nedenle, günahın Tanrı'nın hatası olmadığını 
biliyoruz. 

Adem ve Havva Tanrı'yla ilişki içindeydiler, Tanrı'yı hoşnut etmek istiyorlardı ve doğru 
olan her şeyi yapma yeteneğine sahiptiler. Şeytan Havva'yı yanlış yapmaya 
ayartmaya geldi. Bu yüzden günahın evrende zaten var olduğunu biliyoruz. Şeytan 
zaten günaha düşmüştü. Ama günah henüz insanlığa veya yaratılışın onların yetkisi 
altındaki kısmına girmemişti.  

Adem ve Havva'nın özgür iradeleri vardı. Günah işlemeleri mümkündü çünkü gerçek 
bir seçim yapabilirdiler. Tanrı'nın yasasını çiğnemeyi seçtiler ve bu, insan günahının 
başlangıcıydı. Günah, Tanrı'nın yarattığı bir şey değildir.  

Günahlı ilk eylem insanlığı Tanrı'dan ayırdı. Günah ayrıca insanlığın doğasını da 
bozdu.94 Daha sonra doğan tüm çocuklar bu bozuk doğaya sahip olacak ve günah 
işleyeceklerdi.95 

Günah, tüm yaratılış üzerine bir lanet getirdi.96 Günah yüzünden hayat değişti. Acı, 
yaşlanma ve ölüm geldi.97 Çalışmak ve hayatta kalmak zorlaştı. İnsan ilişkileri 
çatışmalarla doluydu. Yıllar geçtikçe ve insanlar çoğaldıkça, günahın sonuçları Adem 
ve Havva'nın hayal bile edemeyeceği kadar arttı. 

Miras Kalan Ahlaksızlık 

► İnsanların doğuştan sahip olduğu günahkar doğayı nasıl tanımlarsınız? 

Miras kalan ahlaksızlık, insanın doğuştan günaha meyletmesini sağlayan ahlaki 
doğasının bozulmuşluğudur. Buna bazen "ilk günah" denir. Adem'in günahı nedeniyle 
doğuştan sahip olduğumuz günahkar doğadır. 

Bütün insanlar doğuştan kötülüğe karşı bu eğilime sahiptir.98 Kişi, doğduğu anda 
günahkâr bir eğilim tarafından zaten bozulmuştur. Kişi, seçim yapmaya başlar 
başlamaz günah işlemeye başlar. Günahkâr eğilim, çevresinden öğrendiği bir şey 
değildir.       

 
93 Yaratılış 1:31 
94 Okuyunuz Mezmurlar 51:5. 
95 Okuyunuz Romalılar 5:12, 14, 18-19. 
96 Yaratılış 3:16-19 
97 Okuyunuz 1. Korintliler 15:22. 
98 Okuyunuz Mezmurlar 58:3. 

“Bu durumda insanın zihni karanlıktır, 
Tanrı'nın kurtarıcı bilgisinden 

yoksundur ve Elçi'ye göre Tanrı'nın 
Ruhu'na ait olan şeylerden yoksundur.”  
- James Arminius, Yirmi Beş Halka Açık 

Münazara, Münazara 11 
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Davut, kendisinin fesat içinde şekillendiğini ve 
günah içinde kendisine gebe kalındığını 
söyledi.99 Annesinin yanlış bir şey yaptığını 
kastetmedi. Rahimde bir bebek oluşurken, 
doğasının zaten günah tarafından bozulduğunu 
kastetmişti. 

Bozulmuş tabiat nedeniyle insanlardaki Tanrı 
sureti zedelenir. Her insan benmerkezci ve 
günaha meyilli bir irade ile doğar.100 Tanrı bize 
arzu ve güç vermedikçe, irademiz doğruyu 
seçmekte özgür değildir.101 

Miras olarak edinilmiş ahlaksızlık; gurur, kıskançlık, nefret ve bağışlamama gibi içsel 
günahları harekete geçirir. Ayrıca günahlı eylemleri harekete geçirir.  

İnsanlar doğal olarak Tanrı'nın otoritesine isyan eden bir tutuma sahiptir ve O'nun 
yasasına öfkelenirler. Günahkârlar sadece günahlı işlerinden dolayı değil, aynı 
zamanda Tanrı'ya karşı isyankar tutumlarından dolayı da yargılanacaklardır.102 

Günahkar tabiatlı kişi doğal olarak benmerkezcidir. Tanrı'nın ve başkalarının 
otoritesine güvenmek yerine kendi iradesini öne sürmek ister. Tanrı'yı memnun 
etmekten ziyade kendi arzularını tatmin etmek ister. Kendine güveni vardır ve 
Tanrı’ya bağlı olmak istemez. Onun için kendi başarısı, Tanrı'nın yüceliğinden daha 
önemlidir.  

İnsanlar doğruyu yanlışı tam olarak ayırt edemezler çünkü zihinleri kararmıştır.103 
Doğaları gereği asi dünyanın gittiği yönü, Şeytan'ın kontrolünü ve kendi günahkar 
arzularını takip ederler ve kendilerini Tanrı’nın gazabına uğratırlar.104 Doğal eğilimleri 
her an günaha doğrudur.105 

Miras alınan ahlaksızlığın boyutu, teolojide tam bir ahlaksızlık olarak tanımlanır. 
Tanrı'nın lütfunun yarattığı fark olmasaydı, insan hiç iyi bir şey yapamazdı hatta iyilik 
yapmayı istemezdi. Tövbe etmeyi ve Tanrı'yı aramayı bilmezdi.106 İnsan, “suçlardan 
ve günahlardan ötürü ölü” olarak tanımlanmaktadır.”107 

 
99 Okuyunuz Mezmurlar 51:5. 
100 Filipililer 3:19. 
101 Okuyuuz Romalılar 6:16-17. 
102 Okuyunuz Yahuda 15. 
103 Okuyunuz Efesliler 4:17-18. 
104 Okuyunuz Efesliler 2:2-3 
105 Yaratılış 6:5 
106 Okuyunuz Yuhanna 6:44. 
107 Okuyunuz 2:1 

“İnsan doğası gereği her türlü 
kötülükle dolu mudur? O tüm 

iyiliklerden yoksun mu? Tamamen 
düşmüş mü? Ruhu tamamen 
bozuk mu? Ya da metne geri 

dönecek olursak, kalbinin 
düşüncelerinin her tasavvuru 
yalnızca sürekli olarak kötü 

müdür? Bunu kabul et, o zaman 
sen bir Hristiyansın. Bunu reddet 

ve hala bir kafirsin.”  
John Wesley, “İlk Günah Öğretisi” 
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Tanrı'nın lütfunun miras alınan ahlaksızlığa nasıl yanıt verdiğini bilmek önemlidir. İlk 
olarak, Tanrı'nın gücü müjde mesajıyla birlikte gelir ve kaybolan kişiye müjdeye yanıt 
verme arzusu ve yeteneği verir.108 Daha sonra kişi kurtulduğunda günahın 
kontrolünden kurtulur.109 Bununla birlikte, yeni bir Hıristiyan'da miras alınan günahlı 
yapının etkisi devam eder. 

Bir Hristiyan'da miras alınan günahlı yapının etkisi çeşitli şekillerde kendini gösterir.  

1. Yeni Hristiyan, ayartma sırasında bazen kendi iradesiyle mücadele eder.  
2. Yeni Hristiyan, direnmesi gereken yanlış güdüler hissedecektir.  
3. Yeni Hristiyan, daha farkına varmadan yanlış tepkiler ve davranışlar 

sergileyecektir. 

Yeni Hristiyan, inancından vazgeçmemesi için cesaretlendirilmelidir. Hâlâ yanlış 
güdülerle mücadele ettiği için kurtulduğundan şüphe duyabilir. 

Bir pastör yeni Hıristiyanlara karşı sabırlı olmalıdır. Söyledikleri ve yaptıkları her şeyde 
tutarlı Hıristiyan olamayacaklarını anlamalıdır. Sorunlarını hemen görmeyebilirler. 
Miras alınan ahlaksızlığın temizlenmesi için dua etmeleri için teşvik edilmeleri gerekir, 
ancak anlamak için zamana ihtiyaçları olacak.  

Kasıtlı Günah  

► Kasten işlenen günah nedir? 

Kasıtlı günah, Tanrı'nın bilinen iradesinin kasıtlı ihlalidir.110 Bir kişinin yanlış 
olduğunu bildiği şeyi yapmayı ya da doğru olduğunu bildiği birşeyi yapmamayı 
seçmesidir. 

Günahın doğası, İsa dışında herkesi günah işlemeye yöneltmiştir.111 Hayatı boyunca 
doğru olan kimse yoktur.112 

Romalılar 3:10-19'da, lütfun yarattığı fark olmaksızın kendi doğasını takip edenlerin 
bir tarifi vardır. Bu, isyan, nefret ve yıkımla dolu bir yaşamdır.  

Kötü gibi görünmeyen bazı müjdeye iman etmemiş insanlar vardır. Başkalarına karşı 
yıkıcı, zarar veren günah işliyor gibi görünmezler. Ama bu insanlar da günahkardır, 
çünkü Tanrı'ya itaat etmek yerine kendi yolların da yürümeyi seçmektedirler. Kutsal 
Kitap insanlar kendi yollarında giden koyunlar gibidir der.113 

Bir insanın kendi yolunu seçme hakkını talep etmesi ve Yaratıcısının kendisini 
yönlendirme hakkını inkar etmesi günahın özüdür. Bu, Tanrı'nın otoritesine isyandır. 

 
108 Okuyunuz Romalılar 1:16. 
109 Romalılar 6:11-14 
110 Okuyunuz 1. Yuhanna 3:4; Yakup 4:17. 
111 Okuyunuz Romalılar 3:23.  
112 Okuyunuz 1.Yuhanna 1:10. 
113 Yeşeya 53:6 
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Bu, ilk insan olan Adem ve Havva'nın kendi tanrıları olmaya ayartıldıklarında 
işledikleri ilk günahtı.  

Nihai yargıda, günahkarlar günahlı eylemlerinden dolayı yargılanacak ve ateş gölüne 
mahkûm edilecekler.114 

Tövbe eden ve Müjde'ye inanan bir günahkar, kasıtlı günaha karşı zafer kazanmaya 
başlar. Günaha teslim olur ve günah işlerse, tövbe edebilir ve bağışlanabilir, ancak 
bir inananın normal yaşamı günaha karşı zaferlidir.115 

Kasıtsız İhlaller 

Bir kişi bazen yanlışlıkla veya bilgisizce Tanrı’nın Sözünü ihlal eder.  

Levililer 4:2-3'te, bir kişinin yanlış bir şey yaptığını anlayınca bir kurban sunması 
gerektiğini görüyoruz. Mesih'in ölümü, tüm Eski Ahit kurbanlarının yerini aldığından, 
Hıristiyanların kasıtsız ihlallerden kurtarıldıklarını biliyoruz.  

Bunlar, Tanrı'nın mutlak standardının gerisinde kaldıkları için günah olarak 
adlandırılabilirler, ancak Kutsal Kitabın normalde günah dediği şey değildirler. Onlara 
günah diyen bir kişi, insan hatalarını Tanrı'nın kanununun kasıtlı ihlal edilmesinden 
ayırmada zorlanabilir. Yanlış bir insani sorumluluk duygusuna sahip olabilir.  

Tanrı kasıtlı ihlalleri kınadı, ancak insan hatalarını değil. Anlayışımız sınırlı olduğu 
sürece bunlar kaçınılmazdır. Tanrı ile olan ilişkimizi bölmezler çünkü Tanrı'ya olan 
sevgimizle çelişmezler. Tanrı, O'na olan tam sevgimizin, bizden beklediği her şeyi 
yerine getirdiğini söyledi.116 Bilmediğimiz şeylerden sorumlu değiliz.117 

[Bildiğimiz gerçeğe göre] ışıkta yürüdükçe tüm günahlardan arınırız.118 Bilinmeyen 
ihlallerin Tanrı ile ilişkimizi bozacağından korkmamıza gerek yoktur çünkü Mesih'in 
kefaretine güveniriz. 

Levililer bölümü, istemeden yanlış bir şey yaptığımızı fark ettiğimizde tövbe etmemiz, 
Tanrı'dan af dilememiz ve yaşamımızı Tanrı'nın istediği şekilde düzeltmemiz 
gerektiğini gösterir.  

Tanrı'nın Sözünü incelerken, Kutsal Ruh'u takip ederken, diğer inananlarla paydaşlık 
içindeyken ve olgunlukta büyüdükçe, Tanrı'nın iradesini istemeden ihlal eden 
davranışlarımızı değiştiriyor olmalıyız.  

► Neden Tanrı'nın iradesini daha iyi bilmek ve yapmak istemeliyiz? 

 
114 Vahiy 20:12-14 
115 Okuyunuz 1. Yuhanna 2:1-6, 3:3-10. 
116 Okuyunuz Matta 22:37-40; Romalılar 13:8-10. 
117 Okuyunuz Yakup 4:17. 
118 Okuyunuz 1. Yuhanna 1:7. 
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Tanrı'nın iradesini (isteğini) daha iyi anlamak ve ona tam olarak uymak istememiz 
için bazı nedenler vardır:  

1. Tanrı'yı hoşnut etmeyen bir şey yapmak istemeyiz. 
2. İstemsiz olsa bile yapılan yanlışların kötü sonuçları olur. 
3. Hristiyanlar olarak iyi örnekler olmalıyız.  
4. Tanrı'nın iradesinden kaçınmaya çalışırsak, kasıtlı günah işlemiş oluruz.  

Tanrı'nın iradesine ilişkin anlayışımız geliştikçe, hayatımızdaki yanlışları ara sıra fark 
ederiz. Yaptığımız bir şeyin yanlış olduğunu kabul edersek, ancak yine de yapmayı 
seçersek, bu artık yalnızca cehaletten kaynaklanan bir hata değildir. Eğer değişmeyi 
reddedersek, bu yanlış yapma kasıtlı bir günaha dönüşür. 

Zayıflıklar 

Zayıflıklar, fiziksel veya zihinsel sınırlamalar veya eksikliklerdir. Her kişide insan 
zaafı vardır. Adem'in günaha düşmesi ve insanlığın devam eden günah yoluyla 
gerilemesi nedeniyle, bizler zihinsel, fiziksel ve duygusal olarak Tanrı'nın bizi 
tasarladığından daha zayıfız. 

Zayıflığın günah olmadığını biliyoruz, çünkü İsa'nın bile zayıflığı vardı, ama günahı 
yoktu.119 İsa vücut alıp bu dünyaya geldiğinde, insanlığın sınırlarını üstlendi ve 
ayartıldığımız her şekilde ayartıldı. Kutsal Yazı bize onun aç kaldığını, yorulduğunu ve 
acı çektiğini söyler. İsa insanın zayıf yapısını üstlenmiş olsa da, asla Baba'yı hoşnut 
etmeyen bir şey yapmadı çünkü ilahi doğası ve Kutsal Ruh tarafından yönlendirildi.  

Elçi Pavlus, zayıflığının Tanrı'nın gücünün gösterilmesi için bir fırsat olduğuna sevindi, 
ancak günahtan bahsetmediğini biliyoruz, çünkü günahın yaşamında devam etmesine 
sevinmezdi.120 

Ölümlü bedende olduğumuz sürece zayıflığımız olacaktır. Anlayışımızın sınırlı olması 
insan hatalarını kaçınılmaz kılar. Zayıflık kasıtlı günaha neden olmaz. Günah işlemeyi 
seçersek, suçluyuz ve insan doğamızı suçlayamayız. Tanrı bizi insan olduğumuz için 
değil, irademizi ona karşı kullandığımız için yargılar.  

► Kasıtlı günahı kasıtsız ihlallerden ayırt etmek neden önemlidir? 

Kaçınılması Gereken Hata: Kasıtlı Günahın Belirsiz Bir Tanımı 

Bazı insanlar kasten günahı, miras alınan ahlaksızlığı, kasıtsız ihlalleri, zayıflığı bir 
araya toplar ve hiçbir ayrım gözetmeksizin buna “günah” derler.  

 
119 Okuyunuz İbraniler 4:15. 
120 Okuyunuz 2. Korintliler 12:9-10 
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Günahkar, günahlarından vazgeçmeye razı olacak kadar üzgün olduğunda tövbe 
eder. Bu, kasıtlı günahtan tövbe ettiği anlamına gelir, çünkü Tanrı'nın gücüyle onu 
değiştirecek olan budur.  

Kasıtlı günahı diğer kategorilerden ayırt edersek, bir inanan günaha karşı zaferi 
kazanmış demenin ne anlama geldiğini anlayabiliriz. Bu kategorileri ayırt etmeyen 
insanlar, günaha karşı zaferin mümkün olduğuna inanmazlar. 

Kurtuluşun Kutsal Yazılara dayanan tanımları, yalnızca insanlık durumunun yönleri 
arasındaki bu farklılıklarla anlam kazanır. Kurtuluşu anlamak için günahı doğru bir 
şekilde tanımlamalıyız. 

Sınıf, “İnanç Beyanı”nı en az iki kez birlikte okumalıdır.  

İnanç Beyanı 

Günah ilk yaratılmış olan insanların özgürce aldıkları Tanrı'ya itaatsizlik etme 
kararından kaynaklanır. İsa dışındaki tüm insanlar Adem'in ahlaki bozukluğunu miras 
almıştır ve aynı zamanda günahlı işlerinden dolayı da suçludur. İnsan hataları 
Tanrı'nın yasasını ihlal edebilir, ancak Tanrı ile olan ilişkimizi bozmaz. Son yargıdan 
önce Tanrı'nın bağışlamasına sahip olmazsa, her günahkar sonsuza dek mahkum 
edilecektir. 

5. Ders Ödevleri 

(1) Bölüm Ödevi: Her öğrenciye aşağıda listelenen bölümlerden biri atanacaktır. Bir 
sonraki ders oturumundan önce, pasajı okumalı ve bu dersin konusuyla ilgili ne 
söylediği hakkında bir paragraf yazmalıdır. 

• Galatyalılar 5:16-21 
• Efesliler 5:1-8 
• Titus 1:10-16 
• Yakup 4:1-4 
• 2. Petrus 2:9-17 
• Romalılar 1:21-32 
• Romalılar 3:10-20 

(2) Test: Bir sonraki derse Ders 5 üzerinden bir test ile başlayacaksınız. Hazırlık 
aşamasında test sorularını dikkatlice inceleyin. 

(3) Öğretme Ödevi: Ders dışı öğretim zamanlarınızı planlamayı ve raporlamayı 
unutmayın. 
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Ders 5 Testi 

(1) Günahın ne olduğunu anlamamız için dört sebep nedir? 

(2) Günahın Tanrı'nın hatası olmadığını nereden biliyoruz? 

(3) Aşağıdakilerin her birinin tek cümlelik bir tanımını yapın: miras olarak gelen 
günahlı yapı, kasıtlı günah, kasıtsız ihlaller ve zayıflıklar. 

(4) Tanrı'nın iradesini neden daha iyi anlamayı ve yapmayı istemeliyiz?  

(5) Zayıflığın günah olmadığını nereden biliyoruz? 
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Ders 6 
Ruhlar 
 

Dersin Hedefleri 

(1) Öğrenci şunları açıklayabilecektir: 

• Meleklerin doğası hakkında bazı ayrıntıları. 
• Meleklerin imanlının hayatına katılması. 
• Şeytan ve diğer kötü ruhların düşüşü. 
• Ruh dünyasında var olan ruhsal çatışmaları. 
• Tanrı'nın ve inananların kötü güçler üzerindeki nihai zaferi. 
• Ruhlarla ilgili Hıristiyan inançlarının bir ifadesi. 

(2) Öğrenci, ruh dünyasına yanlış türden ilgi duymaktan kaçınacaktır.  

Melekler Neye Benzer 

Matta 4:1-11'i birlikte okuyun. Bu pasaj bize kötü ruhlar hakkında ne söylüyor?  

İnsanlar melekler hakkında konuştuklarında ilk soru şudur: "Melekler neye benzer?" 
Pek çok sanatçı onları tanımlamaya çalışmıştır.  

► Melekler neye benziyor?  

Meleklerin kanatları var mı? Yeşeya'nın gördüğü yüksek meleğin (Seraf) altı kanadı 
vardı.121 Tanrı'nın Musa'ya Ahit Sandığı'na takmasını söylediği Keruv heykelinin 
kanatları vardı.122 Hezekiel'in gördüğü Keruvun dört kanadı vardı.123 

Meleklerin genel olarak kanatları olduğunu bilmiyoruz. Seyahat için kanatlara ihtiyaç 
duymazlar, çünkü onlar ruhtur ve kanatlarla uçmaktan çok daha hızlı hareket ederler. 
Ruhlar olarak, fiziksel bedenleri de olmazdı. Melekler için kanatlar gereksizdir. 

Gördüğümüz sanatın çoğunun aksine, İncil melekleri asla kadın veya çocuk gibi 
tanımlamaz. Erkek şeklinde ortaya çıkmışlardır, ancak insani anlamda cinsiyetleri 
yoktur. Evlilik ilişkisi veya aile ağı gibi bir şeyleri yoktur.124 Her biri özel olarak 
yaratılmıştır. 

Melekler genellikle insanlar tarafından görülmezler ama bir amacı olduğu zaman 
ortaya çıkabilirler. Bazen bir melek göründüğünde insanlar ilk başta onun sıradan bir 

 
121 Yeşeya 6:2 
122122 Mısır’dan Çıkış 25:20 
123 Hezekiel 1:6, 10:15 
124 Okuyunuz Matta 22:30. 
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adam olduğunu düşündü.125 Diğer zamanlarda melekler öyle bir parlaklıkla ortaya 
çıkarlardı ki, insanlar korkudan yere düşerlerdi.126 Birisine bir melek göründüğünde, 
genellikle “Korkma” sözleriyle konuşmaya başlardı.127 

Melekler ruhtur,128 ancak bu nedenle onları daha az gerçek olarak düşünmemeliyiz. 
İncil, ruhların fiziksel olan her şeyden daha güçlü olduğunu ima eder.129 

Meleklere Tanrı'nın oğulları130 denir ve Tanrı'nın doğasına ait bir şeye sahiptirler, 
ancak insanların sahip olduğu gibi değil. Melekler şu anda güç ve zeka bakımından 
insanlardan çok daha üstünler, ancak insanlar bir gün meleklerin üstünde 
olacaklar.131 

Yaratılış bölümünde meleklerin yaratılışından söz edilmez. Onlar yeryüzünden önce 
yaratılmışlar ve Tanrı'nın yeryüzünü yarattığını gördüklerinde kutlamışlardır.132 

Melekler ölümsüzdür.133 Yeryüzünden önce yaratılmış olmaları, tüm meleklerin 
binlerce yıldır yaşadığı ve tüm insanlık tarihini gözlemlediği anlamına gelir. 

Meleklerin kişiliği vardır. Konuşabilir ve sohbet edebilirler.134 Tanrı'ya taparlar, bu da 
O’nun doğasından bir şeyler anlayabilecekleri ve ona huşu ile cevap verebilecekleri 
anlamına gelir.135 Bir günahkar tövbe ettiğinde sevinirler, bu da duyguları olduğunu 
gösterir.136 Kurtuluş planını anlamaya yoğun bir ilgi gösterirler bu da entelektüel 
kapasiteye sahip olduklarını gösterir.137 İsa'nın doğumunun duyurulmasını 
kutladılar.138 

Meleklerin hepsi aynı değildir, çünkü bazıları Keruv ve yüksek melekler (Seraf) olarak 
adlandırılır. Meleklerin seviyeleri de vardır, çünkü Kutsal Kitap hem meleklerden hem 
de en az bir baş melekten söz eder ve “şeytan ve onun meleklerinden” bahseder. 
Aralarında tahtlar, egemenlikler ve prenslikler (beylikler) olarak adlandırılan bir 
otorite yapısı vardır.139 

 
125 Yaratılış 19:1-2 
126 Matta 28:2-4 
127 Okuyunuz Luka 1:13, 1:30, 2:10. 
128 İbraniler 1:14. Şeytanlara ruhta denir Matta 8:16, 12:45; Elçilerin İşleri 19:12; ve diğerleri. 
129 Okuyunuz Yeşeya 31:3. 
130 Eyüp 1:6 
131 Okuyunuz 1. Korintliler 6:3. 
132 Eyüp 38:4-7 
133 Luka 20:36 
134 Luka 1:18-20 
135 İbraniler 1:6 
136 Okuyunuz Luka 15:10. 
137 Okuyunuz 1. Petrus 1:12. 
138 Luka 2:13-14 
139 Okuyunuz Koloseliler 1:16; Efesliler 6:12. 
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Yahudi ve Hıristiyan geleneksel kitaplarında melekler hakkında Kutsal Yazılardan 
bildiğimizin çok ötesine geçen çok şey yazılmıştır.  

Melekler arasındaki farklar hakkında Kutsal Kitap'ta pek bir şey açıklanmaz. Başmelek 
terimi Kutsal Kitap’ta sadece iki kez kullanılır. Mikail'e baş melek denir ve İsa'nın 
dönüşünde bir baş meleğin sesi duyulacak.140 Baş melek terimi, kelimenin tam 
anlamıyla "baş melek" anlamına gelir. Kaç tane baş melek olduğunu bilmiyoruz. 

Seraf'dan Kutsal Kitap’ta sadece Yeşeya 6'da bahsedilir. Altı kanatları vardı. Kanatları 
dışında elleri, ayakları ve yüzleri olduğu için biraz insan gibi görünebilirler.  

Adem ve Havva dışarı çıkarıldıktan sonra Aden Bahçesi'ne Keruv ve alevli bir kılıç 
yerleştirildi.141 Bu, bahçeyi ulaşılmaz kılmak içindi. Hezekiel'in gördüğü Keruv, 
bildiğimiz diğer yaratıklardan çok farklıdır. Dört kanada, hepsi farklı dört yüze, birkaç 
ele, ateş gibi bir parıltıya, şimşek çakmalarına ve yıldırım hızına sahiptiler.142 

Ahit Sandığı'nın uçlarına, aralarında Merhamet 
Koltuğu olacak şekilde iki keruvun görüntüleri 
yerleştirildi. Kutsal Kitap’ta en az sekiz kez Tanrı, 
Keruvlar arasında olan olarak adlandırılır.143 Bu, 
O’nu tapınakta tapınılan İsrail'in Tanrısı olarak 
tanımladı ve ayrıca, gösterdiği yollar dışında 
kendisine ulaşılamaz olduğunu gösterdi. 

Tanrı’nın kudreti ve azameti, sahip olduğu kullarında görülür. Keruvlar öyle 
mahluklardır ki, gören bir kimse Tanrı’yı gördüğünü zanneder ve O'na tapmaya 
meyledebilir, oysa o sadece Tanrı’nın bir kuludur.  

Tanrı’ya bu kadar çok meleğin eşlik etmesi, onun heybetini gösterir. Elçi Yuhanna, 
Tanrı'nın tahtının etrafında bir melek kalabalığı görmüş ve “sayıları binlerce binler, on 
binlerce on binler” diye ifade etmiştir.144 

Bir meleğin gücü sınırsız değildir, çünkü Daniel için mesajı taşırken birinin çatışma 
nedeniyle geciktiğini okuduk.145 Yine de örneğin birinin 185.000 askeri öldürdüğü 
zamanda olduğu gibi; Tanrı, verdiği görev ne olursa olsun, onlara ihtiyaç duydukları 
kadar güç verebilir.146 

Görünüşe göre meleklere sorumluluklar verilmiş. Kutsal Kitap bize onların kurtuluşa 
erenlere hizmet etmek için gönderildiklerini söyler.147 Melekler, Tanrı'ya hizmet eden 

 
140 Yahuda 9; 1. Selanikliler 4:16 
141 Yaratılış 3:24 
142 Hezekiel 1:5-14, 10:15 
143 Mezmurlar 99:1; Yeşeya 37:16; 1 Krallar 19:15 
144 Vahiy 5:11 
145 Okuyunuz Daniel 10:12-13. 
146 2. Tarihler 19:35 
147 Okuyunuz İbraniler 1:14. 
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insanları çevreler ve korur.148 Her zaman birçok meleğin bizimle birlikte olduğunu 
varsayabiliriz. İsa, çocukların kendilerine atanmış meleklere sahip olduğunu 
söyledi.149 Baş melek Mikail'e İsrail ulusunu koruyan prens denir.150 

Kutsal Kitap bize asla meleklere dua etmemiz gerektiğini söylemez. Onlarla iletişim 
kurmaya çalışmamız gerektiğini bile söylemez. Onlar bizimle Tanrı arasında aracı 
değildir. Gerçekten anlamadıkları ruh dünyasında ki şeylerle katılan ve meleklere 
tapınan insanlar için bir uyarı vardır.151 Tanrı’nın istemediği şekilde meleklerle ilişki 
kurmaya çalışırsak, Tanrı’nın melekleri yerine kötü ruhlar bize cevap verecektir.  

Şeytan ve Düşmüş Melekler 

► Kötü ruhların kaynağı nedir? 

Kötü ruhlar, Tanrı'ya isyan eden meleklerdir. Bu, insan yaratılmadan önce oldu ve 
Kutsal Kitap bu konuda fazla bir şey açıklamaz.  

Tüm melekler başlangıçta iyi ve kutsal olarak yaratılmıştır ve Kutsal Kitap onları 
“kutsal melekler” olarak adlandırır.152 Şeytan bir isyanın lideriydi ve meleklerin üçte 
biri ona uydu.153 Yahuda, ilk konumlarından ayrılan meleklerden söz eder.154Onlar 
zaten Tanrı’nın hükmüyle mahkûm edilmişlerdir.155 

Peygamber kitaplarında Şeytan'ın düşüşüne atıfta bulunabilecek iki pasaj vardır 
(Yeşeya 14:12-17 ve Hezekiel 28:12-19). Her pasaj bir insandan, dünyevi bir kraldan 
söz eder, sonra bir insan kraldan daha fazlası  hakkında bahseder gibi görünür. Bir 
kralın düşüşünü Şeytan'ın düşüşüyle karşılaştırıyor olabilirler.  

Görünüşe göre Şeytan gururlandı ve Tanrı'dan bağımsız olmak istedi. Elçi Pavlus, bir 
kişinin gururlanabileceği ve şeytanla aynı mahkumiyete uğrayabileceği konusunda 
uyardı.156 Bu, şeytanın Adem ve Havva'ya "tanrılar gibi olacaksınız" dediğinde 
sunduğu ayartmanın aynısıydı. Bu Tanrı’nın yetkisini reddetmeye ve kendisinin tanrısı 
olmaya ayartılmaktır. 

► Şeytan hakkında bildiğimiz bazı şeyler nelerdir? 

Şeytan hala Tanrı’ya karşı olan başkaldırıya önderlik ediyor. O “havanın prensi ve 
gücü” olarak isimlendirilir.157 Şeytan, “bu dünyanın hükümdarı” olarak adlandırılır, 

 
148 Mezmurlar 34:7 
149 Okuyunuz Matta 18:10. 
150 Daniel 12:1 
151 Okuyunuz Koloseliler 2:18   
152 Matta 25:31 
153 Vahiy 12:4 
154 Yahuda 6 
155 Okuyunuz Yuhanna 16:11; 2. Petrus 2:4. 
156 Okuyunuz 1. Timoteos 3:6. 
157 Efesliler 2:2 
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çünkü bu dünyanın insanları çoğunlukla Tanrı'ya isyan eder.158 Dünyanın krallıklarına 
sahip olduğunu iddia eder ve onları geçici olarak seçtiği kişiye verir.159 Müjdeyi kabul 
etmelerini engellemek için günahkarların zihinlerini kör eder.160 Günahkarlar 
gerçekten onun tutsaklarıdır.161 Tanrı'nın Sözünü, etkili olmaması için insanların 
zihinlerinden çıkarır.162 Ananias ve Saphira'nın kalplerine kiliseye ve Kutsal Ruh'a 
yalan söyleme planını koydu,163 ve İsa'ya ihanet etme arzusuyla Yahuda'ya girdi.164 
Tanrı Sözünün, “cinlerin öğretileri” olarak adlandırdığı yanlış dini öğretiler icat eder 
ve insanları bunları öğretmeye teşvik eder.165 

Şeytan, Tanrı'dan nefret eder ve bu nedenle, Tanrı'nın suretinde yaratılan ve Tanrı'nın 
en büyük lütfunun hedefi olan insandan da nefret eder. Alabildiği kadar çok insanı 
etkileyerek ve Tanrı’ya isyan etmelerini 
sağlayarak, kendisinin uğradığı mahkumiyet 
ile başkaları da mahkum olsun diye yollar 
arar.  

Şeytan bilinçli olarak kulluk edenler dünyanın 
en aldanmış insanlarıdır, çünkü onlar başarılı 
olamayacak bir isyan içindedirler ve onlardan 
nefret eden ve sadece onları yok etmekle 
ilgilenen bir efendiye hizmet etmektedirler. O, 
yerine getiremeyeceğini bildiği sözler verir.  

Bazıları da günah içinde yaşamayı tercih ettiklerinde bilinçsizce Şeytan'a uyarlar. Bu 
yüzden şeytan ayartma ve aldatmaya çok zaman ve enerji harcar. O, insanların 
Tanrı’ya olan inancını reddetmeye, Tanrı’ya ibadet etmek yerine yaratılmış şeylere 
putlar yapmaya sevk etmek ister. Onun ayartmaları birer aldatmacadır, çünkü 
gerçekten Tanrı'nın yarattıklarının saptırılmış hallerinden başka sunabileceği hiçbir 
şeyi yoktur. Şeytan hiçbir neşe ve zevk yaratmamıştır; hepsini Tanrı yaratmıştır. 
Şeytan zevkleri ancak Tanrı'nın iradesi dışında suistimal edilmiş şekillerde sunabilir.  

Bazı kötü ruhlar, görünüşe göre belirli coğrafi bölgelere veya insan gruplarına 
odaklanır. Melek Mikail'e İsrail'i koruyan prens denmesi gibi, Pers ve Yunan prensleri 
olarak adlandırılan kötü ruhlar da vardı.166 Bazı ruhlar ulusların tanrıları haline 
gelmiştir. 

 
158 Yuhanna 12:31 
159 Luka 4:4-6 
160 Okuyunuz 2. Korintliler 4:4. 
161 2. Timoteos 2:26 
162 Okuyunuz Markos 4:15. 
163 Elçilerin İşleri 5:3 
164 Luka 22:3 
165 Okuyunuz 1. Timoteos 4:1. 
166 Daniel 10:13, 20 

“Şeytan kendini günahkarın kalbine, 
gözlerine ve diline hakim kılar. 

Kalbini günah sevgisiyle doldurur; 
gözlerini kör eder, böylece kendisini 

bekleyen suçluluğu ve felaketi 
görmez; ve dilini dua etmekten 

alıkoyar.” 
- Adam Clarke,  

Hıristiyan Teolojisi,  
“İyi ve Kötü Melekler” 
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Şeytan tapınılmayı ister.167 ötü ruhlar sahte dinler aracılığıyla çalışır. Kutsal Kitap 
bize, insanlar putlara taptıklarında onların cinlere taptıklarını söyler.168 Neye taptığını 
bilmeyen insanların ibadetine şeytanlar cevap verirler. Nasıl ki Tanrı’ya tapan Tanrı’ya 
daha çok benzeyip kutsallıktan zevk alırsa, kötü ruhlara tapan da daha çok kötü olup, 
kötülükten zevk alır. Belki de en kötü ibadet şekli, insanların kendi çocuklarını iblislere 
kurban etmesidir.169 

Şeytan ve diğer iblisler, insanların zihinlerini ve davranışlarını tam olarak kontrol 
etmeye çalışırlar. Buna “şeytan hakimiyeti” denir. Bazı insanlar kendilerini bilinçli 
olarak bu tür bir mülkiyete teslim etmişlerdir; belki başkaları ne yaptığını anlamadan 
buna izin vermiştir. Kimileri kendi amaçları için kullanmak üzere güçler kazandıklarını 
düşünerek adım adım bu duruma gelmiştir. Bu şekilde şeytanın hakimiyetine giren 
bir kişi kötü ruhların bir kölesi olur, kendi kendini yok etmeye zorlanır ve korkunç 
zihin ve duygusal işkence ile acı çeker.170 Ancak İsa, bir insanı bu esaretten 
kurtarabilir. 

Tanrı’nın Zaferi 

Müjde'nin yaygın olarak vaaz edildiği ülkelerde, kötü ruhların faaliyeti genellikle kılık 
değiştirmiştir. İronik olarak, bu “uygar” ülkelerde insanlar en dünyasal olanlardır, 
doğaüstü her şeyle alay eder ve ruhların varlığını inkar ederler. Böyle bir ortamda, 
kötü ruhlar açıkça hareket etmezler, çünkü sevindirici haberi işiten insanları 
korkuturlarsa, bu insanların çoğu kurtuluş ve korunma için Tanrı'ya dönerdi.  

Müjde'nin az bilindiği ülkelerde, kötü ruhlar açıkça faaliyet gösterirler. Oradaki 
insanlar kurtuluş için Mesih'e dönebileceklerini bilmezler, bu nedenle cinlerin güçleri 
onları korkutur ve onları boyun eğdirir. Ruhlara hizmet ederler ama isteyerek ve 
sevinçle değil korkuyla. Müjde harika bir 
kurtuluş ve özgürlük mesajı olarak gelir.  

Şeytanın sürekli saldırısı nedeniyle ruhsal bir 
savaşın içindeyiz. Savaşımızın fiziksel 
düşmanlara karşı değil, ruhlar dünyasında 
olduğunu unutmamamız konusunda uyarılırız.171 
Kendimizi koruyabilmemiz için ruhsal zırhı 
giymemiz gerektiği söylenir.172 Zaferden emin 

 
167 Okuyunuz Matta  4:9. 
168 Okuyunuz Yasa’nın Tekrarı 32:17; 1. Korintliler 10:20-21. 
169 Okuyunuz Mezmurlar 106:37. 
170 Okuyunuz Markos 5:2-5. 
171 Okuyunuz Efesliler 6:12. 
172 Efesliler 6:13 

“Sen direnmeye devam edersen 
şeytan seni yenemez. O ne kadar 
güçlü olursa olsun, Tanrı şeytana 
direnmeye devam eden adamın 
asla yenilmesine izin vermez. 

Şeytan, insan iradesini 
zorlayamaz.”  

- Adam Clarke,  
Hıristiyan Teolijisi,  

“İyi ve Kötü Melekler” 
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olabiliriz çünkü şeytan içimizdeki Tanrı'nın gücüne karşı koyamaz ve şeytana 
direndiğimizde bizden kaçacaktır.173 

► Şeytan ile Tanrı aynı güce mi sahip? 

Şeytan, insanların şu andaki ölümlü durumunda sahip olduklarının çok ötesinde bir 
gücü vardır. Ancak, gücü Tanrı'nınkiyle karşılaştırıldığında bir hiçtir. Güçte eşitmiş 
gibi, Tanrı'nın karşıtı olarak düşünülmemelidir. Bazı filozoflar dünyadaki iyilik ve 
kötülük güçlerinin eşit olduğunu düşünürler. Bu hakikatten uzaktır. Şeytan her yerde 
bulunmaz, her şeyi bilmez ve hata yapar. Tanrı ruhları yaratandır ve O’nu 
yenemezler. Zaman geldiğinde insanın denetimli serbestliği sona erdiğinde, günahkar 
insanlarla birlikte tüm kötü ruhlar yargılanacak, hapsedilecek ve cezalandırılacaktır.  

Şeytan'ı yenmeye uzun zaman önce söz verildi. Tanrı, yılanın başını ezmek için bir 
Kurtarıcı göndermeye söz verdi.174 İsa, şeytanın işlerini yok etmek ve bize günaha 
karşı zafer kazandırmak için geldi.175 İsa, ölümü ve dirilişiyle, Şeytan'ın ölüm üzerinde 
güç sahibi olmasına izin vermez.176 Şeytan ve diğer kötü ruhların nihai ve ebedi kaderi 
ateş gölüdür.177 

Zaten Tanrı, Şeytan'ın yapabileceklerine sınır koyar.178 Bu, Şeytan'ın bize 
yapabileceklerinden korkarak yaşamak zorunda olmadığımız anlamına gelir. Tanrı izin 
vermedikçe hiçbir şey olmaz ve O bizim nelerle baş edebileceğimizi bilir. 

Sadece Şeytan'ın saldırısına karşı korunmakla kalmıyoruz, aynı zamanda Şeytan'ın 
krallığına karşı Tanrı'nın krallığını geliştirme gücüne sahibiz. İsa, kötü ruhları kovmak 
için sadece havarilere değil, öğrencilerine de güç verdi.179 Biz müjdeyi vaaz ederken, 
Tanrı kendi gerçeğine güç verir ve müjdeye uyanları Şeytan'dan kurtarır. 

Sınıf liderine not: Aşağıdaki bilgi bölümünü açıklamak için sınıfın bir üyesi seçilebilir 
(“Kaçınılması Gereken Hata: Ruh Dünyasına Yanlış Türde İlgi Duyma”). 

Kaçınılması Gereken Hata: Ruh Dünyasına Yanlış Türde İlgi Duyma 

Bazı insanlar ruh dünyasına hayran olurlar. Melekleri incelemeye başlarlar ve onlarla 
etkileşime geçmeye çalışabilirler. Kutsal Kitap bize asla meleklere dua etmemizi veya 
onlarla ilişki kurmaya çalışmamızı söylemez. Kutsal Kitap bizi onlara tapmamamız ve 
anlayabileceğimizden daha fazlasını bilmeye çalışmamamız konusunda uyarır.  
(Koloseliler 2:18). 

 
173 Yakup 4:7 
174 Yaratılış 3:15 
175 Okuyunuz 1. Yuhanna 3:8. 
176 İbraniler 2:14; Vahiy 1:18 
177 Okuyunuz Matta 25:41. 
178 Eyüp 1:12, 2:6 
179 Okuyunuz Luka 10:17. 
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Bir kişinin kötü ruhlara fazla ilgi duyması daha da tehlikelidir. Bazı insanlar onların 
gücünden ve yaptıklarından büyülenir. Ruhlarla etkileşime giren oyunlar vardır. 
İnsanların ruhlardan bilgi almak için kullandıkları yöntemler vardır. Tanrı'nın gücüyle 
onlara direnmek dışında kötü ruhlara asla bulaşmamalıyız.  

Bazı insanlar ruh dünyası ve nasıl çalıştığı hakkında karmaşık ve ayrıntılı açıklamalar 
geliştirdiler. Ancak Tanrı, ruhlar dünyası hakkında bilmemiz gereken her şeyi Kutsal 
Kitapta açıkladı.  

Sınıf, “İnanç Beyanı”nı en az iki kez birlikte okumalıdır. 

İnanç Beyanı  

Bütün Tanrı yaratmıştır. Kutsal melekler Tanrı’ya ibadet eder ve inananları korurlar. 
Melekler ölümsüz, konuşabilen, ibadet edebilen ve akıl yürütebilen kişisel varlıklardır. 
Ahlaki seçimler yapmışlardır. Şeytan ve diğer melekler günaha düşmüşlerdir ve 
Tanrı’nın ve insanın düşmanıdırlar. Tanrı, Şeytan'ın gücünü sınırlamış ve onu sonsuz 
cezaya mahkûm etmiştir. 

6. Ders Ödevleri 

(1) Bölüm Ödevi: Her öğrenciye aşağıda listelenen bölümlerden biri atanacaktır. Bir 
sonraki ders oturumundan önce, pasajı okumalı ve bu dersin konusuyla ilgili ne 
söylediği hakkında bir paragraf yazmalıdır. 

• 1. Petrus 5:8-9 
• Elçilerin İşleri 12:7-11 
• Matta 12:43-45 
• 2. Korintliler 11:13-15 
• Luka 8:27-35 

(2) Test: Bir sonraki derse Ders 6 üzerinden bir test ile başlayacaksınız. Hazırlık 
aşamasında test sorularını dikkatlice inceleyin. 

(3) Öğretme Ödevi: Ders dışı öğretim zamanlarınızı planlamayı ve raporlamayı 
unutmayın. 
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Ders 6 Testi 

(1) Melekler ne zaman yaratıldı? 

(2) Melekler ne kadar yaşar? 

(3) Meleklerin genellikle fiziksel bedenlerinin olmadığını nereden biliyoruz? 

(4) Meleklerin kişiliğe sahip olduğunu bilmemizin bazı nedenleri nelerdir?  

(5) Kutsal Kitapta meleklere atıfta bulunan bazı farklı kelimeler nelerdir? 

(6) Meleklerin imanlılar için yaptığı şeyler nedir? 

(7) Kötü ruhların kaynağı nedir? 

(8) Bir puta tapan gerçekten neye tapıyor? 

(9) Şeytan ve diğer kötü ruhların nihai kaderi nedir? 
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Ders 7 
Mesih 
 

Dersin Hedefleri 

(1) Öğrenci şunları açıklayabilecektir:  

• İsa'nın Mesih olmasının ne anlama geldiği. 
• “Rab İsa Mesih” ifadesindeki imanın ifadesi. 
• İsa'nın insanlığının kanıtı ve önemi. 
• İsa'nın tanrısallığının kanıtı ve önemi. 
• Günahın bağışlanması için Mesih'in ölümünün yeterliliği. 
• Dirilişin Hıristiyan inancı için önemi. 
• Mesih hakkındaki Hristiyan inançlarının bir ifadesi. 

(2) Öğrenci, diğer bazı dinlere mensup kişilerin İsa hakkında ne söylediğini 
öğrenecektir. 

Giriş 

Vahiy 5:11-14'ü birlikte okuyun. Bu pasaj bize İsa hakkında ne söylüyor?  

Sahte Mesihler 

Kutsal Kitap, son günlerde sahte mesihlerin ve sahte peygamberlerin birçok kişiyi 
aldatacağını öngörür. Pek çok insan, kendilerini kurtaramayacak olan sahte veya 
hayali mesihlere iman etmektedir. Belki Yahova’nın Şahitleri ve Mormonlar’ın tanıttığı 
bu iki sahte Mesih ile tanıştınız.  

Mormonlar’ın İsa’sı 

Bir Mormon kapınızı çalarsa, Lucifer'in ruh-kardeşi olan bir İsa'yı getirecektir. Bu İsa, 
“Göksel Babamız” ve “Göksel Annemizin” bu evrene getirdiği milyarlarca ruh-
bebekten biridir. Mormonlara göre, İsa yeryüzünde yaşarken, biri Mecdelli Meryem 
olan birkaç karısı vardı. Ölümü ve dirilişinden sonra, Kızılderililere vaaz vermek için 
Amerika'ya gitti.  

Yehova’nın Şahitlerinin İsa’sı 

Yehova'nın Şahitleri size İsa'nın, insan olan ve çarmıh yerine bir direğe bağlı olarak 
ölen ilk yaratılmış varlık olan Başmelek Mikail olduğunu söyleyecektir. O, bir ruh-
yaratık olarak dirildi ve bedeni gazlar halinde çözülürken, yeniden Baş melek Mikail 
oldu.  
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Gerçek İsa 

Bu tarikatçıların İncil'deki İsa'dan farklı bir İsa'ya sahip olduklarının farkındasınızdır, 
ancak gerçek, İncil'deki İsa'yı tarif edebilir misiniz? Pek çok Amerikalı yapamıyor. 
Yakın tarihli bir ankete göre, Amerikalıların %80'ini İsa’yı Tanrı'nın Oğlu olarak 
adlandırsa da, yalnızca %40'ı O'nun Tanrı olduğuna ve yalnızca %40'ı günahsız 
olduğuna inanıyordu. Bu, milyonlarca insanın, kendilerini kurtaramayacak olan sahte 
bir Mesih'in zihinsel bir kavramına sahip olduğunu gösterir.  

Aldatılmamak ve onu başkalarıyla tanıştırabilmeniz için İsa hakkındaki inançlarınızdan 
emin olmanız sizin için önemlidir.  

Diğer dinlerin İsa hakkında ne öğrettiği hakkında daha fazla bilgi için, “Diğer Dinler 
Ne Diyor” başlıklı dersin sonundaki bölüme bakın.  

İsa Mesih 

► Mesih hakkında bazı İncil kehanetleri nelerdir? 

Dört müjde, İsa'yı İsrail'in beklenen Mesih'i olarak sunar. Mesih hakkında birçok şey 
önceden bildirilmiştir. O, Kral Davut'un soyundan olacaktı ve bu nedenle kral olmaya 
hak kazanacaktı. Halkını baskı ve esaretten kurtaracaktı. Tanrı tarafından Tanrı'nın 
görevini yerine getirmesi için özel olarak mesh edilecekti. Mesih kelimesi “Mesh 
Edilmiş Olan” anlamına gelir. 

Eski Ahit'te Mesih ile ilgili en önemli ayrıntıların bazıları Yeni Ahit yazılana kadar net 
bir şekilde açıklanmamıştı. O’nun önceliği, halkını günahtan kurtarmaktı.180 Onun 
krallığı yeryüzüne dayalı değildi, ruhsal ve gökseldi,181 ancak sonunda krallığı tüm 
dünyayı kaplayacak.182 

Mesih kelimesi İbranice bir kelimeydi. Yunanca karşılığı, Mesih kelimesini aldığımız 
Christos'tur. “İsa Mesih” ifadesini kullanmak, İsa'nın Mesih olduğunu ifade etmektir. 

İsa Rab’dir 

İlk kilise, İsa'nın en üstün güç olduğunu söylemek için Rab terimini kullandı. "İsa 
Rab'dir" dedikleri zaman, O'nun her şeyin Rab’bi, evrenin Yaratıcısı ve Tanrı’sı 
olduğunu söylüyorlardı. Bu iman ifadesi Hristiyanları ayırdı, çünkü sadece 
Hıristiyanlar, yeryüzünde yürüyen İsa'nın aynı zamanda her şeyin üzerindeki tek 
Tanrı olduğuna inanıyorlardı.  

“Rab İsa Mesih” sözleri harika bir açıklama yapıyor. İsa'nın Mesih olduğunu ve aynı 
zamanda Tanrı olduğunu söylüyorlar. Üç kelime de Filipililer 2:10-11'dedir. Bu ayetler 

 
180 Okuyunuz Matta 1:21; Luka 1:74-75. 
181 Okuyunuz Yuhanna 18:36. 
182 Filipililer 2:10-11; Vahiy 19:11-16; Vahiy 20:6 
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bize, dünyadaki herkesin İsa Mesih'in Rab olduğunu itiraf etmek zorunda kalacağı 
zamanın geleceğini söylüyor.   

Üç Özel Gün 

İsa hakkındaki temel inançlarımız, üç özel güne bağlı olarak üç kategoriye ayrılabilir.  

İsa’nın Beden Alıp Yeryüzüne Gelmesi (enkarnasyon) Nedeniyle Noel'i 
Kutluyoruz 

Doğuş Bayramı (Noel) İsa'nın bakire bir anneye doğumunu kutlar, çünkü İsa’ya 
Kutsal Ruh aracılığıyla gebe kalınmıştır.183 İsa bir kadından doğduğu için insan 
olmasına rağmen, aynı zamanda Tanrı’nın kendisidir ve geldiği  dünyanın 
Yaratıcısı’dır. Bu şaşırtıcı ama doğru: İsa bir bebekken annesi Meryem, kendini 
yaratanı elinde tutmuştur. 

Tanrı'nın Oğlu terimi, inananlar ve melekler için kullanılır,184 ancak İsa, benzersiz bir 
şekilde Tanrı'nın Oğlu'dur.185 O, Baba'nın doğasını tamamen paylaşan tek varlıktır. O, 
Baba'nın o kadar eksiksiz suretindedir ki, tıpkı Baba gibi Tanrı'dır.186 

Tanrı'nın doğası ve insan doğası, İsa'nın kişiliğinde bir araya geldi. Buna enkarnasyon 
denir, bu da Tanrı'nın insan eti alması, insan olması anlamına gelir. İsa, Kurtarıcımız 
olabilecek tek kişidir, çünkü evrendeki hem insan hem Tanrı olan tek kişi odur.  

İsa bir İnsandır  

Yeni Ahit'teki İsa'yı gerçekten insan olarak tanımak zor değildir. Bir annenin rahminde 
dünyaya geldi, büyüdü, öğrendi ve bir insan olarak gelişti.187 Yoruldu, uyudu, 
kışkırtıldı ve günah dışında neredeyse insanların yaptığı her şeyi yaptı. Hatta öldü. 
Bizden biri olarak insan ırkıyla gerçekten özdeşleşti.188  

► İsa'nın bir erkek olması neden önemlidir? 

İsa bir erkek olduğu için: 

(1) Kurban olarak acı çekip ölebilir. 

(2) O'nun doğru yaşamı, günahlı yaşamımızın yerini alabilir. İlk Adem, günah 
işlediğinde ve Tanrı'dan ayrıldığında tüm insanlığı temsil etti. Bu, tüm insanların 
üzerine ölüm getirdi. İsa, günahsız bir yaşam sürdü ve Tanrı'nın tüm isteklerini yerine 

 
183 Okuyunuz Luka 1:34-35. 
184 Yuhanna 1:12; Eyüp 1:6 
185 Yuhanna 3:16 
186 Okuyunuz İbraniler 1:2-3. 
187 Okuyunuz Luka 2:52. 
188 Okuyunuz Yuhanna 1:14. 



 
 

66 
 

getirdi. Kendisiyle özdeşleşen herkese sonsuz yaşam verir. Kutsal Yazılarda O'na son 
Adem denir.189 

(3) O, bizi Tanrı’ya karşı temsil eden rahibimiz olabilir. Aracımız olarak, sadece 
bizim için iletişim kurmaz, bizi gerçekten temsil eder. Bizimle Tanrı arasında uzlaşma 
sağlamak için bir insan olması gerekiyordu.190 Rahip olarak rolü sonsuz bir kurtuluş 
sağlar.191 İsa'nın insanlığı, sevindirici haberin önemli bir parçasıdır.192  

İsa'nın bir insan olduğuna dair daha fazla İncil kanıtı için bu dersin sonundaki “İsa'nın 
İnsanlığının Kutsal Yazılara İlişkin Kanıtı” bölümüne bakınız.  

İsa Tanrı’dır 

İsa Tanrı olduğunu iddia etti.  

Ancak Kutsal Kitaptaki İsa sadece bir insan değildir. O aynı zamanda evrenin tek 
sonsuz (sınırsız) Tanrısıdır. İsa bu iddiayı kendisi yapmıştır. "Ben ve Babam biriz" 
dedi.193 Bunu söylediğinde Yahudiler onu taşlamaya başladılar çünkü onun Tanrı'ya 
eşit olduğunu söylediğini anladılar. İsa onlara, "Hayır, beni yanlış anladınız. Ben 
gerçekten Tanrı değilim!" dedi mi? Hayır, İsa onların sözlerini yorumlayışını kabul etti. 
O, Baba Tanrı'ya eşit olduğunu öğretti. 

İsa, “İbrahim doğmadan önce, BEN varım,”194 dediğinde, evrenin kendi kendine var 
olan Tanrısı olan Çıkış 3:14'ün BEN'İM'i olduğunu iddia ediyordu.195 Yahudiler de bu 
iddiası için O'nu taşlamaya çalıştılar.196 

İsa yeryüzündeyken ilahi eylemler gerçekleştirdi.   

İsa yeryüzündeyken ilahi işler yaptı. O sonsuz yaşam verdi.197 Günahları bağışladı.198 
Bunlar sadece Tanrı’nın yapabileceği şeylerdir.     

İsa felçlinin günahlarını bağışladığında, “günahları yeryüzünde bağışlama gücüne” 
sahip olduğunu kanıtlamak için adamı iyileştirdi.199 Bir eylem diğerinin kanıtıydı ve 
İsa'nın şifa mucizesini yalnızca Tanrı tarafından mesh edilmiş bir peygamber olarak 
gerçekleştirmediğini açıkça ortaya koyuyordu. İsa'nın hem bağışlama hem de 
iyileştirme konusunda ilahi yetki ve gücü vardı. 

 
189 1. Korintliler 15:22, 45-49; Romalılar 5:17-19 
190 Okuyunuz İbraniler 2:17. 
191 İbraniler 10:5-7 
192 Okuyunuz 1. Yuhanna 5:1. 
193 Yuhanna 10:30 
194 Yuhanna 8:58 
195 Mısır’dan Çıkış 3:14 
196 Yuhanna 8:59 
197 Okuyunuz Yuhanna 10:28. 
198 Markos 2:10 
199 Markos 2:10-12 
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İsa ayrıca, “Diriliş ve Yaşam Ben'im”200 dedikten 
sonra Lazarus'u diriltti. Bu, ilahi bir iddianın eşlik 
ettiği başka bir ilahi eylemdi. Sadece Tanrı haklı 
olarak “Diriliş” olduğunu iddia edebilir, çünkü 
sadece Tanrı'nın gücü herhangi birini ölümden 
diriltebilir. İsa, “Hayat veren” olduğunu iddia etti 
ve sonra Lazarus'a hayat verdi ve iddia ettiği kişi 
olduğunu gösterdi. Bu olayda İsa, kendisini 
diğer peygamberlerden ve Tanrı'nın gücüyle insanları ölümden dirilten havarilerden 
açıkça ayırdı. Bunların hiçbiri mucizeleri kendilerinde yapma gücüne sahip olduklarını 
iddia etmediler. Onlar sadece Tanrı'nın araçlarıydılar. Yuhanna 5:21 ‘da, İsa, Baba'nın 
ölüleri dirilttiği gibi ölüleri dirilttiğini söyledi.  

İsa mucizelerini gerçekleştirdiğinde, “yüceliğini gösterdi,”201 yani “Baba’dan gelen, 
lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini”202 gösterdi. Bu mucizeler, Oğul 
Tanrı'nın şanlı gücünün göstergeleriydi ve onun ilahi olduğunu kanıtlıyordu. 

İsa Yaratıcı ve Destekleyicidir.      

Havariler Yuhanna ve Pavlus'a göre, İsa her şeyi 
yarattı ve her şeyi bir arada tutar ve her şey O’nun 
için vardır.203 Elbette bu Tanrı’dan başka kimse için 
söylenemez. 

► İsa'nın Tanrı olduğunu bilmek bizim için neden önemlidir? 

İsa Tanrı olduğu için,  

1. O'nun fedakar ölümü sonsuz değerdedir - dünyanın günahlarının bağışlanması 
için yeterlidir.  

2. Bizi kurtarma gücüne sahiptir; o yol, gerçek ve hayattır. 

3. Baba'ya ibadet ettiğimiz gibi O'na da ibadet etmeliyiz.  

İsa'yı Tanrı olarak görmezsek, O’nu Tanrı olarak onurlandırmayacağız ki bu, İsa'nın 
yapmamız gerektiğini söylediği bir şeydir. O, “Herkesin Baba'yı onurlandırdığı gibi 
Oğul'u da onurlandırması gerektiğini”204 söyledi. Hem Baba'yı hem de Oğul'u Tanrı 
olarak onurlandırmazsak kurtulamayız. 

 
200 Yuhanna 11:25 
201 Yuhanna 2:11 
202 Yuhanna 1:14 
203 Okuyunuz Yuhanna 1:3; Koloseliler 1:17. 
204 Yuhanna 5:23 

“Tek Rab İsa Mesih, Tanrı'nın 
evlat edinilmiş biricik Oğlu; tüm 
dünyalardan önce Babasından 
doğan, Tanrı'dan Tanrı, Işıktan 
Işık, gerçek Tanrı'dan gerçek 
Tanrı, doğmuş, yaratılmamış; 

Baba ile aynı özden olan; kendisi 
tarafından herşeyin yapıldığı.” 

-İznik İnanç Bildirgesi 

“Baba, BEN’İM ifadesini nasıl 
kullanıyorsa, Mesih de öyle 
kullanır, çünkü zamandan 

etkilenmeyen sürekli varlığı 
ifade eder.”  

- John Chrysostom 
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Hıristiyanlık sadece İsa'nın öğretilerine ve eylemlerine değil, aynı zamanda İsa'nın 
eşsiz kişiliğine de dayanmaktadır. O sadece kurtuluş mesajının öğretmeni değildir. O, 
Kurtarıcının kendisidir ve yalnızca O - Tanrı-insan - Kurtarıcı olabilirdi.  

İsa'nın Tanrı olduğuna dair Kutsal Kitaptan daha fazla kanıt için bu dersin sonundaki 
“İsa'nın Tanrılığının Kutsal Yazılara Dayalı Kanıtı” bölümüne bakın.  

İsa Tek Kişidir 

İsa, Tanrı'nın tüm doğasına ve insanın tüm doğasına sahip olmasına rağmen, iki 
kişinin birleşimi değildir. İki doğa, onda mükemmel bir uyum içinde tek bir kişi 
oluşturur. İsa, tek Tanrı-insandır ve İsa'nın her eylemi O’nun tam insanlığı ve tam 
tanrılığı ışığında anlaşılmalıdır. Kilise her zaman İsa'daki iki doğanın birbirinden 
ayrılamayacağını, ancak her iki doğanın da özelliklerini kaybetmesine neden olacak 
şekilde karıştırılmadığını öğretmiştir.205 

İsa'nın doğasını Kutsal Yazıların doğasıyla karşılaştırmak faydalı olabilir. İsa gibi, 
Kutsal Kitap’ta tamamen ilahi ve tamamen insandır. Bir insan kitabı olarak, başka 
herhangi bir insan kitabının özelliklerine sahiptir ancak hatasızdır. İlâhi olduğu için 
başka hiçbir kitabın gösteremeyeceği özellikleri gösterir. Aynı şekilde İsa da hem 
insani hem de ilahi vasıflar gösterir. Kutsal Kitabın ilahi özellikler göstermesi onu daha 
az insani bir kitap yapmaz. Aynı şekilde, İsa'nın tanrısal olarak faaliyet göstermesi 
onu daha az insan yapmaz ve İsa'nın insanlığı içinde faaliyet göstermesi, onu daha 
az ilahi yapmaz.  

Öğretide ki Yaygın Hatalar 

İnsanların Mesih hakkında konuşurken yaptıkları en yaygın öğreti hataları şunlardır:  

• İsa'nın Tanrı olduğunu inkar etmek,  
• İsa'nın insan olduğunu inkar etmek,  
• O’nun Tanrı’lığını veya insanlığını önemsizmiş gibi küçümsemek ve 
• Mesih'in kişiliğinin birliğini inkar etmek. 

Bu hatalardan herhangi biri, enkarnasyonun inkarıdır. Enkarnasyon kurtuluşumuz için 
gerekliydi, bu nedenle bir kişi enkarnasyonu reddederse, sahte bir müjde ve yanlış 
kurtuluş yolu ile sonuçta karşılacaktır.  

Sınıf liderine not: Aşağıdaki bilgi bölümünü açıklamak için sınıfın bir üyesi seçilebilir.  

Diğer Dinler Ne Diyor? 

Yehova'nın Şahitleri, İsa'nın bir insan olduğunu söylerler. Onun yaşamış en büyük 
adam olduğuna inanırlar, ama yine de sadece bir adam olarak. Bu yüzden onun 
ölümünün kurtuluşumuz için yeterli bir fedakarlık olduğuna inanmazlar. Onların işlere 

 
205 Kalkedon İnanç Bildirisi (M.S. 451) Mesih’in iki doğası da değişmez, bölünmez, ayrılmaz ve karıştırılamaz der.   
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dayalı bir kurtuluş müjdesi vardır. Hıristiyan olduklarını iddia ederler ama onlar farklı 
bir dindir. 

Mormonlar, İsa'nın aslen Tanrı tarafından yaratılmış bir ruh olduğuna, Lucifer'in 
kardeşi gibi olduğuna inanırlar. O, yeryüzünde İsa olarak doğmak üzere 
gönderilmiştir. Mormonlar, İsa'nın Tanrı olduğuna inanmazlar.  

Müslümanlar, İsa'nın Tanrı tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğuna inanırlar. 
O'nun Tanrı olduğuna ya da Üçlübirlik olduğuna inanmazlar. İsa'nın çarmıha 
gerildiğine ya da ölümden dirildiğine inanmazlar.  

Hindular ve Budistler, İsa'nın mucizeler yapan kutsal bir adam olduğuna inanırlar. O, 
dinleri için önemli değildir. Yaratıcı ve Rab olan bir Tanrı'ya inanmazlar, bu yüzden 
İsa'nın Tanrı'nın enkarnasyonu olduğuna inanmazlar.  

Kefaret Nedeniyle İyi Cuma'yı Kutlarız 

İyi Cuma, İsa'nın çarmıha gerildiği gündür. Bu korkunç ve harika günde, İsa bizim 
günahlarımızı çarmıha gerdi. Bizler bağışlanalım diye günahlarımız için bir kurban 
olarak öldü.  

Bir Kurban Gerekliydi  

Tanrı'nın bizi bağışlaması ve yine de adil ve kutsal olması için bir fedakarlık yapılması 
gerekiyordu. Bu ilke, Eski Ahit'te Tanrı'nın istediği kurbanlarla öğretiliyordu.206 Eğer 
Tanrı günahı temelsizce bağışlasaydı, bu onun adil olmadığını ve günahın çok ciddi 
olmadığını gösterirdi. Ancak hiç kimse İsa'nın çarmıha gerilerek ölümüne bakıp 
günahın ciddi olmadığını söyleyemezdi. O'nun kurbanı bizim bağışlanmamız için temel 
oluşturdu. 

Sadece İsa Yeterli Bir Kurban Olabilir  

► Neden İsa günahlar için kurban olabilecek tek kişidir? 

Tanrı'nın adaleti ve günahın ciddiyeti, yaratılmış her şeyden daha büyük bir fedakarlık 
gerektiriyordu.207 Bize sonsuz suçluluk getiren sonsuz bir Tanrı'ya karşı günah işledik. 
Bu yüzden yalnızca İsa kurban olabilirdi. O, Tanrı ve insan olduğu için yeterliydi. 
Tanrısallığı nedeniyle günahsızdı ve kurban oluşunun sonsuz değeri vardı. İnsanlığı 
nedeniyle bizi temsil edip bizim yerimize ölebilirdi. 

 
206 İbraniler 9:22 
207 Okuyunuz İbraniler 10:4  
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İsa'nın Kanı, Fedakar Ölümünü Temsil Ediyor  

Tanrı insanları kurbanlar sunmayı atayarak kefareti öğretti. Rahipler hayvanları 
öldürdüler ve ölümlerini temsil etmek için kanlarını sundular. İbraniler kitabı, kan 
olmadan günahların bağışlanmayacağını söylüyor.208 

Tanrı onlara, yarattıklarının yaşamını temsil ettiği için kana özel bir şekilde 
davranmalarını emretti.209 “Kan dökmek” öldürmek anlamına geliyordu.210 Tapınakta 
kullanılan kan, bir hayvanın öldürüldüğü anlamına geliyordu. 

Mesih'in ölümü, kurtuluşu her zaman herkes için mümkün kılan nihai kurbandı.211 
Kurban olarak ölümünü temsil kanını, göklerde sundu.212 İsa'nın kanı bize kurtuluş 
sağlar, çünkü kurtarılmamız için bir kurban olarak öldü. 

İsa neden başka bir şekilde değil de çarmıhta öldü? Eski Ahit zamanlarında bir kişinin 
ağaca asılması Tanrı'nın lanetinin bir işaretiydi.213 Elçi Pavlus, İsa'nın bir ağaç 
üzerinde çarmıha gerilerek Tanrı'nın lanetini kendi üzerine aldığını söyler. 

İsa Tanrı ve İnsanı Bir Araya Getirdi  

İsa iki ayrı tarafı uzlaştırmak için geldi - Tanrı ve insan. Aracı olarak, İsa her iki tarafı 
da aynı anda temsil etmek zorundaydı. Tanrı olarak, Tanrı'yı insana temsil etti. İnsan 
olarak, insanı Tanrı'ya temsil etti. Her iki tarafı da tam olarak temsil ederek, İsa insanı 
ve Tanrı'yı bir araya getirdi. Barış sağlamak için her iki tarafın yapması gerekeni yaptı. 

Diriliş Sebebiyle Diriliş Bayramı’nı (Paskalya) Kutluyoruz 

Diriliş Bayramı’nı kutlamanın birçok geleneksel yolu vardır, ancak birçok insan 
yaptıkları şeylerin anlamını bilmiyor ve İsa'nın dirilişi hakkında neyin önemli olduğunu 
bilmiyor olabilirler. İsa, çarmıha gerildikten üçüncü gün sonra Paskalya sabahı 
mezardan çıktı. Günah, ölüm ve şeytan üzerinde gücünün olduğunu gösterdi. 
Ölümümüzü almakla kalmadı, onu yaşamla fethetti. O muzaffer olduğu için biz de 
muzaffer oluruz!  

İsa Bedensel Olarak Yükseldi  

İsa bir keresinde Yahudilere, "Bu tapınağı yıkın ve üç gün içinde onu ayağa 
kaldıracağım" demişti. Yahudiler, Hirodes'in inşa ettiği tapınaktan bahsettiğini 
düşünse de, Yuhanna müjdesi, İsa'nın aslında bedeninden bahsettiğini açıklıyor.214 
Bütün Müjde Kitapları (Matta, Markos, Luka ve Yuhanna) İsa'nın mezarına 

 
208 İbraniler 9:18-22 
209 Levililer 17:11, 14 
210 Yaratılış 9:5-6 
211 Okuyunuz İbraniler 10:4, 12. 
212 Okuyunuz İbraniler 9:12, 24. 
213 Mısır’dan Çıkış 21:23 
214 Yuhanna 2:19-21t 
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gömüldükten üç gün sonra mezarın boş olduğunu kaydeder. İsa, dirilişinden sonra 
havarilerine kendini göstererek, "Beni tutun ve görün, çünkü bir ruhun eti ve bedeni 
yoktur. Gördüğünüz gibi benim var.”215 Fiziksel olarak ölümden dirildiğini 
kanıtlıyordu. 

► İsa ölümden dirilmeseydi ne fark ederdi? 

(1) İsa'nın bedensel dirilişi, onun günah ve ölüm üzerindeki mutlak zaferini 
gösterdi.216 

(2) İsa'nın bedensel dirilişi, iddia ettiği kişi olduğunu kanıtladı.217 Bu müjdeyi 
de ispatlamış oldu. İsa'nın ölümden dirildiğini inkar edenler müjdeyi de inkar 
ettiler.218 

(3) İsa'nın dirilişi bize, bizim de ölümden diriltileceğimizin güvencesini verir. 
İsa, ölüleri dirilteceğine söz verdi. Kendisi dirilmediği sürece bu vaat inanılmaz 
olurdu.219 İsa'nın yüceltilmiş bedeni gibi bedenlere sahip olmak için diriltileceğiz.220 

İsa Hala İnsandır  

Diriliş bize enkarnasyonun kalıcı olduğunu gösteriyor. İsa ilahi olduğu kadar her 
zaman insan olacak. İsa, hala Tanrı-insan, şimdi bizim için Baba ile aracılık ediyor,221 
e bir gün bizi cennete götürmek için geri dönecek.222 

Kim Olduğu ve Yaptıkları İçin İsa'ya Teslim Oluyoruz 

İnananlar olarak, Mesih'le günlük ilişki içinde yaşıyoruz. O sadece tarihsel bir insan 
değil, sadece cennetteki Tanrı değil, aynı zamanda bizimle birliktedir. Her zaman 
havarileriyle birlikte olacağına söz verdi.223 

O, kilisede özel bir şekilde bulunur. O, kilisenin başıdır ve kiliseye onun bedeni 
denir.224 Kiliseye rehberlik eder, onu bir arada tutar ve ihtiyaçlarını sağlar.225 

İsa hakkında az önce paylaştığımız gerçekleri kabul eden bir kişi, bu gerçeğe iman ve 
itaat ile karşılık vermelidir. Aşağıdaki gibi bir dua ile başkalarının da iman etmesine 
yardımcı olabilirsiniz.  

 
215 Luka 24:39  
216 Okuyunuz Vahiy 1:17-18; Koloseliler 2:14-15. 
217 Yuhanna 2:18-21; Matta 17:22-23 
218 Okuyunuz 1. Korintliler 15:17. 
219 Yuhanna 5:28-29 
220 Okuyunuz 1. Yuhanna 3:2. 
221 Romalılar 8:34 
222 1. Selanikliler 4:16-17 
223 Matta 28:20 
224 Efesliler 1:22-23 
225 Okuyunuz Koloseliler 2:19. 
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Baba, Oğlun İsa'yı benim uğruma dünyaya gönderecek kadar beni sevdiğin için 
teşekkür ederim. İsa'nın, günahlarım için bağışlanabilmem ve seninle bir 
ilişkiye geri dönebilmem için ölüp yeniden dirilen günahsız Tanrı-insan 
olduğuna inanıyorum. İşlediğim tüm günahlar için çok üzgünüm. Günahlarımın 
İsa'yı çarmıha gerdiğini biliyorum. Şu anda yanlış olduğunu bildiğim her şeye 
sırtımı dönüyorum ve İsa'yı Rabbim ve Kurtarıcım olarak kabul ediyorum. 
Bundan sonra beni yönet. Sonsuza kadar senin için yaşayacağım! Beni 
bağışladığın için teşekkür ederim. Seni seviyorum. Amin.  

Sınıf, “İnanç Beyanı”nı en az iki kez birlikte okumalıdır. 

İnanç Beyanı 

İsa Mesih’tir ve herkesin Rabbidir, bir bakireden doğan, tüm insan doğası ve tüm 
Tanrısal doğası ile tek bir kişi olan Tanrı'nın Oğlu'dur. Günahsız bir yaşam sürdü ve 
günahlarımızın bağışlanabilmesi için kurban olarak öldü. O, ölümden dirildi ve tekrar 
döndüğünde tüm inananları diriltecek. O'nun egemenliği evrenseldir ve sonu yoktur. 

7. Ders Ödevleri 

(1) Bölüm Ödevi: Her öğrenciye aşağıda listelenen bölümlerden biri atanacaktır. Bir 
sonraki ders oturumundan önce, pasajı okumalı ve bu dersin konusu ile ilgili ne 
söylediği hakkında bir paragraf yazın. 

• Markos 1:1-12 
• Yuhanna 5:19-26 
• Yuhanna 6:44-51 
• Yuhanna 8:51-59 
• Vahiy 1:12-18 
• Elçilerin İşleri 2:22-36 

(2) Test: Bir sonraki derse Ders 7 üzerinden bir test ile başlayacaksınız. Hazırlık 
aşamasında test sorularını dikkatlice inceleyin. 

(3) Öğretme Ödevi: Ders dışı öğretim zamanlarınızı planlamayı ve raporlamayı 
unutmayın. 

İsa'nın İnsanlığının Kutsal Yazılara Dayalı Kanıtı 

Sınıf liderine not: Aşağıdaki iki bilgi bölümü ("İsa'nın İnsanlığının Kutsal Yazılara 
Dayalı Kanıtı" ve "İsa'nın Tanrılığının Kutsal Yazılara İlişkin Kanıtı") isteğe bağlıdır. Bu 
noktalar hakkında daha fazla Kutsal Kitap kanıtı istenirse, sınıf bunları kapsayabilir.  

İsa, Havva'nın soyundandı (Yaratılış 3:15), İbrahim'in soyundandı (Yaratılış 22:18 – 
Elçilerin İşleri 3:25 ile karşılaştırın), bir kadından doğdu (Galatyalılar 4:4), 
Meryem'den doğdu (Matta 1:21-25), İnsanoğlu olarak adlandırıldı (Matta 13:37) ve 
sıradan olgunlaşma sürecinden geçti (Luka 2:40, 52).  
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Ziyaret etmek için memleketine döndüğünde, insanların tepkisi çocukluğunun normal 
olduğunu gösteriyor (Matta 13:54-56).  

Bir insanın yapması gerektiği gibi itaat etmesi için bir bedeni vardı (İbraniler 10:5-
9); et ve kan oldu (İbraniler 2:14); bizim gibi acı çeksin diye bizim gibi yapıldı 
(İbraniler 2:10-18); acı çekerek yetkinleştirildi (İbraniler 2:9-10); ve insanların 
ayartmalarına maruz kaldı (İbraniler 4:15). 

İnsan şeklini aldı (Filipililer 2:6-8). 

O, Tanrı'nın ebedi Sözüydü ve beden alıp yeryüzünde yaşadı (Yuhanna 1:14).  

İsa'nın insanlığı, Hıristiyan inancının temel bir ifadesidir (1 Yuhanna 1:14, 4:2-3).  

İsa'nın Tanrılığının Kutsal Yazılara İlişkin Kanıtı 

İsa'nın Tanrı olduğunu kanıtlamanın üç yolu vardır:  

1. O, Tanrı olarak adlandırılır.  
2. O’nun, Tanrının niteliklerine sahip olduğu gösterilir.  
3. O, Tanrı rollerinde gösterilir. 

İsa Tanrı olarak adlandırılır 

• Yuhanna 1:1, 14, sonsuz Söz'ün Tanrı olduğunu söyler.  

• Yuhanna 12:41 bize İşaya'nın İsa'yı gördüğünü söyler.  

• Elçilerin İşleri 20:28, Tanrı'nın kilisesinin kendi kanıyla satın alındığını söyler.  

• Romalılar 9:5, Tanrı'nın sonsuza dek kutsadığı Mesih'in geldiğini söyledi.  

• Titus 2:13, O’ndan Tanrımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih olarak söz eder. 

• Yeşeya 7:14, adının "Tanrı bizimle" anlamına geldiğini söylüyor.  

• Yeşeya 9:6, adının Kudretli Tanrı olarak adlandırılacağını söylüyor.  

• 1. Timoteos 3:16, Tanrı'nın bedende açığa çıktığını, vaaz verdiğini ve yücelik 
içinde yukarı alındığını söyler.  

• Yuhanna 10:30, 33'te İsa, Baba ile aynı olduğunu söyledi.  

• Yuhanna 5:17-18'de Yahudiler O’nun Tanrı ile eşit olduğunu söylediğini 
biliyorlardı.  

• Yuhanna 14:9'da, “Beni gördüyseniz, Baba'yı görmüşsünüzdür” dedi.  

• Yuhanna 20:28'de Tomas O’nun yaralarını gördü ve "Rabbim ve Tanrım" dedi 
ve İsa inananları kutsadı.  
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• Yuhanna 8:58'de kendisine BEN'im diyordu ve Yahudiler bunun Tanrı olduğu 
iddiası olduğunu biliyorlardı.  

• Vahiy 1:8, 11, 17-18'de, İlk ve Son olduğunu iddia etti ve İşaya 44:6 bunun 
Tanrı için bir terim olduğunu gösteriyor.  

• İbraniler 1:2-3 bize O'nun Baba'nın tam sureti olduğunu söyler.  

• İbraniler 1:8'de ona Tanrı olarak hitap edilir. 

İsa, Tanrı'nın niteliklerine sahiptir  

Her yerde mevcuttur. Matta 18:20'de İsa, iki veya üç inananın bir arada olduğu 
her yerde orada olduğunu söyledi. Matta 28:20'de her zaman inananlarla birlikte 
olacağına söz verdi. 

Çok güçlüdür. İbraniler 1:3, her şeyi kendi gücüyle ayakta tuttuğunu söyler. 
Filipililer 3:21, her şeyi kendisine boyun eğdirdiğini söyler.  

Ebedidir. İbraniler 13:8 bize onun ebediyen aynı olduğunu söyler. İbraniler 1:12 
ayrıca onun sonsuza dek aynı olduğunu söyler ve Mezmur 102:25-27 Tanrı hakkında 
bir alıntıdır.  

Her şeyi bilendir. Yuhanna 2:24-25 bize, bütün insanları tanıdığını ve onların 
yüreklerinde olanı bildiğini söyler. Yuhanna 10:15'te, Baba'yı, Baba'nın O’nu tanıdığı 
gibi tanıdığını iddia etti.  

İsa, Tanrı'nın rollerine sahiptir  

• İsa, Yaratıcıdır (Koloseliler 1:16; İbraniler 1:10). 
• İsa günahı bağışladı (Luka 5:20-24; Markos 2:10, 7:48).  
• İsa nihai yargıda yargıç olacaktır (Matta 25:31-46; 2 Korintliler 5:10). 
• İsa'ya Baba gibi tapılır (Yuhanna 5:22-23; İbraniler 1:6; Vahiy 5:12-13). 
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Ders 7 Testi 

(1) Mesih'in önceliği neydi? 

(2) İlk kilise, “İsa Rab'dir” derken ne demek istedi? 

(3) İsa nasıl benzersiz bir şekilde Tanrı'nın Oğludur?  

(4) İsa'nın bir enkarnasyon olması ne anlama gelir? 

(5) İsa'nın bir insan olması neden önemlidir? (Üç neden) 

(6) İsa'nın Tanrı olduğunu anlamamız neden önemlidir? 

(7) Neden bir kurban gerekliydi? 

(8) İsa neden başka bir şekilde değil de çarmıhta öldü? 

(9) İsa'nın dirilmesinin önemi nedir? 
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Ders 8 
Kurtuluş 
 

Dersin Hedefleri  

(1) Öğrenci şunları açıklayabilecektir:  

• Çarmıhın neden birçok insan için rahatsız edici olduğu. 
• Günahkarın durumunu. 
• Bağışlama için kefaretin gerekliliği. 
• Tövbenin anlamı. 
• Kurtarıcı imanın öğeleri. 
• Kefaretin neden tüm insanlar ve tüm günahlar için yeterli olduğu. 
• Kurtuluşla ilgili kişisel güvencenin esasları. 
• Genel olarak yaratılışın kurtuluşu. 
• Kurtuluşla ilgili Hıristiyan inancının ifadesi. 

(2) Öğrenci, tövbe olmaksızın sadece dinin hatalı olduğunu anlayacaktır. 

Giriş 

85. Mezmur'u birlikte okuyun. Bu bölüm, bize kurtuluş hakkında ne söylüyor?  

Çarmıh 

En önemli Hıristiyan sembolü çarmıhtır. Çarmıh, tüm tarihin merkezi olan olayı temsil 
eder. Hıristiyan inancı ile diğerleri arasındaki farkı temsil eder. 

Çarmıh birçok insan için bir sırdır. İsa'nın neden 
öldüğünü anlamazlar. İsa'nın bizi sevdiği ve bizi 
kurtarmak istediği için öldüğünü duysalar bile 
bunun neden olması gerektiğini anlamazlar. 
“Tanrı bizi affetmek istediyse, neden bunu 
sadece yapamadı?” diye sorarlar. 

Çarmıh hakkındaki kafa karışıklığı, ilk 
Hıristiyanlar müjdeyi vaaz etmeye başladığı 
zamandan itibaren başladı.226 Yahudiler, 
Tanrı'nın kendisini güçle göstereceğini 
düşündüler. İhtiyaç duydukları kurtuluşun baskıdan kurtuluş olduğunu düşündüler, 
ancak çarmıh zayıflık ve başarısızlık gösteriyor gibiydi. 

 
226 Okuyunuz 1. Korintliler 1:22-23. 

“Bir günahkarın Tanrı'nın önünde 
nasıl aklanacağı her insan için 

önemli bir sorudur, çünkü bizler 
Tanrı'nın düşmanlarıyken, hem 
zamanda hem de sonsuzlukta 

gerçek bir barış ya da güvenli bir 
sevinç olamaz. Yine de bu önemli 

soru ne kadar az anlaşıldı! 
Birçoğunun bu konuda kafasında 

ne kadar çok karışmış fikirler var!”  
- John Wesley, “İmanla Aklanma” 

başlıklı vaazdan 
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Yunanlılar, Tanrı'nın kendini bilgelikte göstereceğini düşündüler. İhtiyaç duydukları 
kurtuluşun, hayattan en iyi şekilde nasıl yararlanılacağına dair bir açıklama olduğunu 
düşündüler, ancak çarmıh aptallık ve başarısızlık gibi görünüyordu.  

► Neden bazı insanlar çarmıhtan rahatsız oluyor? 

Çarmıh birçok insan için gücendiricidir. Birçok insan dindar olmaya isteklidir. Bazı 
şeylere inanmaya, dini gelenekleri uygulamaya ve tavsiye almaya isteklidirler. Ancak, 
affedilişleri için çarmıha gerek olacak kadar günahkar oldukları fikrine kızgınlar. 
Tanrı’nın onların davranışlarına ve karakterlerine itiraz etmemesi gerektiğini 
düşünürler. Çarmıh onları gücendirir çünkü bu onların bağışlanmaya ihtiyacı olan 
günahkarlar olduğu anlamına gelir. 

İsa'nın çarmıhta ki kurban olan ölümünü anlamak için günahkâr insanın durumunun 
ve Tanrı'nın kutsal doğasının büyük bir ikileme sebep olduğunu anlamalıyız. Kefaretin 
neden Tanrı'nın bağışlamasını mümkün kıldığını anlamalıyız. 

İnsanın Durumu 

Adem'in günahı nedeniyle, her insan doğduğunda zaten Tanrı'dan ayrılmıştır.227 Bu, 
her insanın ben merkezli olduğu ve kendi yoluna gittiği anlamına gelir. 

Kişi seçim yapmaya başlar başlamaz günah işlemeye başlar. Her günahkar birçok 
günahtan suçludur.228 

Günah, Tanrı'nın yasasını çiğnemektir.229 Tanrı kesinlikle adil olduğu için günahı 
mazur görmez ve herkes yaptıklarından dolayı yargılanacaktır.230 Herhangi bir kişinin 
suçluluğu veya hak ettiği yargı hakkında hiçbir sorusu yoktur. Her günahkar zaten 
mahkumdur.231 

Günahkar, Tanrı'nın düşmanıdır.232 Günahkar, Tanrı'ya karşı suçları ortadan 
kaldırılmadıkça Tanrı ile ilişki kuramaz. 

Günahkar da, Tanrı ile ilişki kurmaya uygun olmayan bir durumdadır. Günahkar, 
arzularında yozlaşmıştır.233 Günahın kölesi olduğu için günahkarın durumunu 
değiştirme gücü yoktur.234 

 
227 Romalılar 5:12 
228 Okuyunuz Romalılar 3:23. 
229 1. Yuhanna 3:4; Yakup 2:10-11 
230 2. Korintliler 5:10; Vahiy 20:12-13 
231 Okuyunuz Yuhanna 3:18-19. 
232 Romalılar 5:10 
233 Efesliler 2:3 
234 Okuyunuz Romalılar 5:20, 7:23. 
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Öyleyse günahkarın ihtiyacı olan kurtuluş nedir? Günahkar suçlu olduğu için kurtuluş, 
bağışlanma demektir. O, Tanrı'nın düşmanı olduğu için, kurtuluş barışmak demektir. 
O bozulmuştur ve kurtuluş arınma demektir. O güçsüzdür ve kurtuluş kurtarma 
demektir. Bunlar günahkarın ihtiyaç duyduğu kurtuluşun yönlerinden sadece 
birkaçıdır. 

İkilem 

İnsan kendi günahının bedelini ödeyemezdi. Bunun bir nedeni, zaten sahip olduğumuz 
her şeyin Tanrı'ya ait olmasıdır. Daha önemli bir nedense, günahın sonsuz bir Tanrı'ya 
karşı olmasıdır ve insanın ödeyebileceği sonsuz değerde hiçbir şeyi yoktur.  

İnsanın ihtiyacı konusunda yapabileceği kesinlikle hiçbir şey yoktu; bu nedenle, 
kurtuluşu gerçekleştirecek insan için hiçbir koşul belirlenemez.235 İnsanın kendi 
kurtuluşunu gerçekleştirmesi mümkün olsaydı, İsa'nın çarmıhta ölmesi gerekli 
olmazdı.236 

► Eğer Tanrı affetmek istediyse, neden çarmıh olmadan affetmedi? 

Tanrı kutsal olduğu için gerçeğe ve adalete göre hüküm vermelidir.237 Kefaret terimi, 
İsa'nın kendini kurban olarak sunmasının, Tanrı ile barışmamızın yolu olduğu 
gerçeğini ifade eder.  

Mesih'in fedakarlığının gerçekleşmediğini hayal edin. Ya Tanrı kefaret olmadan 
günahları bağışlasaydı?  

Tanrı kefaret olmadan günahı bağışlasaydı, günah önemsizmiş gibi görünürdü. Tanrı 
adaletsiz ve hatta kutsal değilmiş gibi görünürdü. Tanrı'nın gözünde doğru yapan bir 
insanla yanlış yapan arasında çok az fark varmış gibi görünürdü.   

Affetme kefaretsiz olsaydı, Tanrı'ya adil ve kutsal Tanrı olarak ibadet edilemezdi. 
Kefaretsiz bağışlama, nihayetinde Tanrı'yı onurlandırmak yerine onurunu kırardı, bu 
yüzden bu yapılamazdı.  

Ama Tanrı sevecendir ve affetmek ister. Tüm insanlığı günahkar bir durumda 
bırakmak istemez, ebediyen kaybolmalarını istemez; her ne kadar hak ettikleri bu 
olsa da.  

İsa'nın çarmıhta kurban edilmesi, ihtiyaç duyulan sonsuz değerdeki kurbanı sağladı. 
İsa, (1) günahsız olmakla238 (kusursuz ve kendi adına kurtuluşa ihtiyaç 
duymayan) ve (2) hem Tanrı hem de insan olmakla kurban olacak nitelikteydi. 

 

 
235 Okuyunuz Galatyalılar 3:21. 
236 Okuyunuz Galatyalılar 2:21. 
237 Romalılar 2:5-6 
238 2. Korintliler 5:21 
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Kefaret, bağışlamanın temeli olarak ihtiyaç duyulanı sağlar. Artık Tanrı, tövbe eden 
ve vaadine inanan kişiyi affedebilir. Çarmıhtaki kurbanı anlayan hiç kimse, günahın 
Tanrı için ciddi olmadığını düşünemez.  

Kefaret, adil bir Tanrı'nın, vaade inanan günahkarları doğru sayabilmesi için bir yol 
sağlar.239 Romalılar 3:20-26, kefaretin nasıl işlediğine dair mantıklı bir açıklama 
sunar. 

Kutsal Kitap bize Tanrı'nın sağladığı kurtuluş yolunun kesinlikle tek yol olduğunu 
söyler. Bir kişi, Mesih'e iman yoluyla gelen lütufla kurtuluşu reddederse, 
kurtarılamaz.240 

Bu nedenle, yalnızca lütufla, yalnızca imanla alınan kurtuluş doktrinini bilmek 
önemlidir. Kurtuluş, yalnızca lütufladır, çünkü onu kazanmak veya hak etmek için 
yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Yalnızca imanladır, çünkü elimizde bunu elde 
etmek için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Biz sadece Tanrı'nın vaadine inanabiliriz.  

► Bir kişinin kurtuluşu için ilk adımı kim atar, Tanrı mı yoksa kişinin kendisi mi? 

İlk Lütuf 

Tanrı günahkarı kurtuluşa ulaştırmak için ilk 
adımları atmıştır. İsa'nın çarmıhta kurban 
edilmesini sağlayarak bağışlamaya hazır 
olduğunu göstermiştir. Şimdi Tanrı'nın lütfu, 
günahkarın kalbine ulaşarak onu günahlarından 
dolayı mahkum eder ve bağışlanmayı 
arzulamasına neden olur.241 Günahkar, Tanrı'nın 
yardımı olmadan günahlarını terk etmekte güçsüz 
kalırdı.242 Tanrı günahkâra müjdeye yanıt verme 
yeteneği verir. Bir kişi kurtulmazsa, bu onun 
Tanrı’nın lütfuna ermemesinden değil o, Tanrı'nın 
kendisine verdiği lütfa karşılık vermediğindendir.   

İsa tüm dünyanın günahları için öldü ve Tanrı 
herkesin kurtulmasını istiyor.243 Tanrı'nın lütfu 
herkese cevap verme yeteneği verir ama kimseyi 
zorlamaz. Bu yüzden Tanrı günahkarı tövbe etmeyi ve inanmayı seçmeye çağırır.244 

 
239 Okuyunuz Romalılar 3:26. 
240 Okuyunuz Markos 16:15-16; Elçilerin İşleri 4:12; İbraniler 2:3. 
241 Okuyunuz Titus 2:11; Yuhanna 1:9; Romalılar 1:20. 
242 Yuhanna 6:44 
243 Okuyunuz 2. Petrus 3:9; 1. Yuhanna 2:2; 1. Timoteos 4:10. 
244 Markos 1:15 

Kefaret olayı gerçekleşmeden 
yıllar önce Tanrı’nın lütfunu 

anlatan güzel bir bölüm 
yazılmıştır. Bu Mezmur 85'tir. 

Tanrı’nın günahları nasıl 
bağışladığını anlatır. Öfkesinin 
sona ermesinden bahseder. 

Sonra çok ilginç bir açıklamaya 
gelir. "merhamet ve hakikat bir 
arada buluşur; doğruluk ve barış 
birbirlerini öptüler.” Bu, kefaret 
yoluyla kurtuluşun harika bir 
resmidir. Kefaret olmadan, 
Tanrı'nın merhameti, suçlu 
olduğumuz gerçeğiyle sınırlı 

kalacaktı. Tanrı'nın doğruluğu 
barışa yol açmak yerine bizi 

kendisinin düşmanı yapacaktı.  
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Tövbe 

► Tövbe nedir? 

Tövbe, günahkârın suçlu ve cezayı hak ettiğini görmesi ve günahlarından vazgeçmeye 
razı olması demektir.  

Kötü kişi yolunu ve fesatçı düşüncelerini bıraksın; Rab' be dönsün merhamet 
bulur ve Tanrımıza dönsün, çünkü bol bol bağışlanır (Yeşeya 55:7).  

Tövbe, günahkarın Tanrı onu bağışlamadan önce yaşamını düzeltmesi ve kendini 
doğru kılması gerektiği anlamına gelmez. Bu imkansızdır, ancak günahkar, Tanrı'nın 
kendisini günahlarından kurtarması için istekli olmalıdır.   

► Kurtuluş lütufla alınır, öyleyse kurtuluş için tövbe neden gereklidir? 

Bağışlanmanın tek şartı imandır, ancak tövbe etmeden kurtuluşa iman edilmez. Bir 
insan tövbe etmek istemiyorsa, günahtan kurtulmak da istemez.  

Eğer Tanrı, günah işlemeye devam eden ve tövbe etmeyen insanları bağışladıysa, bu 
dünyanın adil yargıcı olarak onu küçük düşürürdü. Tövbe gereklidir, çünkü bir kişi 
tövbe etmezse, günahın kötülüğünü kabul etmez. Günah işlemeyi neden bırakması 
gerektiğini anlamıyorsa, neden bağışlanmaya ihtiyacı olduğunu da anlamaz.  

Kişi kendini gerçekten suçlu, mazeretsiz ve cezayı hak etmiş olarak görmüyorsa, 
tövbe etmemiş demektir. Günahkâr olduğunu kabul edip, günah işlemeye devam 
etmesini sağlayacak bir din isterse, tövbe etmemiş demektir çünkü onu suçlu yapan 
şeyi yapmaya devam etmek ister. 

Kurtaran İman 

► Bir kişinin kurtaran imanı varsa, bu onun neye inandığı anlamına gelir?  

(1) Kendini haklı çıkarmak için hiçbir şey yapamayacağını anlar. 

İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın 
armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. (Efesliler 2:8-
9).  

Yapabileceği iyi hiçbir şeyin kendisinin kısmen de olsa kurtarılmayı hak etmesini 
sağlayamayacağını anlar.  

(2) Mesih'in kurban oluşunun, bağışlanması için yeterli olduğuna inanır.  

O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını 
da bağışlatan kurbandır (kefaret). (1 Yuhanna 2:2).  
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Kefaret, bağışlamamızı mümkün kılan fedakarlık anlamına gelir. Bağışlamamız için 
Mesih'in fedakarlığına ek olarak hiçbir şey gerekli değildir.  

(3) İsa'nın ölümden dirildiğine, günahı ve ölümü yendiğine inanır.  

İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden 
dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın (Romalılar 10:9).  

Günahın ve ölümün yenilmesinin tek yolu İsa'nın diriltilmesiydi. İsa, her ikisine karşı 
olan tam zaferini kanıtlayarak yeniden dirildi.  

(4) Tanrı'nın kendisini yalnızca iman şartıyla bağışlayacağına inanır.  

Günahlarımızı itiraf edersek, O sadık ve adildir, günahlarımızı bağışlar ve bizi 
her kötülükten arındırır (1 Yuhanna 1:9).  

Eğer başka şartların da olduğunu düşünürse, tamamen lütufla kurtulmak  yerine, 
kısmen işlerle kurtulmayı umar.  

Güvence  

► Kişi kurtulduğundan nasıl emin olabilir? 

Bazı insanlar duygularına bağlıdır, ancak duygular değişkendir ve yanıltıcı olabilir.  

Kutsal Kitap bize kurtulduğumuzdan emin olabileceğimizi söyler. Tanrı'nın bizi kabul 
ettiğine güvenebiliriz. Korku içinde yaşamak zorunda değiliz çünkü Tanrı'nın Ruhu 
bize, Tanrı'nın evlatlık çocukları olduğumuza dair güvence verir.245 

Bu güvence o kadar eksiksizdir ki, Yargılama Günü'nden korkmamıza gerek yoktur.246 
Bazıları cennete kabul edilmeyi umduklarını söylüyorlar ama bundan daha iyi bir 
güvencemiz olabilir. Kurtuluşun genel olarak insanlığa sunulduğuna inanmak yeterli 
değildir; kişi kendisinin kurtulduğunu bilmelidir. 

Değişmiş bir hayat, bir kişinin kurtulduğunun kanıtıdır, ancak ilk anda kanıt yoktur. 
Kurtuluşun sonuçlarının ortaya çıkması için zaman geçmemiştir. Bu nedenle, tövbe 
anında değişen bir yaşam, güvencenin temeli değildir.  

İnanan, kurtuluşa giden Kutsal Yazılara uygun yolu izlediğini bilerek kurtuluşundan 
emin olabilir. Kişi gerçekten tövbe ettiyse ve Kutsal Kitabın yönlendirdiği gibi 
inandıysa, Tanrı'nın kendisini bağışladığına inanma hakkına sahiptir. Kişi tövbe edip 
iman ettiğinde Tanrı, Tanrı'nın çocuğu olduğuna dair Ruhu'nun tanıklığını verir.  

Kişi, gerçekten tövbe etmemişken kurtulduğunu hissetmeye çalışırsa, kafası karışır 
ve kendini aldatabilir.  

 
245 Romalılar 8:15-16 
246 Okuyunuz 1. Yuhanna 4:17. 
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Eğer bir kişi (1) gerçekten tövbe eder, (2) Tanrı'nın Kutsal Yazılardaki vaadine güvenir 
ve (3) Ruh'un tanıklığını alırsa, aldanmaz. Bu güvence, kesinlikle güvenilir olan Tanrı 
Sözü'ne dayanmaktadır. Tanrı her zaman sözünü tutar.   

Kurtuluşun Farklı Yönleri için 10 Kelime 

Barıştırma: Bu kelime, düşman olanların yeniden barıştığı anlamına gelir. Kurtuluşta 
Tanrı ile barışırız.247 

Kefaret: Bu kelime, bir kaydın silindiği anlamına gelir. Kurtuluşta günahlarımızın 
kaydı silinir. 

Yatıştırma: Bu kelime, birinin öfkesini geri çevirmek için verilen bir şeyi ifade eder. 
Kurtuluşta, İsa'nın kurbanı, bize karşı olan Tanrı'nın adil öfkesini yatıştırdı.248 

Kurtarma: Bu kelime, birinin başkasının gücünden kurtarıldığı anlamına gelir. 
Kurtuluşta şeytanın ve günahın gücünden ayrılırız. 

Borçtan Kurtarma: Bu kelime, birinin özgür olabilmesi için bir bedelin ödendiği 
anlamına gelir. Kurtuluşta, İsa'nın ölümü bizi günahın esaretinden ve cezasından 
kurtarmak için ödenen bir bedeldir.249 

Temize Çıkma: Bu kelime, birinin doğru ya da masum ilan edildiği anlamına gelir. 
Kurtuluşta, suçlu bir günahkar, İsa onun yerine acı çektiği için doğru sayılır.250 

Kutsallaştırma: Bu kelime, birinin kutsal kılındığı anlamına gelir. Kurtuluşta bir 
günahkar, Tanrı'nın kutsal bir çocuğuna dönüştürülür.251 

Evlatlığa Alınma: Bu kelime, birinin diğerinin yasal çocuğu olduğu anlamına gelir. 
Kurtuluşta Tanrı'nın çocukları oluruz.252 

Yeni Doğum: Bu kelime, kişinin hayata yeniden başlaması anlamına gelir. Kurtuluşta 
inanan yeni bir hayata başlar.253 

Mühürleme: Bu kelime, bir şeyin kime ait olduğunu göstermek için işaretlendiği 
anlamına gelir. Kurtuluşta, içimizdeki Kutsal Ruh bizi Tanrı'ya ait biri olarak 
tanımlar.254 

Sınıf liderine not: Aşağıdaki bilgi bölümünü açıklamak için sınıfın bir üyesi seçilebilir 
(“Kaçınılması Gereken Hata: Tövbe Gerektirmeyen Din”).  

 
247 Okuyunuz 2. Korintliler 5:19; Romalılar 5:1. (Bu ayetler aklanma ve barışma hakkında konuşur.) 
248 Okuyunuz 1. Yuhanna 2:2. 
249 Okuyunuz Efesliler 1:7; Titus 2:14. 
250 Okuyunuz 2. Korintliler 5:19; Romalılar 5:1. (Bu ayetler aklanma ve barışma hakkında konuşur.) 
251 Bu mektuplar imanlılarda “kutsallar” diye söz eder. (Okuyunuz Efesliler 1:1, Koloseliler 1:1, Filipililer 1:1.) 
252 Okuyunuz Yuhanna 1:12; Romalılar 8:15. 
253 Okuyunuz Efesliler 2:1; Yuhanna 7:38-39; Galatyalılar 4:29; Yuhanna 3:5. 
254 Okuyunuz Efesliler 1:13. 
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Kaçınılıması Gereken Hata: Tövbe Gerektirmeyen Din 

Öyle bir insan var ki, kurtuluşun imanla lütufla olduğunu duyunca kolayca 
kurtulduğunu düşünür. Gerçekten tövbe etmemiştir çünkü ihtiyacı olduğunu 
anlamamıştır. Kendini hiçbir zaman Tanrı’nın yargısını hak eden bir günahkar olarak 
görmemiştir. O, lütfun kendi yolunda gidebileceği anlamına geldiğini düşünür. 
Hıristiyanlığın gerçekliğini kabul ettiği için hiçbir dönüşüm geçirmediği halde Hıristiyan 
olduğunu zanneder. Kendi iradesinden asla vazgeçmemiştir; bunun yerine, Tanrı'yı 
hayatının bir parçası olarak kabul eder ve çoğunlukla kendi iradesine göre yaşar. Bu, 
Kutsal Yazılardaki açıklamaya göre, Tanrı ile kurtarıcı bir ilişkinin başlangıcı değildir.  

Sınıf, “İnanç Beyanı”nı en az iki kez birlikte okumalıdır.  

İnanç Beyanı  

İsa Mesih'in yaşamı, ölümü ve dirilişi dünyanın günahları için kefaret eder. Her insan 
günahtan suçludur ve kendini kurtarmaktan acizdir. Tövbe eden her günahkar imanla 
Tanrı'nın lütfunu alabilir. İmanlı affedilir ve günahın gücünden ve cezasından 
kurtarılır. Kutsal Ruh, inananı günahkardan Tanrı'nın kutsal bir tapınıcısına 
dönüştürür. Başka kurtuluş yolu yoktur. Yaratılış genel olarak kurtarılır ve sonunda 
Tanrı tarafından onarılacaktır.  

8. Ders Ödevleri  

(1) Bölüm Ödevi: Her öğrenciye aşağıda listelenen bölümlerden biri atanacaktır. Bir 
sonraki ders oturumundan önce, pasajı okumalı ve bu dersin konusuyla ilgili ne 
söylediği hakkında bir paragraf yazmalıdır. 

• Efesliler 2:1-10 
• Yeşeya 1:11-18 
• Mezmurlar 51 
• Romalılar 8:19-25 
• Romalılar 3:20-26 

(2) Test: Bir sonraki derse Ders 8 üzerinden bir test ile başlayacaksınız. Hazırlık 
aşamasında test sorularını dikkatlice inceleyin. 

(3) Öğretme Ödevi: Ders dışı öğretim zamanlarınızı planlamayı ve raporlamayı 
unutmayın. 

Sınıf liderine not: Aşağıdaki iki bilgi bölümü ("Eski Ahit'te Kurtuluş" ve "Tüm Yaratılışın 
Kurtuluşu") isteğe bağlıdır. Üyeler bu konularla ilgileniyorsa, sınıf bunları kapsayabilir.  

Eski Ahit'te Kurtuluş 

Eski Ahit'te Tanrı, kurbanlarla bir tapınma sistemi hazırlamıştır. Kurbanlar, İsa'nın 
ölümünün sağladığı gibi kurtuluş sağlamamıştır. Kutsal Kitap bize “Boğalarla tekelerin 
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kanı günahları ortadan kaldırmaz.”255 der. Öyleyse neden kurbanlar sunuldu? Bunlar, 
Mesih'in gelecekteki kurbanını simgeleyen tapınma biçimleriydi.256 

Bu, Yeni Ahit zamanlarına kadar kurtuluşun mümkün olmadığı anlamına gelmez. Elçi 
Pavlus, iman yoluyla lütufla aklanma doktrinini açıklarken, bunun yeni bir fikir 
olmadığını göstermek için İbrahim ve Davut'un örneklerini verdi.257 İsa, Nikodim'in 
yeni doğumu zaten bilmesi gerektiğini söyledi çünkü o bir Eski Ahit öğretmeniydi.258 
Pavlus, Timoteos'a Eski Antlaşma yazılarının onu kurtuluş konusunda bilge kılacağını 
söyledi.259 Öyleyse müjde Eski Ahit'te mevcuttu. 

Eski Ahit zamanlarında lütfu anlayanlar vardı. Kefaretin ayrıntılarını ya da nasıl işe 
yarayacağını bilmiyorlardı ama Tanrı'nın bağışlanma için bir temel sağladığına 
inanıyorlardı. Kurbanlar bu inancı ifade etmenin biçimiydi, bugün de ibadet 
biçimlerimiz olduğu gibi (örneğin, Rab'bin Sofrası). Kurbanlar, inanç ve itaatle 
sunulmadıkları takdirde değersizdi, tıpkı bizim tapınma şekillerimizin Tanrı'ya teslim 
edilmiş bir kalbin ve yaşamın ifadeleri olmadığında, değersiz olması gibi. Mezmur 51 
ve Yeşeya 11:1-18, Eski Ahit zamanlarında tövbe ve imanın önemli olduğunu gösterir. 

Tüm Yaratılışın Kurtuluşu 

İlk insanlar günah işlediğinde, tüm yaratılış üzerine bir lanet geldi.260 Kurtuluş 
tamamlandığında, yaratılış onarılacaktır 

Kurtuluş ruhsal yenilenme ile başlar. İnananlar, günahtan kurtulurlar ve Tanrı’nın 
nimetlerini ile yaşarlar. Ancak günahın lanetinin fiziksel yönlerinden kurtuluşu henüz 
tecrübe etmemişlerdir. Hala yaşlanıp ölen bedenleri vardır.  

Doğa hala günahın laneti altındadır. Dünyayı Tanrı'nın ilk yarattığı gibi görmedik. 
Doğayı zararlı yaratıklarla dolu ve yaratıkları birbiriyle çatışma halinde görüyoruz. 
Dünyamızda, başkalarının yaşaması için birçok canlının ölmesi gerekiyor.  

Tüm yaratılışın yenileneceği zaman geliyor.261 Romalılar 8:18-25, Hıristiyanların 
günahın lanetinden kurtulmuş bir dünya ümidini anlatır. 

  

 
255 İbraniler 10:4 
256 İbraniler 10:1 
257 Romalılar 4:1-8 
258 Yuhanna 3:10 
259 2. Timoteos 3:15 
260 Yaratılış 3:17 
261 Vahiy 21:1; İbraniler 1:10-12 
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Ders 8 Testi  

(1) Çarmıh neden birçok insanı rahatsız eder? 

(2) Bir günahkarın durumunun dört yönü nelerdir? 

(3) Kefaret olmadan bağışlama neden Tanrı'nın onurunu kırar? 

(4) Tövbe nedir? 

(5) Bir kişinin kurtaran inancı varsa, bu onun neye inandığı anlamına gelir? 

(6) İsa hangi iki yönden benzersiz bir şekilde kurban olmak için yeterlidir? 

(7) Bir kişi kurtulduğundan nasıl emin olabilir? 
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Ders 9 
Kurtuluş Konuları 
 

Dersin Hedefleri 

(1) Öğrenci şunları açıklayabilecektir:  

• Bir inananın günaha karşı kazandığı zaferin ayrıcalığı ve önemi. 
• Tanrı'nın muzaffer yaşam için sağladığı lütfu. 
• Mesih ile ilişkiden gelen ruhsal yaşam. 
• Lütuftan düşmeye karşı kutsal uyarılar. 
• Belirli kurtuluş konuları hakkında Hıristiyan inançlarının bir ifadesini. 

(2) Öğrenci, günaha karşı zafer içinde yaşamak konusunda yüksek bir beklenti içinde 
olacaktır.  

Giriş 

Romalılar 6'yı birlikte okuyun. Bu bölüm bize kurtuluşun etkileri hakkında ne 
söylüyor?  

Kurtuluşun Kanıtı 

Kişisel kurtuluşun verdiği güvence, 1. Yuhanna mektubunun ana temalarından biridir. 
Yuhanna bu mektubu yazma nedenini şöyle açıklamıştır: “Tanrı'nın Oğlu'nun adına 
iman eden sizlere; sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım.” 
(5:13).  

► Kurtulup kurtulmadığından şüphe duyan kişi ne yapmalıdır?  

Elçi, bir inananın kurtulduğuna dair güvenceye ihtiyaç duyacağı zamanların olacağını 
biliyordu. O, inananın güvenini dayandıracağı kanıtı aramasının uygun olduğunu 
gösteriyor. Mektup boyunca, bazı kanıt örnekleri verdi ve şöyle dedi: "bununla 
anlarız.”262 İnananların bu kanıtı kalplerini güvene almak için kullanabileceğini 
söyledi.263 

1. Yuhanna'nın mektubu boyunca bir inananın en çok vurgulanan özelliği, günaha 
karşı kazandığı zaferdir. Bir inananın normal durumu, kasten işlenen günahtan 
arınmış bir yaşamdır. Elçi, “Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye 
yazıyorum” dedi. (2:1) Elçi, bu ifadeyle inanın kasten günah işlemeden yaşaması 

 
262 1. Yuhanna 2:3, 5, 29, 3:10, 14, 19, 24, 5:2, 18  
263 1 Yuhanna 1:9  
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gerektiğini gösteriyor ve onlara zaferle yaşamanın önemini göstermek için yazdığını 
söylüyor.  

Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba’nın önünde 
savunur. O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın 
günahlarını da bağışlatan kurbandır. (2:1b- 2).  

Burada, gerekli olmasa da günahın ortaya çıkabileceğini kabul eder. Bir inanan günah 
işlerse, Mesih'in fedakarlığının bu günah için kefaret edebileceğine dair bize güvence 
verir. Bu, bir inananın günaha geri dönebileceği ve otomatik olarak tövbe etmeden 
bağışlanabileceği anlamına gelmez. Ayet sadece kurbanın tüm dünya için olduğu gibi 
mevcut olduğunu söylüyor. Bütün dünyanın otomatik olarak kurtulmadığını biliyoruz. 
Günahkar, bir zamanlar inanmış olsun ya da olmasın, herhangi bir günahın 
affedilmesi için tövbe etmelidir. Bir inanan günah işlerse, Tanrı ile olan ilişkisi adına 
tövbe etmelidir.  

Aşağıdaki 1. Yuhanna ayetleri, bir inananın en büyük özelliğinin kasten işlenen 
günaha karşı kazandığı zafer olduğunu göstermektedir. Aşağıdaki parantez içindeki 
ifadelere yorumlar eklenmiştir. 

Buyruklarını yerine getirirsek, O’nu tanıdığımızdan emin olabiliriz. [Tanrı’ya 
isyan eden bu kanıttan yoksundur]. O’nu tanıyorum deyip de buyruklarını 
yerine getirmeyen yalancıdır, kendisinde gerçek yoktur (2:3-4). 

Günah işleyen, yasaya karşı gelmiş olur. Çünkü günah demek, yasaya karşı 
gelmek demektir.  Mesih’in, günahları 
kaldırmak için ortaya çıktığını ve kendisinde 
günah olmadığını bilirsiniz. Mesih’te 
yaşayan, günah işlemez. Günah işleyen O’nu 
ne görmüştür, ne de tanımıştır (3:4-6). 

Yavrularım, kimse sizi aldatmasın. Mesih 
doğru olduğu gibi, doğru olanı yapan da 
doğru kişidir. [Günah işlemeye devam 
ederken bir şekilde doğru sayılan bir kişi 
değil.]  Günah işleyen, İblis’tendir. Çünkü 
İblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. 
Tanrı’nın Oğlu, İblis’in yaptıklarına son 
vermek için ortaya çıktı (3:7-8).  

Tanrı’dan doğmuş olan, günah işlemez. 
Çünkü Tanrı’nın tohumu onda yaşar. 
Tanrı’dan doğmuş olduğu için günah 
işleyemez (3:9). 

“Günah ile burada, sözcüğün 
yaygın kullanımına göre, 

dışsal günahı kastediyorum: 
Tanrı'nın vahiy edilmiş, yazılı 

yasasının gönüllü olarak 
çiğnenmesi; Tanrı'nın 

herhangi bir emrinin ihlal 
edildiği bilindiğinde olduğu 
üzere. ‘Tanrı'dan doğan’, 

iman ve sevgi içinde, dua ve 
şükran ruhu içinde yaşarken, 

günah işlemekle kalmaz, 
işleyemezde. Mesih 

aracılığıyla Tanrı'ya inandığı, 
Tanrı’yı sevdiği ve yüreğini 

O’nun önüne döktüğü sürece, 
Tanrı'nın herhangi bir emrini 
gönüllü olarak ihlal edemez.”  

- John Wesley, 
“Tanrı'dan Doğanların Büyük 

Ayrıcalığı” 
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Tanrı’nın buyruklarını yerine getiren Tanrı’da yaşar, Tanrı da o kişide yaşar. 
[Mesih'te kalmayı bırakırsa, günah işler. Eğer günah işlerse, Mesih'te kalmayı 
bırakmıştır.] İçimizde yaşadığını bize verdiği Ruh sayesinde biliriz (3:24). 

Tanrı’yı sevip buyruklarını yerine getirmekle, Tanrı’nın çocuklarını sevdiğimizi 
anlarız. Tanrı’yı sevmek O’nun buyruklarını yerine getirmek demektir. [Gerçek 
sevgi, itaati motive eder. İtaatsizlik, sevgi eksikliğini gösterir.] (5:2-3). 

Çünkü Tanrı’dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. [dünyanın ayartılarını ve 
ruhunu.] Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır (5:4).  

Tanrı’dan doğmuş olanın günah işlemediğini biliriz. Tanrı’dan doğmuş olan İsa 
Mesih, onu korur [gözetir] ve kötü olan ona dokunamaz (5:18). 

► Bu ayetlerde inananın hangi ayırt edici özelliği açıktır?  

Bu ayetlerden inananın ayırt edici özelliğinin Tanrı’ya itaat içinde yaşaması olduğu 
açıkça görülmektedir. Günaha karşı galip gelmek inananın büyük bir ayrıcalığıdır.  

1. Yuhanna 1:8 Üzerine Bir Not  

Bazen bir inanlının kasıtlı günaha karşı zafer kazanabileceğini reddeden insanlar, 1. 
Yuhanna 1:8'den alıntı yaparlar: "Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız ve 
içimizde gerçek yoktur." Ama "günah işlemek" ne demektir? Bu, inananların bile 
kasten günah işlemeye devam ettikleri anlamına mı geliyor? Bu, yukarıya alıntılanan 
bölüm üçteki ifadelerle tutarlı olmayacaktır. Yuhanna daha önce "Her inanan da dahil 
olmak üzere her insan günah işlemeye devam eder" demiş olsaydı, üçüncü bölümde 
bu açıklamaları nasıl yapabilirdi? Bu mantıklı olmazdı. 

Tüm içerik anlamını açıklar. Yedinci ayette günah için bir arınma vaat edilmektedir. 
Bu arınma, "nurda yürüyenler" yani gerçeğe göre, Tanrı’ya itaat ederek yürüyenler 
içindir. Şimdi Tanrı'ya itaat ederek yaşayanlar, Mesih'in kanıyla geçmiş günahlarından 
arınırlar.  

Ancak günah işlediğini ve temizlenmeye ihtiyacı olduğunu inkar edenler olabilir. 
Bunlar, "günahları olmadığını" söyleyen ve kendilerini "aldatan" kimselerdir. Asla 
günah işlemediklerini veya günah sorunlarını Mesih olmadan çözdüklerini iddia 
ediyorlar.  

Yine dokuzuncu ayette affedilme ve arınma vaat edilmektedir. Onuncu ayette yine 
"günah işlemedim" diyenlerin Tanrı'nın kendisiyle çeliştiğini söyler. 

Yuhanna, Mesih'in sağladığı arınma ve bağışlanmaya ihtiyaçları olmadığını 
düşünenlerin, yani kurtarılmaya ihtiyaçları olmadığını düşünenlerin hatasını 
düzeltmek için yazıyordu. İnananların bile günah işlemeye devam ettiğini 
söylemiyordu, çünkü bu, mektuptaki ana vurgu ve doğrudan ifadelerle çelişirdi. 
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Zaferli Bir Yaşam için Tanrı’nın Lütfu  

Zaferde yaşamak, miras alınan ahlaksızlık ve insan zayıflığı nedeniyle her zaman 
kolay değildir. Bu nedenle, birçok insan kasten günah işlemeden yaşamanın imkansız 
olduğuna inanır. Ancak Tanrı'nın lütfu her iki sorunun da cevabını verir.  

► Miras kalan ahlaksızlık nedir? 

Miras kalan ahlaksızlık, insanı doğuştan günaha meyleden ahlaki doğasının 
yozlaşmasıdır. Din değiştirmeden sonra, bir inanan günaha eğilimle mücadele eder. 
Fakat Tanrı lütfu yalnızca günlük zafer için değil, aynı zamanda miras alınan 
ahlaksızlığın temizlenmesi içindir.264 

Günahkâr tabiat, dünya hayatımız boyunca birlikte yaşamamız gereken bir durum 
değildir. İnananın zaferle yaşayabilmesi için, kalbini kayıtsız şartsız Tanrı’ya teslim 
ettiği noktaya gelmesi gerekir. O zaman Tanrı onun kalbini temizler öyle ki Tanrı'yı 
tamamen sevebilsin. 

► Zayıflık nedir? 

Zayıflıklar fiziksel veya zihinsel sınırlamalar veya eksikliklerdir. Adem'in günaha 
düşmesi ve insanlığın devam eden günah yoluyla düşüşü nedeniyle, zihinsel, fiziksel 
ve duygusal olarak Tanrı'nın bizi tasarladığından daha zayıfız.  

Zayıflık, hata yapacağımız anlamına gelir. Bir durumda yapılacak doğru şeyi 
bilemeyebiliriz. Belirli insan sınıfları veya etnik gruplar hakkında yanlış görüşlere 
sahip olabiliriz. Yanlış fikirler, bir kişi kurtarıldığında otomatik olarak düzeltilmez. 
Yanlış fikirler yanlış eylemlere neden olur çünkü bir kişi ne yapması gerektiği 
konusunda yanılıyorsa, yanlış olanı yapacaktır.  

Zayıflık, bir kişinin çeşitli nedenlerle mücadele etmesine sebep olabilir. Belki Kutsal 
Kitap ilkelerini nasıl uygulayacağını öğrenmemiştir. Belki dürtülerine direnmesine 
yardımcı olacak disiplinler geliştirmemiştir. Belki onu güçlü tutmaya yardımcı olacak 
günlük alışkanlıklara sahip değildir. Belki Ruh'ta yürümenin önemini anlamıyordur.  

Başkalarını yargılamak için acele etmemeliyiz, çünkü onların ne zaman kasten günah 
işlediklerini bilemeyiz. Çoğu zaman insanlar bilgi ve ruhsal olgunluk eksikliğinden 
dolayı yanlış şeyler yaparlar. 

Hiç kimsenin daha önce ayartılmadığı şekilde ayartıldığınızı düşündünüz mü? Günah 
karşısında tam bir zafer kazanmanın gerçekten mümkün olup olmadığını hiç merak 
ettiniz mi? Tanrı, ayartmadaki zayıflığımızı telafi etmekten çok daha fazla lütuf 
sağlamayı vaat etti:  

 

 
264 1. Selanikliler 5:23; 1. Yuhanna 1:7; Elçilerin İşleri 15:9 
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Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı 
güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. 
Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır (1. 
Korintliler 10:13). 

► Bu ayet hakkında bildiğimiz bazı şeyler nelerdir? 

Bu ayet bize birkaç önemli şeyi açıklıyor. 

1. Ayartmalar insanlığımızdan ötürü gelir. Bu, mücadelelerinizin sadece size 
özel olmadığı anlamına gelir.  

2. Tanrı sınırlarımızı biliyor. Ne kadar dayanabileceğimizi biliyor. Biz ne kadar 
dayanabileceğimizi bilmiyoruz ama O biliyor. 

3. Tanrı ayartmalara sınır koyar. Zafer içinde yaşamamızı ister. Bu ayete göre 
zafer her zaman mümkündür. 

4. Tanrı, zafer için ihtiyacımız olanı sağlar. "Bir kaçış yolu" verir. Tanrı, zafer 
içinde yaşamamızı ister. Muzaffer yaşam için lütfeder. 

Ruhtaki Yaşam 

Öğrenciler Romalılar 8'e dönmeli ve bu bölümde kullanılan ayetlere bakmalıdır.  

Romalılar 8, Ruh'un imanlının hayatındaki işinin harika bir tanımını verir. Kutsal Kitap 
bize gerektiği gibi nasıl dua edeceğimizi bile bilmediğimizi söyler, ancak Kutsal Ruh 
bizim aracılığımızla dua eder. 

Bu bölüm bize zafer dolu bir yaşamı nasıl yaşayacağımızı anlatır. Beden yerine Ruh'u 
izlersek mahkûm olmayacağız (1. ayet). Tanrı'nın bizden beklediği doğruluğu 
uygulayabiliriz, çünkü Ruh'un gücü içimizde çalışır (4. ayet). 

Bir kişi günahkar doğa tarafından kontrol edilirse, Tanrı'yı memnun edemez (8. ayet), 
kınanır (1. ayet) ve Tanrı tarafından yargılanır (13. ayette “ölür”). Ancak Kutsal 
Ruh'un gücü ve rehberliği sayesinde günahkar eylemlere son verebiliriz (ayet 13-14).  

Günaha Karşı Zaferin Aciliyeti 

Bazen şöyle sorular sorulur:  

1. Bir Hıristiyanın günaha karşı zafer kazanması gerçekten gerekli mi? 
2. Günaha boyun eğerse, bir inananın Tanrı ile olan ilişkisine ne olur? 
3. Bir kişinin kurtuluşu aldıktan sonra kaybetmesi mümkün müdür?  

İlk kilisenin fikir birliği, bir kişinin Tanrı'ya karşı isteyerek isyan etmesi durumunda 
kurtuluştan düşeceğiydi. İlk pastörler topluluklarını, imanla muzaffer yaşamaya 
devam konusunda inatçı olmaya devam ettiler, çünkü Kutsal Kitap bu konuda birçok 
uyarı içermekteydi.  
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Günahkâr, iman ettiği zaman, işlediğini anladığı günahlardan tövbe eder. Tanrı ile 
ilişki içinde yaşarken, yapması gereken başka değişiklikleri de görür. Bunlar, Tanrı’yı 
hoşnut etmeyen hareketler, alışkanlıklar, eğlenceler veya sözler olabilir. Kutsal Kitap 
şöyle der: "Bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım, Tanrı 
korkusuyla kutsallıkta yetkinleşelim."265 

Ya bir inanan şimdi yanlış gördüğü bir şeyi değiştirmek istemediğine karar verirse? 
Ya kurtulduğunda tövbe ettiği günahlara geri dönmeye karar verirse? 

Bazen insanlar şöyle şeyler söyler: 

● "Eğer sonsuz yaşam gerçekten sonsuzsa, asla kaybolmaz." 

● "Eğer yaptığımız hiçbir şeyle değil de lütufla kurtulursak, o zaman yaptığımız 
hiçbir şeyle kurtuluşumuzu kesinlikle kaybedemeyiz." 

● "Müsrif oğul, uzak ülkede babasına isyan ederken bile babasının oğluydu." 

● "Tanrı kurtuluşu karşılıksız bir hediye olarak verdiği için onu asla geri almaz." 

Bu düşünce, günaha karşı zafer kazanmadan kurtuluşlarında güvende olduklarını 
düşünerek, din değiştirdikten (iman ettikten) sonra binlerce insanın günaha geri 
dönmesini kolaylaştırdı. Kutsal Kitabın inananın güvenliği hakkında ne öğrettiğini 
anlamak önemlidir.  

Mesih’te Yaşam 

Yuhanna 15:2-10'da asma ve dalların ünlü benzetmesi vardır. Bazı önemli soruları 
yanıtlar.  

Mesih'te nasıl kalacağız? "Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz, sevgimde kalırsınız." 
(ayet 10). Mesih'e bağlı kalmayı bırakmak, bir kişinin ona itaat  etmeyi bıraktığı 
anlamına gelir. O zaman ne olur?  

“Bir kimse bende kalmazsa, çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe 
atıp yakarlar.” (6. ayet). Bir kişi itaat etmeyi bırakır ve böylece Mesih'te kalmayı 
bırakırsa reddedilir. Yakılan dalların örneği, tam bir reddi gösterir.  

“Ben de kalın, bende sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve 
veremez. Bunun gibi, sizde bende kalmazsanız meyve veremezsiniz.”(4. ayet). 
“Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar.” (2. ayet). Mesih'te itaatle 
kalmazsak, meyve veremeyiz. Meyve vermek, Tanrı’nın lütfuyla değiştirilen, 
kutsanan ve rehberlik edilen bir hayat yaşamak demektir. Bir kimse Tanrı’ya isyan 
ederse, kendisini Tanrı’nın sağladığı hayatın akışından ayırır ve artık Tanrı'nın 
lütfunda yaşayamaz. Meyve vermeyen reddedilir.  

 
265 2. Korintliler 7:1 
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Kurtuluş, lütfun karşılıksız bir armağanıdır, ancak verenle olan ilişki dışında sahip 
olunan bir armağan değildir. Sally, Willy'ye bir kitap verirse ve bu gerçekten onundur, 
Willy onunla ne isterse yapabilir. Sally, Willy’nin kitabı okumasını ister, ama Willy 
kitabı okumasa bile geri alamaz. Willy kitabı yağmurda bırakabilir, yırtabilir veya 
böcekleri öldürmek için kullanabilir. Sally onu geri alamaz çünkü kitabı Willy'e verdi. 
Willy’nin kitaba sahip olması, Sally ile olan ilişkisine bağlı değildir. Sally'nin düşmanı 
olsa bile kitap hala ondadır.  

Asma benzetmesi, kurtuluşun kişinin verenle ilişki kurmadan sahip olabileceği bir 
hediyeden farklı olduğunu gösterir. Mesih bize hayat veren bir asma gibidir.266 
Kurtuluş, ilişki yoluyla elde edilir. Kutsal Kitap bize hiçbir yerde ne yaparsak yapalım 
kurtuluşu koruyacağımızı söylemez. Mesih'ten ayrılmak, kurtuluştan ayrılmak 
demektir. Bu kurtarıcı ilişkiyi Tanrı'ya güvenerek ve O’na itaat ederek sürdürürüz.267  

Modern bir örnek, bir ampul ve elektrik olabilir. Ampul, içine elektrik gücü akarken 
ışığı vardır. Ampul, güç kaynağından ayrılırsa ışığını tutamaz. Aynı şekilde Mesih ile 
olan ilişkimiz aracılığıyla sonsuz yaşama sahip oluruz. O'nun yaşamı içimize akar. 
O'ndan ayrılırsak bu yaşamı sürdüremeyiz.  

Kutsal Yazıların Uyarıları 

Bazı kimseler, Yaşam Kitabı'na yazıldıktan sonra bir ismin oradan çıkarılmasının 
mümkün olmadığını söylerler. Ama bir ismin çıkarılmasının en az bir yolu vardır: 

Her kim bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu 
kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır 
(Vahiy 22:19). 

Vahiy kitabının bir kısmını kelimenin tam anlamıyla kaldırmış olmaktan suçlu bulunan 
çok az insan vardır. Bununla birlikte, bir ismin Yaşam Kitabı’ndan çıkarılmasının 
mümkün olduğu vurgulamaktadır.  

Kutsal Yazılar, bir kez kurtulan kişinin sonunda günah tarafından yenilerek 
kurtuluşunu kaybedebileceği konusunda bizi uyarır. “Galip olan beyaz giysilere 
bürünecek ve onun adını yaşam kitabından silmeyeceğim” (Vahiy 3:5). Vahiy'de 
kiliselere birçok vaat verilir ve bunların çoğu kurtuluşun kendisine atıfta bulunur (2:11 
bakınız), ancak vaatlerin tümü inananın üstesinden gelmesine bağlıdır. Bunlar 
kurtarılmış insanlardı, ancak günahın üstesinden gelmezlerse, kurtuluşları 
kaybolacaktı.  

Bir zamanlar Pavlus, Selanik'teki inananların imanlarından vazgeçmiş olabileceğinden 
endişeliydi. Eğer bu olursa, onlara sunduğu müjdeleme emeğinin boşa gideceğini 

 
266 Yuhanna 15:6 
267 Yuhanna 15:10 
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söyledi.268 Bu, bir inananın imanından tamamen düşmesinin mümkün olduğunu ve 
öyle ki onun ilk iman edişinin değersiz sayılacağını gösterir.  

2. Petrus 2:18-21'de, “Rab ve Kurtarıcı İsa Mesih'i tanımakla dünyanın 
çirkefliklerinden kurtulan” bazı imanlıları, aldatan sahte öğretmenler olduğunu 
görüyoruz. ‘Bu eski inananlar “doğruluk yolunu bildiler” ama yolu terk ettiler. Bu 
metin, günahkar bir yaşam tarzına dönmektense yolu hiç bilmemelerinin daha iyi 
olacağını söylüyor. Bu, bir kişinin tekrar günaha girerek kurtuluşunu kaybetmesinin 
mümkün olduğunu gösteriyor. Eğer bir kişinin kurtuluşunu kaybetmesi mümkün 
olmasaydı, asla kurtarılmadan öncekinden daha kötü durumda olamazdı.   

Oğul olma durumu değiştirilebilir. Bir zamanlar şeytanın çocuğu269 ve gazabın 
çocuklarıydık270, ancak Tanrı tarafından evlat edinildiğimizde bu oğul olma durumu 
değişiyor. Müsrif oğul, babasından uzaklaşırken evlatlığın tüm faydalarını kaybetti. 
Döndüğünde, babası onu ölmüş olarak nitelendirdi.271  

Tanrı, inananların kendilerini güvende 
hissetmelerini ister, ancak duygularını, kendilerini 
gerçekten tehlikeye atacak sahte bir güvenceye 
bağlayarak değil. İnananlara Tanrı'nın vaat 
etmediği bir şeyi vaat etmemeliyiz. O, ne 
yaparsak yapalım kurtuluşumuzu kaybetmeme 
konusunda güvende olacağımızı vaat etmiyor. O, 
bize yol göstereceğine ve günaha karşı zafer 
kazanmamızı sağlayacağına söz veriyor. Bu 
korkudan özgür olmamız için yeterli bir 
güvencedir. 

Bazen inananlar kurtuluşları hakkında şüphe 
duyarlar. Bir zamanlar kurtulduklarından emin 
olabilirler, ancak yine de Tanrı ile kurtarıcı bir ilişki 
içinde olduklarından şüphe duyabilirler. İncil, bu önemli soru karşısında bizi şüpheye 
düşürmez. Tanrı’nın isteği, inananın kurtuluşundan o kadar emin olmasıdır ki, inanan 
“hüküm gününde cesaretli”272 olsun ve sınavı geçip geçemeyeceğini merak etmesin.  

Bir inanan şüpheye düştüğünde, bir zamanlar kurtulduğundan emin olduğu için 
bunları görmezden gelmemelidir. “İmanda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi 
sınayıp yoklayın273” Bunu yapmak uygundur. Bir kişi, kurtuluşa giden kutsal adımları 

 
268 1. Selanikliler 3:5  
269 Yuhanna 8:44 
270 Efesliler 2:2 
271 Luka 15:32 
272 1. Yuhanna 4:17  
273 2. Korintliler 13:5  

“İmandan düşmenin mümkün 
olduğuna inanan ve düşmekten 
korkan kimse, ihtiyaç duyduğu 
rahatlıktan yoksun değildir, akıl 

kaygısı da duymaz. Çünkü 
isteyerek ayartmaya boyun 
eğmedikçe ve kurtuluşunu 

vicdanlı bir şekilde yaşamayı 
ihmal etmedikçe, şeytan'ın, 

günahın, dünyanın veya 
bedeninin zayıflığının gücüyle 
imandan düşmeyeceğini bildiği 
zaman, onu teselli etmek ve 

endişeyi dışlamak yeterli olur.” 
James Arminius, Belirli 

Makalelerden Kısaltmalar, 
“Kurtuluş Güvencesi Üzerine” 
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izleyerek kurtulduğunu ve onunla itaatkar bir ilişki içinde yürüyerek Mesih'te kaldığını 
biliyorsa, ruhsal bir yaşama sahip olduğundan emin olabilir.  

Sınıf liderine not: Sınıfın çeşitli üyeleri, iki bölümdeki (“Kaçınılması Gereken Hata: 
Düşük Beklentiler” ve “Neden Önemlidir”) bilgileri açıklamak için seçilebilir. 

Kaçınılması Gereken Hata: Düşük Beklentiler 

Günaha karşı zafer kazanmak, insanlara iki şey yüzünden imkansız görünüyor: 
zayıflık ve miras alınan ahlaksızlık. Tanrı'nın bizi insani sınırlamalara sahip olduğumuz 
için mahkum etmediğini hatırlamalıyız. Tanrı, isteğini yerine getirebilmemiz için Ruhu 
aracılığıyla bize güç verir. Zayıflık günah değildir ve hiç kimse zayıf olmaktan dolayı 
günah işlemek zorunda değildir.  

Miras kalan ahlaksızlığın etkisi iman ettikten sonra da devam eder, ancak Tanrı 
arınma için lütfeder. Miras kalan ahlaksızlıkla doğduğumuz için suçlanmıyoruz, ancak 
onu korursak bu bizim suçumuzdur. Dolayısıyla ne zayıflık ne de miras kalan 
ahlaksızlık, zaferli yaşama umudumuzu kaybetmemize neden olmamalıdır. 

Mesih'e iman yoluyla, Mesih’le birleşiriz. O'nun ölümü ve dirilişi ile özdeşleşiriz ve 
bizim için bu, günaha ölüm ve yeni bir hayata diriliş demektir. O bizdedir ve biz de 
onun içindeyiz. Hristiyan yaşamı sadece elimizden gelenin en iyisini yaparak onun 
örneğini takip etmeye çalışmak değildir. Hristiyan yaşamı içimizde Mesih tarafından 
yaşanır. O, yeryüzünde yürürken günaha karşı zafer kazandı ve hala bizde muzaffer 
olarak yaşıyor.  

Neden Önemli 

Büyük bir şehrin caddesi boyunca bir kaldırımda oturan, paçavralar giymiş zavallı bir 
kadın. Saçları pislikten birbirine karışmış ve keçeleşmiş, teni açık saçık ve kirlidir. 
Umutsuz bir çaresizlik içinde oturur. Aniden büyük bir kargaşa çıkar ve bir köşede 
krallığın büyük prensi asilleriyle birlikte geçer. Prens yakışıklı, güçlü ve kibardır! 
Arabası geçerken pis kadının oturduğu yerde, prens şoförüne “Dur!” diye seslenir.  

Araba durunca, prens hizmetçilerine, "Kaldırım kenarında oturan kadın, evlenmek 
istediğim kadındır!" der. 

Şimdi sahne değişiyor. Düğün günü saraya bakıyoruz. Ne görüyoruz? Hala paçavralar 
içinde keçeleşmiş ve kirli saçlı pis bir kadın. Etrafında gelinliği, sabunları ve parfümleri 
taşıyan nedimeleri var, ama gelin kendini düğün gününe hazırlamakla ilgilenmiyor. 
Hanımlardan biri, “Leydim, düğüne hazırlanmak istemez misiniz?” diye soruyor. Gelin 
cevap veriyor, “Prens beni gördüğünde ve benimle evlenmek istediğinde, ben böyle 
görünüyordum, sanırım şimdi nasıl göründüğümün bir önemi yok.” 

Böyle bir tavır karşısında şaşarız çünkü prens onu sevdiği için onun bu durumda 
kalmasını istemez. Prens onu çekici olmadığı zamanlarda sevdiği için, kadın da prens 
için en iyi şekilde görünmeyi istemelidir.  
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Günahlı olduğumuzda Tanrı bizi sever ama bu, günahın önemli olmadığı anlamına 
gelmez. Bizi sevdiği için durumumuzu değiştirmek ister. Bizi sevdiği için, O’nun 
hoşuna giden görüntü ve karaktere bürünmek istemeliyiz.  

Zaferli Yaşamak İçin Pratik Talimatlar 

Dünyanın dört bir yanında Hristiyanlık gerçeği batıl inançlarla karıştırılıyor. Bazıları, 
günaha karşı zafer kazanmayı; tekrarlayan dualar, duygusal deneyimler, kötü 
ruhların azarlanması (belirli günahlara neden olduğu düşünüldüğü için), kendi 
kendine acı çektirme, belirli muskaları takma,  ruhsal sembollerin evin etrafına 
yerleştirilmesi veya vücudun özel yağ ile mesh edilmesi olarak öğretiyor. Bu, “ruhsal 
büyü” yoluyla zaferdir!  

Bazıları ise günaha karşı zaferi çok basit bir şekilde öğretiyor. Onlar, Kurtuluş ve 
Ruhsal doluluk deneyimlerinin günahın gücünü kalıcı olarak yok edeceğini söyler. 
Ruhsal gelişim, disiplin ve sürekli uyanık olma ihtiyacını vurgulamakta eksik kalırlar.  

Dünya ve günah üzerinde tutarlı bir zafer elde edemeyenler, kendilerine şu soruları 
içtenlikle sormalıdırlar:  

(1) Gerçekten yeniden doğdum mu?  

Eski hayatıma öldüm mü; tövbe edip geride bıraktım mı? Mesih'te yeni bir yaşamım 
var mı—yeni tutumlar, yeni arzular, Tanrıyla ilgili şeyler için yeni bir iştah? (2 
Korintliler 5:17) Mesih, Kutsal Ruh aracılığıyla yüreğimde yaşamaya geldi mi? İnsan 
iradesinin gücü aracılığıyla mı günahı yenmeye çalışıyorum veya içimde yaşayan 
Tanrı'nın gücüne mi dayanıyorum?  (Galatyalılar 2:20)  

(2) Tanrı'nın Sözünü kalbimde saklıyor muyum?  

Mezmur yazarı şöyle tanıklık etti: “Aklımdan çıkarmam sözünü, sana karşı günah 
işlememek için.” (Mezmur 119:11). Yeni doğmuş bir bebeğin iştahla annesinin 
sütüyle beslendiği gibi, biz de Tanrı'nın Sözü'yle beslenmeliyiz (I Petrus 2:2). 

(3) Kendimi günah karşısında gerçekten ölü, Tanrı karşısında diri mi 
sayıyorum?   

“Siz de böylece, kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa’da Tanrı karşısında diri 
sayın.” (Romalılar 6:11). Üzerimde hiç bir gücü olmadığına güvenerek ayartıyı 
reddediyor muyum?  

(4) Zafer için Tanrı'ya mı güveniyorum? 

Elçi Yuhanna, Tanrı'nın ailesinden doğan kişinin "dünyayı yendiğini" ilan etti. “Çünkü 
Tanrı’dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran 
imanımızdır.” (I Yuhanna 5:4). Elçi Pavlus, İsa'nın çarmıhı dışında hiçbir şeye asla 
güvenmeyeceğini, çünkü dünyevi şeylerin kendisini çekme ve kontrol etme gücünü 
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çarmıhta kaybettiğini söyledi. (Galatyalılar 6:14). Tüm doğruluğun kaynağı olan İsa'yı 
unutursak, tutarlı bir zaferli hayat yaşamamız imkansız olur. 

(5) Her gün imanla Rab İsa'yı giyiyor ve günaha hiç izin vermiyor muyum? 

Hıristiyan yolculuğumuzun neresinde olursak olalım, zafer asla otomatik olarak 
gelmez. İsa'nın günaha karşı tutumunu bilinçli olarak benimsemeli ve onun örneğini 
izlemeliyim. (Romalılar 13:14; Efesliler 4:24).  

(6) Tanrı'nın ruhani zırhını giyiyor muyum? 

Yaşamın savaş alanında birçok inanan, yalnızca ruhsal savunmaları konusunda 
dikkatsiz oldukları için Şeytan'ın ateşli oklarıyla yaralanır. (Efesliler 6:11).  

(7) Öz disiplin uyguluyor muyum? 

İnancımızda ne kadar olgun olursak olalım, her zaman öz disipline ihtiyaç olacaktır. 
Vücudumu eğitiyor ve disiplin altına alıyor muyum? Doğal, Tanrı vergisi iştahlar 
(yemek, uyku veya seks arzusu gibi) kontrol edilmeli, öyle ki yeni doğan ruhumun 
amaçlarına hizmet edebilsinler çünkü bedenim günahla lekelendiğinden, arzuları 
dengeli değil. Bedenin yönetimine izin verilmemeli; beden ruha hizmet etmelidir. 
Pavlus, ruhsal bir kazazede olmamak için bedenini terbiye ettiğini ve kendisine boyun 
eğdirdiğini söyledi. (1 Korintliler 9:25-27). Bu terbiye her Hıristiyan için gereklidir.  

(8) İtaat ederek mi yaşıyorum? 

“Işıkta yürü”, elçi Yuhanna'nın öğüdüdür (1 Yuhanna 1:7). Cennete giden yolda birçok 
tuzak, tökezleme taşı ve tehlikeli yer olduğundan, her zaman Tanrı Sözü'nün ışığında 
(Mezmur 119:105) ve Kutsal Ruh'un varlığında yürümemiz gerekir.  (Yuhanna 
14:26). İtaat, İsa'nın kanının bizi temiz tutacağı vaadini taşır. Karanlıkta yürümek, 
geri dönmeyi reddedenler için tökezlemeye, düşmeye ve nihayetinde ölüme yol açar. 

Sınıf, “İnanç Beyanı”nı en az iki kez birlikte okumalıdır. 

İnanç Beyanı 

Günaha karşı zafer içinde yaşamak her inananın ayrıcalığı ve görevidir. İnanan, 
Mesih'le olan ilişkisinden hayat bulur. Tanrı'nın iradesini reddeden ve günaha dönen 
inanan, Tanrı ile olan kurtarıcı ilişkisini bozar. Tanrı güçlendiren lütfunu sağlar, 
böylece inanan her ayartının üstesinden gelebilir.   
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9. Ders Ödevleri 

(1) Bölüm Ödevi: Her öğrenciye aşağıda listelenen bölümlerden biri atanacaktır. Bir 
sonraki ders oturumundan önce, pasajı okumalı ve bu dersin konusu ile ilgili ne 
söylediği hakkında bir paragraf yazmalıdır. 

• 2. Petrus 1:1-11 
• İbraniler 10:23-39 
• Vahiy 3:14-22 
• Yakup 1:21-27 
• Matta 13:18-23 

(2) Test: Bir sonraki derse Ders 9 üzerinden bir test ile başlayacaksınız. Hazırlık 
aşamasında test sorularını dikkatlice inceleyin. 

(3) Öğretme Ödevi: Ders dışı öğretim zamanlarınızı planlamayı ve raporlamayı 
unutmayın. 

Ders 9 Testi 

(1) Yuhanna’nın ana teması nedir? 

(2) Yuhanna, bir imanlının hangi özelliğini en çok vurgular? 

(3) Korintliler 10:13' ten hangi dört şeyi öğreniyoruz? 

(4) Bir imanlı nasıl Mesih'te kalmaya devam eder? 

(5) Sürekli kurtuluşa sahip olmak için ne gereklidir? 
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Ders 10 
Kutsal Ruh 
 

Dersin Hedefleri  

(1) Öğrenci şunları açıklayabilecektir:  

• Kutsal Ruh'un bir kişi olduğunu gösteren özellikleri. 
• Kutsal Ruh'un kişiliği ve Tanrı’lığı için Kutsal Kitap kanıtı. 
• Kutsal Ruh'un kişiliği ve Tanrı’lığının neden temel doktrinler olduğu. 
• Kutsal Ruh'un tarih boyunca ve günümüzdeki faaliyeti. 
• İnanlının Kutsal Ruh ile ilişkisinin pratik yönleri. 
• Kutsal Ruh hakkında Hıristiyan inançlarının bir ifadesi. 

(2) Öğrenci, Kutsal Ruh'un armağanları hakkında bazı ilkeleri uygulayabilecek. 

Giriş 

Mezmur 139'u birlikte okuyun. Bu bölümün bize Tanrı'nın Ruhu hakkında ne 
söylediğini tartışın.  

Bazı insanlar Kutsal Ruh'u kişisel olmayan bir güç ya da sadece bir mevcudiyet olarak 
düşünürler. Örneğin, bir Yehova Şahidi şöyle bir şey söyler: “Kutsal Ruh bir kişi 
değildir ve Üçlübirliğin bir parçası değildir. Kutsal Ruh, Tanrı'nın isteğini 
gerçekleştirmek için kullandığı aktif güçtür... Bir dereceye kadar elektriğe 
benzetilebilir.”274  

► Yehova Şahidi'nin Kutsal Ruh kavramıyla ilgili yanlış olan görüşü nedir?  

Yehova Şahidi, Kutsal Ruh'u kişisel olmayan bir güç olarak görür. Tanrı hakkında 
Kutsal Kitaba dayali bir anlayışa sahip olmadıkları için O'nunla doğru bir ilişkiye sahip 
olamazlar.  

Kutsal Ruh hakkında her şeyi anlamayı 
beklememeliyiz. İsa, Ruh'un işinin rüzgar gibi 
olduğunu söyledi; duyuyorsunuz ama nereden 
geldiğini ve nereye gittiğini bilmiyorsunuz.275 
Ancak Ruh hakkında bilebileceğimiz bazı şeyler 
vardır ve bunlar Tanrı ile olan ilişkimiz için 
önemlidir.  

 
274 Should You Believe in the Trinity? (Kutsal Üçlübirliğe İnanmalı mısınız?) (New York: The Watchtower Bible 
and Tract Society, 1989) 
275 Yuhanna 3:8  

“Rab olan, yaşam veren, 
Baba’dan ve Oğul’dan çıkıp gelen, 
Baba ve Oğul ile birlikte tapınılıp 

yüceltilen, peygamberlerin 
ağzından konuşan Kutsal Ruh’a 

inanıyorum.”  
- İznik İnanç Bildirgesi, MS 325 
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Kutsal Kitap'ın bize Kutsal Ruh ile kilise arasındaki etkileşimin en iyi tanımını veren 
bölümü, Elçilerin İşleri kitabıdır. Orada kilisenin başlangıcında, Kutsal Ruh'a nasıl 
tepki verdiğini gösteren bir model görüyoruz.  

1. Kutsal Ruh'un tanrılığını onurlandırdılar.276 
2. Kutsal Ruh'un mevcudiyetinin, rehberliğinin ve etkinliğinin bilincindeydiler.277 
3. Kutsal Ruh'a karşılık verme konusundaki bağımlılıklarının ve sorumluluklarının 

farkına vardılar.278 

Kutsal Ruh'la bu tür bir ilişkiye sahip olabilmemiz için, O’nun bir kişi ve Tanrı 
olduğunun farkına varmalıyız. O zaman, O'nunla ilişkimize rehberlik eden ilkeleri 
bulmaya çalışabiliriz.  

Kutsal Ruh Bir Kişidir 

Kutsal Ruh, İsa gibi fiziksel bir bedene sahip değildir, ancak o bir kişidir. Gerçek bir 
kişi, zihin, irade ve duyguları içeren kişilik özelliklerine sahiptir. Kutsal Ruh'un bir 
iradesi var mı? Ruhsal armağanları Hristiyanlara “istediği gibi” dağıtır.279 Kutsal 
Ruh'un bir aklı var mı? "Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır" ve onları bilir.280 
Kutsal Ruh'un duyguları var mı? Bize “Kutsal Ruh'u kederlendirmeyin”281 denildi. 
Kutsal Ruh üzülebiliyorsa, o zaman duyguları vardır. Kutsal Ruh'un bir aklı, iradesi ve 
duyguları olduğu için onun bir kişi olduğunu biliriz.   

► Kutsal Ruh'un bir kişi olduğunu bilmek bizim için neden önemlidir? 

Kutsal Ruh kişisel olmayan bir güç olsaydı, onunla bir ilişkimiz olamazdı. Bazı insanlar 
Kutsal Ruh'un sadece duyguları harekete geçiren bir şey ya da kullanmaya çalıştıkları 
bir güç olduğunu düşünür. 

Bir kişinin başkalarıyla ilişki kurma kapasitesi vardır. Filipililer 2:1'e göre, Ruh bizimle 
arkadaşlık kurabilir. 2 Korintliler 13:14'e göre Kutsal Ruh bizimle iletişim kurabilir. 
İletişim kurabilen ve arkadaş olabilen biri olarak Kutsal Ruh bir kişi olmalıdır.  

Kutsal Ruh'un kişiliğine ilişkin Kutsal Kitap’tan daha fazla kanıt için, bu dersin sonuna 
yakın “Kutsal Ruh'un Kişiliğine İlişkin İncil Kanıtları” başlıklı bölüme bakın.  

  

 
276 Okuyunuz Elçilerin İşleri 5:3-4. 
277 Okuyunuz Elçilerin İşleri 15:28. 
278 Okuyunuz Elçilerin İşleri 4:24, 31. 
279 1. Korintliler 12:11 
280 1. Korintliler 2:10  
281 Efesliler 4:30  
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Kutsal Ruh Tanrı’dır 

Kutsal Ruh, her şeyi bilen, her şeyi gören, 
her yerde mevcut olan Tanrı'dır. Hananya 
ve Safira'nın hikayesini hatırlıyor 
musunuz? Hananya ölmeden önce, 
Petrus ona, “Şeytan Kutsal Ruh'a yalan 
söylemek için neden yüreğinizi doldurdu? 
…İnsanlara yalan söylemedin; ama 
Tanrı’ya."282 Buradan Kutsal Ruh'a yalan 
söylemenin Tanrı'ya yalan söylemekle 
aynı şey olduğunu görüyoruz; bu nedenle, Kutsal Ruh Tanrı'dır.  

Kutsal Ruh her şeyi bilir. 1 Korintliler 2:10-11'de O’nun Tanrı'nın her şeyini bildiğini 
görüyoruz. Bu sonsuz bir akıl gerektirir. O, tüm bilgilere sahip olmasını gerektiren, 
peygamberlik de dahil olmak üzere Eski Ahit yazılarına ilham verdi.283 Bize Kutsal 
Yazıların, Kutsal Ruhu Tanrı olarak tanımlayan Tanrı284 tarafından vahiy edildiği 
söylendi. 

Kutsal Ruh her yerde mevcuttur. Mezmur 139:7 bize, bir kişinin Tanrı'nın Ruhu'nun 
varlığından kaçabileceği hiçbir yer olmadığını söyler. O her imanlının yanındadır, 
çünkü Kutsal Kitap, eğer bir kişide Mesih'in Ruhu yoksa o Mesih'e ait değildir der. 
Bölümün içeriği Mesih'in Ruhu'nun Kutsal Ruh olduğunu gösterir.  

Kutsal Ruh'un tüm güce sahiptir. Yalnızca Tanrı'nın yapabileceği şeyleri yapar. 
Dünyayı günah, doğruluk ve yargı konusunda ikna eder.285 Bunu yapabilmek için de 
her insanın vicdanına ulaşabilmesi ve zihnini belli gerçeklere inandırabilmesi gerekir. 
Ayrıca her inanana içsel güç verebilir.286 Ruh'un meyvesi sevgi, sevinç, barış ve daha 
fazlasıdır.287 İlahi güçten başka bir hiçbir şey bunu herhangi bir insanın hayatında ve 
özellikle dünyanın her yerindeki imanlılarda oluşturabilir. 

Luka 12:10' da Kutsal Ruh'a küfredenin bağışlanmayacağı söylendi. Sadece Kutsal 
Ruh Tanrı’ysa bu eylem bağışlanmaz.  

Kutsal Ruh sonsuzdur.288  

Kutsal Ruh bedenimizde yaşadığı için, bedenlerimize Tanrı'nın tapınağı denir.289  

 
282 Elçilerin İşleri 5:3-4  
283 Okuyunuz 2. Petrus 1:21   
284 2 Timoteos 3:16  
285 Yuhanna 16:8  
286 Okuyunuz Efesliler 3:16  
287 Okuyunuz Galatyalılar 5:22  
288 İbraniler 9:14  
289 1. Korintliler 3:16  

“Yasada konuşan ve peygamberler 
tarafından öğretilen ve Ürdün'e inen, 

Havariler aracılığıyla konuşan ve 
kutsallarda yaşayan Kutsal Ruh'a 

inanıyoruz; bu nedenle ona inanıyoruz ki: 
O, Kutsal Ruh, Tanrı'nın Ruhu, yetkin 

Ruh, Ruh Paraklit'dir, yaratılmamıştır ve 
kendisine inandığımız Oğul'u alıp 

Baba'dan gelir.”  
- Epiphanius'un İnanç Bildirgesi, MS 374 
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Kutsal Kitap kanıtlarından, Kutsal Ruh'un Tanrı'nın kendisi, ilahi Üçlübirliğin üçüncü 
Kişisi olduğunu biliyoruz.  

► Kutsal Ruh'un Tanrı’lığına inanmamız neden önemlidir? 

Ona hak ettiği onur ve saygıyı verebilmeniz için Kutsal Ruh'un tanrılığına inanmak 
önemlidir. Kutsal Ruh'a tapınmamak ciddi bir şeydir. Aslında kendisini kurtuluşa 
çekmeye çalışanın tanrılığını inkar eden birinin kurtarılabilmesi şüphelidir.   

Kutsal Ruh, Baba ve Oğul’dan Farklıdır 

Kutsal Ruh'un, Baba ve Oğul'dan farklı olduğunu söylemek, onların insanlarla aynı 
şekilde birbirlerinden farklı bireyler oldukları anlamına gelmez. Üçlübirliğin üyeleri 
birbirlerinin içinde yaşar ve hepsi aynı Tanrı'dır, ancak birbirleriyle konuşacak, 
birbirlerini sevecek ve birbirleriyle ve bizimle gerçek kişisel ilişkilere sahip olacak 
kadar farklıdırlar. 

Kutsal Yazılar, Üçlübirlik Kişileri arasındaki bir ayrım öğretir. Örneğin, Yuhanna 14-
16'da İsa, Baba'ya geri döndüğünde göndereceği bir Yardımcı’dan tekrar tekrar söz 
eder.290 Bu Yardımcı, öğrencilere rehberlik edecek ve onlara öğretecektir. İsa ve 
Kutsal Ruh aynı Kişi olsaydı, İsa'nın Kutsal Ruh'tan başka bir Yardımcı olarak 
bahsetmesi bir anlam ifade etmezdi. İsa, kendisinden ayrı başka bir Kişiden 
bahsediyor olmalıydı. 

İsa, Kutsal Ruh'un kendisinden bahsetmeyeceğini, ancak Mesih'in Baba'dan aldığı, 
Mesih'le ilgili olan şeyleri açıklayacağını söyledi.291 İsa ve Baba, Kutsal Ruh ile aynı 
kişi olsaydı, bu ifade bir anlam ifade etmezdi.  

İsa vaftiz edildiğinde, Göklerden bir ses, "Bu benim sevgili Oğlum" dedi ve Kutsal 
Ruh, bir güvercin gibi İsa'nın üzerine kondu.292 Üçlübirliğin üç üyesi de burada aynı 
anda, birbirinden farklı olarak yer alır.  

Ayrı bir kişi olarak Kutsal Ruh, ezelden beri Baba ve Oğul ile bir sevgi ilişkisi içinde 
yaşadı. Tanrı bizi bu ilişkiye katılmamız için yarattı. Üçlübirliğin her bir üyesi zamanın 
başlangıcından önce diğerleriyle paydaşlıktan zevk aldığı için293, Tanrı kendisiyle 
paydaşlıktan zevk almamızı istiyor.294  

 
290 Okuyunuz Yuhanna 14:16-17, 26, 15:26, 16:7, 13-15  
291 Yuhanna 16:13-15 
292 Markos 1:10-11 
293 1. Yuhanna 1:4 
294 Okuyunuz Yuhanna 17:22-23 
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Kutsal Ruh Aktiftir 

Yaratılış zamanından itibaren, Kutsal Ruh dünyada etkindi. O, dünya yaratılırken 
oradaydı ve işin içindeydi.295 Özel göreve çağrılan insanlara özel yetenekler verdi.296 
Peygamberlere mesajlar verdi.297 Kutsal Yazılara ilham verdi.298 Eski Ahit zamanında, 
insanların kalplerinde çalıştı, onları Tanrı'ya döndürmeye çalıştı.299 Onlara Tanrı'yı 
tüm yürekleriyle sevebilmelerini sağlayacak bir lütuf işi teklif etti.300  

O, Yaşamın Ruhu olarak adlandırılır. O, bizi yaratan ve bize hayat veren Ruh'tur. Eğer 
dünyadan çekilseydi, tüm yaşam duracak ve insan toprağa dönecekti.301  

Yeni Ahit, Kutsal Ruh'un çalışmasının yeni bir yönünü tanıttı. Vaftizci Yahya, İsa'nın 
insanları Kutsal Ruh ile vaftiz edeceğini söyledi.302 İsa, öğrencilerine, Pentekost'ta 
gerçekleşen Kutsal Ruh'un vaftizi olan “Babanın Vaadi”ni beklemelerini söyledi.303 Bu 
olayda pek çok olağanüstü şey  görülmesine rağmen, Petrus daha sonra asıl olan 
olayın, kalplerinin arınmış olması olduğunu söyledi.304  

İsa, öğrencilerine kendisinin öğrettiklerini hatırlatarak ve onları gerçeğe 
yönlendirerek Kutsal Ruh'un onlarla birlikte olacağına söz verdi.305 İsa, Kutsal Ruh'un 
başka bir şefaatçi (Paraklit) olacağını söyledi.306 Bu kelime, bizimle birlikte olan, 
cesaretlendiren ve yardım eden kişiye atfedilir. Bir temsilciye de atfedilebilir. Kutsal 
Ruh, İsa'yı temsil eder ve bize onun sözlerini hatırlatır.307 

► Kutsal Ruh'un yaptığı bazı şeyler nelerdir? 

Kutsal Ruh'un dünyadaki işi tam olarak açıklanamaz, ancak burada bazı faaliyetlerinin 
bir listesi bulunmaktadır.  

1. Günah konusunda ikna eder.308 (Aksi takdirde insanın tövbe etme ve 
bağışlanma ihtiyacını fark etmesi mümkün olmaz).  

2. Günah içinde ölmüş olan kişiye hayat vererek yeniler.309 

 
295 Yaratılış 1:3 
296 Hakimler 3:9-10, 15:14-15; Çıkış 35:30-31 
297 Yeşeya 61:1 
298 2. Petrus 1:21 
299 Elçilerin İşleri 7:51 
300 Okuyunuz Yasa’nın Tekrarı 30:6 
301 Okuyunuz Romalılar 8:2; Eyüp 33:4, 34:14   
302 Matta 3:11 
303 Elçilerin İşleri 1:4-5, 8 
304 Okuyunuz Elçilerin İşleri 15:8-9  
305 Yuhanna 14:26, 16:13  
306 Yuhanna 14:16, 26, 15:26, 16:7  
307 İsa’nın Baba’nın huzurunda bizim temsilcimiz olacağını söylediği 1 Yuhanna 2:1 de aynı kelime vardır.  
308 Yuhanna 16:8; 1. Korintliler 2:4; 1. Selanikliler 1:5  
309 Titus 3:5; Efesliler 2:1; Yuhanna 7:38-39; Galatyalılar 4:29; Yuhanna 3:5  
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3. İnanlıya kurtulduğuna dair kişisel güvence verir.310 

4. O, her imanlıda yaşar (kurtulan her kişi Kutsal Ruh'a sahiptir).311 

5. Tanrı'nın gerçeğinin anlaşılmasını sağlar.312 

6. İnsanları özel hizmete çağırır ve hizmetteki kararları yönlendirir.313 

7. O, imanlıyı kutsal kılar, bunun için kalbini arındırır to make him holy.314 

8. Günaha karşı zaferle yaşamak için güç verir.315 

9. Ruh'un meyvesini imanlının hayatında oluşturur.316 

10. Hizmet için Kutsal Ruh'un armağanlarını sağlar.317 

11. Hizmet için özel bir güçle mesh (yetki verir) eder.318 

12. İnananın Tanrı’nın isteğine göre dua etmesine yardım eder.319 

13. Kilisenin birlik ve ilişki kurmasını sağlar.320 

Sınıf liderine not: Aşağıdaki bilgi bölümünü açıklamak için sınıfın bir üyesi seçilebilir. 

Kutsal Ruh’un Armağanları Hakkında Bazı İlkeler 

1. Ruh, farklı armağanlar, işlemler ve yönetimler aracılığıyla çalışır (1. Korintliler 
12:4-6). 

2. Ruhsa hediyeler, ruhaniyete göre değil, Tanrı'nın isteğine göre dağıtılır (1. 
Korintliler 12:11, 4:7). 

3. Her insanın Ruh tarafından verilen bir yeteneği vardır (1 Korintliler 12:7). 

4. Her imanlıdan tek bir tip  hediye bekleneme (1. Korintliler 12:8-11,      14-30). 

5. Armağanlar her zaman Tanrı'nın yüceliği için ve başkalarına hizmet amacıyla 
kullanılmalıdır (1 Korintliler 12:21-22, 25, 1 Petrus 4:10-11). 

 
310 Romans 8:16 
311 Elçilerin İşleri 2:4; 1. Korintliler 6:19 ; Romalılar 8:9  
312 1. Korintliler 2:9-10, 13-14; Efesliler 6:17; 2. Korintliler 3:14-17 
313 Elçilerin İşleri 13:2-4, 15:28, 16:6-10 
314 1. Petrus 1:2; Elçilerin İşleri 15:8-9; 1. Selanikliler 5:23 
315 Romalılar 8:1, 5, 13; Galatyalılar 5:16 
316 Galatyalılar 5:22-23 
317 1. Korintliler 12:4-10, 28-30; Romalılar 12:6-8 
318 Elçilerin İşleri 1:8, 13:9; Galatyalılar 3:5; 1. Petrus 2:12 
319 Romalılar 8:26-27; Efesliler 6:18 
320 Efesliler 4:3; 1. Korintliler 12:13 
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Kutsal Ruh İmanlı ile İlişki İçindedir 

Tanrı ile ilişki içindeyseniz, Kutsal Ruh ile ilişki içindesiniz. Üçlübirlikten yalnızca bir 
kişiyi tanımanız ve diğerlerini bilmemeniz mümkün değildir.321  

Bir kişinin kurtarılabilmesi için Kutsal Ruh'un öğretisini anlaması gerekmez. 
Öğrenciler, Ruh hakkında fazla bir şey bilmiyorlardı, ancak İsa onlara Ruh'u 
tanıdıklarını ve kendisinin zaten onlarla birlikte olduğunu söyledi.322   

Kutsal Ruh hakkında doğru doktrini bilmek, O'nunla doğru şekilde ilişki kurmamıza 
yardımcı olur ve hayatımızda daha fazlasını yapmasını sağlar. Onun bir kişi olduğunu 
bilmek, onunla bir ilişkimiz olabileceğini bilmemizi sağlar. Onunla konuşabiliriz ve O 
bizimle konuşacaktır. Genellikle bizimle işitilebilir bir sesle konuşmaz, ancak Tanrı'nın 
isteğini ve Tanrı'nın sevgisini anlamamıza yardımcı olur. Gerçekten Tanrı'nın isteğini 
yapmak istiyorsak, her zaman bunu hissetmesek de, Kutsal Ruh bize yol 
gösterecektir.  

Onun bir kişi olduğunu bilmek, O’nu sadece bir güç veya bir duyguymuş gibi tanıyarak 
hareket etmediğimiz anlamına gelir. Tanrı'ya ibadet ederken O’nun kim olduğunu ve 
nasıl olduğunu düşünürüz, sadece boş bir duygunun tadını çıkarmaya çalışmayız. 
Diğer dinlere mensup insanların yaptığı gibi sözcükleri kişisel olmayan, sihirli bir 
şekilde kullanmak yerine akıllıca konuşur ve bize gösterebileceklerini anlamaya 
çalışırız.  

Kutsal Ruh'un Tanrı olduğunu bilmek bizde saygılı bir tapınma tutumu oluşturmalıdır. 
Dua ederken ve O'nun rehberliğini hissederken, O'nun bizi seven, bizi tamamen bilen 
ve geleceğimizi bilen Tanrı olduğunu hatırlamamız gerekir. O aynı zamanda itaat 
etmemiz gereken mutlak otoritedir.  

O her zaman bizimledir. Kutsal Yazı, Ruh'ta yaşadığımızı ve Ruh'ta yürümemiz 
gerektiğini söyler.323 Onun huzurundaymış gibi yaşamalı, huzuruna sadece kilisede 
geldiğimizi düşünmemeliyiz. O sadece bizimle değil, içimizde yaşıyor. Bu, saf ve 
kutsal bir hayat yaşamamız için bir nedendir.324  

Ruh'un en büyük önceliğinin bize günaha karşı zafer kazandırmak ve yüreklerimizi 
arındırmak olduğunu hatırlamalıyız.325 Eğer bu birinci önceliği O’nun yerine 
getirmesine izin vermiyorsak, başka şeyler için dua etmemeliyiz. Kalbinizi 
temizleyeceğine ve sizi tamamen kutsal kılacağına inanarak dua edin.326  

 
321 Okuyunuz Efesliler 2:18; Yuhanna 6:44 
322 Okuyunuz Yuhanna 14:17  
323 Galatyalılar 5:25 
324 Okuyunuz 1. Korintliler 6:19  
325 Romalılar 8:13; Galatyalılar 5:16; Elçilerin İşleri 15:8-9  
326 Okuyunuz 1. Selanikliler 5:23  
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Yaşam mücadelelerinde bize içsel güç verir.327 Bizi anlar, içinde bulunduğumuz 
durumları anlar ve bize tam olarak ihtiyacımız olanı verebilir.  

Hizmette, bize rehberlik etmesi, Sözüne güç vermesi ve başkalarının yüreklerinde 
ruhsal sonuçlar elde etmesi için O'na güvenmeliyiz. Ruh'un işinin yerini hiçbir insani 
yetenek alamaz.  

Zaten Ruh'la dolmuş olsanız bile, O’nunla bir ilişki kurmayı unutmamalısınız. Ruh ile 
doldurulma emri, sürekli eylem anlamına gelen Yunanca bir fiil kipindedir.328 Sürekli 
doldurulmamız gerekiyor ve bu onunla olan ilişkimiz aracılığıyla olur.  

Sınıf, “İnanç Beyanı”nı en az iki kez birlikte okumalıdır.  

İnanç Beyanı 

Kutsal Ru, Üçlübirliğin üçüncü Kişisidir, Baba ve Oğul ile tamamen ilahidir. O, günah 
hakkında ikna eder, yeniler ve her imanlıda yaşar, günaha karşı zafer kazandırır ve 
kalbi temizler. O, hizmet için Ruh'un meyvesi ve ruhsal armağanlarla kutsayan 
kilisenin birleştirici hayatıdır. 

10. Ders Ödevleri   

(1) Bölüm Ödevi: Her öğrenciye aşağıda listelenen bölümlerden biri atanacaktır. Bir 
sonraki ders oturumundan önce, pasajı okumalı ve bu dersin konusu ile ilgili ne 
söylediği hakkında bir paragraf yazmalıdır. 

• Elçilerin İşleri 1:4-8 
• 1. Korintliler 2:9-16 
• Romalılar 8:1-14 
• 1. Korintliler 12:1-13 
• Galatyalılar 5:22-26 

(2) Test: Bir sonraki derse Ders 10 üzerinden bir test ile başlayacaksınız. Hazırlık 
aşamasında test sorularını dikkatlice inceleyin. 

(3) Öğretme Ödevi: Ders dışı öğretim zamanlarınızı planlamayı ve raporlamayı 
unutmayın. 

Sınıf liderine not: Aşağıdaki bölüm ("Kutsal Ruh’un Kişiliğine Dair Kutsal Kitap 
Kanıtları") isteğe bağlıdır ve sınıfın bu konuda daha fazla İncil kanıtına ihtiyaç duyması 
halinde kapsanabilir. 

 
327 Efesliler 3:16  
328 Okuyunuz Efesliler 5:18  
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Kutsal Ruh’un Kişiliğine Dair Kutsal Kitap Kanıtları 

• Matta 28:19' da bize Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz etmemiz söylenir, 
bu da üçünün de yetkiye sahip olduğunu ima eder. 

• 2 Korintliler 13:14, Kutsal Ruh'un paydaşlığından bahseder. Bu, Kutsal Ruh'un 
akıllıca iletişim kurduğunu ima eder. 

• Markos 13:11'de, inananlara, zulüm edildiğinde Kutsal Ruh'un onlar aracılığıyla 
konuşacağı söz verildi. 

• Yuhanna 14:17, 26'da Kutsal Ruh, öğreten ve hatırlatan gerçeğin Ruhu olarak 
adlandırılır. 

• Yuhanna 16:7-11'de İsa, Kutsal Ruh'un mantıklı iletişim gerektiren dünyayı 
günah, doğruluk ve yargı konusunda ikna edişine dair söz verdi. 

• Yuhanna 16:13-15, Kutsal Ruh'un kendisi hakkında değil, Mesih'le ilgili şeyler 
hakkında konuşacağını söyler. 

• 1. Korintliler 12:11'e göre, Kutsal Ruh ruhsal armağanların nasıl verileceğini 
seçer. 

• Kutsal Ruh, Tanrı'nın çocukları olduğumuza dair ruhlarımızda tanıklık eder. 
(Romalılar 8:16).  

• O bizim için Baba'ya şefaat eder ve Tanrı'nın isteğini anlayabilecek bir zihne 
sahiptir (Romalılar 8:26-27).  

• Efesliler 4:30'a göre üzülebilir; yani ona verdiğimiz tepkileri anlıyor ve 
duyguları var.  

• Kendisine yalan söylenebilir, bu da iletişimi anladığı anlamına gelir. (Elçilerin 
İşleri 5:3).  

• Konuşur, talimat verir ve insanların takip etmesi (uyması) gereken bir iradesi 
vardır. (Elçilerin İşleri 13:2-4). 

• Elçileri misyonerlik yolculuklarında yönlendirdi ve bazen bir yere gitmemelerini 
söyledi (Elçilerin İşleri 16:6).  

Bazı insanlar, bu Kutsal Yazıların yalnızca kişileştirme olduğunu söylerler, kişisel 
olmayan bir şeyden gerçekten bir anlam ifade etmeden bir kişiymiş gibi bahsederler. 
Ancak İncil'in Kutsal Ruh'u tarif ettiği gibi gayri şahsi bir kuvvetin tarif edilmesi 
mümkün değildir. Elektrik konuşamaz ve düşünemez; yerçekimine yalan söylenemez. 
Akılsız bir güç Tanrı'nın iradesini anlayamaz.  

Bazı insanlar, bu Kutsal Yazıların yalnızca kişileştirme olduğunu söylerler, kişisel 
olmayan bir şeyden bir kişiymiş gibi bahsederler. 
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Ancak Kutsal Kitap, Kutsal Ruh'tan kişisel terimlerle bahseder ve insanlar ona bir kişi 
olarak karşılık verirler. Birkaç yerde, Kutsal Kitap Ruh'un “döküleceğini” söylediğinde 
olduğu gibi (Elçilerin İşleri 2:17) Ruh hakkında, O bir maddeymiş gibi mecazi olarak 
söz edilmiştir. Bunlar mecazi olarak kabul edilmelidir, çünkü Kutsal Kitap normalde 
Ruh'tan bir kişi olarak bahseder.  

Ders 10 Testi 

(1) İlk kilisenin Kutsal Ruh'a tepkisinin üç özelliğini listeleyin. 

(2) Hangi kişilik özellikleri Kutsal Ruh'un bir kişi olduğunu gösterir? 

(3) Paraklit kelimesi ne anlama gelir? 

(4) Ruh'un bazı faaliyetleri nelerdir? Verilen 13 kişiden 9'unu listeleyin. 

(5) Kutsal Ruh'un hayatımızdaki işi olarak en büyük önceliği nedir?  
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Ders 11 
Hristiyan Kutsallığı 
 

Dersin Hedefleri 

(1) Öğrenci şunları açıklayabilecektir:  

• Hıristiyan kutsallığının temeli olarak Tanrı'nın kutsallığı. 
• Tapınma ve Tanrı ile ilişki için kutsallığın önemi. 
• Miras olarak kalan ahlaksızlığın bir imanlının hayatındaki etkisi. 
• Bir imanlıyı kutsallaştırmaya götüren süreci. 
• Kutsallaştırma deneyimlerinin Kutsal Kitap’tan örnekleri. 
• Tam bir kutsallaşmanın tanımı. 
• Kutsal Kitap’tan bir kavram olan Kutsal Ruh'un vaftizi. 
• Hıristiyan kutsallığı hakkında Hıristiyan inançlarının bir ifadesi. 

(2) Öğrenci, Tanrı'nın lütfunun kendisini mevcut dünyada kutsal kılacağına 
inanacaktır.  

Giriş 

Mezmur 119:33-40'ı birlikte okuyun. Bu pasaj bize Tanrı'nın bir imanlıyı nasıl 
dönüştürdüğü hakkında neler söylüyor?  

Tanrı kendini açıklamaya başladığında, ilk amacı onun ne tür bir Tanrı olduğunu 
göstermekti. Tanrı kendisini öncelikle kutsal olarak tanımladı. Kutsallık anlamına 
gelen İbranice kelime (kadosh) Eski Ahit'te 600'den fazla kez geçer. Örneğin, Yeşeya 
sıklıkla Tanrı'dan "İsrail'in Kutsal’ı" olarak söz etti.  

Tanrı'nın kutsallığı tapınmanın konusuydu: 

Övsünler büyük, müthiş adını! O kutsaldır… Yüceltin Tanrımız Rabbi, 
ayaklarının taburesi önünde tapının! O kutsaldır. (Mezmurlar 99:3, 5). 

Tanrı'nın kutsallığı, insandan olan talebinin de temelidir. Çünkü o kutsaldır, kullarını 
kutsal olmaya çağırır. “Kutsal olun, çünkü Ben kutsalım” dedi.329  

İsrail'in Tanrısı, putperestlerin sahte tanrılarından farklıydı ve farklı bir tapınma 
gerektiriyordu.  

 
329 Levililer 11:44-45, 19:2, 20:26, 21:8  
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Rabbin dağına kim çıkabilir? Kutsal yerinde kim durabilir? Elleri pak ve yüreği 
temiz olan; gönlünü putlara kaptırmamış, yalan yere ant içmeyen (Mezmur 
24:3-4).  

Buradaki soru şudur: "Tanrı kimin ibadetini kabul eder?", anlaşılan herkes Tanrı'ya 
tapan olarak kabul edilmiyor.  

Tanrı'nın beklediği kutsallık sadece törensel ya da sahte değildir; bu gerçek 
kutsallıktır. Tanrı'ya tapınanlar için kutsallık standardı Yeni Ahit'te tekrarlanır: “Sizi 
çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre, sizde her davranışınızda kutsal olun. Nitekim 
şöyle yazılmıştır: ‘Kutsal olun; çünkü ben kutsalım.’”330 Burada ki her davranış, tüm 
hareketleri ve tüm yaşam tarzını ifade eden bir kelimedir. Tanrı, ibadet edenlerin 
sadece törensel olarak kutsal olmalarını ya da gerçekten olmadıkları halde kutsal 
olarak adlandırılmalarını istemez. Kendisine ibadet edenlerin kutsal yaşamlar 
sürmesini bekler.  

Lütufla kurtulduk ve Mesih'in fedakarlığı nedeniyle biz günahkarken, Tanrı bizi kabul 
eder. O bizi günahkar olarak kabul eder, ama biz günahkar olarak kalamayız. Günah, 
Tanrı'ya karşı bir suçtur ve biz, O'nu hoşnut etmek isteriz.  

► Kutsallığın tapınmayla bağlantılı olmasının bazı nedenleri nelerdir? 

Kutsallık ibadete bağlıdır, çünkü biz Tanrı'yı severiz ve O'nu memnun etmek 
isteriz. İbadetin gerçekten ne olduğunu anlarsak, Tanrı’nın talebi bizi şaşırtmaz. Biz 
O'na korkudan ibadet etmeyiz. Ona, sadece bizi bereketlediği için ibadet etmeyiz.  

Tanrı’ya ibadet etmek, O'nun var olan en güzel varlık olduğunu görmektir. İbadet 
etmek, O'na olduğu gibi tapmaktır. İbadet, onun tabiatının özelliklerini takdir 
etmektir.  

Tanrı'nın doğası özünde kutsaldır, bu nedenle Tanrı'nın doğasına gerçekten taparsak; 
kendimizde görsek bile, günah ve kirlilikten nefret ederiz. Kutsallık, Tanrı'yı 
sevdiğimiz ve O'nun gibi olmak istediğimiz için tapınmayla bağlantılıdır.  

Tanrı ile ilk karşılaştığımızda günah, O'nunla ilişkimizin önündeki engeldir. Bu yüzden 
Tanrı ile ilişkimiz, tövbe edip, affedilmeden ve de bize yeni bir kalp verilmedikçe 
başlayamaz.  

Aynı zamanda Tanrı'yla uzlaşırken, dönüştürülüyoruz. Ruhsal olarak yeni yaratıklar 
oluyoruz. Günahın gücünden kurtulduk ve Tanrı'yı memnun etmek istiyoruz. Hristiyan 
kutsallığı bir kişi kurtarıldığında başlar.  

Kutsal Kitap bize, kurtuluşun hemen kutsal yaşama götürdüğünü öğretir. “Kurtuluş 
getiren Tanrı'nın lütfu” bize “şimdiki dünyada ölçülü, adil ve Tanrı yolunda yaşamamız 

 
330 1. Petrus 1:15-16  
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gerektiğini” öğretir.331 Kurtuluşun amacı, Tanrı ile ilişki içinde yaşayabilmemiz için 
bizi günahtan özgür kılmak ve kutsal kılmaktır.332  

Tanrı ile ilişki içinde yaşadıkça, O'nun gerçeğini daha çok anladığımız için kutsallıkta 
gelişmeye devam ederiz. “Işıkta yürümek”, O'nun gerçeğini daha çok öğrendikçe 
Tanrı'ya itaat etmeye devam etmek demektir.333 O’nu neyin memnun ettiğini ve neyin 
rahatsız ettiğini daha iyi anladığımızda, O'nun gerçeği ve içimizdeki Kutsal Ruh'un 
gücü ile değişiriz. Bu, ruhsal gelişimin bir yönüdür. 

Tanrı'yı seven bir kişi tamamen kutsal olmayı arzulayacaktır. O sadece eylemlerini 
değiştirmek istemez. Motivasyonunun tamamen saf olmasını ister. Davut, günaha 
karşı tam bir zafer içinde yaşayabilmek için dua etti, sonra sözlerinin ve hatta kalbinin 
düşüncelerinin bile Tanrı'yı memnun etmesi için dua etti.334  

Ancak inananların, iman etmelerini takip eden kutsallığın büyüme sürecinin dışında 
ihtiyaç duydukları bir şey daha vardır. İnananlar, kalplerinde kalan bir pisliğin 
bilincine varırlar. Bu, aşamalı büyüme ile iyileştirilemeyecek bir şeydir. Kurtulmuş 
olsalar ve Tanrı'ya itaat içinde yaşıyor olsalar bile, bazen içlerinde günaha dönme 
eğilimi hissederler.  

Miras kalmış olan ahlaksızlık, insanı doğuştan günaha meyleden ahlaki doğasının 
bozulmasıdır. İlahiyatçılar bazen buna “ilk günah” derler, çünkü bu Adem'in günahı 
nedeniyle birlikte doğduğumuz doğamızın günahlılığıdır.   

Her insan, benmerkezci ve günaha meyilli bir iradeyle doğar.335 Tanrı bize arzu ve 
güç vermedikçe, irademiz doğruyu seçmekte özgür değildir.336 Kalıtsal ahlaksızlık 
gurur, kıskançlık, nefret ve bağışlamama gibi içsel günahları harekete geçirir. Aynı 
zamanda günahlı eylemleri harekete geçirir. 

► Bir kişi kurtulduktan sonra, hala miras olarak kalan ahlaksızlığa sahip olur mu?  

Kurtarılan bir kişi artık miras kalan ahlaksızlığın kontrolü altında değildir. Hâlâ onun 
tarafından kontrol ediliyor olsaydı, günah içinde yaşıyor olurdu ve kurtulmazdı. Kutsal 
Kitap bize “benliğe dayanan düşünce” tarafından kontrol edilen bir kişinin mahkum 
edildiğini söyler337. Kurtarılan kişi, miras kalan ahlaksızlığın kontrolü altında değildir 
ve Kutsal Ruh'un gücüyle günaha karşı zafer kazanarak yaşayabilir.338  

 
331 Titus 2:11-12 
332 Kurtuluşun amacı Tanrı’ya her gün kutsallıkta hizmet edebilmemizdir. (Luka 1:74-75) İmanlılar olarak günah 
için öldük ve günaha devam edemeyiz. (Romalılar 6:2, 11-16) 
333 1. Yuhanna 1:7 
334 Mezmur 19:12-14, Mezmur 119:7, 34, 36, 69, 80 ve 112 ‘e de bak.  
335 Filipililer 3:19  
336 Romalılar 6:16-17  
337 Romalılar 8:6-8, 13  
338 Romalılar 8:1, 9, 13 
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Ancak kurtulmuş bir kişi, ondan arınıncaya kadar, içinde miras kalan ahlaksızlığın 
etkisine sahiptir. Pavlus, Korintli inananlara, kurtulmuş olsalar bile, hala “benliğe 
uyan” olduklarını ve dünya insanları gibi tavırları olduğunu söyledi.339 Hatta yeni bir 
Hristiyanın bu durumda olmasının normal olduğunu ima etti. “Benliğe uyan” olmanın 
“Mesih'te bir bebek” gibi olmak olduğunu söyledi.  

Bu durumdaki bir inanan Tanrı’yı sever ama Tanrı’yı bütün kalbi, canı, aklı ve gücüyle 
sevemez. Pavlus gibi, Tanrı’nın çağrısını izlemek için tek bir güdüsü olduğunu 
söyleyemez.340 Kalbinin bazı düşüncelerinin Tanrı tarafından kabul edilemez olduğunu 
bilir.(John Wesley’den alıntı, biraz değiştirilerek yorumlandı.) 

Tanrı bizi bu durumda bırakmaz. Eski zamanlarda 
bile İsrail halkına bir söz vermişti. Kendisini tüm 
kalpleriyle sevebilmelerini sağlayacak bir lütufkar 
iş yapacağını söyledi.341  

Davut, bağışlamanın ötesinde bir lütuf işi için dua 
etti. Günaha düşmüştü ve bunun kalbindeki bir 
sorundan kaynaklandığını fark etti. Tanrı'ya dua 
etti, “Nitekim suç içinde doğdum ben... Madem sen 
gönülde sadakat istiyorsun.” Günahın doğasında 
olduğunu biliyordu ama Tanrı'nın kendisinden 
tamamen kutsal olmasını istediğine inanıyordu. 
Tam bir arınma için dua etti.342  

Yeni Ahit'te ki inananlar, iman ettikten sonra başka bir özel olaya çağrıldılar. 
Selanik’te ki inananlar, müjdeyi kabul eden, putlardan dönen, zulme katlanan, Kutsal 
Ruh'ta sevinç duyan ve İsa'nın dönüşünü bekleyen inananların harika örnekleriydi.343 
Yine de inançlarında hala eksik olan bir şey vardı. Bu, uzun bir süreçte ya da ölümde 
sağlanacak bir şey değildi, çünkü Pavlus bunun onları ziyaretinde olabileceğini 
söyledi.344 Onların tamamen kutsal kılınmaları (beden, can ve ruh), böylece Mesih'in 
dönüşünde kutsal bulunmaları için dua etti.345  

İsa'nın öğrencileri Pentekost'ta özel bir lütufkar işi tecrübe ettiler. İsa'nın onların 
dünyadan olmadıklarını, kendisine ve Baba'ya ait olduklarını ve isimlerinin cennette 
yazılı olduğunu söylediği için onların o zamandan önce zaten kurtarılmış olduklarını 

 
339 1. Korintliler 3:1-3 
340  Filipililer 3:13-15  
341 Okuyunuz Yasa’nın Tekrarı 30:6  
342 Okuyunuz Mezmur 51:5-10  
343 1. Selanikliler 1:6-10  
344 Okuyunuz 1. Selanikliler 3:10  
345 Okuyunuz 1. Selanikliler 5:23   

“Ve tüm müjdeleme çağı 
boyunca hüküm süren bu 
sınırsız vaat, 'Yasalarımı 
zihinlerine koyacağım ve 

yüreklerine yazacağım', tüm 
emirleri vaatlere dönüştürür; 
buna 'Mesih İsa'daki düşünce 
sizde de olsun' dahildir. Bu 

emir bir vaade eşdeğerdir ve 
O'nun bizden istediğini bizde 

gerçekleştireceğini beklememiz 
için bize neden verir.”  

- John Wesley,  
“Mükemmellik Üzerine”  
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biliyoruz.346 Onlar zaten Kutsal Ruh'a sahiptiler347, ancak Pentekost'ta Kutsal Ruh 
onları doldurdu ve içlerinde özel bir şey başardı. Petrus daha sonra, gerçekleşen asıl 
şeyin Ruh'un kalplerini arındırması olduğunu söyledi.348 Zaten kurtulmuş olsalar da, 
bu kalbin temizliğine acilen ihtiyaçları vardı.349  

Zaten kurtulmuş bir kişinin başına gelen bu özel olaya “tam kutsallaştırma” denilebilir. 
Tüm kutsallaştırma, kalıtsal ahlaksızlığın temizlenmesidir. Bu iman ettikten sonraki 
bir noktada Kutsal Ruh tarafından inananın içinde gerçekleştirilir.  

İnanan, Tanrı'nın bu işini imanla alır. Petrus, onların yüreklerinin “imanla arındığını” 
söyledi. Elçi Pavlus, Selânikli imanlıların tam olarak kutsanması için dua ettikten sonra 
şöyle dedi: “Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir; bunu yapacaktır.350"  

Özetle şunları diyebiliriz: 

1. Miras olarak geçen ahlaksızlık, iman ettikten sonra inananda kalır.  
2. Tanrı bizi tamamen kutsal olmaya çağırır.  
3. Tanrı, kalıtsal ahlaksızlığın temizlenmesini sağlar.  
4. İnanan, iman yoluyla tam bir kutsallaşmaya sahip olur. 

Her inanan, kalbinin bu temizlenmeye hâlâ ihtiyacı olup olmadığını kendisine 
göstermesini Tanrı'dan istemeli ve sonra Tanrı'nın kendisini tamamen kutsallaştırması 
için imanla dua etmelidir. Her pastor, topluluğuna bu lütfa doğru ilerlemelerini vaaz 
etmeli ve öğüt vermelidir.  

Sınıf liderine not: Aşağıdaki bilgi bölümünü açıklamak için sınıfın bir üyesi seçilebilir 
(“Dillerin Hediyesi”). 

Dillerin Hediyesi 

Hristiyanların hepsi dillerin armağanı konusunda hemfikir değiller. Diller hakkındaki 
fikir ayrılıkları, hizmetin bazı biçimlerinde birlikte çalışmaktan bizi alıkoyabilir, ancak 
birini Hıristiyan olarak reddetmemize neden olmamalıdır. Dillerle ilgili sadece bir tip 
doktrin, paydaşlıkta bulunmaya engel olabilir. Bazı insanlar, dilleri konuşmayan bir 
kişinin, iman ettiğine dair kanıtlar olsa bile, Kutsal Ruh'a sahip olmadığına inanır. 
Aşağıdaki noktalar, Kutsal Ruh’un kanıtı olarak diller armağanı şartını aramamamız 
gerektiğine dair sebepler sunar.   

(1) Kutsal Kitap, dillerin armağanının Kutsal Ruh'un tek kanıtı olduğunu asla 
söylemez. Elçilerin İşleri kitabında, insanlar Ruh'la dolduğunda birkaç kez oldu. Bu 
her zaman işaret olduğunu kanıtlamak için yeterli değildir. 

 
346 Yuhanna 17:14, 9-10; Luka 10:20  
347 Okuyunuz Yuhanna 14:17  
348 Elçilerin İşleri 15:8-9  
349 Okuyunuz Markos 9:33-34; Markos 10:35-41; Luka 9:54-55  
350 1. Selanikliler 5:24 
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(2) Kutsal Yazılara göre, herkesin Kutsal Ruh'la dolu olması gerekse de, herkesin 
beklemesi gereken bir armağan değildir. Tanrı, armağanların nasıl dağıtılacağına 
karar verir ve farklı insanlara farklı armağanlar verir (1 Korintliler 12:4-11). (1. 
Korintliler 12:29-30) da ki hepsine "hayır" yanıtı verilecek bir dizi retorik soru, her 
inanlıdan belirli bir ruhsal armağanın beklenmediğini gösteriyor. 

(3) Her inananda Tanrı'nın Ruhu vardır (Romalılar 8:9) ve bu nedenle ruhsal 
armağanlara sahip olabilir. Korintliler hala yüreğin temizlenmesine ihtiyaç 
duyuyorlardı, ancak ruhsal armağanlarda üstünlerdi (1 Korintliler 1:7, 3:3). 

(4) Kutsal Yazılara göre, dil armağanı inananlar için bir işaret değildir ve bu nedenle 
bir inanana Kutsal Ruh'a sahip olduğunu kanıtlamaz. Müjde'nin yabancı bir dilde 
iletilmesi yoluyla, Tanrı'nın inanmayanlara gücünün bir işaretidir (1 Korintliler 14:22). 
Kanıt olarak verilmeyeni, bir şeyi kanıtlamak için kullanmak kafa karışıklığına yol 
açar.  

(5) Dil armağanı, Ruh'un doldurulmasıyla karşılanan birincil ihtiyaçla bağlantısızdır. 
Kutsal Ruh, inanlıyı temizlemek ve hizmeti güçlendirmek için gelir. Bu amaç, bu 
hediyeye ihtiyaç duyulmayan durumlarda dillerin armağanı ile yerine getirilmez. 
Kutsal Ruh'un işi, ruhsal zafer sağlamak ve hizmet için mesh etmektir. 

Herhangi bir ruhsal deneyimi, bir kişi iman ettiğinde olanlarla karşılaştırabiliriz. Din 
değiştirme Kutsal Kitap'ta vaat edilir, bu inançla olur, Kutsal Ruh bunu onaylar ve 
inanan başka olağanüstü şeyleri tecrübe etmeden ihtiyacının karşılandığını bilir. Aynı 
şey Ruh'un doldurulması için de geçerlidir. 

Sınıf, “İnanç Beyanı”nı en az iki kez birlikte okumalıdır. 

İnanç Beyanı  

Hıristiyan kutsallığı, bir günahkar tövbe ettiğinde ve Tanrı'nın lütfuyla 
dönüştürüldüğünde başlar. İnanlı, Tanrı'nın iradesini anlama konusunda büyüdükçe 
ve itaat etmeye devam ettikçe ruhsal olarak büyür. Tam kutsallaştırma, iman ettikten 
bir süre sonra, inananı kalıtsal ahlaksızlıktan arındıran Tanrı'nın işidir. 
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11. Ders Ödevleri  

(1) Bölüm Ödevi: Her öğrenciye aşağıda listelenen bölümlerden biri atanacaktır. Bir 
sonraki ders oturumundan önce, pasajı okumalı ve bu dersin konusu ile ilgili ne 
söylediği hakkında bir paragraf yazmalıdır. 

• Elçilerin İşleri 2:1-18 
• 1. Selanikliler 5:14-24 
• Yeşeya 6:1-8 
• Titus 2:11-14 
• 1. Korintliler 10:1-13 

(2) Test: Bir sonraki derse Ders 11 üzerinden bir test ile başlayacaksınız. Hazırlık 
aşamasında test sorularını dikkatlice inceleyin. 

(3) Öğretme Ödevi: Ders dışı öğretim zamanlarınızı planlamayı ve raporlamayı 
unutmayın. 

Ders 11 Testi 

(1) İbadetin ana konusu nedir? 

(2) Kutsallık neden tapınmayla bağlantılıdır? 

(3) Hıristiyan kutsallığı ne zaman başlar? 

(4) Işıkta yürümek ne anlama gelir? 

(5) Pavlus, Selanikli imanlılar için nasıl dua etti? 

(6) Pentekost'ta olan en önemli şey neydi? 

(7) Miras olarak kalan ahlaksızlık nedir? 

(8) Tam kutsallaştırma nedir?  

 

 

  

https://translate.google.com.tr/saved
https://translate.google.com.tr/saved
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Ders 12 
Kilise 
 

Dersin Hedefleri  

(1) Öğrenci şunları açıklayabilecektir:  

• Kilisenin kökenini. 
• Yaşayan bir kurum olarak kiliseyi. 
• Yaşayan, yerel bir beden olarak kiliseyi. 
• Dünya çapındaki kilisenin birliğinin temelini. 
• Kilisenin yerel birliğinin temelini. 
• Kilisenin ayinlerini. 
• Kilisenin amaçlarını. 
• Kilise hakkında Hıristiyan inançlarının ifadesini. 

(2) Öğrenci, yerel bir kiliseye bağlanma sorumluluğunun farkına varacaktır.  

Giriş 

Efesliler 3:3-10'u birlikte okuyun. Bu bölüm bize kilise hakkında ne söylüyor?  

Kilisenin Kökeni 

Yeni Ahit'ten önceki yüzyıllarda, kilise tam olarak ortaya çıkmamış bir gizemdi.351 
Tanrı'nın lütfunu deneyimleyen ve O'nunla ilişki içinde yaşayan insanlar vardı352, 
ancak kilise henüz kurulmamıştı.  

► Kilise ne zaman başladı? 

İsa'nın yaşamı ve hizmeti kiliseyi başlattı ve O’nun sağladığı kurtuluş üzerine inşa 
edildi.353 Kilisenin dönemi Pentekost Günü'nde başladı. O günden itibaren kilise, 
Mesih'in yeryüzündeki fiziksel ve görünür liderliği olmadan Kutsal Ruh'un gücüyle 
işlev görecektir.354  

İsa, öğrencilerine öğretilerini tüm dünyaya yayma ve yerleştirme yetkisi verdi355 ve 
Kutsal Ruh'un onları her gerçeğe yönlendireceğine söz verdi.356 Elçilerin öğretileri 

 
351 Okuyunuz Efesliler 3:3-10 
352 Romalılar 4:1-8  
353 Matta 16:16-18 
354 Yuhanna 16:7 
355 Matta 28:18-20 
356 Yuhanna 14:26 
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kilisenin temel doktrinleri olduğu için kiliseye “apostolik- Elçisel” denilebilir. Bu temel 
doktrinlerle çelişen herhangi bir inanç Hristiyan olarak adlandırılmamalıdır.  

Kilise, (1) İsa'nın hizmetinden, (2) Mesih tarafından sağlanan kurtuluştan, (3) 
Pentekost Günü'nde gerçekleşen olaydan ve (4) Elçisel doktrinin gelişiminden 
meydana geldi. 

Yaşayan Bir Kurum Olarak Kilise 

Kilise, Tanrı'nın Baba olduğu ve üyelerinin kardeş olduğu bir aileye benzetilir.357 Kilise, 
tek bir ırkı veya doğal kökeni olmayan bir ulus olarak adlandırılır.358 Kilise, Mesih'in 
baş olduğu fiziksel bir bedenle karşılaştırılır ve üyeler birlikte çalışır ve birbirleriyle 
ilgilenir.359  

Hıristiyan, kilisenin bir üyesidir. Kutsal Kitap bize, kiliseye Mesih'in bedeni denildiği 
gibi, Hıristiyanlara da onun etinin ve kemiklerinin üyeleri dendiğini söyler.360 Kiliseden 
ayrı olmak, Mesih'in yeryüzünde yaptıklarından ayrı olmaktır. Kiliseye saygı 
duymamak ve onu sevmemek, Mesih'e saygı duymamak ve onu sevmemektir.  

Bedenin bir üyesi olarak, bir Hıristiyan kiliseden bağımsız bir tutum içinde 
olmamalıdır. Diğer üyelere ve onların da ona ihtiyacı vardır.361 Bir Hristiyan'ın, kilise 
olmadan ruhsal olarak kendi kendine yeterliymiş gibi yaşaması yanlıştır.  

Yaşayan Yerel Bir Beden Olarak Kilise 

Evrensel bir kilise vardır, ancak kilise de yerel olarak var olmalıdır. Bedenin üyeleri, 
tek bir yerde bir arada olmadıkça işlev göremezler. Pavlus Korintli inananlara onların 
Mesih'in bedeni olduklarını yazdı362, bu da yerel bir kilisenin o yer için İsa'nın bedeni 
olduğunu ima eder. 

Tanrı yerel kiliseyi bir inanç ailesi olarak tasarladı; ruhsal armağanlara sahip bir beden 
olarak işlev gören, insan kaynaklarını taahhüt eden ve paydaşlık içinde olanların her 
türlü ihtiyacını karşılamak için ilahi kaynaklar bulan, yaşamın her alanında Tanrı'nın 
bilgeliğini dünyaya gösteren ve kurtulmamışları iman etmeye ve aileye girmeye davet 
eden.  

Gerçek arkadaşlık, ekonomiyi içerir çünkü birlikte yaşayanlar birlikte hayatı 
paylaşırlar ve birbirlerinin ihtiyaçlarını önemserler.363 Mesih'te bir erkek veya kız 

 
357 Efesliler 3:15; Galatyalılar 6:10 
358 1. Petrus 2:9-10 
359 1. Korintliler 12:14, 26 
360 Efesliler 5:30 
361 1. Korintliler 12:21  
362 1. Korintliler 12:27  
363 Yakup 2:15-16, 1:27 
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kardeşin ihtiyacı, eğer o üye kilisenin yaşamına katılıyorsa ve elinden geldiğince 
sorumluluk alıyorsa, kilisenin sorumluluğundadır.    

Tanrı, yerel kiliseyi güçlendirmek ve inşa etmek için ruhsal hediyeler ve hizmet için 
özel çağrılar verir.364  

Yerel kilise topluluğuna hizmet eder. İlk öncelik ruhsaldır, müjdeyi vaaz eder ve tüm 
konularda gerçeği savunur. Kilise, toplumdaki maddi ihtiyaçlara hizmet eder, ancak 
kilisenin ruhsal birlikteliğinde bulunan insanlara öncelik verir.  

Kilisenin Mükemmelliği 

İsa, kiliseyi kutsal ve kusursuz kılmak için kendini verdi.365 Kilise, bağışlamaya hazır 
olmasına rağmen asla günahı hoş görmemelidir. Liderler kutsal yaşamın örnekleri 
olmalıdır.366 Kilisenin bir üyesi günah işlerse, tövbe etmezse yüzleşmeli ve birlikten 
çıkarılmalıdır.367  

► Kilise neden kusurludur? 

Kilise halkı her yönden mükemmel olmayacak. Kilise müjdelediği için, cemaatte henüz 
günahtan tövbe etmemiş insanlar var. Kurtarılanlar arasında bile hayatlarında 
tutarsızlıklar olanlar olacaktır çünkü onlar hakikati hayatlarının tüm detaylarına nasıl 
uygulayacaklarını henüz anlamamışlardır. Olgun Hıristiyanlar arasında bile 
tutarsızlıklar ve yanlış tutumlar olabilir, çünkü olgun bir Hıristiyan bile hala ruhsal 
gelişim sürecindedir. İnsanları ruhsal olgunluğa getirerek Tanrı'nın Sözünü sürekli 
olarak öğretmek ve uygulamak kilisenin işinin bir parçasıdır.368 

Kilisenin Tanımlanması 

Evrensel kilisenin kısa bir tanımı şudur, tüm zamanların ve yerlerin tüm 
Hristiyanlarını içeren kurumdur. Evrensel kiliseyi yöneten veya onun üyelerinin 
listesinin bulunduğu dünyevi bir organizasyon olmadığı için bazen “görünmez” kilise 
olarak adlandırılır.  

Yerel kilisenin kısa bir tanımı şudur, kilisenin tüm amaçlarını yerine getirmek için 
bir araya gelen bir yerdeki bir Hıristiyan gruptur. Bir grup, daha sınırlı bir amaç için 
oluşturulmuşsa, bir kilise değildir.  

Yerel kilisenin diğer grup türlerinden ayırt edilmesine yardımcı olan daha kapsamlı bir 
tanımı aşağıdadır: “Vaftiz edilmiş bir grup inanan tapınma,terbiye edilme, hizmet, 
arkadaşlık ve sosyal yardım için bir araya gelir; ruhani liderliği kabul eder, bedenin 

 
364 Efesliler 4:11-12 
365 Efesliler 5:27 
366 1. Timoteos 3:2-3  
367 1. Korintliler 5:11-13 
368 1. Timoteos 3:16  



 
 

120 
 

(inanan grubun) çeşitli armağanları aracılığıyla toplumun tüm kesimlerine hizmet 
etmeye isteklidir ve kutsal törenleri düzenli olarak uygular.”369             

Dünya Çapında Kilisenin Birliği  

Her yer ve zaman için tek bir kilise vardır. İsa, “kiliseler” değil, “Ben kilisemi inşa 
edeceğim” dedi.  Elçi Pavlus, tıpkı bir beden, bir Ruh ve bir umut olduğu gibi, bir Rab, 
bir iman ve bir vaftiz olduğunu yazmıştır.370  

İlk Hıristiyan İnanç Bildirgeleri “katolik kilisesine” atfedildi. Burada ki "Katolik" 
kelimesi, Roma Katolik Kilisesi'ni değil, tüm gerçek Hıristiyanları içeren dünya 
çapındaki kiliseye atfedilir.  

Evrensel kilisenin birliği, tek bir merkezi yönetim 
altında tek bir teşkilat olmak değildir. Bu, 
Mesih'in dönüşünden önce asla olmayacak. Bazı 
insanlar bunun olmasını diledi, ancak görünüşe 
göre bu, Tanrı'nın iradesi değildi çünkü İsa, 
öğrencilerini bir kişinin onların bünyesinden ayrı 
hizmet yapmaması gerektiğini düşündüklerinde 
düzeltti.371 İsa, tüm evrensel kilise üzerinde 
merkezi bir yönetime sahip olmak isteseydi, onu 
yönetmek için fiziksel olarak yeryüzünde 
kalabilirdi. Bununla birlikte, İsa, evrensel bir yönetim merkezi olsaydı, Kutsal Ruh'un 
dünyanın her yerindeki çeşitli işinin olması gerektiği gibi olmayacağını gördü. 

► Evrensel kilisenin birliği neye dayanır? 

Evrensel kilisenin birliği (1) Elçilerin Öğretilerine ve (2) Mesih ile kişiyi dönüştüren bir 
ilişkiye dayanır.  

Doktrinsel birlik, Hristiyanların her şey üzerinde, hatta tüm önemli doktrinler üzerinde 
hemfikir oldukları anlamına gelmez. Bu onların Tanrı ve Mesih'in doğası ve sevindirici 
haberin esasları hakkındaki temel doktrinleri paylaştıkları anlamına gelir. Bunlar 
olmasaydı, aynı Tanrı'ya ibadet edemez veya O'nun lütfunu tecrübe edemezlerdi. 

Hristiyan birliği için gerekli olan tek şey öğreti değildir. Hristiyanlar, Mesih ile olan 
kişiyi değiştiren ilişkilerinden dolayı birbirleriyle bir ilişki bağı paylaşırlar. Günahtan 
tövbe ettikleri, Mesih'e iman ettikleri ve Kutsal Ruh'a sahip oldukları için özel bir 

 
369 David Dockery, Southern Baptist Consensus and Renewal: A Biblical, Historical, and Theological Proposal 
(Güney Baptist Uzlaşması ve Yenilenmesi:  İncil'e Dayalı, Tarihsel ve Teolojik Bir Öneri) (Nashville: B&H Yayın 
Grubu, 2008), 127  
370 Efesliler 4:4-6 
371 Luka 9:49-50 

“Mesih'in elçileri aracılığıyla 
kendisine bir kilise oluşturduğuna 
ve buna sürekli olarak kurtulacak 
olanları eklediğine; tüm uluslara 
ve tüm çağlara yayılan bu katolik 

veya evrensel kilisenin, Baba, 
Oğul ve Kutsal Ruh ile paydaşlığı 

olan tüm üyelerinin kutsal 
olduğuna inanıyorum.” 

- John Wesley, “Bir Roma 
Katoliğine Mektup” tan 

kısaltılmıştır. 
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ilişkileri vardır. Hıristiyanlar her şeyde farklı olmalarına rağmen dünyanın her yerinde 
birbirlerini tanırlar.  

Yerel Kilisenin Birliği 

Temel Hristiyan doktrinlerine sahip olan ve 
Mesih ile kişiyi dönüştüren bir ilişki içinde 
görünen herhangi bir kişiyi Hristiyan olarak 
kabul edebiliriz. Ancak yerel kilisenin öğretide 
anlaşması çok daha ayrıntılı olmalıdır.  

Yerel bir kilise, kendilerini birlikte ibadet etmeye, 
müjdeyi duyurmaya, yeni iman edenleri ve 
gençleri İsa’nın öğrencisi olarak yetiştirmeye ve 
Hıristiyan yaşamının pratik ayrıntılarını 
öğretmeye adamış bir grup insandır. İnsanların 
bu amacı birlikte gerçekleştirebilmeleri için, 
öğretinin  birçok detayı üzerinde anlaşmaları 
gerekir.  

Örneğin, yerel bir kilisedeki bir kişi, her gence ve yeni inananlara (bilinmeyen dillerde 
dua etme armağanı) dil hediyesi için dua etmelerini söyler ancak o kilisedeki diğer 
liderler, her inanlıya dil armağanının vaat edildiğine inanmazlar. Tanrı'nın isteği 
olmayan bir şeyi deneyimlemeye çalışırlarsa, insanların ruhsal bir kafa karışıklığına 
kapılacağından endişe ederler. Açıkçası, bu insanlar (bu, tek kişi ve diğer liderler) 
yerel bir kilisede birlikte çalışamayacaklardır. Liderler kişiyi Hristiyan olarak görseler 
bile, zararlı öğretiler öğretmesine izin vermemelidirler. 

Yerel bir kilisenin, hayatı birlikte paylaşma ve hizmet etme şeklini etkileyen öğretiler 
üzerinde anlaşmaya ihtiyacı vardır. Bu nedenle, bir kilisenin paylaştıkları öğretiler 
hakkında yazılı bir beyanda bulunması yanlış değildir. Bu, aynı fikirde olmayan birinin 
Hristiyan olmadığını düşündükleri anlamına gelmez. Yazılı bir öğreti beyanının amacı, 
bir grup inananın birlikte çalışması için gerekli olan öğretileri göstermektir 

Kilisenin Kutsal Törenleri 

İsa kiliseye iki kutsal tören verdi. Bunlara ayinler veya törenler de denilebilir.  

Vaftiz, Mesih'in ölümü ve dirilişinin simgesidir.372 Vaftiz, inananın Mesih ile 
özdeşleştiği ve Mesih'te günaha ölüp ve yeni yaşamı deneyimlediği bir tanıklıktır. 
Vaftiz, bir kişinin Hristiyan olduğu zaman değildir. Vaftiz, din değişiminin 
gerçekleştiğine dair halka açık bir tanıklıktır.373  

 
372 Romalılar 6:3-4  
373 Yuhanna 3:7-8 

“Kalbimin senin kalbine dürüst 
olduğu gibi senin kalbinde 

dürüstse, beni kardeşten daha 
yakın bir dost gibi çok şefkatli bir 
sevgiyle sev; Mesih'te bir kardeş 

olarak, Yeni Kudüs'ün bir 
vatandaşı olarak, kurtuluşumuzun 
aynı Kaptanı altında, aynı savaşa 
katılan bir asker arkadaşın olarak. 

Beni İsa'nın krallığında ve 
sabrında bir arkadaş olarak ve 

O'nun görkeminin ortak mirasçısı 
olarak sev."  

- John Wesley, “Katolik Ruhu” 
vaazından kısaltılmıştır. 
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Rab'bin Sofrası, İsa tarafından, çarmıha gerilmeden önce havarileriyle son yemeğinde 
başlatıldı.374 Ekmek ve şarap, kurtuluşumuz için kurban olarak verilen İsa'nın 
bedenini ve kanını temsil eder. Tıpkı fiziksel yaşam için yemek yediğimiz gibi, ruhsal 
yaşamımız için de O'nun fedakarlığına bağımlıyız.375 

Kutsal ayinlere “lütuf aracı” denilebilir. İnanç ve itaat olmadan uygulanırsa lütuf 
sağlamazlar. Bunlar, Tanrı'nın bize verdiği uygulamalardır ve eğer imanla yapılırsa, 
Tanrı'dan lütuf almanın bir yoludur. 

► Kilisenin bazı amaçları nelerdir? 

Yeni Ahit'te Bulunan Yerel Kilisenin Bazı Amaçları 

1. Müjdeleme (Matta 28:18-20) 
2. Cemaat olarak tapınma (1 Korintliler 3:16) 
3. Öğretiyi koruma (1 Timoteos 3:15; Yahuda 3) 
4. Pastörleri maddi olarak destekleme (1 Timoteos 5:17-18) 
5. Misyonerler gönderme ve destekleme (Elçilerin İşleri 13:2-4; Romalılar 15:24) 
6. İhtiyacı olan üyelere yardım etme (1 Timoteos 5:3) 
7. Günaha düşen üyelere disiplin uygulama (1 Korintliler 5:9-13) 
8. Vaftiz ve Rab'bin Sofrası'nı uygulama (Matta 28:19; 1 Korintliler 11:23-26). 
9. İmanlıları olgunluğa ulaşmaları için eğitme (Efesliler 4:12-13) 

Bunların çoğu bağımsız hareket eden bir kişi tarafından yapılamaz. Bu amaçlar, bir 
grup inananın işbirliğine ve bir liderlik yapısına bağlıdır.  

Tanrı her inananı yerel bir kiliseye bağlanmaya ve kilisenin dünyadaki amacını 
gerçekleştirmesine yardım etmeye çağırır. Bir üye kilisede hizmet etmedikçe, Mesih'in 
bedeninin bir üyesi olarak amacını yerine getirmiyor demektir.  

Sınıf liderine not: Aşağıdaki bilgi bloğunu açıklamak için sınıfın bir üyesi seçilebilir 
(“Kaçınılması Gereken Hata: Manevi Bireycilik”).  

Kaçınılması Gereken Hata: Manevi Bireycilik 

Bazı insanlar hiçbir zaman yerel bir kiliseye gerçekten bağlı kalmazlar. Herhangi bir 
Pazar günü herhangi bir kiliseye gitmekte kendilerini özgür hissetmek isterler. 
Kilisenin bu derste sıralanan amaçlarından hiçbirine yardımcı olamazlar çünkü kilise 
onlara güvenemez. Manevi sorumluluğa izin veren ilişkilere sahip değillerdir. Bütün 
Hıristiyanlar aynı şeyi yapsaydı, ortada kiliseler olmazdı.  

Sınıf, “İnanç Beyanı”nı en az iki kez birlikte okumalıdır.  

 
374 1. Korintliler 11:23-25  
375 Yuhanna 6:53-58 
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İnanç Beyanı 

Mesih, kutsal, dünya çapında yerel cemaatlerde Mesih'in bedeni olarak ifade edilen 
bir kilise inşa etti. Kilise, elçilerin öğretilerini elinde tutar ve tüm gerçeği savunur. 
Kilise, tüm ihtiyaçlara hizmet eden paylaşım ile Tanrı'nın ailesidir. Kilise Tanrı'ya 
tapar, dünyaya müjdeler ve inananları İsa’nın öğrencisi olarak yetiştirir. 

12. Ders Ödevleri  

(1) Bölüm Ödevi: Her öğrenciye aşağıda listelenen bölümlerden biri atanacaktır. Bir 
sonraki ders oturumundan önce, pasajı okumalı ve bu dersin konusu ile ilgili ne 
söylediği hakkında bir paragraf yazmalıdır. 

• 1. Korintliler 12:14-31  
• Yakup 2:1-9 
• Efesliler 4:11-16 
• 1. Korintliler 6:1-8 
• 1. Korintliler 5:1-13 

(2) Test: Bir sonraki derse Ders 1 üzerinden bir test ile başlayacaksınız. Hazırlık 
aşamasında test sorularını dikkatlice inceleyin. 

(3) Öğretme Ödevi: Ders dışı öğretim zamanlarınızı planlamayı ve raporlamayı 
unutmayın. 

Ders 12 Testi  

(1) Kilise dönemi ne zaman başladı? 

(2) Kilise neden “elçisel” olarak adlandırılabilir? 

(3) Kilisenin meydan gelmesini sağlayan dört görüş nedir? 

(4) Evrensel kilisenin kısa tanımı nedir? 

(5) Yerel kilisenin kısa tanımı nedir? 

(6) “Katolik kilisesi” terimi başlangıçta ne anlama geliyordu?  

(7) Kilisenin dünya çapındaki birliğinin temeli hangi iki şeye dayanır? 

(8) Yazılı bir öğreti beyanının amacı nedir? 

(9) Yerel kilisenin altı amacını listeleyin. 

 

  



 
 

124 
 

  



 
 

125 
 

Ders 13 
Ebedi Kader 
 

Dersin Hedefleri 

(1) Öğrenci şunları açıklayabilecektir:  

• Cennetin öncelikli işinin ne olduğu. 
• Kutsal Yazılarda açıklandığı gibi cennetin özellikleri. 
• Kutsal Yazılarda açıklanan sonsuz cezanın özellikleri. 
• Ebedi ceza gerçeğini inkar eden bazı dinlerin örnekleri. 
• Sonsuz cezanın adaleti. 
• Ebedi kader hakkında Hıristiyan inançlarının ifadesi.   

(2) Öğrenci, bazı eylemlerin asla değişmeyecek sonsuz sonuçları olduğunu 
hatırlayacaktır.  

Bölüm 1: İnananların Ebedi Kaderi  

Vahiy 21'i birlikte okuyun. Bu pasaj bize inananların geleceği hakkında ne söylüyor?  

Tüm yaratılış Tanrı'nın yüceliği için vardır, ancak cennet, kendi suretinde yarattığı 
yaratıklar tarafından Tanrı'ya en yüksek düzeyde tapınılan evrenin merkezi 
sahnesidir.376 Tanrı'nın görkemi cennette öyle bir dolulukta ortaya çıkacak ki, şehrin 
ışığı olacak.377 Tanrı’yı “yüzünü göreceğimiz” kadar iyi tanıyacağımız yerdir.378  

Tapınma cennetin işidir. Sevinç ibadetin diğer yüzüdür. Bir mezmur yazarı şöyle 
demiştir: “Bol Sevinç vardır senin huzurunda, sağ elinden mutluluk eksilmez.”379 
Sevinç ve ibadetin birbirine bağlı olması uygundur. Tanrı bizi kendi suretinde yarattı, 
böylece onun kim olduğunu bilip ona ibadet edecek kadar doğasını anlayabiliriz. 
Duygularımız, sevme yeteneğimiz ve zekamız mümkün olan en yüksek kalitedeki 
ibadeti Tanrı'ya sunabilmemiz için verilmiştir.  

İsa, öğrencilerine şu açıklamaları yaptı:  

Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı’ya iman edin, bana da iman edin. Babam’ın evinde 
kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya 
gidiyorum.  Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde 
olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım (Yuhanna 14:1-3). 

 
376 Okuyunuz Vahiy 5:11-14 
377 Vahiy 21:23    
378379 Vahiy 22:4  
379380 Mezmurlar 16:11 
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İsa'nın sözleri bize cennet hakkında bazı şeyler anlatır. En önemlisi cennetin Tanrı'nın 
evi olmasıdır. İsa burayı Babası’nın evi olarak adlandırdı. Bir başka önemli gerçekte, 
bir gün orada Tanrı ile birlikte yaşayabileceğimizdir.  

Cennetin vaadi, yeryüzünde yaşama şeklimize rehberlik etmelidir. Ebedi değerlere 
göre yaşayan kişi, yeryüzündeki en iyi şeyi yapacaktır. Göksel bir ödül bekleyen kişi, 
zorluklara dayanma ve Tanrı'nın iradesini yerine getirmek için çaba sarf etmeye teşvik 
edilir. İsa zulme uğrayan kişiye, “Sevin, çünkü cennetteki mükâfatın büyüktür380” der.   

Cennetin Özellikleri  

► Cennet hakkında bildiğimiz bazı detaylar nelerdir? 

Bazen yeryüzündeki insanlar istedikleri evi satın 
alamazlar veya evlerini olmasını istedikleri her 
şeye dönüştüremeyebilirler. Ama Tanrı'nın 
sonsuz gücü ve kaynakları vardır, bu yüzden 
onun evinin tam olarak istediği gibi olduğunu 
biliyoruz. Bu nedenle, cennet Tanrı'nın doğası ile 
mükemmel bir şekilde tutarlıdır.  

Cennette günah olmayacak. Cennetteki tüm 
varlıklar, ister melek olsun, ister insan, ister 
diğer canlılar, tamamen kutsal olacaktır. 381 

Cennet, acı, keder, çatışmalar ve tehlike de dahil 
olmak üzere günahın tüm sonuçlarından özgür olacaktır.382 Hastalık, yaşlanma ve 
ölüm de dahil olmak üzere yaratılış üzerinde artık lanet olmayacak.383  

Cennetin güzelliği tarif edilemez. Bize verilen detaylar arasında yeşimden duvarlar, 
inciden kapılar, nadide taşlardan temeller ve altından sokaklar var.384  

Kim ve Ne Zaman?  

Cennet, günahlarından tövbe edenler ve İsa Mesih'e Kurtarıcı ve Rab olarak inananlar 
için hazırlanmıştır.385 Kutsal Kitap bize, ebedi değerlere göre yaşarsak, cennette 
sonsuz ve güvenli bir hazineye yatırım yapabileceğimizi söyler.386 Cennet milyonlarca 
kurtarılmış insan ve melek tarafından doldurulur.387 

 
380 Matta 5:12 
381 Okuyunuz Vahiy 21:8, 27. 
382 Okuyunuz Vahiy 21:4  
383 Okuyunuz Vahiy 22:3   
384 Okuyunuz Vahiy 21:18-21. 
385 Yuhanna 3:16  
386 Okuyunuz Matta 6:20  
387 Vahiy 5:8-11  

"Kendimde bu dünyada hiçbir 
deneyimin karşılayamayacağı bir 
arzu bulursam, bunun en olası 
açıklaması başka bir dünya için 
yaratıldığımdır... Muhtemelen 

dünyevi zevkler onu tatmin etmek 
için değildi, sadece onu 

uyandırmak, gerçek olanı 
önermek içindi ....O diğer ülke için 
çaba harcamaya devam etmeyi ve 

başkalarının da aynı şeyi 
yapmasına yardım etmeyi hayatın 
ana amacı haline getirmeliyim.” 
 - CS Lewis, Sadece Hristiyanlık 
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Cennete ne zaman gidilir? İsa çarmıhta can veren hırsıza o gün cennette birlikte 
olacaklarını söylemiştir.388 Pavlus, bedenden ayrılmanın Rab'bin yanında bulunmak 
olduğunu söyledi.389 Dolayısıyla inananın ölüm anında cennete gideceğini biliyoruz. 
İsa'nın dönüşünde hala hayatta olan inananlar ölümden geçmeden cennete 
gideceklerdir.390  

Bölüm 2: İnanmayanların Ebedi Kaderi  

Dünyadaki cezalar, cezalandırılan kişinin ölümünde bile olsa, her zaman bir noktada 
sona erer. Fakat İsa sonsuz bir cezayı tarif etti. O dedi ki,  

Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis’le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe 
gidin! …Bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler (Matta 
25:41, 46).  

İsa ve elçileri cehennemin, ateş gölü ve sonsuz cezanın var olduğunu doğruladılar. 
Aslında İsa cennetten çok cehennemden söz etti. Bu korkunç yerden kaçınmamız için 
bizi uyardı. İşte, İsa ve elçilerinin ifadeleri;  

Eğer sağ gözün seni günaha sokarsa, onu çıkar ve kendinden at; çünkü senin 
için bir üyenin yok olması, bütün vücudunun cehenneme atılmasından daha 
hayırlıdır. Ve eğer sağ elin seni günaha sokarsa, onu kes ve senden at; çünkü 
üyelerinizden birinin yok olması, tüm bedeninin cehenneme atılmasından daha 
iyidir (Matta 5:29-30).  

Öyleyse, çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelecek, kötü kişileri 
doğruların arasından ayırıp ve onları kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve 
diş gıcırdatması olacaktır. (Matta 13:49-50).  

Ferisilere konuşan İsa, “Sizi yılanlar, engerekler soyu! Cehennem cezasından nasıl 
kaçacaksınız” dedi (Matta 23:33).  

Ölüler diyarında ıstırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim’i ve 
onun yanında Lazar’ı gördü. “Ey babamız İbrahim, acı bana!” diye seslendi. 
“Lazar’ı gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinletsin. Bu alevlerin 
içinde azap çekiyorum” (Luka 16:23-24). 

Elçi Pavlus, İsa'nın  

Tanrı’yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili Müjdeye uymayanları cezalandırmak 
üzere alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten geleceğini’ yazar. 
Bunlar, Rab'bin önünden ve O'nun gücünün görkeminden kaynaklanan sonsuz 
yıkımla cezalandırılacak (2. Selanikliler 1:7-9).  

 
388 Luka 23:43 
389 2. Korintliler 5:8  
390 1. Korintliler 15:51-52 
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Tanrı, günah işleyen melekleri esirgemedi, onları cehenneme atıp, karanlıkta 
zincire vurdu (2 Pet. 2:4).  

Onları saptıran İblis ise canavarla sahte peygamberin de içinde bulunduğu ateş 
ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz, sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir. 
…Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı (Vahiy 20:10, 15).  

Bu yeri tarif etmek için kullanılan kelimelere dikkat edin: ateş, eziyet, intikam, yıkım, 
karanlık, zincirler, yargı, ağlama, feryat ve diş gıcırdatması. 

İsa, hem gözle hem de elle cehenneme atılmaktansa, sağ gözünüzü oyup sağ elinizi 
kesmenin daha iyi olacağını söyledi. İsa, bedenin parçalanmasını değil, yeryüzünde 
ne kadar değerli görünse de, günaha ve cehenneme yol açacak herhangi bir faaliyetin 
durdurulmasını teşvik ediyordu. 

► Cehennem hakkındaki öğretilerinde yanlış olan bazı dinler nelerdir? 

Kutsal Kitap bize ölümün insanın imtihanını sona erdirdiğini ve cehennemin (1) 
sonsuz, (2) geri döndürülemez ve (3) ıstırap verici olduğunu söyler. Kutsal Kitap'taki 
bu gerçek, ölümden sonra hiçbir şey olmadığını söyleyen ateistler ve Cehennem 
olmadığını söyleyen Yehova'nın Şahitleri, Mormonlar ve Evrenselciler tarafından 
reddedilir. Ölümün insanın denetimli serbestliğini sona erdirdiği gerçeği, insanın 
durumunun ölümden sonra düzelebileceğine inanan Roma Katolikleri tarafından 
reddedilir. 

Cehennemin varlığını adaletsiz gördükleri için inkar edenler vardır. Onlar günah sınırlı 
bir zaman diliminde olduysa, cezanın sonsuz olmasının adil olamayacağını söylerler. 
Augustinus bu itiraza ceza hukuku örneğiyle cevap verir. Bir soygun birkaç dakika 
içinde gerçekleşirse, sadece birkaç dakikalık ceza mı verilmeli? Bir an süren bir 
cinayet, telafisi mümkün olmayan zararlara yol açar. Kutsal Yazılarda sonsuz ve 
sınırsız bir Tanrı'ya karşı işlenen bu günahın, sonlu bir yaşam süresi içinde işlenmiş 
olsa bile, sonsuz ceza ile sonuçlandığını görüyoruz.  

► Cehennem neden sonsuzdur? 

Cehennem sonsuzdur çünkü 

1. Günah, sonsuz bir Tanrı'ya karşı işlenen bir suçtur. 
2. Günahkar, Tanrı'ya borçlu olduğu ebedi hizmeti reddeder.  
3. Tanrı'dan ayrılmayı seçersek, gidecek başka yeri olmayan sonsuz varlıklarız. 

Dünyada kararlarımızı değiştirebilmeyi seviyoruz. Bir seçimin sonsuza dek süren 
sonuçlarının olması çok şiddetli görünüyor. Şu anda bilinçli bir seçim yapıyor olsak 
bile gelecekte ikinci bir şansın olacağını düşünmeyi seviyoruz. Ancak Tanrı'nın 
deneme süremizi bir ömürle sınırlaması mantıksız değildir.  
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Bazıları cehenneme inanmayı reddediyor çünkü sevgi dolu bir Tanrı'nın bir insanı bu 
ayetlerde anlatıldığı gibi korkunç bir yere nasıl gönderebileceğini merak ediyor. 
Tanrı'nın kimsenin kaybolmasını istemediğini, ancak herkesin tövbeye ve kurtuluşa 
ulaşması gerektiğini unutmamalıyız. Kutsal Kitap bunu birkaç yerde belirtir.391 
Cehenneme gidenler, onları bu korkunç yere koyan seçimler yapmışlardır. Kimse 
tesadüfen cehenneme girmez. Gidenler, Tanrı'yı, doğruluğu ve kurtuluşu reddederek 
orayı seçmişlerdir.  

İyi olan her şey Tanrı'dan geldiğine göre, Tanrı'yı 
reddetmek nihayetinde iyi olan her şeyin red 
etmektir. Sessizlik, korku ve acıdan korunma ve 
rahat bir yer ancak Tanrı'nın sağlayabileceği 
güzel şeylerdir. Tanrı'dan tamamen ayrılma, iyi 
olan her şeyin eksikliği anlamına gelir ve bu 
cehennemdir. 

Tanrı'ya şükürler olsun ki, İsa Mesih'in kefaret işi 
aracılığıyla O'nun sevgisi bizim “gelecek 
gazaptan kaçmamızı” mümkün kıldı. 
Cehennemin acıları yerine, kurtuluş sevincini ve 
cennetin harikalarını paylaşabiliriz. “Tanrı'ya 
tövbe etmeyi ve Rabbimiz İsa Mesih'e iman etmeyi” seçtiğimizde, kaderimiz için 
cenneti seçiyoruz.392 

Kaçınılması Gereken Hata: Ebedi Sonuçları Unutmak 

Dünya hayatında birçok karar kesin gözükmüyor. Yeterli zamanla birçok hata 
düzeltilebilir. Birçok kararın sonsuz sonuçları olduğunu unutmamalıyız. Ölümden 
sonra kendi ebedi kaderimizi veya kaderimizi etkileyen eylemleri veya başkalarının 
kararlarını etkileyen eylemleri değiştiremeyeceğiz.  

Sınıf, “İnanç Beyanı”nı en az iki kez birlikte okumalıdır.  

İnanç Beyanı 

Her insan ya cennette ya da cehennemde, ebediyen var olacaktır. Cennet, inananların 
Tanrı’yla birlikte yaşayacakları, O'na sevinçle ibadet edecekleri Tanrı’nın evidir. 
Cennette ne günah ne de bundan kaynaklanan ıstırap vardır. Cehennem, 
günahlarından Mesih tarafından kurtarılmayan herkes için ebedi, geri dönülemez ve 
ıstıraplı bir ceza yeridir. Cehennem, sonsuz bir Tanrı'ya karşı kasten günah işlemenin 
adil cezasıdır. 

 
391 Okuyunuz 1. Timoteos 2:4; 2. Petrus 2:9; Elçilerin İşleri 17:30  
392 Elçilerin İşleri 20:21 

“Sonuçta cehennem öğretisine 
yapılan itirazlar şu soruya 

gelmelidir: 'Tanrı'dan başka ne 
yapmasını istiyorsunuz?' Onların 

geçmiş günahlarını silmesi ve yeni 
bir başlangıç sağlamasını mı, 
mucizevi bir yardımla bunun 

zorluğuna karşı koymasını mı? 
Ama zaten bunu yapmayı teklif 
etti. Onları affetmesini mi? Ama 
affedilmeyi reddediyorlar. Onları 

rahat mı bıraksın? Yazık, korkarım 
ki bu işte O’nun yaptığı.” 

 - C.S. Lewis, Acı Sorunun'dan 
alıntılanmıştır. 
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13. Ders Ödevleri 

(1) Bölüm Ödevi: Her öğrenciye aşağıda listelenen bölümlerden biri atanacaktır. Bir 
sonraki ders oturumundan önce, pasajı okumalı ve bu dersin konusu ile ilgili ne 
söylediği hakkında bir paragraf yazmalıdır. 

• Vahiy 22:1-5 
• Vahiy 22:10-17 
• Luka 16:19-31 
• Yeşeya 5:11-16 
• Matta 5:27-30 

(2) Test: Bir sonraki derse Ders 13 üzerinden bir test ile başlayacaksınız. Hazırlık 
aşamasında test sorularını dikkatlice inceleyin. 

(3) Öğretme Ödevi: Ders dışı öğretim zamanlarınızı planlamayı ve raporlamayı 
unutmayın. 

Ders 13 Testi 

(1) Cennetin öncelikli işi nedir? 

(2) Cennette olmayacak şeyler nelerdir? 

(3) Kim cennete gidecek? 

(4) İnananlar ne zaman cennete gider? 

(5) Kutsal Kitap bize cehennem hakkında hangi üç şeyi söyler? 

(6) İsa, bir kişinin elini kesmesi gerektiğini söylediğinde ne demek istedi? 

(7) Cehennem neden sonsuzdur? 
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Ders 14 
Dünyanın Sonundaki Olaylar 
 

Dersin Hedefleri  

(1) Öğrenci şunları açıklayabilecektir:  

• Dünyanın sonunda ki olaylarla ilgili konularda önem sıralaması. 
• Mesih'in dönüşü ve bunun Hıristiyan yaşamı için anlamı. 
• Tüm insanların dirilişi ve bedenin değeri. 
• Tüm ahlaki yaratıkların son kez yargılanışı. 
• Tanrı'nın sonsuz krallığı. 
• Nihai olaylarla ilgili Hıristiyan inançlarının ifadesi. 

(2) Öğrenci, dünyevi hayata sonsuzluk perspektifinden bakmanın önemini bilecektir.  

Giriş 

Daniel 7:9-14'ü birlikte okuyun. Bu pasaj bize gelecek hakkında ne söylüyor?  

Canavarın işareti, borular, büyük sıkıntı, Mesih Karşıdı, 1000 yıl, 7 yıl, büyük beyaz 
taht, aşağı inen şehir, ateş gölü - bunlar Kutsal Kitaba ait peygamberliğin konularıdır.  

► Kutsal Kitaba ait peygamberliğin konularının ne olduğunu düşünüyorsunuz? 

Önem Düzeyleri 

Peygamberlik tartışmaları genellikle büyük gerçekler yerine küçük sorulara odaklanır. 
Peygamberlikteki konuların hepsi aynı derecede önemli değildir. Bu derste 
peygamberlikle ilgili herşeyi ele almaya çalışmayacağız.  

Bazen insanlar canavarın işaretinin nasıl görüneceğini, Mesih Karşıtı’nın hangi 
ülkeden geleceğini ve iki tanığın kim olacağını merak ediyor. Bunlar, İncil'in açıkça 
cevaplamadığı sorulardır ve onlar hakkında tartışmaya değmez.  

Kutsal Kitabın daha fazla açıkladığı başka konular da var. Bazı örnekler, İsa'nın büyük 
sıkıntının başında mı, ortasında mı yoksa sonunda mı döneceği; ve milenyumun 
gerçek bir bin yıl olup olmadığı. Bununla birlikte, bu doktrinler sevindirici haber için 
gerekli değildir. Bu sorulardan biri hakkındaki görüşüne katılmadığınız için biriyle asla 
arkadaşlığınızı bozmamalısınız. 

Kutsal Kitap kehanetinde bazı kaçınılmaz gerçekler vardır. Bunlar o kadar açık 
gerçeklerdir ki, Kutsal Kitap’a inanan herkes bunları kabul eder. Bu doktrinler, 
Hıristiyan yaşamını ve tüm Hıristiyan doktrin sistemini etkiler. Dünyanın sonundaki 
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olaylarla ilgili Kutsal Kitap peygamberliğinde açıklanan dört kaçınılmaz gerçeğe 
bakalım.   

İsa’nın Fiziksel Dönüşü 

İsa bu dünyaya görünür bir şekilde geri dönecektir. O, şu anda yeryüzünde 
inananlarla birlikte ruhsal olarak mevcut olsa da, tüm dünyanın gözü önünde 
yüceltilmiş, dirilmiş formuyla geri dönecektir.393  

► İsa döndüğünde olacak bazı şeyler nelerdir?  

Mesih'in dönüşü dünya tarihinin zirvesi olacak. Dünya krallıkları Mesih'in krallıkları 
olacak. O'na sadık olanlar ödüllendirilecek ve onurlandırılacak. O'na isyan edenler 
yıkılacak ve tüm muhalefeti yenecek bir güce sahip olacak.394 Her diz çökecek ve her 
dil İsa'nın Rab olduğunu itiraf edecek.395  

Ölen Hıristiyanlar, Mesih'le birlikte hüküm sürmek üzere diriltilecekler.396 Onlar ve 
yaşayan inananlar, Rab göründüğü zaman onu karşılamak için ayağa kalkacaklar.397  

İsa'nın dönüşü, tüm Hıristiyanların kutsanmış umududur.398 Dönüşünün bizim için ne 
anlama geldiğini bir düşünün: zulmün, ıstırabın ve kederin sonu; azizler ve Hıristiyan 
sevdiklerimizle yeniden birleşme; inancımızın boşa gitmediğinin kanıtı; İsa'nın 
kendisinin görüşü; ve cennete giriş ve Tanrı ile sonsuz yaşamın doluluğu. Bunların 
hiçbiri onun dönüş zamanına bağlı değildir, sadece söz verdiği gibi döneceği gerçeğine 
bağlıdır.  

İsa, güç ve ihtişamla geri döneceğini söyledi.399 Gelip halkını yanına alacağına söz 
verdi.400 Melekler onun cennete çıktığı gibi geri döneceğini söylediler.401 Elçiler, 
Tanrı'nın bu dünya için nihai planını oluşturmak üzere Mesih'in geri dönmesini 
beklerken tövbeyi vaaz ettiler.402 İsa'nın tekrar bu dünyaya güç ve ihtişam içinde 
döneceği Yeni Ahit'te tekrar tekrar öğretilir.403  

 
393 Okuyunuz Vahiy 1:7  
394 Okuyunuz Matta 26:64  
395 Filipililer 2:10  
396 2. Timoteos 2:12  
397 1. Selanikliler 4:16–17  
398 Okuyunuz Titus 2:13  
399 Matta 24:30  
400 Yuhanna 14:3  
401 Elçilerin İşleri 1:11  
402 Okuyunuz Elçilerin İşleri 3:19-21  
403 1. Selanikliler 4:15-16; 2. Selanikliler 1:7, 10; Titus 2:13; İbraniler 9:28; Yakup 5:7-8; 1. Petrus 1:7, 13;              
2. Petrus 1:16, 3:4, 12; 1. Yuhanna 2:28  
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İkinci gelişten önce gelecek alametler olsa da tam olarak İsa’nın ne zaman döneceğini 
bilemeyiz. İsa'nın gelişini her zaman beklemek ve buna göre yaşamak inananlar için 
iyidir.404  

► İsa neden geri geliyor? 

Çoğu insanın Tanrı'ya isyan ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Tüm yaratılış günahın 
lanetinden muzdariptir. Dünya asla siyasi eylem, sosyal reform, iyileştirilmiş eğitim 
veya müreffeh ekonomilerle mükemmel hale getirilemez. İsa aniden kendisinin 
yarattığı dünyaya her şeyi düzeltmek için dönen bir kral gibi girecek.  

Bütün insanlar günahlıdır ancak şimdi Tanrı'nın krallığına isteyerek katılırlarsa, 
yaklaşan yargıdan kaçabilirler. Tanrı'nın krallığı tövbe edenler ve inananlar arasında 
zaten işliyor.405 Bu krallık, İsa'nın dönüşünde tam ve açık bir şekilde gelecek.  

► İsa'nın geri geleceğini bildiğimiz için nasıl yaşamalıyız?  

İlk Hıristiyanların önceliklerini hatırlamalıyız. Bizler inancımızı korumaya ve "sonuna 
kadar dayanmaya" çağrıldık. Bizler zevklerin ve dünya işlerinin geleceğimizi 
unutturmasına izin vermememiz konusunda uyarılırız.406 Bu dünyaya ait şeyler geçip 
gideceği için ebedi değerlere göre yaşıyoruz. Bize O’nun belirişini göğe bakarak değil, 
gelişinin bizi hazırlıksız yakalamaması için ruhen tetikte kalarak “izlememiz” 
söyleniyor.407 Saflık için dua ediyoruz ve onun gibi olmak istediğimiz için saf bir hayat 
yaşıyoruz.408 

Bugünü o gelmeyecekmiş gibi yaşayanlar onun dönüşüne hazır olmayacaktır.409 
İsa'nın gelişi şimşek gibi olacak410, o kadar ani olacak ki, O göründükten sonra 
kimsenin hiçbir şeyi değiştirmeye vakti olmayacak. 

(1) sonsuz öncelikleri koruyarak, (2) saflık içinde yaşayarak ve (3) dua ederek 
kendimizi ruhen koruyarak O’nun gelişini bekleriz.  

Tüm İnsanların Bedensel Dirilişi 

Kutsal Kitap tüm insanların dirilişini öğrettiği için bedenin sonsuz bir değere sahip 
olduğunu biliyoruz. Diriliş öğretisi gereklidir.411 Elçi Pavlus, dirilişi inkar etmenin 
sevindirici haberi inkar etmek olacağını açıkladı. Eğer diriliş yoksa o zaman İsa dirilmiş 

 
404 Okuyunuz Markos 13:33-37  
405 Markos 1:14-15, 9:1  
406 Luka 21:34-36  
407 Markos 13:33-37.  “İzlemek” için kullanılan Yunanca terim, bir şey seyretmeyi değil, uyanık kalmayı ifade eder. 
408 1. Yuhanna 3:3 
409 1. Selanikliler 5:1-6 Bu dünya için yaşayıp, karanlıkta kalanların, Rab 'bin dönüşü karşısında şok olacaklarını 
gösterir. Bizim için “hırsız” olarak geri dönmeyecek.  
410 Matta 24:27; 1. Korintliler 15:52  
411 Pavlus'un diriliş doktrinini savunan 58 ayet (1 Korintliler 15) yazması bunu gösterir. 
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olamazdı.412 İsa ölümden dirilmediyse, müjde doğru olamaz ve hiç kimse gerçekten 
kurtulmuş değildir.413  

Her insan diriltilecek, ancak tüm insanlar aynı anda değil. İsa dönüşünde tüm 
Hıristiyanları alacak, ölenleri diriltecek.414 Günahları içinde ölenler ilk dirilişe kabul 
edilmezler. Onlar daha sonra yargılanmak üzere diriltilirler.415  

Hristiyanlar, İsa gibi yüceltilmiş bedenlerde 
diriltilecekler.416 Günahkarlar sonsuz ceza için 
başka bir biçimde diriltilecekler.417  

►  Bedenin dirileceğine inanmasaydınız, bu sizin 
için ne fark yaratırdı?  

Bir gün diriltileceğimiz inancı yaşam tarzımızı 
etkiler. Öğretiyi inkar edenlerin örneklerine 
bakarak pratikteki etkilerini görebiliriz. Korint 
cemaatindeki bazı kimseler, insan vücudunun 
diriltileceğini inkar ettiler. Bu hataya inananlar, 
iki konuma bölündü. 

Bazıları şöyle dedi, "Beden diriltilmeyeceğine göre, önemli olan ruhtur. Demek ki, 
bedenle yaptığımız günahlar ciddi değildir. Zina bile yapabiliriz, çünkü beden zaten 
atılacaktır."418  

Bazıları ise şöyle dedi, "Beden diriltilmeyeceğine göre, değersiz ve kötü olmalıdır. 
Tüm nefsî arzuları bastırmalı, tadı güzel olan hiçbir şeyi yememeli, evlilikten zevk 
almamalıyız."  

Bu hataların her ikisi de dirilişi inkar etmekten kaynaklanmaktadır. Hıristiyanlığın 
diriliş doktrini bedene değer verir. Bu değer, Hıristiyanların bedenlerinin kurtarılması, 
Kutsal Ruh'un tapınakları olması, Mesih'in üyeleri olmaları ve yeniden diriltilecek ve 
yüceltilecek olmaları ile gösterilir.419  

Diriliş doktrini gereklidir, çünkü (1) İsa ölümden dirildi, (2) tüm insanlar diriltilecektir, 
(3) bedenin sonsuz değeri vardır ve (4) Müjde doğrudur.  

 
412 1. Korintliler 15:3  
413 1. Korintliler 15:17 
414 1. Selanikliler 4:16-17; Vahiy 20:6  
415 Vahiy 20:13  
416 1. Yuhanna 3:2  
417 Yuhanna 5:28-29  
418 1. Korintliler 6:13-14'e bakın, burada bazılarının “Mide için yiyecek ve yiyecek için mide” sloganı varmış gibi 
görünüyor, yani vücudun sadece arzulara düşkünlük için olduğu anlamına geliyor. Pavlus, bedenin kötüye 
kullanılması nedeniyle yargıdan söz ederek, “Ama Tanrı hem mideyi hem de yemeği ortadan kaldıracaktır.” dedi. 
Devam etti, "Beden Rab içindir... Ve Tanrı, Rab'bi hem diriltti, hem de bizi O'nun gücüyle diriltecektir." 
419 Okuyunuz 1. Korintliler 6:14, 15, 19, 20  

“Ey ölüm, dikenin nerede? Ey 
Hades, zaferin nerede?  

Mesih dirildi ve siz ortadan 
kaldırıldınız. Mesih dirildi ve 

iblisler aşağı atıldı. Mesih dirildi ve 
melekler sevinirler. Mesih dirildi 

ve yaşam özgürleşti. Mesih dirildi 
ve mezar ölülerden boşaltıldı: 
çünkü ölümden dirilen Mesih, 

uykuya dalmış olanların Önderi ve 
Dirilticisi oldu. Sonsuza dek zafer 

ve güç O'na olsun. Amin."  
- Chrysostom, "Paskalya Vaazı" 
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Yargı 

Yargı günü, isimleri Yaşam Kitabında olmayanlar için gerçekten sondur. Bu 
varlıklarının sonu değil, seçim yapmalarının sonudur. Takip eden sonsuzlukta, asla 
geri alınamayacak kararların bitmeyen sonuçları olacaktır. 

Yargı günü, seçimlerimize onların anlık sonuçlarının ötesinde bir önem verir. Bazı 
insanlar, eylemlerinin sonuçlarını kontrol edebildikleri sürece endişelenecek başka bir 
şey olmadığını düşünürler. Eğer gerçekten herhangi bir zarar vermiyorsa, 
günahlarının kötü olmadığına inanmak isterler. Gerçekte, tüm günahlar zarar verir. 
Ama bu hayatta zarar vermemiş olsa bile, günah, yargı nedeniyle ciddidir. Tanrı'nın 
Sözü, insanların yaptıklarından dolayı yargılanacağını söyler.420  

Yargılamada bazıları sonsuz cezaya gönderilecek, bazıları da sonsuz ödüle kavuşacak. 
Kutsal Yazılar, günahkâr işlerinden dolayı mahkûm edilmek üzere diriltilen 
günahkarlar için bir yargı sahnesi anlatır.421 Hristiyanlar için, değerli ve kalıcı 
sonuçları olan işler için ödüllendirilecekleri başka bir yargı daha vardır.422  

Yargı, bir gün günahın sona ereceği anlamına gelir. Günahsız bir dünya hayal etmek 
zor, ama bir gün Tanrı'ya karşı tüm isyanlar sona erecek.  

Tanrı, sürekli korku içinde yaşamamızı ya da korkunun doğru yaşam için güdümüz 
olmasını amaçlamaz. Ancak, önümüzde ki yargının bilinci, bize yaşamımıza yön veren 
bir sorumluluk duygusu verir.  

(1) günahın önemini, (2) Tanrı'ya karşı sorumluluğumuzu, (3) seçimlerimizin önemini 
ve (4) tüm günahların sonunu anlamak için yargıyı bilmeliyiz.  

Tanrı’nın Ebedi Krallığı  

Bazı felsefelere ve dinlere göre zaman 
döngüler halinde sonsuza kadar devam 
eder, başlangıcı veya sonu yoktur ve hiçbir 
şeyi sonsuza kadar değiştirecek hiçbir olay 
yoktur. Ancak Kutsal Kitaba göre zamanın 
bir başlangıcı ve bir sonuca varan bir dizi 
olay vardır. Kutsal Kitap yaratılışı, ardından 
insanın trajik düşüşünü, ardından Tanrı'nın 
insanlık tarihinin yüzyılları boyunca üzerinde 
çalıştığı kurtuluş planını anlatıyor.  

 
420 Okuyunuz 2. Korintliler 5:10; Romalılar 2:6-11  
421 Okuyunuz Vahiy 20:11-15  
422 Okuyunuz 1. Korintliler 3:14-15   

“Bin yıl, sonsuz Tanrı için bir gün 
gibidir. Bu nedenle, ‘O sabreder:’ 

Kendisine hiçbir rahatsızlık vermeden 
bize tövbe için yer verir. Tek 

kelimeyle, Tanrı ile zaman, O’na ve 
O’nun idaresine uygun olandan ne 

daha yavaş ne de daha hızlı geçer; her 
şeyin sonunu geciktirmesi veya 

hızlandırması için herhangi bir sebep 
de olamaz.”  

- John Wesley, Yeni Ahit Üzerine 
Notlar, 2 Petrus 3 ile ilgili notlar 
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Yaratılış Bölümünde günahın başlangıcını buluruz. Vahiy'de günah, Tanrı'nın ebedi 
şehrinden hariç tutulur.423 Yaratılış Bölümünde, yaşam ağacının kayboluşunu ve ölüm 
cezasını görüyoruz. Vahiy'de yaşam ağacının yenilenmesini, Yaşam Kitabındaki 
isimleri ve yaşam suyundan bir ırmağa daveti görüyoruz.424  

Tanrı'nın eksiksiz ve ebedi Kral’lığının gelişi, Tanrı'nın planını gerçekleştirecektir. Tanrı 
her zaman kendi evreninin Kralı olmuştur, ancak insanın düşüşünden bu yana, 
insanlığın çoğu Tanrı'nın krallığına isyan etmiştir. Bu aniden sona erecek ve Tanrı bir 
rakibi olmadan sonsuza dek hükmedecek. Dünya, Tanrı'nın istediği gibi mükemmel 
olacak, tıpkı cennet gibi.  

Kaçınılması Gereken Hata: Dünyevi Odaklanma 

İnsanda dünya hayatı sonsuza kadar devam ediyormuş gibi yaşama eğilimi vardır. 
Koşullarımızı iyileştirmeye, sorunlarımızı çözmeye ve bizi mutlu eden bir ortam 
yaratmaya çalışırız. Çadırlarda yaşarken ve sık sık taşınırken sonsuz bir yuva 
bekleyen İbrahim gibi olmalıyız. (İbraniler 11:8-10, 14-16). İnşa ettiğimiz şeylerin, 
sahip olduğumuz şeylerin ve yarattığımız koşulların hepsinin geçici olduğunu 
hatırlamamız gerekir. Sonsuz değeri olan şeyler için çalışmalıyız.   

Sınıf, “İnanç Beyanı”nı en az iki kez birlikte okumalıdır. 

İnanç Beyanı 

İsa söz verdiği gibi, geçmişin imanlılarını dirilterek ve tüm imanlıları kendi krallığında 
hüküm sürmeye alarak geri dönecektir. Her insan, yaptıklarından dolayı yargılanmak 
üzere ölümden diriltilecektir. Ya sonsuz ödüle layık olacak ya da sonsuz cezaya 
çarptırılacak. Tanrı'nın krallığı tam olarak gelecek ve Tanrı sonsuza dek hüküm 
sürecek. 

  

 
423 Vahiy 21:27 
424 Vahiy 22:1, 2, 19 



 
 

137 
 

14. Ders Ödevleri  

(1) Bölüm Ödevi: Her öğrenciye aşağıda listelenen bölümlerden biri atanacaktır. Bir 
sonraki ders oturumundan önce, pasajı okumalı ve bu dersin konusu ile ilgili ne 
söylediği hakkında bir paragraf yazmalısınız. 

• Matta 25:31-46 
• 2. Petrus 3:1-14 
• 1. Korintliler 15:51-58 
• Vahiy 20:11-15 
• Daniel 2:31-45 

(2) Test: Bir sonraki derse Ders 14 üzerinden bir test ile başlayacaksınız. Hazırlık 
aşamasında test sorularını dikkatlice inceleyin. 

(3) Öğretme Ödevi: Ders dışı öğretim zamanlarınızı planlamayı ve raporlamayı 
unutmayın. 

Ders 14 Testi 

(1) Dünyanın sonundaki olaylarla ilgili Kutsal Kitap peygamberliğinde açıklanan dört 
kaçınılmaz gerçek nelerdir? 

(2) İsa geri döndüğünde Hıristiyanlara ne olacak? 

(3) İsa'nın gelişini nasıl beklemeliyiz? 

(4) Diriliş öğretisi neden gereklidir? 

(5) Yargılama hakkında bilmek bizim için neden önemlidir? 
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Ders 15 
Eski İnanç Bildirgeleri 
 

Dersin Hedefleri  

(1) Öğrenci şunları açıklayabilecektir:  

• Bir inanç bildirgesinin bir inanç ifadesi olarak amacını ve kullanımını. 
• İnanç Bildirgeleri’nin bazı Kutsal Kitap’taki örnekleri. 
• Üç tarihi İnanç Bildirgesi’nin kökenleri ve içeriği.  
• Modern Hıristiyanların neden tarihsel Hıristiyanlığa bağlı kalması gerektiği.  
• İnanç Bildirgeleri ile ilgili Hıristiyan inanışlarının bir ifadesi. 

(2) Öğrenci, ilk kilisenin temel inançlarını orijinal Hıristiyanlık olarak görüp değer 
verecektir.  

Giriş 

2. Yuhanna'yı birlikte okuyun. Bu pasaj bize kilisenin orijinal öğretilerinin önemi 
hakkında ne söylüyor? 

İnanç Bildirgeleri’nin Kökeni  

İnanç Bildirgesi, temel Hıristiyan inanışlarının bir özetidir. İlk kilise, Kutsal Kitap 
öğretisini özetleme gereğini gördü.  

► Kilisenin neden inanç bildirgelerine ihtiyacı vardı? Kutsal Kitap yeterli değil miydi? 

Her zaman Kutsal Kitaba inandığını iddia eden ama yine de Kutsal Kitapla çelişen 
doktrinler öğreten insanlar vardır. Kilise, gerçek Hristiyanlığı sahte öğretilerden 
ayıran İncil öğretisinin (gerçeklerine dayanan) ifadelerini geliştirdi. 

Öğretinin ilk ifadelerinden biri, İsa'nın Tanrı olduğu anlamına gelen “İsa Rab'dir” idi. 
“Rab İsa Mesih” sözleri de İsa'nın Mesih (Hristos) ve Tanrı olduğunu söyleyerek bir 
açıklama yaptı. İsa'nın Rab olduğunu söylemeyi ya 
da Rab İsa Mesih kelimelerini kullanmayı reddeden 
kişi Hristiyan değildi.  

Daha sonra Hıristiyan olduklarını iddia eden, ancak 
İsa'nın gerçekten insan olduğuna inanmayan 
insanlar vardı. Bu nedenle, 1. Yuhanna'nın 
mektubunda şu inanç ifadesini buluyoruz: “İsa 
Mesih'in bedende geldiğini itiraf etmeyen herhangi 

“Sonsuz kurtuluş için, Rabbimiz 
İsa Mesih'in vücut alıp dünyaya 

gelmesine de (enkarnasyon) 
haklı olarak inanması gerekir. 
Çünkü doğru İman, Tanrı'nın 

Oğlu olan Rabbimiz İsa Mesih'in 
Tanrı ve İnsan olduğuna 
inanmamız ve bunu ikrar 

etmemizdir." 
- Athanasyalı İnanç Bildirgesi   
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bir ruh, Tanrı'dan değildir."425 Elçi ayrıca, bir kişi Mesih'in temel öğretilerini inkar 
ederse, onun günah işlediğini ve Tanrı'dan olmadığını söyler.426  

Birkaç açıklama yapan en eski inanç bildirgesi 1 Timoteos 3:16'dadır:  

Tanrı bedende göründü, Ruh'ça doğrulandı, meleklerce görüldü, uluslara 
tanıtıldı, dünyada O’na iman edildi ve yücelik içinde yukarı alındı.  

1. Timoteos'taki inanç bildirgesinin ele aldığı tüm konuları bilmiyoruz, ancak Tanrı'nın 
bedende ortaya çıktığını söylediğinde İsa'nın Tanrı’lığını ve insanlığını vurguluyor.  

Bu kısa inanç bildirgesi bir amaca hizmet etti. Eğer önceden inanmış bir Hristiyan, 
İsa'ya inandığını iddia eden başka biriyle tanışırsa, “İsa'nın Rab olduğuna inanıyor 
musunuz?” veya “İsa'nın beden almış Tanrı olduğuna inanıyor musunuz?” diye 
sorabilirdi. Kişi “hayır” derse, o zaman Hristiyan, kişinin Kutsal Kitabın öğrettiklerini 
gerçekten bilmediğini veya kabul etmediğini bilirdi.  

Pentekost'tan sonraki ilk birkaç yüzyıl boyunca kilise, Üçlübirlik, Mesih'in vücut 
bulması (enkarnasyon) ve Kutsal Ruh'un kimliği hakkında net açıklamalar yapmayı 
gerekli buldu. Sapkınlığa karşı bir savunma olarak öğretisel standartlar oluşturdular. 
İnanç Bildirgelerinin her Hıristiyanın inandığı temel gerçeklerin özetleri olması 
amaçlandı. 

İnanç Bildirgeleri her konuyu kapsayamazdı, ancak bir kişi bu ilk inanç 
bildirgelerindeki herhangi bir şeyi inkar etseydi, bir Hıristiyan olarak kabul edilemezdi. 
Onlar Hıristiyan inancını tanımlama girişimiydi.  

İşte kilisenin ilk üç İnanç Bildirgesi şunlardır. 

Elçilerin İnanç Bildirgesi 

Elçilerin İnanç Bildirgesi, havariler tarafından yazılmamıştır, ancak ikinci yüzyılda 
havarilerin öğretilerini ifade etmek için yazılmıştır. 

Göğün ve yerin Yaratıcısı, Her Şeye Gücü Yeten Baba Tanrı'ya inanıyorum;  

Ve Bakire Meryem’den doğan Kutsal Ruh tarafından gebe kalınan O’nun biricik 
Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'e inanıyorum. O, Pontius Pilatus döneminde acı çekti; 
çarmıha gerildi, öldü ve gömüldü; cehenneme indi; üçüncü gün ölümden 
dirildi; göğe yükseldi ve Her Şeye Kadir Baba Tanrı'nın sağında oturdu; oradan 
ölüleri ve dirileri yargılamaya gelecek.  

 
425 1. Yuhanna 4:3 
426 2. Yuhanna 9 
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Kutsal Ruh'a; kutsal evrensel (Katolik) Kiliseye; kutsalların paydaşlığına; 
günahların bağışlanmasına; bedenin dirilişine; ve sonsuz yaşama inanıyorum. 
Amin.  

Görünüşe göre bu İnanç Bildirgesinin amacı, İsa'nın gerçekten insan olduğunu ve 
bakireden doğduğunu inkar edenlerin hatalarını ortaya çıkarmaktı. İsa'nın gerçekten 
öldüğünü veya fiziksel olarak ölümden dirildiğini inkar edenler de vardı.  

Elçilerin İnanç Bildirgesinde Kutsal Ruh hakkında çok az şey söylenir. Bunun nedeni 
kilisenin Kutsal Ruh'un kim olduğunu bilmemesi değildir; asıl neden O’nun kimliğiyle 
ilgili sapkınlıkların henüz kiliseye meydan okumamış olmasıdır. Katolik terimi basitçe 
"evrensel" anlamına gelir ve tek bir gerçek kilise olduğunu açıklar. "Günahların 
bağışlanması", işlerden veya ritüellerden ziyade lütufla kurtuluş anlamına gelir.  

İznik İnanç Bildirgesi 

İznik İnanç Bildirgesi 325'te bir kilise konseyinde oluşturulmuştur. Amacı, Mesih'in 
tanrısallığı ve Kutsal Ruh öğretilerini korumaktır. 381'de başka bir konseyde birkaç 
ifade daha eklendi. Bu inanç bildirgesi, daha önce gündeme gelmeyen bazı sorunları 
ele alır. 

Yeri ve göğü, görünen ve görünmeyen her şeyi yaratan, her şeye kadir tek 
Baba Tanrı’ya inanıyorum. 

Ve tek Rab İsa Mesih, Tanrı'nın evlat edinilmiş biricik Oğlu; tüm dünyalardan 
önce Babasından doğan, Tanrı'dan Tanrı, Işıktan Işık, gerçek Tanrı'dan gerçek 
Tanrı, doğmuş, yaratılmamış; Baba ile aynı özden olan; kendisi tarafından 
herşeyin yapıldığı; bizim için insanlar ve kurtuluşumuz için gökten inen ve 
Bakire Meryem'in Kutsal Ruhu tarafından beden alan ve insan olan Pontius 
Pilatus'un yönetiminde bizim için çarmıha gerildi; acı çekti ve gömüldü ve 
üçüncü gün Kutsal Yazılara göre yeniden dirildi ve cennete yükseldi; ve 
Baba'nın sağında oturuyor; ve hem dirileri hem de ölüleri yargılamak için 
görkemle tekrar gelecek: krallığının sonu olmayacak. 

Ve Baba ve Oğul'dan kaynaklanan Yaşamın Rabbi ve yaşam Veren Baba ve 
Oğul ile birlikte tapınılan ve yüceltilen; peygamberler aracılığıyla konuşan 
Kutsal Ruh'a inanıyorum ve evrensel ve elçisel Kiliseye inanıyorum; Günahların 
bağışlanması için olan tek vaftizi kabul ediyorum ve ölülerin dirilişini ve gelecek 
dünyada ki yaşamı bekliyorum. Amin. 

► Elçilerin İnanç bildirgesinde görmediğimiz ama İznik İnanç Bildirisinde gördüğünüz 
şeyler nelerdir? 

Burada, Üçlübirliğin üç kişisi hakkındaki genişletilmiş ifadeleri görüyoruz. İsa'nın Tanrı 
olduğuna inandığını iddia eden, ancak onun tanrılığını küçümseyenlere karşı Mesih’in 
tam tanrılığı korunacak şekilde  vurgulanmıştır. O ebedidir ("tüm alemlerden önce") 
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yaratılmamıştır ve Baba'yı oluşturan her şey O’nu da oluşturur. İsa, Baba'nın Tanrı 
olarak adlandırılmasına sebep olan aynı sebeplerden dolayı Tanrı olarak adlandırılır.  

Kutsal Ruh'a tıpkı Baba ve Oğul’a tapıldığı gibi tapınılmalıdır ki bu onun Tanrı olduğunu 
onaylar. 

Kalkedon İnanç Bildirgesi 

Kalkedon İnanç Bildirgesi 451'de yazılmıştır. Amacı, Mesih'in vücut alması ile ilgili 
(enkarnasyon) öğretilerini korumaktır. Bu İnanç Bildirgesinin ifade tarzını anlamak 
kolay değildir. Yazarların kaygısı, hiçbir yönü anlamsız hale gelecek kadar 
küçültülmeden, Mesih'in tam Tanrı’lığı ve tam insanlığı öğretisini korumaktır. 

Sonunda yazarlar, bu öğretilerin hem ayetlere hem de kilise geleneklerine uygun 
olduğunu düşündüklerini belirttiler. Yeni fikirler geliştirmiyor, kilisenin her zaman 
inandığı şeyi savunuyorlardı.  

O halde, bizler, kutsal Babaları izleyerek, tek bir rızayla, tek ve aynı Oğul, 
Rabbimiz İsa Mesih'i, Tanrılıkta aynı ve aynı zamanda insanlıkta mükemmel 
olanı insanlara itiraf etmeyi öğretiyoruz; gerçekten Tanrı ve gerçekten insan, 
makul [akılcı] bir ruh ve bedenden; Tanrılığa göre Baba ile eş-özlü [eş-özsel] 
ve insanlığa göre bizimle eş-özlü; her şeyde bizim gibi, ama günahsız; Tanrılığa 
göre Baba'nın tüm çağlarından önce doğmuştur ve bu son günlerde, bizim için 
ve kurtuluşumuz için, insanlığa göre Tanrı'nın Annesi olan Bakire Meryem'den 
doğmuştur; bir ve aynı Mesih, Oğul, Rab doğmuştur ancak iki doğada, 
karıştırılmadan, değişmez bir şekilde, bölünmez bir şekilde, ayrılamaz bir 
şekilde kabul edilir; tabiatların ayrımı hiçbir şekilde birlik tarafından ortadan 
kaldırılmaz, aksine her bir tabiatın mülkiyeti korunur ve tek bir Kişide ve bir 
Varoluşta birleşir, bölünmez veya iki kişiye bölünmez, tek ve aynı Oğul ve 
yalnızca Doğuştan, Söz Tanrı, Rab İsa Mesih; peygamberlerin başlangıçtan beri 
O'nun hakkında [bildirdikleri] ve Rab İsa Mesih'in Kendisinin bize öğrettiği ve 
kutsal Babaların imanının bize aktardığı gibi.     

► Bu inanç bildirgesinde özellikle vurgulanan bazı şeyler görüyor musunuz? 

İsa'nın Tanrı’lığı, İsa'nın sadece gökte sahip olduğu ama yerde sahip olmadığı bir şey 
değildir. İlk Hıristiyanlar, İsa'nın gerçekten bedende Tanrı olduğuna inandılar. O, 
yeryüzündeyken Tanrı'nın ve insanın niteliklerine tamamen sahipti. Mesih'in bu 
doğasını, Kurtarıcı olarak benzersiz bir yeterlilik (nitelik) olarak kabul ettil 

Günümüzdeki Kiliselerin İnanç Bildirgeleri 

Kilisenin kuruluşundan bu yana yüzyıllar geçti. Dünya birçok yönden değişti. Birçok 
dini inanç gelişti. 

Bazı insanlar aynı kalması gereken hiçbir öğretinin olmaması gerektiğini düşünürler. 
İstediklerine inanmakta özgür hissederler ve hala kendilerine Hıristiyan derler.  
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► Kilisenin ilk inanç bildirgelerine inanmamız gerekli mi? 

İlk inanç bildirgelerinde anlatılan İncil'in Tanrısı değişmez. İlk Hıristiyanlar, Tanrı'nın 
kendilerini onların Tanrı’ya olan inançları karşılığında kurtardığını biliyorlardı. 
Tanrı'nın doğası ve kurtuluş yolları hakkındaki bu açıklamalar, başlangıçtan itibaren 
temel Hıristiyanlık idi. 

Bu, bir kişinin tüm öğretilerinde haklı olmadıkça kurtulmayacağı anlamına gelmez. 
Müjde için tüm öğretiler gerekli değildir. Kişi doğru olduğunu bildiğini inkar edemez, 
ancak bazı şeylerde yanılabilir.  

Bu dersteki tarihi inanç bildirgeleri sadece temel doktrinlerden bahseder. Eğer bir 
kilisenin bu esaslardan farklı bir Tanrı görüşü varsa, aynı zamanda farklı bir kurtuluş 
yolu icat etmelidir, bu da başka bir müjdedir. Bunu yaparlarsa, kendilerine Hristiyan 
dememelidirler çünkü yeni bir din icat ediyorlar. 

Elbette her insan istediğini düşünmekte özgürdür ama Hristiyan inancına sahip 
değilse Hristiyan değildir. O başka bir şeydir.  

İlk birkaç yüzyılda bugünkü gibi mezhepler 
yoktu. Bir kilise vardı. O yüzden inanç bildirgeleri 
tüm kilisenin beyanlarıydı. Bugün, Kutsal Kitabın 
otoritesine saygı duyan kiliseler, diğer birçok 
fikirde aynı fikirde olmasalar da, inanç 
bildirgelerinin inançlarına sahiptir. 

İlk kilise, Tanrı ile ilişkinin en önemli şey olduğunu biliyordu. Tanrı ile olan ilişkileri 
aracılığıyla kurtulduklarını biliyorlardı. Bu nedenle, Tanrı'nın nasıl olduğunu 
bildiklerinden emin olmaları onlar için çok önemliydi.  

Yahuda kitabı, başlangıçta kiliseye teslim edilen inancı savunmamız gerektiği 
konusunda bizi uyarır.427 Müjdeyi vaaz etmede, inananları öğrenci olarak yetiştirmede 
ve hizmete çağırdığı kişileri eğitmede sadakatle hizmet ederken, Tanrı kendi gerçeğini 
mesh etsin.  

Kaçınılması Gereken Hata: Mezhepsel Dışlayıcılık  

Bir örgütte birleşmiş bir grup kiliseye mezhep denir. Hıristiyan olduğunu iddia eden 
binlerce mezhep vardır. Mezheplere ait olmayan binlerce bağımsız kilise vardır.  

Bazen mezhepler müjdeleme ile başlar. Bir bölgede çok sayıda inancını değiştiren 
varsa ve onlarla ilgilenecek bir mezhep yoksa, yeni bir mezhep oluşabilir. Bir ülkedeki 
bir misyon örgütünün çalışmasından bir mezhep başlayabilir.  

 

 
427 Yahuda 3 

“Ancak yeni olan her doktrin 
yanlış olmalıdır; çünkü eski din 

tek gerçek dindir; ve 
‘başlangıçtan beri olan’ ile aynı 
olmadıkça hiçbir doktrin doğru 

olamaz.” 
 - John Wesley, “İnananların 

Günahı Üzerine” başlıklı vaazdan. 
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Bazen bir mezhep, önemli bir doktrinin içinde bulundukları kilise tarafından 
reddedildiğine veya ihmal edildiğine inanan bir grup insan tarafından başlatılır. 
Doktrin olarak doğru olma niyetiyle yeni bir mezhep başlatırlar. Zamanla doktrinlerini 
geliştirmeye devam ederler. Kutsal Kitabı diğer Hıristiyan gruplarından farklı 
anladıkları için doktrinleri diğer mezheplerden farklıdır. 

Mezhepler ayrıca ibadet için uygun form ve Hıristiyan yaşamının ayrıntıları hakkında 
gelenekler geliştirir. Mezhepler geleneklerinde birbirinden farklıdır.  

Çoğu Hıristiyan mezhebi kendisinin tek gerçek kilise olduğunu iddia etmez. Eğer bir 
örgüt dünyadaki Tanrı'nın tüm kilisesinin kendisi olduğunu iddia ederse, ona 
güvenilmemelidir.  

İnançsızlar, Hristiyanlığa bölünmeleri ve çeşitliliği nedeniyle itiraz ederler. 
İnançsızlar, Hristiyanlığın çeşitli mezheplerinin birbiriyle çeliştiğini düşünürler. 
Dünyadaki birçok insan, Hristiyanlar arasında bir birliğin olmadığını düşünür.  

Gerçekten Hıristiyan olan bir mezhep veya yerel kilise, erken Hıristiyan inanç 
bildirgelerinin öğretilerine inanır. Bu, tüm Hristiyan örgütleri arasında var olan 
öğretisel birliktir. Daha küçük öğretisel meseleler ve gelenekler üzerinde büyük 
çeşitlilik vardır, ancak bir kilisenin bu farklılıklar nedeniyle Hıristiyan bir kilise 
olmadığını söylememeliyiz. 

Kaçınılması Gereken Hata: Kişisel Kanaatleri Yanlış Uygulamak 

Bir Hristiyan, Tanrı ile ilişki içinde yaşadığı için, İncil'in gerçekliği hakkındaki anlayışını 
geliştirir. Her zaman başkalarının sahip olduğu sonuçlara varmaz. Gerçeği günlük 
hayata uygularken, diğer Hıristiyanların yaptıklarından farklı olan, kendisi için geçerli 
olacak kurallar geliştirecektir. 

Bir birey inançları hakkında düşünürken, artık bir Hıristiyan olmadığına karar 
vermedikçe, erken Hıristiyanlığın temel doktrinlerini reddetme konusunda kendini 
özgür hissetmemelidir.  

Bir Hristiyan, kendi kilisesinin yerleşik öğretilerine de inanabilmelidir.  

Jake, kilisesinin öğrettiği bazı öğretilere inanmıyor. Bu öğretilere inanmadığı için 
kilisesini tam olarak destekleyemez. Bu sebeple Jake bu kilisenin üyesi olmamalıdır. 
O, kilisesinin öğretilerinin yanlış olduğuna inanıyorsa, bir üye olarak kiliseye 
gerçekten bağlı kalamaz. 

Bireysel bir Hristiyan, kilisesinin öğretileri tarafından yönlendirilecek, ancak kilisesinin 
diğer üyelerinden bile farklı kişisel inançlara sahip olacaktır. Kişisel bir inanç (kanaat), 
Kutsal Kitap’ta doğrudan belirtilen bir şey değildir; birinin Kutsal Kitaptaki hakikati 
bir meseleye uygulama girişimidir.  
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Her Hristiyan, Kutsal Kitapta’ki gerçeği kendi durumlarına dürüstçe uygulamalıdır, 
ancak başkalarını kendi sonuçlarına göre yargılamakta acele etmemelidir. Tüm 
Hristiyanların ilk inanç bildirgelerinin öğretilerini benimsemelerini beklemek bizim için 
doğrudur ve kilise üyelerinin kendi kiliselerinin öğretilerine sahip olmalarını 
beklemekte doğrudur, ancak bir Hıristiyanın başkalarının kendi kişisel inançlarının 
tümüne katılmasını beklemesi doğru değildir. 

Sınıf, “İnanç Beyanı”nı en az iki kez birlikte okumalıdır.  

İnanç Beyanı 

Kutsal Yazılar bize Hristiyanlığın orijinal öğretilerine tutunmamızı ve savunmamızı 
söyler. İlk Hristiyanlar sevindirici haber ve Tanrı ile olan ilişkimiz için gerekli olan asıl 
inançları belirtmişlerdir. Bu ifadeler hala temel Hristiyanlığı tanımlamaktadır. 

15. Ders Ödevleri  

(1) Bölüm Ödevi: Her öğrenciye aşağıda listelenen bölümlerden biri atanacaktır. Bir 
sonraki ders oturumundan önce, pasajı okumalı ve bu dersin konusu ile ilgili ne 
söylediği hakkında bir paragraf yazmalıdır. 

• Titus 1:7-14 
• Yahuda 3-13 
• 1. Timoteos 4:1-7 
• 1. Timoteos 3:16  
• 1. Yuhanna 4:1-3, 14-15, ve 5:12 

(2) Test: Bir sonraki derse Ders 15 üzerinden bir test ile başlayacaksınız. Hazırlık 
aşamasında test sorularını dikkatlice inceleyin. 

(3) Öğretme Ödevi: Ders dışı öğretim zamanlarınızı planlamayı ve raporlamayı 
unutmayın. 

Ders 15 Testi 

(1) İnanç Bildirgesi nedir? 

(2) İlk Hıristiyanlar için İsa hakkındaki gerekli olan iki ifade neydi? 

(3) Kutsal Yazılarda birkaç beyanda (ifadede) bulunan ilk inanç bildirgesi için referans 
nedir? 

(4) Elçilerin İnanç Bildirgesinin amacı neydi? 

(5) İznik İnanç Bildirgesinin amacı neydi? 

(6) Kalkedon İnanç Bildirgesinin amacı neydi? 
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Önerilen Kaynaklar  
 

Bu metinde tartışılan konular hakkında daha fazla çalışmak için lütfen aşağıdaki 
kaynaklara bakın. 

Tanrı’nın Kitabı 

Dockery, David S. Christian Scripture. Nashville: Broadman and Holman, 1995. 

Tanrı’nın Nitelikleri 

Purkiser, W.T., ed. Exploring Our Christian Faith. Kansas City, MO: Beacon Hill Press, 
1960. 

Tozer, A.W. The Knowledge of the Holy. New York: Harper and Row, 1961. 

Üçlübirlik 

Morey, Robert. The Trinity: Evidence and Issues. Iowa Falls: Word Bible Publishers, 
1996. 

White, James. The Forgotten Trinity: Recovering the Heart of Christian Belief. 
Minneapolis: Bethany House Publishers, 1998. 

İnsanlık 

Purkiser, W.T., ed. Exploring Our Christian Faith. Kansas City, MO: Beacon Hill, 1978.  
(See Chapter 10: “What is Man?”) 

Günah 

Wesley, John. “The Doctrine of Original Sin,” in The Complete Works of Wesley. Vol. 
9. 

Wilcox, Leslie. Profiles in Wesleyan Theology. Salem, OH: Schmul Publishing, 1985. 
(See Chapter 7: “Origin and Nature of Sin,” 141-170.) 

Ruhlar 

Lewis, C. S. The Screwtape Letters. New York: Macmillan Co., 1968. 

Wesley, John. “Satan’s Devices.” Wesley’s 52 Standard Sermons. Salem, OH: Schmul 
Publishing, 1988. 

Mesih 

Strobel, Lee. The Case for Christ. Grand Rapids: Zondervan, 1998. 

Zacharias, Ravi. Jesus Among Other Gods. Nashville: Word Publishing, 2000. 
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Kurtuluş 

Purkiser, W. T., ed. Exploring Our Christian Faith. Kansas City, MO: Beacon Hill Press, 
1960. (See Chapter XI and XII: “Man’s Predicament,” and “The Doctrine of 
Atonement.”) 

Wilcox, Leslie. Profiles in Wesleyan Theology. Salem, OH: Schmul Publishing, 1985.  
See Chapters 9-10: “Atonement” and “Conditions of Reconciliation,” 171-214. 

Wiley, H. Orton and Culbertson, Paul T. Introduction to Christian Theology. Kansas 
City, MO: Beacon Hill Press, 1946. 

Kurtuluş Konuları 

Shank, Robert. Life in the Son. Minneapolis: Bethany House Publishers, 1989. 

Wiley, H. Orton and Culbertson, Paul T. Introduction to Christian Theology. Kansas 
City, MO: Beacon Hill Press, 1946. 

Kutsal Ruh 

Carter, Charles. The Person and Ministry of the Holy Spirit: A Wesleyan Perspective.  
Grand Rapids: Baker Book House, 1974. 

Murray, Andrew. Andrew Murray on the Holy Spirit. New Kensington: Whitaker 
House, 1998. 

Kilise 

Noll, Mark. Turning Points. Grand Rapids: Baker Academic, 1997. 

Oden, Thomas. Life in the Spirit. Peabody: Prince Press, 2001. 

Ebedi Kader 

Lewis, C. S. “The Weight of Glory,” in The Weight of Glory and Other Addresses. New 
York: Macmillan Publishing, 1980. 

Purkiser, W.T., ed. Exploring Our Christian Faith. Kansas City, MO: Beacon Hill Press, 
1967. (See Chapter XXVIII, “The Future Life.”) 

Wesley, John. “The Great Assize.” Wesley’s 52 Standard Sermons. Salem, OH: 
Schmul Publishing, 1988. 

Dünyanın Sonundaki Olaylar 

Ladd, George Eldon. The Blessed Hope. Grand Rapids: Eerdmans, 1992. 

Wiley, H. Orton & Culbertson, Paul T. Introduction to Christian Theology. Kansas City, 
MO: Beacon Hill Press, 1949. 
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Eski İnanç Bildirgeleri 

Gonzalez, Justo L. The Story of Christianity, Vol. I. New York: Harper, 2010. 

Noll, Mark. Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity. Grand 
Rapids: Baker, 2012. 

  



 
 

149 
 

Hristiyan İnançları 
Ödevlerin Kaydı 
 

Öğrenci Adı _____________________________________ 

Initial when each assignment has been completed. The tests are considered 
"complete" when the student achieves a score of 70% or higher. All assignments 
must be successfully completed to receive a certificate from Shepherds Global 
Classroom. 

Ders Pasaj Test Sınıf Dışı Öğretim 

1   Tarih Yer 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

Shepherds Global Classroom'dan Sertifika Talebi  

Shepherds Global Classroom Bitirme Sertifikası başvurusu www.shepherdsglobal.org  
adresindeki web sayfamızda tamamlanabilir. Sertifikalar, öğrencileri adına başvuruyu 
tamamlayan eğitmenlere ve yardımcılara SGC başkanından dijital olarak iletilecektir.  

http://www.shepherdsglobal.org/
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Shepherds Global Sınıfı Kurs Açıklamaları  
 

ÖĞRETIYLE İLGILI TEMEL KURSLAR  

Hristiyan İnanışları 

Bu, İncil, Tanrı, insan, günah, Mesih, kurtuluş, Kutsal Ruh, Kilise ve en sondaki olaylar 
hakkındaki Hıristiyan öğretilerini açıklayan sistematik bir teoloji kursudur.  

Romalılar 

Bu ders, kilisede tartışmalı olan çeşitli konuları tartışarak, Romalılar kitabında 
açıklandığı gibi kurtuluş teolojisini ve vazifeleri (misyonları) öğretir.  

Eskatoloji 

Bu kurs, Daniel ve Vahiy kitaplarını peygamberler kitaplarının diğer bölümleriyle 
birlikte öğretir ve Mesih'in dönüşü, nihai yargı ve Tanrı'nın ebedi krallığı gibi temel 
öğretileri vurgular.  

Kutsal Yaşam Öğretisi ve Uygulanması  

Bu kurs, Tanrı'nın bir Hristiyan’dan beklediği ve yetkili kıldığı kutsal yaşamın İncil'deki 
bir tanımını verir. 

Kilise Öğretisi ve Uygulanması  

Bu kurs, Tanrı'nın kilise için belirlediği tasarıyı ve planı ve kilise üyeliği, vaftiz, cemaat, 
ondalık ve manevi liderlik gibi İncil'deki konuları açıklar.  

KUTSAL KITAP ARAŞTIRMA KURSLARI  

Eski Ahit’i Keşfetmek 

Bu ders Eski Ahit'in 39 kitabının temel içeriğini ve öğretilerini öğretir  

Yeni Ahit'i Keşfetmek 

Bu ders Yeni Ahit'in 27 kitabının temel içeriğini ve öğretilerini öğretir.  

Kutsal Kitabı Yorumlama İlkeleri 

Bu kurs, yaşamımızı ve Tanrı ile ilişkimizi yönetmek için Kutsal Kitabı doğru 
yorumlamanın ilke ve yöntemlerini öğretir.  
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MÜJDECILIK VE ÖĞRENCI YETIŞTIRME KURSLARI  

İnancı Savunmaya Giriş (Apologetics) 

Bu ders Hristiyan dünya görüşünün bilimsel, tarihsel ve felsefi temellerini ve Hristiyan 
inancının akıl ve gerçeklikle nasıl tutarlı olduğunu gösterir.  

Dünya Dinleri ve Tarikatları 

Bu kurs, müjdeci inananlara on sekiz farklı dini grubun öğretilerini ve onlara uygun 
nasıl tepki verilebileceği hakkında bir anlayış kazandırır.  

Kutsal Kitaba göre Müjdeleme ve Öğrenci Yetiştirme 

Bu kurs, müjdeleme yöntemlerine rehberlik eden Kutsal Kitabın ilkelerini sunar. 
Müjdelemenin biçimlerini açıklar ve yeni inananları öğrenci olarak yetiştirmede 
kullanılacak dersleri sağlar.  

Manevi Oluşum  

Bu kursta öğrenciler, İsa'nın tutumlarına sahip olmayı, İsa'nın Babasıyla ilişki kurduğu 
gibi Tanrı ile ilişki kurmayı, İsa gibi kendimizi alçaltmayı, İsa'nın ruhsal ve kişisel 
disiplinlerini uygulamayı, İsa gibi acılara dayanmayı ve İsa'nın oluşturduğu Hıristiyan 
topluluğuna (Kilise) katılmayı öğrenir.  

Pratik Hristiyan Yaşamı  

Bu kurs, paranın kullanımına, ilişkilere, çevresel konulara, hükümetle ilişkilere, insan 
haklarına ve pratik yaşamın diğer alanlarına Kutsal Yazıdaki ilkeleri uygular.  

HRISTIYAN LIDERLIĞI KURSLARI  

Hizmetteki Liderlik 

Bu kurs, liderlere değerleri keşfetme, amacı gerçekleştirme, vizyonu paylaşma, hedef 
belirleme, strateji planlama, harekete geçme ve başarıyı tecrübe etme sürecinde 
rehberlik etmeyi öğretirken Hristiyan karakterini vurgular.  

İsa'nın Hayatı ve Hizmeti  

Bu kurs, 21. Yüzyılda hizmet ve liderlik etmek için bir model olarak İsa'nın yaşamını 
inceler.  

İletişim İlkeleri  

Bu ders iletişim kurma teolojisini, etkili konuşma yöntemlerini ve Kutsal Kitap 
vaazlarını hazırlama ve sunma yöntemlerini öğretir.  
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Hristiyan İbadetine Giriş  

Bu ders, ibadetin inananın yaşamının tüm yönlerini nasıl etkilediğini açıklar ve 
bireysel ve cemaatçe yapılan ibadet uygulamalarına rehberlik etmesi gereken ilkeleri 
öğretir.   

KILISE TARIHI KURSLARI  

Kilise Tarihi İncelenmesi 1  

Bu ders, kilisenin amacını (vazife-misyon) nasıl yerine getirdiğini ve ilk kiliseden 
Reform'a kadar olan dönem boyunca temel doktrini nasıl koruduğunu açıklar.  

Kilise Tarihi İncelenmesi 2  

Bu ders, kilisenin Reformdan modern zamanlara kadar olan dönem boyunca nasıl 
genişlediğini ve zorluklarla nasıl yüzleştiğini açıklar. 

 

https://translate.google.com.tr/contribute
https://translate.google.com.tr/contribute
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