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GİRİŞ 

Gerçek bir Hristiyan olmanın tek yolu inanmak ve Mesih’te vaftiz edilmektir. 

(Galatyalılar 3:27).  

Ancak vaftiz edilmeden önce Kutsal Kitabın öğretisini anlamalı ve ona 

inanmalıyız. 

(Elçilerin İşleri 8:12). 

 

Bu kitapçık nasıl kullanılmalıdır ? 

 

Bu kitapçık, vaftiz edilmek isteyenleri eğitmeye yardımcı olmak içindir. 

Eğitmen için tasarlandığından ötürü vaftiz edilmek isteyen kişiye 

verilmemelidir. Vaftiz için yapılan bir görüşmede kullanılacak bir soru listesi 

değildir. Bu kitapçık kullanılarak hazırlananlarla farklı şekilde ifade edilmiş 

sorularla ve farklı bir formatta röportaj yapılmalıdır. Görüşmelerle ilgili yardım, 

diğer CBM kılavuzlarında veya CBM Linkman’inizin tavsiyesi ile 

verilmektedir. 

 

Vaftiz edilmek isteyen birini aceleye getirmeye çalışmayın. Pek çok kişinin 

Kutsal Kitabı vaftiz edecek kadar iyi anlayabilmesi için en az bir veya iki yıl 

boyunca çalışması gerekir. Uzun süredir Kutsal Kitabı inceliyorlarsa, birkaç ay 

içinde bu kitapçık üzerinde çalışabilirler. 

 

Kişiyi,Kutsal Kitap okuma ve ruhsal gelişim için çok çalışmaya teşvik edin. 

Bunlar o kişiyi ebedi yaşama götürecek. Onu günde en az yarım saatini (her 

gün) Kutsal kitabı okumaya ve okunanlar hakkında dua ederek düşünmeye 

teşvik edin. 



Her seferinde bir soru alın. Soruyu ve yanıtı okuyun ve onlarla birlikte yanıtta 

alıntılanan Kutsal Kitap bölümlerini inceleyin. Bağlamı açıkladığınızdan ve 

sorunun anlaşıldığından emin olun. Bir sonraki soruya geçmeden önce cevabı ve 

alıntılanan Kutsal Kitap bölümlerini okuyun. 

 

Kişiyi, alıntılanan Kutsal Kitap bölümleri de dahil olmak üzere notlar almaya 

teşvik edin. Cevapları doğrudan kopyalamalarına izin vermekten kaçının. 

Bu kitapçık üzerinde çalışmanın yanı sıra, vaftiz için hazırlanan herhangi biri 

her gün Kutsal Kitap’ın bir veya daha fazla bölümünü dua ederek okumalıdır. 

Bunu yapmanın en iyi yolu, başka bir kitapçık olan The Bible Companion’da 

verilen günlük okuma programını takip etmektir. Herhangi bir Christadelphian 

(CBM) topluluğundan veya bu kitapçığın yayıncılarından bir kopya 

edinebilirsiniz. 

 

Talimat verilen kişinin İngilizce İncil’i yoksa, tercihen ESV, RSV veya NKJV, 

bu kitapçıkta atıfta bulunulan bölümlerin, kullanılan çeviride doğruluğunu 

kontrol ettiğinizden emin olun. 

  



1- KUTSAL KİTAP 

1.1 Kutsal Kitap Nedir ? 

Dünyada Kutsal Kitap gibi başka bir kitap yoktur çünkü: 

a) Kutsal Kitap Tanrı’nın sözüdür.O’nun erkeklere ve kadınlara 

mesajıdır.(İbraniler 1: 1-2; 2 Timoteos 3: 16-17). 

b) Kutsal Kitap bize; Tanrı, Efendimiz İsa Mesih ve kurtuluş hakkında 

gerçek bilgi veren tek kitaptır. (İbraniler 1: 1-2; Mezmurlar 138: 2; 

2.Timoteos 3:16; Mezmurlar 119: 160). 

c) Tanrı'nın Kutsal Ruhu ile yönlendirilen insanlar tarafından yazılmıştır. (2 

Petrus 1:21; 1 Petrus 1:11). 

d) Kutsal Kitap öğretisine inanan ve itaat eden herkese sonsuz yaşam vaat 

eder. (Yuhanna 17: 3; Romalılar 2: 7; 2.Petrus 1:11). 

 

 

1.2 Kutsal Kitaptaki mesajı en iyi nasıl anlayabiliriz? 

a) Kutsal Kitabın mesajını anlamak ve bu mesaja inanmak için, Tanrı'nın 

okumamızla ilgili bizleri kutsamasını dua yoluyla dileyerek,düzenli olarak 

okuma yapmamız gerekir. (1 Timoteos 4:13; Mezmurlar 119: 103-105; 

Yeremya 15:16). 

b) Kutsal Kitabı en iyi açıklayan kendisidir. Kutsal Kitap'ın bazı bölümleri 

diğer bölümleri anlamamıza yardımcı olur. (Luka 24: 25-27; 1 Korintliler 

2:13) 

2 – TANRI 

2.1 Kutsal Kitap Tanrı hakkında ne öğretir? 

a) O tek gerçek Tanrı'dır. (Yeşaya 44: 8; 45: 5; Çıkış 20: 3; Efesliler 4: 6). 

b) Tanrı Ruhtur. (Yuhanna 4:24). 

c) Tanrı, her şeyin Yaratıcısıdır. (Yaratılış 1: 1; Yeşaya 45:18). 

d) Tanrı her şeyi kontrol eder ve düşüncelerimiz dahil her şeyi bilir. (Yeşaya 45: 

7; Mezmurlar 139: 1-12). 

e) Yalnızca TEK Tanrı vardır. (Yasanın Tekrarı 6: 4; Malaki 2:10; Markos 

12:29  1.Korintliler 8: 6). 



f) Tanrı kutsal ve gerçektir. (Çıkış 15:11; Yeşaya 6: 3; Mezmurlar 19: 9). 

g) Tanrı nazik ve merhametlidir. (Çıkış 34: 6; Romalılar 2: 4; Mezmurlar 103: 8-

14). 

h) Tanrı adildir ve kötüleri cezalandıracaktır.(Yasanın Tekrarı 32: 4; Mezmurlar 

145: 20; Romalılar 1:18). 

i) Tanrı'nın,dünyanın ve insan ırkının geleceği için bir planı vardır. (Çölde 

Sayım 14:21; Yeşaya 45:18; Vahiy 21: 4). 

j) Tanrı, Efendimiz İsa Mesih'in Babasıdır.(Matta 3:17; Luka 1: 3-5; İbraniler 1: 

2-5; 1.Petrus 1:3). 

3-İNSAN 

3.1 İnsan nasıl yaratıldı? 

İnsanlar,hem erkek hem de kadın olarak 'Tanrı'nın suretinde' yaratıldı.(Yaratılış 

1:27).  

Tanrı ilk insanı topraktan yarattı, ona hayat verdi ve böylece insan yaşayan bir 

varlık oldu. (Yaratılış 2: 7).  

Kadın, Adem'in yanında bir yardımcı olarak yaratıldı. (Yaratılış 2:18). 

3.2 Kutsal Kitap insanın hayvanlardan evrimleştiği teorisini destekliyor 

mu? 

Hayır. Kutsal Kitap, Tanrı'nın ilk erkek olan Adem'i ve ilk kadın olan Havva'yı 

yarattığını, ardından diğer tüm erkeklerin ve kadınların onların soyundan 

geldiğini gösterir. (Yaratılış 1:28; 3:20; Matta 19: 4; Romalılar 5:12 ). 

3.3 Kutsal Kitap tüm insanların ölümlü olmasını nasıl açıklar ?  

Kutsal Kitabın açıklaması şu şekildedir; 

Adem Tanrı'ya isyan etti. Tanrı, ceza olarak onu ölüme mahkum etti.(Yaratılış 3: 

1-19).  

Bu ölüm laneti Adem'den bize aktarıldı, çünkü bizler Adem'in torunlarıyız ve 

onun aracılığıyla doğal olarak Tanrı'ya karşı isyankârız. (Romalılar 3: 9-10; 

Yeremya 17: 9; Markos 7: 21-23; Romalılar 5:12). 

 



3.4 Günah nedir? 

Günah, Tanrı'ya itaat etmemek ve onu sevmemek demektir. Tanrı'nın emirlerini 

her çiğnediğimizde günah işlemiş oluruz. Günah işlediğimizin farkında olmasak 

dahi bu gibi şeyler hâlâ günahtır.(1.Yuhanna 3: 4; Levililer 4:27, Yakup 4:17). 

3.5 Ölüm nedir? 

Ölüm, günahın cezasıdır. (Yaratılış 2:17; Romalılar 6:23; Hezekiel 18: 4). 

3.6 İnsanlar öldüklerinde ne olur? 

İnsanlar öldüklerinde varlıkları sona erer. Ölü insanlar düşünemez, hiçbir şey 

yapamaz veya hiçbir şey hissedemezler. Derin ve rüyasız bir uykudaymış gibi 

bilinçsizdirler. (Mezmurlar 6: 5; 49: 12,14,20; 146: 3-4; Vaiz 9: 5-6; Yuhanna 

11: 11-14). 

3.7 Bedenim öldükten sonra ruhum yaşamaya devam edecek mi? 

Hayır. Kutsal Kitap ruhun ölümsüzlüğünden bahsetmez. İnsan, hayvan, kuş, 

balık veya böcekler olsun, yaşayan her şey için 'ruh' kelimesi kullanılır. Kutsal 

Kitap ruhların öleceğini öğretir. (Hezekiel 18: 4,20; Mezmurlar 89:48). 

3.8 Bizim için şimdiki yaşamımızdan sonrasına dair herhangi bir umut var 

mı ? 

Evet umut vardır ama sadece İsa Mesih'tedir. İsa, hem günahın hem de ölümün 

üstesinden geldi. O tekrar yeryüzüne geldiğinde ölüler diriltilecek ve 

yargılanacak. Ona sadık olanlar,krallığında sonsuz yaşamla ödüllendirilecekler. 

(2.Timoteos 1:10; 1.Korintliler 15: 21-23; Daniel 12: 2; Yuhanna 5: 28-29; 

Matta 25: 31-34). 

 

(Bununla ilgili daha fazla bilgiyi 12. Bölümde bulacaksınız.) 

 

  



4-CEHENNEM 

4.1 Cehennem Nedir ? 

Cehennem kelimesi Kutsal kitabın bir çok yerinde ebedi ölümü / yok oluşu 

simgelerken bazı bölümler de “mezar | Grekçesi Gehenna” olarak da ifade edilir. 

İsa gömüldüğünde mezara yatırıldı ve ölümden dirildiğinde mezardan dirildi.  

(Hezekiel 32: 27-29; Elçilerin İşleri 2: 25-31) 

4.2 İsa neden cehennemden ateş ve ceza yeri olarak bahsetti? 

Yeni Ahit ilk olarak Grekçe yazılmıştır ve Efendimiz İsa'nın cehennem 

ateşinden söz ederken kullandığı Grekçe sözcük Gehenna'dır. Bu, Markos 9: 43-

48 ve Matta 10:28 gibi bölümlerde  'cehennem' olarak çevrilmiş olan kelimedir 

ve aslında dünyadaki bir yerin adıdır. 

Gehenna, Kudüs'ün hemen dışında, hiç sönmeyen yangınlarla Yeruşalim'in 

çöplerini yok eden bir vadiydi. (Yeşu 15: 8). İsa'nın kastettiği, Gehenna'nın 

ateşinin Yeruşalim'in çöplerini yok etmesi gibi,Tanrı'nın kötüleri tamamen ve 

kesin olarak yok edeceğiydi. Sık sık yaptığı gibi 'Gehenna' kelimesini bir 

benzetme olarak kullanmıştı. 

5- KURTARICI İSA MESİH 

5.1 İsa Mesih kimdir? 

a) İsa Mesih, Tanrı'nın oğludur. Efendimiz’in insan olan bir babası babası yoktu, 

ancak Kutsal Ruh olarak adlandırılan Tanrı'nın gücünün, bakire olan annesi 

Meryem'de bir mucize yaratmasıyla dünyaya geldi. (Luka 1:32,35; Matta 1:20-

25; 3:17; Yuhanna 1:49; 10:36). 

b) Efendimiz, Meryem'in oğluydu ve Adem soyundan gelen bir insandı. O 

büyüdü, aç kaldı, susadı, ağladı, denenmelerden geçti, acı çekti ve herhangi bir 

insan gibi öldü. (İbraniler 2:17; Yeşaya 53: 3; Yuhanna 11:35; 19:33). 

5.2 Tanrı Oğlu İsa'nın amacı neydi? 

a) Bizim için ölmek. (Yuhanna 10: 11,15; Elçilerin İşleri 2:23). 

b) Bizlerin Tanrı’ya dönmesini sağlamak. (Efesliler 2:16; Romalılar 5:10; 

Yuhanna 14: 6). 



c) Babası olan Yüce Tanrımızı insanların anlayabileceği bir şekilde dünyaya 

açıklamak. (Yuhanna 1:18; 12:45; 14: 9; 17: 6,26). 

d) Babasının görkemli niteliklerini ( kutsallık, doğruluk, lütuf, gerçek ve sevgi) 

göstermek. (Yuhanna 1: 14-17; Romalılar 3: 24-26). 

e) Müjde'yi duyurmak. (Luka 4:18; 9: 6; 20: 1). 

f)İnsanlara,hizmet etmeyi ve itaat etmeyi öğretmek. (Luka 22:42; Yuhanna 5:30; 

8:29). 

5.3 Efendimiz  İsa bizi nasıl Tanrı’ya döndürebilir ? 

Biz babalarından kaçan çocuklar gibiyiz. Günahlarımız bizi Tanrı’dan ayırıyor. 

Efendimiz  İsa, mükemmel yaşamı ve istekli ölümüyle bizi Tanrı'ya 

döndürebilir. İsa  Meryem'den doğduğu için insandır, ancak Kutsal Ruh'un 

gücüyle de doğduğu için o aynı zamanda Tanrı'nın Oğlu'dur. Bu nedenle, 

Tanrı'nın önünde bizim temsilcimizdir. 

 Kutsal Kitap İsa için "aracı" der. Bu kelime, Tanrı'yı bize ve bizi Tanrı'ya temsil 

eden anlamına gelir. Bir insan olarak, Efendimiz  de bizim gibi denenmelerden 

geçti; ama bizden farklı olarak o her zaman günaha karşı galip geldi. İsa her 

konuda ve özellikle günahlarımız için bir fedakarlık olarak çarmıha gerilme ve 

ölüme katlanmada Tanrı'nın iradesine itaat etti. Mesih'in bu eserine gerçekten 

inandığımızda ve bunu vaftizle gösterdiğimizde (bkz.Bölüm 18), Tanrı 

günahlarımızı bağışlar ve bizi çocukları olarak kabul eder. (İbraniler 2: 14,1718; 

1 Timoteos 2: 5; İbraniler 4:15 -16; 2 Korintliler 5:21; Romalılar 8: 2-4). 

6-İSA MESİH’İN DİRİLİŞİ 

6.1 Efendimiz  İsa öldükten sonra ona ne oldu? 

Efendimiz bir mezara gömüldü, ancak Tanrı onu üçüncü gün ölümden, sonsuza 

kadar yaşaması için diriltti.(Matta 27: 57-60; 28: 1-7; Romalılar 1: 4; 1 

Korintliler 15: 3-4,20; Vahiy 1:18) 

6.2 Bu neden oldu? 

a) Efendimiz’in günahsız olması ve dolayısıyla günahın ücreti olan ölümü hak 

etmemesi sebebiyle Tanrı onu ölümden diriltti. (Romalılar 6:23; Elçilerin İşleri 

2:24; Filipililer 2: 8-11) 



b) Tanrı, Efendimiz İsa'yı ölümden dirilterek, İsa'yı gerçekten takip eden herkesi 

nasıl ödüllendireceğini de gösterdi. Mesih'e iman edersek, emirlerine itaat 

edersek ve Tanrı'nın kurtuluş için lütfuna güvenirsek, biz de son gün ölümden 

diriltileceğiz. (bkz.Bölüm 12)(1 Korintliler 15: 21-23; 2 Korintliler 4:13) -18). 

7-İSA MESİH’İN GÖĞE YÜKSELİŞİ 

7.1 Efendimiz İsa neden göğe yükseldi ? 

a) Ölümden dirilişinden kırk gün sonra, Efendimiz  İsa gökte Tanrı'nın huzuruna 

çıktı. Tanrı, Babasının tam doluluğunu paylaşması için onu meleklerden de daha 

yüce bir konuma getirdi. (İbraniler 1: 3-4; Filipililer 2: 9-10; Vahiy 5: 12-13)  

b) İsa Mesih şimdi göklerdeki Baş Rahibimizdir. Dualarımızı Rab Tanrı'ya sunar 

ve bizim adımıza aracılık eder. (Romalılar 8:34; İbraniler 4: 14-15; 7: 24-27) 

8-İSA MESİH’İN YERYÜZÜNE DÖNÜŞÜ 

8.1 İsa Mesih'in yeryüzüne geri döneceğini nereden biliyoruz? 

a) Tanrı onun yeryüzüne döneceğini  Eski Ahit'te vaat etti. (Mezmur 110: 1-2; 

Daniel 7: 13-14) 

b) Efendimiz İsa,öğrencilerine geri döneceğine dair söz verdi. (Matta 16:27; 

Vahiy 22:12) 

c) Tanrı'nın melekleri O’nun geri döneceğini söyledi. (Elçilerin İşleri 1:11). 

d) Elçiler O’nun geri döneceğini söyledi. (Elçilerin İşleri 3: 20-21; 1.Selanikliler 

4:16). 

8.2 Efendimiz İsa ne zaman gelecek? 

Yakın gelecekte Tanrı'nın belirlediği bir zamanda gelecek. İsa bize onun 

dönüşünü izleyip bekleyeceğimiz işaretler vermesine rağmen, hiç kimse o günü 

ve saati bilmiyor. (Matta 24: 42-44; Elçilerin İşleri 17:31; Romalılar 2: 6,16) 

8.3 Bunu nasıl biliyoruz? 

Luka 21: 24-27'yi okuyun ve İsa'nın dönüşüyle ilgili işaretlerin bugün nasıl 

gerçekleştiğini görün. Yahudiler İsrail topraklarına geri döndüler ve Kudüs artık 

Yahudi olmayanların yönetimi altında değil. (ayet 24) 



Dünyada büyük ölçekte sıkıntı, korku ve kötülük var, (25-26. Ayetler). İsa 

yakında gelmezse, insanlar kendilerini tamamen yok edecekler. (ayrıca bkz. 

Matta 24: 36-41; 2 Timoteos 3: 1-5; Hezekiel 37: 21-28) 

Not: AD70 ile 1948 arasında İsrail ulusu yoktu. 1917'de ülke Türk yönetiminden İngiliz 

yönetimine geçti. Orada birçok Arap yaşıyordu,  yalnızca birkaç bin Yahudi vardı. Bugün 

İsrail, yaklaşık altı milyon Yahudi nüfusu ile güçlü bir ulus. Bu, Tanrı'nın krallığının 

yakın olduğunun çok açık bir işaretidir. (Yeremya 30: 3,21-22,24; Hezekiel 36: 24-28; 37: 

21-28). 

9-GELECEKTEKİ KRAL İSA MESİH 

9.1 İsa Mesih bir kral olmak için mi doğdu? 

Evet. İsa "Yahudilerin Kralı" olarak doğdu. Pilatus huzurunda yargılanırken bir 

kral olduğunu dile getirdi ve öldüğünde başının üstündeki tabelada 'Yahudilerin 

Kralı Nasıralı İsa' yazıyordu. Efendimiz İsa,kralların kralı olacak. (Matta 2: 2; 

Yuhanna 18:37; 19:19; Mezmurlar 72:11; Vahiy 19:16). 

9.2 İsa Mesih İsrail ve dünya üzerindeki egemenliğine ne zaman 

başlayacak? 

Efendimiz yeryüzüne döndüğünde egemenliğine başlayacak. (Matta 19:28; Luka 

19: 11-12,15; Daniel 2: 42-44; Zekeriya 14: 9). İsrail, İsa'nın yönettiği ilk millet 

olacak, ancak sonunda dünyadaki her milleti yönetecek. (Yeremya 23: 5,6; 

Mezmurlar 72: 8; Yeşaya 2: 3-4; Zekeriya 14: 9) 

9.3 İsa Mesih nerede hüküm sürecek? 

Efendimiz İsa Yeruşalim'de Davut'un tahtına oturacak. (Luka 1:32; Yeşaya 9: 6-

7; Matta 5: 5; Zekeriya 6: 12-13). 

9.4 İsa'yı ne zaman Kralımız olarak kabul etmiş oluruz? 

Vaftiz edildiğimizde dünyaya değil Mesih’e ait oluruz. İsa Mesih'e ait olanlar 

olarak O’nun krallığının vatandaşı olmayı  kabul ediyor ve dönüşünü 

bekliyoruz. (Efesliler 2: 19-22). 

10 – TANRI’NIN KRALLIĞI 

10.1 Tanrı'nın daha önce yeryüzünde bir krallığı oldu mu? 

Evet. İsrail’de tesis edilen krallığa Tanrı’nın krallığı deniyordu. 

(1 Tarihler 28: 5; 29:23).  



 

Efendimiz İsa geri döndüğünde ise İsrail’de egemen olacak ve  Tanrı'nın 

yaklaşan krallığı eski İsrail’de kurulu olan krallık ve egemenlikten kalıcı ve 

kusursuz şekilde tesis edilecektir. 

(Hezekiel 21: 25-27; Luka 1: 32-33) 

10.2 Tanrı'nın krallığında kimler yaşayacak ? 

Tanrı'nın vaatlerine inanır ve O'na itaat edersek, Efendimiz İsa tekrar geldiğinde 

bizi ölümsüz kılacak. O zaman İsa'nın krallığını yönetmesine yardım edeceğiz. 

Birçok sıradan ölümlü insan, son günlerde yeryüzündeki sıkıntılardan kurtulacak 

ve onlar da Tanrı'nın krallığında yaşayacak. Ölümsüz yöneticiler onlara 

Tanrı'nın yollarını öğretecekler. (Matta 19: 27-29; Luka 19: 15-19; Vahiy 5:10; 

20: 6; Yeşaya 65: 20-22). 

10.3 Tanrı'nın krallığında yaşam nasıl olacak ? 

Yeryüzündeki ölümlü insanlar bir süre toprağı işleyecek,işleri zevkli ve 

müreffeh olacak. Bu insanlar gerçek Tanrı'ya tapacaklar ve O'nun emirlerini 

yerine getirecekler. Tanrı onlara mutluluk verecek ve hastalıklarını iyileştirecek. 

Savaş ve nefret yasaklanacak. Uzun bir süre sonra nihai bir diriliş ve hüküm 

olacak. Tanrı’ya sadık olanlar  ölümsüz kılınacak. (Yeşaya 2: 3-4; 11: 1-9; 

Yeşaya 35; Mezmurlar 72; 1 Korintliler 15: 24,28; Vahiy 20: 3,1215; 21: 4). 

10.4 Tanrı'nın krallığı şimdi mi kuruluyor ? 

Bu dünyanın krallıkları, İsa yeryüzüne dönene kadar Tanrı'nın krallığı 

olmayacak. (Daniel 2:44; 7:27; Vahiy 11: 15-18). Ancak Tanrı, yaratılışı ve 

ulusların işlerini hâlâ yönetmektedir. (Mezmurlar 104; Daniel 4:17). 

Tanrı, çağlar boyunca, erkekleri ve kadınları kendisinin gerçek olduğuna ve 

gelecek krallığının kesin olduğuna inanmaya çağırıyor. (Elçilerin İşleri 15:14; 

1.Petrus 2: 9; Vahiy 1: 6). Bu tür insanlar Tanrı'nın krallığıyla ilgili müjdeyi 

kabul etmeli, inanmalı ve itaat etmelidir. İtaat, vaftiz edilmeyi içerir.(Markos 

16:16).  

İtaat etmiş insanlar Tanrı'ya ve Mesih İsa'ya teslim olurlar. Ayrıca Mesih'i 

yüreklerinde Efendi olarak kutsallaştırmaları gerekir. (1 Petrus 3:15, ). Bu 

şekilde, Tanrı'nın ailesi, İsa'nın tekrar geldiği ve dünya çapında Tanrı'nın 



krallığını kuracağı güne hazır bir şekilde oluşturulmaktadır.(Efesliler 3: 14-19; 

Vahiy 5: 9-10). 

 

10.5 Tanrı'nın krallığı,ikinci diriliş ve yargılamadan sonra nasıl olacak? 

Tanrı her şeyin içinde olacak. (1 Korintliler 15:28). Tanrı'nın konutu insanlara 

verilecek. Bir tapınağa gerek kalmayacak; gece ve gündüz olmayacak; Tanrı 

orada yaşayan herkesin ışığı olacak ve onlar sonsuza dek hüküm sürecekler. 

(Vahiy 21: 3; 22: 5). 

 

 

11-MÜJDE 

11.1 Müjde nedir? 

'Müjde' kelimesi, 'iyi haber' anlamına gelir. Bu kelime Tanrı'nın krallığıyla ilgili 

iyi haberi ve İsa Mesih'e iman ederek bu krallıkta kurtuluşu nasıl 

bulabileceğimizi ifade eder. (Luka 8: 1; Markos 1:14; Matta 4: 17,23; Romalılar 

1:16). 

11.2 Müjdeyi duyuran ilk kişi İsa Mesih miydi ? 

Hayır. Müjde,ilk olarak İsa Mesih'ten yaklaşık 2.000 yıl önce yaşamış olan 

İbrahim’e verildi.  (Galatyalılar 3: 8). O zamandan beri pek çok inançlı erkek ve 

kadın,Tanrı'nın yeryüzündeki krallığının bir parçası olmayı dört gözle bekliyor. 

(İbraniler 11: 13-16,39-40). 

11.3 Tanrı, Aden Bahçesi'nde hangi vaatte bulundu? 

Tanrı, Adem ve Havva'ya günah yüzünden öleceklerini söylediğinde, bir 

uzlaşma yolu da vaat etti. Mecazi sözlerle (Yaratılış 3:15) yılanın, kadının 

soyundan  gelenle düşman olacağını ve kadının soyundan gelenin yılanın başını 

ezeceğini (ölümcül bir darbe) söyledi. Bu örnek, İsa Mesih'in (kadının soyu) 

günah (yılan) üzerindeki zaferinden bahseder. 

11.4 Tanrı Nuh'a ne vaat etti ? 

Tanrı,tufandan sonra  Nuh'a dünyayı bir daha tufanla yok etmeyeceğini vaat etti. 

Gökkuşağını, bunu yapmayacağının bir işareti olarak sağladı. Bir gökkuşağı 



gördüğümüz zaman, Tanrı'nın Nuh'a verdiği sözü hatırlıyoruz.(Yaratılış 9: 9-

17). 

11.5 Tanrı İbrahim'e ne vaat etti? 

a) İbrahim’e kurtuluş müjdesini verdi. (Galatyalılar 3: 8). 

b) İbrahim'in büyük bir ulusun, birçok halkın ve kralların babası olacağını ve 

büyük bir lütuf kaynağı olacağını söyledi. (Yaratılış 12: 2; 13:16; 17: 4,6). 

c) Tüm ulusların İbrahim ve onun soyuyla kutsanacağını vaat etti. (Yaratılış 12: 

3; 22: 17-18). 

d) İbrahim ile Kenan ülkesini sonsuza kadar miras alacağı bir antlaşma yaptı. 

Bu, ölülerden dirilmek olacaktı. (Yaratılış 13: 14-17; 15: 7; 17: 8; 22: 15-18; 

Elçilerin İşleri 7: 5; Markos 12: 26-27; İbraniler 11: 8-9,39- 40). 

e) İbrahim'in soyunun (Mesih) Kenan ülkesini miras alacağını ve tüm 

düşmanlarının kralı olacağını vaat etti. (Yaratılış 12: 7; 22:17; Galatyalılar 3: 

8,16,29). 

11.6 Bu tür vaatleri alan tek kişi İbrahim miydi ? 

Hayır, Tanrı vaatleri, ismini İsrail olarak değiştirdiği ve on iki kabilenin 

soyundan gelen İshak ve Yakup'a verdi. (Yaratılış 26: 2-4; 28: 3-4,13-15; 32: 

27-29) 

11.7 Tanrı, Kral Davut'a ne vaat etti ? 

a) Babasının Tanrı olacağı özel birinin, onun soyundan geleceğine dair söz 

verdi.(1.Tarihler 17: 11-12). 

b) Ayrıca, Tanrı'nın Davut'la olan sözleşmesinin bu özel soydan gelen İsa 

Mesih'te kurulacağını vaat etti. (Elçilerin İşleri 2: 29-30). İsa Davut'un tahtına 

sonsuza dek hükmedecek. (2.Samuel 7: 12-17, Mezmurlar 89: 28,34-36; 132: 

11). 

c) Davut'un evi İsrail ve tüm milletlerden sadık kişilerden oluşacaktı. (Yeşaya 

66: 1-2) Bu, İsa Mesih'le mümkün oldu.(1.Petrus 2: 4-10). 

d) Davut'un son sözleri, Tanrı'nın kendisine verdiği vaatlere olan inancını 

doğrulamaktadır. (2.Samuel 23: 3-5). 

 



12-DİRİLİŞ,YARGI VE SONSUZ YAŞAM 

12.1 Kutsal Kitaptaki diriliş ifadesi ne anlama geliyor ? 

Efendimiz İsa'nın ölümden dirilmesi gibi ölü insanların, zamanı gelince yeniden 

diriltileceği anlamına geliyor.(Elçilerin İşleri 2: 29-32; 26:23; 1.Korintliler 15: 

12-22). 

12.2 Diriliş ne zaman gerçekleşecek ? 

Diriliş,Efendimiz İsa yeryüzüne geri döndüğünde  gerçekleşecek.(1.Selanikliler 

4:16; Yuhanna 5: 28-29; 1.Korintliler 15: 21-23). 

12.3 Ölümden dirilenler mezarlarından kalktıklarında ölümsüz mü 

olacaklar ? 

Hayır. Öncelikle, her şeyin büyük Yargıcı olan Mesih'in önünde bedensel olarak 

görünmeleri gerekir. Kimin sonsuz yaşama layık, kimin değersiz olduğuna o 

karar verecek. (Romalılar 14:10; 2.Korintliler 5:10; Daniel 12: 2; Vahiy 20: 11-

15). 

12.4 Yaşamış olan herkes ölümden diriltilecek ve Mesih tarafından 

yargılanacak mı? 

Hayır.Yalnızca Müjde'nin hakikatini öğrenmiş ve Mesih'e itaat etmesi 

gerektiğini bilenler yargılanacak. (Daniel 12: 2; Romalılar 2:12). 

12.5 Ölümden diriltilmeyenlere ne olacak? 

Mezarlarından asla çıkmayacaklar, sonsuza dek ölü kalacaklar. (Mezmurlar 

49:20; Özdeyişler 21:16; Yeşaya 26:14; 43:17). 

12.6 İsa’nın İkinci gelişinde hayatta olanlara ne olacak? 

Yargılanmak zorunda olanlar, ölümden yeni diriltilmiş olanlar gibi, Mesih'i 

karşılamak için melekler tarafından götürülecekler. Sonra yargı gerçekleşecek. 

(1.Selanikliler 4: 16-17; Matta 25: 31-32). 

12.7 Yargıda Efendimiz’in kabul ettiği kişilere ne olacak? 

Onlara, Mesih’in Krallığında geçirecekleri sonsuz yaşam verilecek. (Daniel 12: 

2-3; Matta 25: 21,34; Daniel 7:27; Vahiy 5:10; 1.Korintliler 15: 51-54 ) 

 



12.8 Kutsal Kitap sadık Hristiyanların göğe gideceğini vaat ediyor mu? 

Hayır. Daha önce gördüğümüz gibi, Kutsal Kitap İsa'nın sadık takipçilerinin 

yeryüzünde sonsuza dek yaşayacaklarını vaat ediyor. Kutsal Kitap ayrıca İsa 

dışında hiç kimsenin göğe gitmediğini söyler. (Mezmurlar 115: 16; Elçilerin 

İşleri 2:34; Yuhanna 3:13). 

Not: Bazı Hristiyanlar bazen sadıkların cennette sonsuz yaşamın tadını çıkardığını öğretmek için Kutsal 

Kitap bölümlerinden birkaçını kullanır. Ancak doğru anlaşıldığında, bu bölümler İncil'in geri kalanıyla 

uyumludur. Örneğin, 'Babamın evi' (Yuhanna 14: 2) gökte değil, Tanrı'nın yeryüzündeki evidir. 

İnananlar, hala inşa edilmekte olan o büyük evde yaşayan taşlardır. (1.Petrus 2: 5). Tanrı'nın evi 

yeryüzündedir, bu yüzden Efendimiz İsa tekrar geleceğim ve sizi yanıma alacağım' diyor. (Yuhanna 14: 

3). 

12.9 İsa’nın reddettiği kişilere ne olacak? 

Mesih'in onları kınadığını işitecekler ve kendileri dışarıda bırakılırken 

doğruların Mesih'in krallığına girdiğini görecekler. Onlar sonsuz ölüm ile 

yargılanacaklar.(Luka 13:28; Matta 22:13; 25:46; Mezmurlar 145: 20, Daniel 

12: 2). 

12.10 Neden bazı bölümler Mesih tarafından reddedilenlerin bir ateş gölüne 

atılacağını söylüyor? 

Vahiy 20:14 bize ateş gölüne atılmanın ikinci ölümle aynı olduğunu söylüyor. 

İnsanlar çöpleri yok etmek için ateş kullanır. Kutsal Kitapta Tanrı, değersiz 

bulduklarının tamamen yok edileceğini göstermek için ateş gölünü bir tür 

benzetme olarak kullanır. (Mezmurlar 37:20; 68: 2; Matta 3: 11-12; 

2.Selanikliler 1: 7- 9). 

12.11 İkinci ölüm neyi ifade eder? 

Mesih'in dönüşünden sonra ölümlü nüfus yaşamaya devam edecek ve doğal 

olarak ölecek. Daha sonra yargılanmak üzere dirilecekler. İsa'yı öğrenen ve onu 

izleyenler ölümsüzlük ve Tanrı'nın krallığında bir yer ile kutsanacaklar. 

İnanmayanlar ölümle (ikinci ölüm) cezalandırılacaklar. (Vahiy 2:11; 20:14). 

13- KUTSAL RUH 

Kutsal Ruh veya "Tanrı'nın Ruhu" Tanrı'nın gücünü tanımlayan bir ifadedir. 

Tanrı Ruhu sayesinde dünyayı yarattı. Tanrı, Ruhu sayesinde İsa'nın doğmasını 

sağladı. Tanrı, Ruhu aracılığıyla peygamberlerin ve elçilerin kutsal yazıları 



yazmasını sağladı. Ruhu sayesinde Tanrı her yerdedir ve yaptığımız, 

düşündüğümüz ve söylediğimiz her şeyi bilir.  

Tanrı, Ruhu ile O'na inanan ve güvenenlerin yanında olur. Tanrı, Ruhu 

sayesinde, Efendimiz İsa geldiğinde ölüleri yeniden diriltecek. Tanrı'nın bu Ruh-

gücü, erkeklerin ve kadınların kurtuluşu için Tanrı'nın özel işleriyle ilgili olduğu 

zaman 'Kutsal' olarak adlandırılır. (Luka 1:35; 24:49; Elçilerin İşleri 1: 8; 

Yaratılış 1: 2; Eyüp 33 : 4; Mezmurlar 104: 30; Yeremya 32:17; 2.Petrus 1:21; 

Mezmurlar 139: 1-14; Romalılar 5: 5; 8:11; Vahiy 3:20). 

13.2 Ruh'un armağanları nelerdir? 

Ruh'un armağanları, elçilerin günlerinde,Tanrı'nın kendi halkından olan bazı 

insanlara verdiği özel güçlerdir. Bu yetkiler sayesinde, seçilmiş erkekler ve 

kadınlar Tanrı'nın sözlerini konuşabiliyor, yazabiliyor veya başka mucizeler 

gerçekleştirebiliyorlardı. Ruh'un armağanları arasında elçilik, peygamberlikler, 

şifa ve 'dillerde konuşma' vardı .(Diğer dilleri öğrenmek zorunda kalmadan 

konuşabiliyorlardı).  

Bu armağanlar kilisenin kuruluşunda ve büyümesinde yardımcı oldu. 

Armağanlar  iki şekilde Müjde'nin geniş çapta duyurulmasını mümkün kıldı. İlk 

olarak, ilk Hristiyan vaizler Müjdeyi  cesurca ve güçlü bir şekilde birçok farklı 

dilde duyurabildiler. İkincisi, mesajlarını büyük mucizelerle doğruladılar. 

Armağanlar ayrıca Yeni Ahit'in yazılmasını da sağladı. Bu olmadan, sonraki 

nesiller İsa'nın ve Havarilerinin öğretisini doğrulayamazdı.  

Eski Ahit zamanlarında Musa, İlyas, Elişa ve diğerleri benzer güçlere sahipti. 

Pavlus, Kutsal Ruh'un bu armağanlarının alınacağı zamanın geleceğini öğretti. 

Bu, Hıristiyan kilisesi kurulduğunda ve Yeni Ahit tamamen yazıldığında oldu. 

Bu yüzden bugün bu armağanlara kimse sahip değil. Efendimiz İsa yeryüzüne 

döndüğünde, Tanrı'nın hizmetkarlarına bir kez daha Kutsal Ruh'un armağanları 

verilecek. (Elçilerin İşleri 2: 1-17; Yoel 2: 28-29; 1.Korintliler 12: 7-11; 

Romalılar 15: 18-19 ; Mezmurlar 105: 26-27; 2.Krallar 2: 9-10; 1.Korintliler 13: 

8-11; İbraniler 6: 4-5). 

13.3 Bugün mucizeler yarattığını ve 'dillerde' konuştuğunu iddia eden 

insanlara nasıl bakmalıyız? 

Bu kişiler Tanrı'nın gücüyle çalışmayan sahte öğretmenlerdir. Bazen kasıtlı 

olarak yalan söylerler, ancak çoğu zaman kendilerini de kandırırlar. Musa, 

Efendimiz İsa ve elçilerin günlerinde mucizeler yaratabileceklerini iddia eden 



sahte peygamberler ve büyücüler gibiler.(Çıkış 7: 11-12,22; Luka 11:19; 

Elçilerin İşleri 8: 9-11; Matta 24:24). 

 

Elçi Yuhanna, "ruhları Tanrı'dan olup olmadıklarını görmek için sınamamızı" 

ister. Birçok sahte peygamber günümüzde de vardır. (1 Yuhanna 4: 1). 

13.4 Tanrı'nın Kutsal Ruhu günümüzde etkin mi ? 

Tanrı'nın Ruhu veya gücü, insanların kurtuluşu için ruh ve yaşam olan Kutsal 

Kitap aracılığıyla,her zaman güçlü bir şekilde etkindir. (Yuhanna 6:63). 

Tanrı'nın sözü inananın yüreğine yerleştirildiğinde, sonsuz yaşama doğru yol 

alan bozulmaz bir tohum yeşerir.(Yuhanna 3: 5-8; 4: 13-14; 1.Petrus 1: 23-25; 2: 

1-3) 

Bu yolla Ruh'ta yaşamaya başlıyoruz ve Tanrı'ya İsa Mesih aracılığıyla dua 

ederek erişiyoruz. Günlük yaşam için güç buluyoruz ve Tanrı'nın emirlerine itaat 

ediyoruz. (İbraniler 2:18 ve İbraniler 4: 15-16 ile Romalılar 8: 26-28'i 

karşılaştırın). Tanrı bizi asla terk etmeyeceğini vaat etmiştir. (İbraniler 13: 5-6). 

14-MELEKLER 

14.1 Melekler kimlerdir? 

Melekler, Tanrı'nın emirlerini yerine getiren ölümsüz elçileridir. Melekler 

İbrahim, İshak ve Yakup'u korudular, Tanrı'nın Sodom hakkındaki hükümleri 

konusunda uyarı yaptılar. Bir Melek Musa'ya Tanrı'nın Kanununu verdi. 

Melekler, İsa'nın doğumunu çobanlara duyurdu. Görünmeyen melekler bugün 

Tanrı'nın halkına göz kulak oluyorlar ve İsa yargılamaya geldiğinde O’na 

yardım edecekler. (İbraniler 1:14; Mezmurlar 103: 20; Elçilerin İşleri 7:38; 

Yaratılış 19: 1; Luka 2: 9; Mezmurlar 34: 7; Matta 18:10; Luka 22: 43; Matta 

24:31; 2. Selanikliler 1: 6-10). 

15-GÜNAH,KÖTÜLÜK,ŞEYTAN VE İBLİS 

15.1 Günah nedir ? 

Günah, Tanrı'nın yasasına karşı çıkmaktır. (1 Yuhanna 3: 4). 

 

 



15.2 Günah ve kötülük dünyaya ne zaman girdi? Dünyadan kaldırılacak 

mı? 

Kötülük dünyaya ilk kez anne babamız Aden Bahçesi'nde Tanrı'ya itaatsizlik 

ettiğinde girdi. Yılan, Tanrı'nın yarattığı diğer tüm vahşi yaratıklardan daha 

kurnazdı. Havva'ya günahlı doğayı şu yalanla yerleştirdi: "Ölmeyeceksiniz. 

Çünkü ondan (iyilik ve kötülük bilgi ağacının meyvesi) yediğinizde gözleriniz 

açılacak, iyiyi ve kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız... " 

 

Havva ve sonra Adem yasak meyveden yediler. Yılanın kötü önerisi, harekete 

geçtiği andan itibaren insan doğamızın içsel bir parçası haline geldi. Kötülüğün 

gücü Eski Ahit'te 'Şeytan' (düşman) ve Yeni Ahit'te sıklıkla ‘İblis’ (Yalancı 

Suçlayıcı) olarak adlandırılır. Dolayısıyla yılan, insan ırkında işleyen şeytani 

güç olan "iblis ya da şeytan olan o eski yılan" olarak tanımlanır.  

İkinci ölüm anında insan ırkını aldatan şeytan ateş ve kükürt gölüne 

atılacak.(Yaratılış 3: 1-7; Eyüp 1: 6; Romalılar 5: 12-14; Yuhanna 8:44; Vahiy 

20: 2,10) Bu göl gerçek bir göl değil, şeytan ve iblisin, insan doğasının bir 

benzetmesi olduğu gibi bir yıkım benzetmesidir.(bkz. Madde 15.6). 

15.3 Neden günah işliyoruz? 

Günaha olan eğilim kendi zihinlerimizden ve bedenlerimizden gelir; kendi 'insan 

doğamız' tarafından cezbediliriz. Elçi Pavlus buna 'bedendeki günah yasası' 

adını verdi. Bazen başka insanlar da bizi kendi doğamızın günahlı arzularına 

teslim olmaya ikna ederler. (Yakup 1: 14-15; Markos 7: 21-23; Yeremya 17: 9; 

Romalılar 7: 18-25; 5:12; Özdeyişler 1 : 10). 

15.4 İnsan doğamızın kötü arzularına teslim olursak ve böylece günahkar 

hayatlar yaşarsak ne olur? 

Günahlı hayatlar yaşarsak ölürüz. Bu nedenle Kutsal Kitap şeytanın (insan 

doğasının) "ölüm gücüne" sahip olduğunu söyler.(İbraniler 2:14). 

15.5 İsa şeytana ne yaptı? 

Kutsal Kitap, Efendimiz İsa'nın şeytanı yok ettiğini söyler. Bu, şeytanın bugün 

yaşayan büyük bir kötü canavar olamayacağını kanıtlıyor. Efendimiz de bizim 

gibi günah işlemeye meyilli insan doğasına sahipti. Bu, İsa'nın bizim gibi 



'şeytana' (kendi doğal arzularına) karşı mücadele etmesi gerektiği anlamına 

gelir.  

Şeytan güçlü bir melek olsaydı, İsa'nın onu yenmek için meleklerin doğasına 

sahip olması gerekirdi. İbraniler 2:16, bunu yapmadığını açıklar. Doğamızı 

paylaştı (14. ayet). Ama bizden farklı olarak, her mücadeleyi kazandı; hiçbir 

zaman günaha boyun eğmedi ve bu yüzden 'şeytan' yenildi. 

 

İsa Mesih ölümden dirildiğinden beri, ölümsüz bir bedene sahip olmuştur ve 

artık ayartılmamaktadır. Onun için insan doğası ('şeytan') yok edildi ve 

fethedildi.(İbraniler 2: 14-16; 4:15; Romalılar 6: 6-10; 1 Yuhanna 3: 8). 

15.6 'Şeytan' ve 'İblis' ne anlama geliyor? 

Şeytan, 'düşman' anlamına gelen İbranice bir kelimedir. (Eski Ahit İbranice 

yazılmıştır). Bazen 'düşman' ve ya ‘aldatıcı’ olarak çevrilir ve bazen de isim 

olarak kullanılır. Petrus, İsa'ya karşı çıktı, bu yüzden İsa ona "Çekil önümden, 

Şeytan!" dedi. 

 İnsan doğası Tanrı'nın en büyük düşmanıdır (ve bizim de!), Bu nedenle Yeni 

Ahit insan doğası için birçok yerde 'Şeytan' diyor. Bazı ayetlerde kötü 

insanlardan 'Şeytan' olarak da bahsediliyor. (Elçilerin İşleri 5: 3-4; 1 Selanikliler 

2:18; Matta 16:23; 1.Timoteos 1:20). 

 

Yeni Ahit'te kullanılan ve Grekçe olan İblis kelimesi, insan doğasının 

kötülüğünün bir tür benzetmesidir. İnsan doğası Tanrı'nın hoşuna gitmiyor. Bu, 

Tanrı'nın insan doğasını "iblis" olarak adlandırmasıyla gösterilir. Kötü adamlara 

bazen sanki güçlü biriymiş gibi "iblis" de denir. Kötülüğün gücünü asla 

küçümsememeliyiz. (Romalılar 7: 13-25).  

 

'Şeytana' direnmek için Tanrı'nın tüm zırhlarını kuşanmalıyız.(Efesliler 6:11). 

Grekçe 'diabolos' kelimesi 'şeytan' ve 'iblis' olarak çevrilir, aynı zamanda bu 

kelimenin doğru anlamını gösteren 'suçlayıcı' ve 'iftiracı' olarak da çevrilir. 

(Yuhanna 6:70; 8:44; 1 Yuhanna 3: 8; Vahiy 2:10; 1.Timoteos 3:11; Titus 2: 3).  



Not: Yaygın olarak doğaüstü bir şeytanı öğrettiği şeklinde yorumlanan birkaç Kutsal Kitap bölümü 

vardır, ancak her durumda bunun nedeni bağlamı görmezden gelmektir. Örneğin, Yeşaya 14:12’de 

adı geçen  “Lucifer” bir kötü melek değildir. Lucifer  “sabh/seher yıldızı” anlamına gelir ve ayet seher 

yıldızına tanrı olarak tapan Babil'in kralına atıfta bulunur. 4. ayetten başlayarak tüm pasajı okuyun. 

Aynı şekilde, Hezekiel 28:14'ün 'meshedilmiş erki' kötü bir melek değildir. 12. Ayette söylendiği gibi ,o 

Tire'nin kralıdır.  

 

16-ŞEYTANLAR VE KÖTÜ RUHLAR 

16.1 Şeytanlar ve kötü ruhlar nedir? 

Kutsal kitapta hastalıklara (özellikle akıl hastalıklarına ) 'şeytanlar', 'iblisler', 

'kötü ruhlar' veya 'kirli ruhlar' denir. İnsanlar hastalıktan iyileştiğinde - 'kirli bir 

ruhun' - onlardan 'kovulduğu' söylenir. Bazen 'kötü ruh', 'kötülük' anlamına gelir. 

(1 Samuel 16:14; Matta 8: 16-17; 12:22). 

16.2 Paganlar, 'kötü ruhların' görünmez yaşayan varlıklar olduğuna 

inanırlar. Bir Hıristiyan buna inanmalı mı? 

Kutsal Kitap Tanrı'nın Kendi evreninin Efendisi olduğunu söyler. Tanrı, İsa ve 

Tanrı'nın meleklerinden başka hiçbir canlı ruhi varlık yoktur. Melekler Tanrı'nın 

isteğini yerine getirir, böylece ne günah işleyebilir ne de ölebilirler. Daha önce 

gördüğümüz gibi, Kutsal Kitapta  şeytan ve kötü ruhlar bir tür benzetme olarak 

kullanılmaktadır. Günahkar insan doğasını ve günahkar durumumuzun bir 

sonucu olan hastalıkları temsil ederler. (Yeşaya 45: 5-7; Amos 3: 6). 

16.3 Cinler nedir?  Bir güçleri var mıdır ? 

Cinler, bazı insanlar tarafından tapılan putlar veya sahte tanrılardır. Bu kişiler, 

cinlerin güçleri olduğuna inanıyorlar. Onlarla hiçbir ilgimiz olmamalı. 

Taptığımız tek bir Tanrı vardır. Cinlere inanırsak, Kutsal Ruh'a küfür ettiğimiz 

için Tanrı'ya inanmayız. (1.Korintliler 10: 19-22; 8: 1-6; Mezmurlar 106: 34-39; 

2.Krallar 1: 1-2; Markos 3 : 22-30). 

17- SONSUZ YAŞAMA GİDEN YOL 

17.1 Mesih'in krallığında sonsuza dek yaşamak istiyorum. Ne yapmalıyım ? 

a) Kutsal Kitabın öğretisine tüm kalbinizle inanmalı ve  İsa Mesih'i sizi 

kurtaracak kişi olarak kabul etmelisiniz. Tanrı'dan gelen bilgeliği bulup 

uygulayabilmeniz için Kutsal Kitabı düzenli olarak ve dua ederek okumanız 

gerekir. (2.Timoteos 3: 14-17; Elçilerin İşleri 4:12; Yakup 3: 13-18). 



b) 'Tövbe etmelisiniz'. Bu, günahkar olduğunuz için gerçekten pişman 

olduğunuzu ifade etmeniz anlamına gelir; Tanrı'nın, İsa Mesih aracılığıyla 

günahlarınızı bağışlamasını istemelisiniz; ve O'nun emirlerini yerine getirmeye 

çalışacağınıza dair Tanrı'ya söz vermelisiniz. (Elçilerin İşleri 3:19; 1. Yuhanna 

3: 6). 

c) Vaftiz edilmelisiniz. (Elçilerin İşleri 2: 38-42) 

d) Yaşamınızda İsa Mesih’i örnek almalısınız. (Romalılar 2: 7; 6: 1-4; 8: 1-4). 

e)Efendimiz İsa'nın ölümünü ve dirilişini hatırlamak için kardeşlerinizle düzenli 

olarak ekmek ve şarap zamanına katılmalısınız. (1.Korintliler 10:16-17; İbraniler 

10:25; 1 Yuhanna 1:3-4)  

18-VAFTİZ 

18.1Vaftiz Nedir ? 

Yeni Ahit'te talimat verildiği gibi vaftiz, kişinin tamamen suya daldırılıp 

çıkarılmasını ve Efendimiz Mesih İsa'da yeni bir hayata başlamasını gerektirir. 

(Matta 3: 13-17; Markos 1: 9-10 ; Yuhanna 3:23; Elçilerin İşleri 8: 36-39). 

18.2 Vaftiz ne demektir? 

a) Bize İsa'nın öldüğünü ve yeniden dirildiğini hatırlatır. Sembol olarak, 

günahımızı ortadan kaldırmak ve İsa Mesih'te yeni bir hayata yükselmek için 

onunla birlikte ölürüz. (Romalılar 6: 3-4). Mesih'in ölümünü paylaşırız, böylece 

o tekrar geldiğinde dirilmede birleşebiliriz. (Romalılar 6: 5). 

b) Sudayken eski benliğimiz ölür ve günahtan kurtulmuş olarak çıkarız. Bu, 

Tanrı'nın işlediğimiz tüm günahları bağışladığı anlamına gelir. İsa Mesih'in 

öğrencileri olarak yeni bir başlangıç yapıyoruz. (Romalılar 6: 6-7). 

c) Sudan çıktığımızda kendimizi ölümden yaşama getirilmiş insanlar olarak 

Tanrı'ya sunarız. Bu,ölmeyeceğimiz anlamına gelmez, doğru yaşama olan 

bağlılığımıza atıfta bulunur. (Romalılar 6: 11-13). 

d) Vaftiz, ebedi antlaşma aracılığıyla Tanrı'nın çocukları ve Mesih İsa'da 

İbrahim'in soyunun üyeleri olduğumuzun işaretidir. (Galatyalılar 3: 26-29). 

e) Yeni yaşamımız ve bağlılığımız bizi Tanrı'nın lütfuna ulaştırır. (Romalılar 

6:14). Bkz. 20.1, d). 



18.3 Vaftiz edilmeli miyiz ? 

Evet. İsa vaftiz edildi, Pavlus vaftiz edildi ve ilk kilisede İsa’ya inanlar, O’nun 

emriyle vaftiz edildi. Vaftiz bir itaat eylemidir. Tanrı bize bunu emrettiği için 

vaftiz edilmeliyiz. (Matta 3: 13-17; Elçilerin İşleri 2: 37-41; 22: 13-16; 

Galatyalılar 3: 27-29; 1.Petrus 3:21). 

18.4 Müjde'yi anlamadan önce vaftiz edilebilir miyiz? 

Hayır. Önce Müjde’yi anlamalı, ona inanmalı ve sonra  mümkün olan en kısa 

sürede vaftiz edilmeliyiz. (Markos 16:16; Elçilerin İşleri 8:12). 

18.5 Kutsal Kitap bebeklerin vaftiz edilmesi gerektiğinden bahsediyor mu? 

Hayır, asla! Bebekler inanamazlar; bu nedenle vaftiz edilemezler. (Elçilerin 

İşleri 8:12’de 'inandıklarında' ve 'hem erkekler hem de kadınlar' 'kelimelerine 

dikkat edin). 

18.6 Bir kişinin üzerine su serperek veya dökerek vaftiz etmek doğru 

mudur? 

Hayır. İsa ve öğrencileri tamamen suya daldırıldı. Biz de böyle vaftiz olmalıyız. 

(Matta 3:16, Elçilerin İşleri 8: 38-39). 

 

19- HRİSTİYAN YAŞAMI 

19.1 Christadelphian’lar Komünyon için bir araya gelir mi ? 

Evet. Buna genellikle ekmek bölmek deriz.(Elçilerin İşleri 2:42). İsa bize, geri 

dönene kadar yaptığı fedakarlığın anısına ekmek bölmek ve şarap içmek için 

düzenli olarak bir araya gelmemizi emretti. Ekmek onun vücudunu, şarap ise 

kanını temsil eder .(1.Korintliler 11: 23-26; Yuhanna 6: 53-56). 

19.2 Ekmek bölmek ,şarap içmek için neden gereklidir? 

a) Vaftiz, yeniden doğmak olarak tanımlanır. Büyüyen bir çocuğun düzenli 

aralıklarla yiyeceğe ihtiyacı vardır. Ekmeğin bölünmesi, bize manevi yiyecek 

sağlayan sembolik bir yemektir. 

b) Vaftizde geçmiş günahlarımız affedilir, ancak zayıf insan doğamız günah 

işlemeyi durduramaz. Ekmek bölmek bize Mesih'in fedakarlığını hatırlatır ve 

günahlarımızın yeniden bağışlanmasını isteme fırsatı verir. 



c) Ekmeğin bölünmesiyle, vaftizimizde verdiğimiz yeminler bize hatırlatılır. Bu 

kendimizi yeniden adama zamanıdır. İsa'nın şimdi gökte olmasına rağmen 

yeryüzüne geri döneceğini hatırlatır. 

d) Ekmeğin bölünmesi, iman kardeşlerimizle dostluğumuzu da güçlendirir. 

İnananlar topluluğundan uzak durmamamız, inançlarımızı paylaşanlara bir 

teşvik olarak hazır bulunmamız söylendi. İnananların topluluğundan uzak 

durmak, isteyerek günah işlemektir. (1.Korintliler 11: 23-29; Matta 26: 26-28; 1 

Korintliler 10: 1617; Elçilerin İşleri 2: 42,46, İbraniler 10: 24-25). 

19.3 Herhangi bir özel günde ekmek bölüp şarap içmek zorunda mıyız? 

Hayır. İsa bunu 'sık sık' yapmamız gerektiğini söyledi, ancak ne sıklıkta ve 

hangi günde yapmamız gerektiğini söylemedi. İlk öğrenciler genellikle bu töreni 

'haftanın ilk günü'  (Pazar) yaptılar. Bugünlerde çoğu insan için Pazar hala en 

uygun gün gibi görünüyor. (Elçilerin İşleri 20: 7; 1 Korintliler 11: 25-26). 

19.4 Christadelphians topluluğu  başka hangi ibadetleri yerine getirir ? 

Gerçek Müjde’yi duyurmak ve Kutsal kitabı incelemek için toplantılar yaparlar. 

Christadelphian toplantıları genellikle ilahileri, duaları ve Kutsal Kitap 

okumalarını içerir. Bunlara mümkün olduğu kadar katılım 

gösterilmelidir.(İbraniler 10: 24-25). 

19.5 Şabat Gününü tutmalı mıyız? 

Hayır. İsa Şabat yasasını yerine getirdi. (Matta 5:17). Tanrı dördüncü emri 

verdiğinde, (Çıkış 20:8)  Yaşam boyu çalışmak için Adem'e verilen 

lanetten,haftada bir gün dinlenme sağlıyordu. Tanrı'ya güvenenler ve Şabat'ı 

koruyanlar için, özel bir hüküm verdi.(Çıkış 16:22-24).  

Bu nedenle, Tanrı'nın Şabat'ını reddetmek, Tanrı'nın lütuf armağanını reddetmek 

anlamına geliyordu. Ama İsa, Tanrı'nın ona inanan herkese lütuf armağanı 

olarak geldi. Şabat'ta Tanrı'nın çalışmalarını gerçekleştirdi ve kendisini 'Şabat'ın 

Efendisi' ilan etti. (Matta 12:5-8; Yuhanna 5:17-18).  

İsa, Adem'in lanetinin yükünü kaldırdı .(Matta 11:28-30; 6:31-33). Şimdi, 

Tanrı'nın sonsuz bir dinlenme Şabatı hazırladığı gerçek Hristiyanlar için tüm 

günler bir Şabat günü olur.(İbraniler 4: 8-10). 
  



 

Bazıları Tanrı'ya adanmışlık için özel bir gün veya özel anlar ayırmayı sever. Bu 

iyidir ve bunu yapmak için ilkeler Romalılar 14:5-9'da açıklanmıştır. 

19.6 Bir Hristiyan Kutsal Kitabı ne sıklıkla okumalıdır ? 

Mümkünse her gün. Okumayı bilmeyenler, Kutsal Kitabı dinleyebilmek için 

okuyabilen birinin evine gitmeye çalışmalıdır.(Elçilerin İşleri 17:11). 

19.7 Bir Hristiyan nasıl bir hayat yaşamalıdır ? 

Bir Hıristiyan doğru, dürüst, ölçülü, barışçıl, nazik, cömert, güvenilir ve çalışkan 

olmalıdır. Hayatı temiz ve kutsal olmalıdır. Tıpkı İsa Mesih'in kilisesine karşı 

nazik ve dürüst olduğu gibi, kocalar ve karılar da birbirlerine karşı nazik ve 

dürüst olmalıdır. Çocuklar, onlara Tanrı'ya itaat etmeyi öğretecek sevgi dolu 

ebeveynler tarafından mutlu bir yuvaya yetiştirilmelidir. (Romalılar 12: 9-21; 

Galatyalılar 5: 22-23; Efesliler 4: 20-32; 5: 1-5,22- 23; 6: 1-9; Koloseliler 3: 12-

25). 

19.8 Bir Hristiyan diğer insanlara nasıl davranmalıdır ? 

Bir Hristiyan Tanrı'ya ve İsa'ya hizmet ederek yaşamalıdır. Birbirimize hizmet 

ederek Tanrı'ya hizmet ediyoruz. Bu, başkalarının ihtiyaçlarını kendi 

ihtiyaçlarımızın önüne koyduğumuz anlamına gelir.  

İsa bizi sevdiği için sevgiyi gösteririz. Birbirimizi sevemezsek, Tanrı'yı 

sevemeyiz. Başkalarına hizmet edemezsek, Tanrı'ya hizmet edemeyiz. (Luka 10: 

25-37; 1 Yuhanna 3: 16-23; 4: 20-21; Yuhanna 13: 12-17). 

19.9 Bir Hristiyan Tanrı'ya ne kadar bağlı olmalıdır ? 

Tanrı bizim için Oğlunu verdi.Biz de kendimizi tamamen Tanrı'ya vermeliyiz. 

İsa'yı takip etmek hayatımızdaki en önemli şey olmalıdır. (Markos 10: 17-22; 

12: 41-44; Romalılar 12: 1-2). 

19.10 Bir Hristiyan Müjde'yi duyurmaktan para kazanmayı beklemeli mi? 

Hayır. İsa, "Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin" dedi. (Matta 10: 8). Ayrıca, 

bize vermenin almaktan daha büyük bir mutluluk olduğu söylendi. (Elçilerin 

İşleri 20:35). 

19.11 Kutsal Kitap inançla ilgili ne öğretiyor ? 



İnanç, Tanrı'nın vaatlerine inanmak demektir. Örneğin Nuh, Tanrı'nın dünyayı 

bir tufanla yok edeceğine inandı ve inancını  gemiyi inşa ederek gösterdi. 

İnançsız bir insan, Tanrı'ya güvenmeyen ve vaatlerin yerine getirileceğine 

inanmayan bir insandır. Böyle biri, yüreğinde sözler veren, onları tutmayan ve 

Tanrı'ya yalancı diyen bir insandır.  

İnanç, Hıristiyan yaşamının önemli bir parçasıdır. Günahlarımızın Mesih 

aracılığıyla aklanabileceğine inanırsak, imanımızı vaftiz edilerek gösteririz. 

Tanrı'nın, dünyayı temizlemesi ve kutsallıkla doldurması için Efendimiz İsa'yı 

göndereceğine inanırsak, o zaman kalbimizi onun ikinci gelişine hazırlayarak ve 

bunun için her gün dua ederek imanımızı gösteririz. İman etmeden Hristiyan 

olmak imkansızdır. (İbraniler 11: 6-7; Yakup 2: 21-26; Galatyalılar 3: 6-9; 1 

Yuhanna 5:10; Efesliler 2: 8). 

19.12 Bir Hristiyan her gün dua etmeli mi? 

Evet. Tanrı bizden düzenli olarak O'na dua etmemizi ister. İsa, insanların 'her 

zaman dua etmeleri gerektiğini öğretti. Sık sık dua etmeyen Hristiyanlar, Tanrı 

ile iletişimlerini kaybederler.  

İsa bazen bütün geceleri dua ederek geçirirdi. Dua da hayatımızın çok önemli bir 

parçası olmalı. İsa Mesih, Tanrı'nın huzurunda Baş Kahinimizdir ve Mesih 

aracılığıyla Tanrı'ya dua ederiz. (Luka 18: 1; Matta 6: 5-13; Luka 6:12; Yakup 5: 

16-18; Romalılar 12:12; Elçilerin İşleri 2:42; Vahiy 5: 8). 

19.13 Bir Hristiyan kötü insanlara karşı savaşmalı mı? 

Hayır asla. İsa’nın etrafı onu öldürecek kötü adamlarla çevriliydi, ancak 

hiçbirine zarar vermedi. Aynı şekilde biz de, nefsi müdafaada için bile kimseye 

zarar vermemeliyiz. Bu, İsa'nın bir takipçisinin silahlı kuvvetlere veya polis 

kuvvetlerine katılamayacağı ya da üyesi olamayacağı anlamına gelir. (Luka 9: 

54-56; Matta 26: 51-52; 10:16; 5: 38-48; Romalılar 12: 18-21; 2. Timoteos 

2:24). 

19.14 Bir Hristiyan'ın yaşadığı ülkenin kanunlarına karşı tutumu ne 

olmalıdır? 

Tanrı'nın Kanununa aykırı olmadıkları sürece, bir Hristiyan her zaman ulusal 

kanunlara itaat etmeli ve saygı göstermelidir. Bir Hristiyan, yasalara saygılı iyi 

bir vatandaş olmalıdır. Bununla birlikte, bir hükümet Tanrı'nın kanunlarına 

aykırı bir yasa çıkarırsa (örneğin, putlara tapınmamız veya orduya katılmamız 



emredilirse), o zaman 'insanlar yerine Tanrı'ya itaat etmeliyiz'. (Elçilerin İşleri 

5:29; Titus 3: 1; Romalılar 13: 1-7; Luka 20:25). 

19.15 Bir Hristiyan ülkesininin refahı için siyasette aktif rol almalı mı? 

Hayır. Efendimiz İsa ülkesini yönetmeye yardım etmek için hiçbir girişimde 

bulunmadı. Onu yönetici yapma girişimlerine direndi ve başkaları üzerinde 

herhangi bir güç konumunu reddetti.İsa, krallığının "bu dünyadan olmadığını" 

ve ilk görevinin Müjde’yi duyurmak olduğunu biliyordu.  

Bir Hıristiyan, dünyanın işlerine karışmaktan dikkatlice kaçınmalıdır. Bazen 

hükümetler, Hıristiyanların destekleyemeyeceği şeyleri yapabilir (örneğin, 

savaşa gitmek veya kumarı teşvik etmek). Bir Hıristiyan mümkün olduğunca, 

kendisini siyasi ilişkilerden uzak tutmalı ve enerjisini Müjde'yi duyurmaya ve 

ihtiyacı olanlara iyilik yapmaya adamalıdır.Bu, İsa'nın bize bıraktığı örnektir. 

(Yuhanna 6:15; Luka 12:14; Yuhanna 18:36; 2. Timoteos 2: 4). 

19.16 Bir Hristiyan, seçimlerde oy vererek başkalarının siyasi konumlar 

kazanmasına yardım etmeli mi? 

Hayır. Oy vermek siyasete karışmakla ilgilidir ve bir Hıristiyan siyasete 

katılmamalıdır. Hıristiyan kişi, Tanrı'nın yöneticilerinin atanmasına izin verdiği 

her şeyi kabul etmeli ve ülkenin akıllıca yönetilmesine yardım etmesi için dua 

etmelidir. (Daniel 4:25; 1 Timoteos 2: 1-2). 

19.17 Bir Hıristiyan'ın kaçınması gereken herhangi bir istihdam biçimi var 

mı? 

Evet. Bir Hıristiyan, başka bir insana karşı güç kullanmak zorunda kalabileceği 

(ordu veya polis gibi) herhangi bir işten kaçınmalıdır. İtaat yemini etmek 

zorunda olduğu her türlü durumdan kaçınmalıdır: 

 Hiçbir Hıristiyan Mesih'ten başka bir insana sadakat yemini etmemelidir. İsa'nın 

takipçisi, örneğin bir kumarhanede,bir silah fabrikasında,sert içkilerin satıldığı 

bir yerde veya günahkar davranışları teşvik eden kitaplar satan bir dükkanda 

çalışmak gibi, Hıristiyan yaşamına uygun olmayan işelerden de kaçınmalıdır. (1 

Timoteos 5:22; 1 Selanikliler 5:22). 

19.18 Bir Hıristiyan dilediği herhangi biriyle evlenmekte özgür müdür? 



Hayır. Evlilik ciddi, ömür boyu süren bir bağlılıktır. Kutsal Kitapta evlilik 

ideali, İsa Mesih ile takipçileri arasında var olan bir ilişki türü veya modeli 

olarak kullanılır.  

Kadın erkeğe yardımcı olmak için yaratılmıştı. Her ikisinin de, özellikle Kutsal 

Kitap ve Hristiyan inancıyla ilgili olarak aynı inanç ve değerleri paylaşmaları 

veya birbirlerine yardım edememeleri açıkça hayati önem taşımaktadır. 

(Yaratılış 2: 21-25, Efesliler 5: 22-31, 2 Korintliler 6: 14-15 ). 

19.19 Hristiyanlar karılarını veya kocalarını boşayabilir mi? 

Hayır. İdeal olarak, evlilik ömür boyu sürecek bir taahhüt olmalı ya da İsa'nın 

gelişine kadar olmalıdır.  

Kutsal kitap, boşanmanın İsa'ya inanan bir kişi için,Tanrı tarafından belirlenen 

ilkelere uymamak anlamına geldiği konusunda oldukça spesifiktir. (Malaki 

2:14-16, Matta 19:6). 

19.20 Evlilik öncesi cinsel ilişki yasak mıdır ? 

Kutsal Kitap buna ahlaksızlık diyor ve İsa'nın öğrencilerini ahlaksızlık 

yapmamaları konusunda uyarıyor.  

Kutsal Yazılar hem evlilikten önce hem de kocamızdan veya karımızdan başka 

biriyle seks yapmayı yasaklar. (1 Korintliler 6: 9-10,18; Galatyalılar 5: 16-19). 

19.21 Bir erkek birden fazla kadınla evlenebilir mi ? 

Hayır. İsa çok eşliliği yasaklamıştır. İsa, Tanrı’nın başından beri erkek ve 

kadınların tek eşli ve “bir” olmasını istediğini öğretti. (Matta 19: 1-9). 

19.22 Bir erkek vaftiz edildiğinde zaten birden fazla karısı varsa ne 

yapmalıdır ? 

Olduğu gibi kalmalı. Hiçbir karısını boşamamalı ve başka biriyle evlenmeye 

çalışmamalı. Eşlerine ve ailesine iltimas olmadan adil davranmalı ve tüm 

ailesine elinden geldiğince yardım etmelidir.(1.Korintliler 7: 11,17; 1.Timoteos 

5: 7-8). 

19.23 İsa'nın takipçisi olan anne babalar kızlarını evlendirmeden önce çeyiz 

talep etmeli mi? 



Hayır. Elçilerin günlerinde çeyizlerin, kilisede evlilik düzenlemelerinin bir 

parçası olduğu düşünülmüyordu. Bunun yerine, ebeveynlerin çocukları için 

hazırlık yapmaları gerekiyordu. (2 Korintliler 12:14). 

 

Hristiyan evliliğinin şartı, erkeğin babasını ve annesini bırakıp karısına 

katılmasıdır ve ikisinin tek beden olmasıdır.(Matta 19: 5). 

 

Hıristiyanlar, çocuklarının maddi kazançlar sağlamasından çok “sonsuz yaşam” 

kazanmaları için yardım etmelidir. 

19.24 Bir Hıristiyan sünnet ayinlerine katılmalı mı? 

Hayır. Bu geleneksel ayinler Pagan kökenlidir ve Kutsal Yazıların 

öğretilmesinde hiçbir temeli yoktur. (Eski Ahit İsrail'e erkek çocuklarını sünnet 

etmeyi öğretti, ancak herhangi bir özel ayinle değil).  

Mesih bizi karanlığın hakimiyetinden kurtardı (Koloseliler 1:13). Ancak 

Tanrı'nın gözünde erkek çocuğun sünnet olup olmaması önemli değildir. Erkek 

çocuğunuzun sünnet olmasını istiyorsanız, bunu mümkünse bir tıp uzmanının 

hastanede yapmasını sağlayın. 

19.25 İsa'nın takipçisi ebeveynler kızlarının sünnet olmasına izin vermeli 

mi? 

Hayır. Bu, pagan kökenli çok kötü bir uygulamadır ve Kutsal Yazıların 

öğretilmesinde hiçbir temeli yoktur. Bu uygulama genç kadının sağlığını 

tehlikeye atabilir ve sağlıklı bir evlilikte Tanrı tarafından izin verilen verilen 

hazzı da yok eder. (1 Korintliler 7: 3). 

20- KARDEŞLİK 

20.1 Kardeşlik kelimesinden ne anlıyorsunuz? 

Kardeşlik paylaşmak, katılmak ve ortak olmak demektir. Christadelphian 

topluluğu , Kutsal Kitap öğretimi konusunda ortak bir anlayışa sahiptir ve yeni 

bir hayat yaşamak arzusundadır. 



Christadelphianlar, bir araya gelerek iman ilkeleri uygulamaya çalışırlar. 

Kardeşliğimizin merkezinde ekmek bölmek var, ama bir topluluk yaşamının 

başka önemli kısımları da vardır; 

 

Müjde, Kutsal Kitabı incelemek için toplantılar ve çocuklara Kutsal Kitabı 

öğretmek için Pazar okulları ve gençlik grupları organize ederiz. Hıristiyanlar, 

günlük yaşamlarında İsa'yı takip etmelerine yardımcı olarak birbirlerine örnek 

olmaya çalışırlar. (Elçilerin İşleri 2: 41-42, 1 Yuhanna 1: 3,6-7; 1 Korintliler 1: 

9, 10: 16-17, Filipililer 2: 1-3,10-11; 2 Korintliler 6:14, İbraniler 10: 24-25; 

13:16, 1 Petrus 5: 1-4). 

21-HRİSTİYAN TERİMLERİNİ ANLAMAK 

21.1 Aşağıdaki Hristiyan terimlerinin anlamları nelerdir? 

Efendimiz İsa Mesih: 

Efendi ; Gökte ve yerde tüm yetkiye sahip olmak üzere Tanrı tarafından atanan 

kişidir. Kilisenin önderidir. (Matta 28:18; Efesliler 1: 20-22). 

İsa ; Babası tarafından insanlığın Kurtarıcısı olarak atanan tek Tanrı Oğlu 

(Matta 1:21; Elçilerin İşleri 4:12). 

Mesih ; 'Meshedilmiş' anlamına gelir. Tanrı tarafından sonsuza dek Baş 

Rahibimiz olarak atanan kişi .(İbraniler 7: 26-28) ve ayrıca Kralımız (Luka 1: 

32-33; Vahiy 17:14)  

Göklerin Egemenliği: 

Tanrı'nın krallığıyla aynı şeyi ifade eder. (Matta 13:31 ve Markos 4:30 ile 

karşılaştırın). 

İmanla Aklanmak: 

Günah nedeniyle Tanrı'dan uzaklaşıyoruz. Ancak, İsa Mesih'e inanır ve O'nun 

kurtarıcı gücünü kabul edersek, Tanrı bizi doğru sayar. (Romalılar 4: 4-5; 5: 1-

2). 

Tanrı'nın lütfuyla kurtulmak: 

Kurtuluşu kendi çabalarımızla kazanamayız. Bu yüzden Tanrı, kurtuluşumuz 

için bir armağan olarak kendi lütfunu verdi. Lütuf, 'hak edilmemiş iyilik' 



anlamına gelir. Bu, günah işlemeye devam edebileceğimiz anlamına gelmez. 

Kendi kurtuluşumuzu korku ve saygıyla sonuca götürmek için gayret etmemiz 

gerekir. Yine de kurtuluşu sağlayan Tanrı’nın lütfudur.(Efesliler 2: 1-10 ; 

Romalılar 6: 1; Filipililer 2: 12,13). 

İsa'nın kanıyla kurtulmak: 

Bir kölenin 'özgür bir adam' olabilmesi için özgürlüğünü satın alması gerektiği 

gibi bizim de günah esaretimizden kurtulmamız için satın alınmamız 

gerekiyordu.  Ancak İsa öldüğünde ve kanı döküldüğünde günahlarımız 

kaldırılabilirdi. Böylece İsa, Tanrı'nın çocukları olma özgürlüğümüzün bedelini 

ödedi. (Galatyalılar 3:13; 1 Petrus 1:18).  

Mesih İsa'da kutsallaştırılmak, Tanrı'nın hizmetine ayrılmaktır. Tanrı'nın ailesine 

vaftiz olarak Mesih İsa'dayız ve O'na bağımlılığımızla Rab'bin adını çağırıyoruz. 

(1 Korintliler 1: 2). 

Işıktaki kutsallar: 

Bu, herhangi bir Ortodoks kilisesi tarafından ölümden sonra "aziz" olarak 

atananlara atıfta bulunmaz. Işıktaki kutsallar, İsa Mesih'in bilgisinin ışığında 

aydınlanmış olanların tümüdür. Dünyadaki rollerinden vazgeçerler ve 

hayatlarını Tanrı'nın krallığına adarlar.(Koloseliler 1: 9-14). 

Bedenin işleri (arzuları): 

Cinsel ahlaksızlık, safsızlık, duygusallık, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, 

çekişme, kıskançlık, öfke nöbetleri, çekişmeler, anlaşmazlıklar, bölünmeler, 

kıskançlık, sarhoşluk, seks partileri ve bunun gibi şeyler. Bu şekilde davrananlar 

Tanrı'nın krallığını miras almayacaklardır.(Galatyalılar 5: 19-21; Koloseliler 3: 

5-6). 

Ruhun meyvesi: 

Sevgi, neşe, barış, sabır, iyilik, sadakat, nezaket, öz denetim (Galatyalılar 5: 22-

24; Koloseliler 3: 12-17). 

İman yoluyla Tanrı’nın önünde doğrulanmak: 

Tanrı'nın önünde kendi doğruluğumuz yoktur. (Romalılar 6:23). Tanrı, İsa 

Mesih'e imanla sağladığı kurtuluşta durduğumuzda bizi doğru sayar. (Romalılar 

6: 21-22). 



 


