
KKuuttssaall  KKiittaapp’’ıınn  AAssııll  MMeessaajjıı    
 

Önsöz- İsa, İncil ve Hristiyanlıkla ilgili bir sürü yanlış bilgi ve yaratılmış 

masallar sürekli yayılmaktadır. Ne yazık ki bunların çoğu İncil’le bir alakası 

yoktur. Bu derste Rab’bin sözünde bulunan İsa’nın mesajının gerçek özünü 

ve Kutsal Kitap’ın temel öğretilerini size bildirmek istiyoruz.  

 

I. İnsanın İsyanı- İlk önce Kutsal Kitap’ın öz mesajını anlayabilmek için 

insanların asıl sorununu algılamamız lazım ve bunu görmek için tarihin 

başlangıcına yani ilk insanlara bakmamız lazım. Allah Adem ve Havva’yı 

yarattığı zaman onlar tamamen günahsızdılar ve Allah’la mükemmel bir 

ilişki içerisindeydiler. Ne yazık ki bu ilk masumiyet çabucak bozuldu ve 

atalarımız Rab’be karşı itaatsizlik yaparak tüm insanlığı günaha ve ölüme 

batırdılar. Allah sözünde bunu açıkça belirtiyor. 
 

Romalılar 5:12- Adem ve Havva’nın işlediği günah aracılığıyla dünyamıza 

ne girdi? _____________________________________________________.  

 

Günahla birlikte dünyaya başka ne girdi? ___________________________.  

 

Dolaysıyla günah ve tüm kötülük nereden kaynaklanıyor? 

_____________________________________________________________. 

  

Bu ilk isyandan dolayı tüm insanlık günaha bulaştı. Bu çaresiz ve ölümcül 

duruma düştü. Ayrım yoktur, çünkü hepimiz Adem’in çocuklarıyız ve 

kökenimizi inkâr edemeyiz. 

 

Romalılar 3:23- Bu ayete göre şu andaki durumumuz ve Allah’la ilişkimiz 

nasıldır? _____________________________________________________. 

 

İnsanların en kritik sorunu budur. Ayrıca biz ne kadar mücadele edersek 

edelim bu yükü kendi üzerimizden kaldıramayız.  

 

Yeşaya 64:6- Bizim bütün iyiliklerimiz Allah’ın huzurunda neye 

benzetiliyor? __________________________________________________. 

 

Kimse iyilik yapmakla kendi günahını silip Rab’bin önünde kendini 

aklayamaz. Bulunduğumuz bu durum çaresiz olduğumuzu gösteriyor. 

 



II. Peygamberlerin Sözü- Kutsal Kitap’ta Allah’ın birçok peygamber 

aracılığıyla kendisini insanlara nasıl açıklamaya çalıştığını görebiliyoruz. 

Fakat Rab birçok peygamber göndererek insanlığın dikkatini ne kadar 

çekmeye çalıştıysa da insanlar isyanlarından hiç vazgeçmedi. Hamd olsun ki 

başlangıçtan beri Rab’bin insanları kurtarmak üzere bir planı vardı. Tevrat 

ve Zebur boyunca Rab peygamberler aracılığıyla sürekli bir kurtarıcıdan söz 

ediyor. Bununla ilgili birkaç ayete bakalım... 
 

Yaratılış 3:1- Şeytan’ın başını ezecek olan kim olacak? ________________ 

_____________________________________________________________. 

  

Yasa’nın Tekrarı 18:15-18- Musa’nın dediğine göre bu ulu peygamber 

hangi ulustan çıkacak? __________________________________________. 

 

II Samuel 7:12-16- Kral Davut’a verilen vaade göre bu gelecek kral kimin 

oğlu olarak tanınacak? __________________________________________. 

 

Mika 5:2- Bu önder nerede doğacak ve asıl kökeni neye dayanır? 

_____________________________________________________________. 

 

Yeşaya 7:14- Bu vaat edilen kişi nasıl doğacak? ______________________  

_____________________________________________________________. 

 

Yeşaya 9:6-7- Bu kurtarıcı ne türlü sıfat taşıyacak? ____________________ 

_____________________________________________________________. 

 

Yeşaya 53:1-6- Bu beklenen kurtarıcı niye böyle acı çekecek? (6.ayet) 

_____________________________________________________________. 

 

Tevrat ve Zebur’da buna benzer 300’den fazla önbildiriler vardır.  

 

III. Kurtarıcı- Tüm bu peygamberlikler sonunda İsa’da gerçekleşti. Bunu 

gösteren birkaç ayet okuyalım... 
 

Matta 1:18-25- Yirmi birinci ayete göre İsa’nın gelmekteki asıl amacı 

neydi? _______________________________________________________. 

 

İsa büyüdükten sonra İsrail’de dolaşarak Allah’ın sözlerini duyurup 

mucizeler yapmakla kendisinin Rab’bin peygamberler aracılığıyla vaat ettiği 

Mesih (Kral) olduğunu ispatladı. Fakat sonunda İsa Mesih’in kendisi her 



hangi bir suçu olmadığı halde yüce iddialarından dolayı tutuklanıp 

yargılanmak üzere Yüksek Kurulun önüne getirildi.  

 

Matta 26:59-68- İsa neden böyle ölüme mahkûm edildi? 

_____________________________________________________________. 

 

Böylece İsa Mesih çarmıha gerildi fakat kendi suçundan dolayı değil, tüm 

insanların günahlarını yüklenerek bize ait olan ölüm cezasını kendi ölümüyle 

ortadan kaldırdı. Ama üç gün sonra ölüm ve günah üzerindeki zaferini 

ispatlamak için Allah onu diriltti.  

 

I Korintliler 15:3-8- Bütün bu olaylar neye göre gerçekleşti?     

_____________________________________________________________. 

 

I Timoteos 2:4-6- İsa ne olarak öldü? _______________________________ 

_____________________________________________________________. 

 

Romalılar 3:21-26- Sonuçta günahlarımızdan nasıl aklanabiliyoruz? 

_____________________________________________________________. 

 

Bu kurtuluşa sahip olmamız için Rab bizden tek bir şey istiyor... 

 

Romalılar 10:9- Rab nelere iman etmemizi istiyor? 

_____________________________________________________________. 

 

Özet- Kısaca Kutsal Kitap’ın mesajı budur: Rab bizi günahlarımızdan 

kurtarmak için kendi oğlunu gönderip feda etti ve ona iman etmekle 

suçlarımızdan tamamen aklanabiliyoruz. Karar sizindir...  
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Önsöz- Tanrı’yı tanımak ancak ve ancak O’nun esini olan Kutsal Kitabı 

okumakla olur. İşte bu dersin amacı budur. Kutsal Kitabı okuduğumuzda 

hem Tanrı’yı daha derinden tanırız hem de O’nun bizden istemlerini anlarız. 

Tanrı peygamberler aracılığıyla kutsal sözünü bizlere emanet etti. Bundan 

dolayı Tanrı’nın esini olan sözünü (Tevrat, Zebur ve İncil) başından sonuna 

kadar araştıracağız. Aşağıdaki sorulara gösterilen ayetlerdeki bilgilere göre 

ama kendi sözlerinizle cevap yazınız.  

 

Yaratılış 1:1 okuyunuz  

Okuduğunuz bu ilk ayetten Tanrı’nın kişiliği hakkında neleri sezebilirsiniz? 

_____________________________________________________________. 

 

Yaratılış 1:2-25 okuyunuz 

Tanrı evren ve dünyayı nasıl yarattı?    

_____________________________________________________________. 

 

Yaratılış 1:26-27 okuyunuz  

Tanrı en son ve en önem verdiği, neyi yarattı? 

_____________________________________________________________. 

 

İnsanların öbür yaratılanlardan farkı neydi? 

_____________________________________________________________. 

 

Tanrı’nın insanları yaratmaktaki amacı neydi? 

_____________________________________________________________. 

 

Yaratılış ikinci bölümde, Tanrı Adem’i Aden bahçesine yerleştirip ona özel 

görevini anlattı. Tanrı ona çok basit ama hayatı önem taşıyan bir buyruk 

verdi.  

 



Yaratılış 2:18-24 okuyunuz 

Tanrı’ya göre Adem’e neden bir eş gerekliydi?  

_____________________________________________________________. 

Bu ilk düğünü Tanrı’nın kendisi yaptı ve onları birleştirdi. Evlilik Tanrı’nın 

fikriydi ve “ikisi tek beden olacak” deyince, Tanrı neyi anlatmaya çalışıyor? 

_____________________________________________________________. 

O zaman, Adem ve Havva, Tanrı’nın onlar için yarattığı bahçede oturup her 

güzelliğinden zevk alıyorlardı. Ne yazık ki öyle kalmadı... 

 

Yaratılış 3:1-7 okuyunuz  

Bu yılan esas kimdi? 

_____________________________________________________________.  

Ne çeşit yalanlar söyledi? 

_____________________________________________________________. 

Havva’nın yanında kim vardı? 

_____________________________________________________________. 

Havva ve Adem neden yediler? (ayet 6) 

_____________________________________________________________.  

 

Yaratılış 3:8-12 okuyunuz 

Bu olaylardan hemen sonra, onların ilk tepkisi neydi? 

_____________________________________________________________. 

Adem kimi suçladı?_____________________________________________. 

 

Yaratılış 3:13-24 okuyunuz 

Havva kimi suçladı? _________________________________. 

Tanrı yılana nasıl bir ceza verdi?________________________. 

On beşinci ayette, Tanrı neyin haberini verdi? 

__________________________________________________. 

Rab kadına nasıl bir ceza verdi? 

__________________________________________________. 

Rab adama nasıl bir ceza verdi? ________________________.  

Sonunda, Tanrı onları nasıl cezalandırmak zorunda kaldı? 

__________________________________________________. 

 

Özet- O zaman şunu anlıyoruz, başlangıçta Tanrı her şeyi mükemmel 

yarattı. İlk insanları yaratırken onlara en büyük ve en özel ayrıcalığı verdi. 

Peki, Adem ve Havva Tanrı’nın onlara gösterdiği lütfa nasıl bir karşılık 

verdiler?______________________________________________________. 

Bahçeden ayrıldıktan sonra, acaba onlara ne olacak? 

Ev ödevi- Yaratılış 4-9 bölümlerini okuyunuz 
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Önsöz – Geçen okuduğumuz derste Adem ve Havva’ya neler olduğunu 

özetleyebilir misiniz? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

 

Ne yazık ki, onların işlediği günah onlardan doğan insanların hepsine 

bulaştı. Rab’bin sözü bunu açıkça gösteriyor. Buna bir bakalım... 

 

İNSANLARIN DURUMU- Adem ve Havva’nın yaptığından dolayı yalnız 

kendileri değil, insanlığın tümü günahın kölesi oldu. Bu durumda doğup her 

gün yaşadığımız için alışığız ve dolayısıyla perişan durumumuzu genellikle 

göremiyoruz. Ama Tanrı sözünde bu acı gerçeği bize anlatıyor.  

 

Mezmurlar 53:1-3 ve Vaiz 7:20 okuyunuz  

Tanrı’nın bakış açısından biz nasıl görünüyoruz? 

_____________________________________________________________. 

Tanrı “iyilik eden yok” diye söyleyince, ne demek istiyor? 

_____________________________________________________________. 

 

Romalılar 3:23 okuyunuz  

Tanrı’nın sözüne göre durumumuz nasıl? 

_____________________________________________________________. 

Neden hepimiz böyle günahkâr sayılıyoruz? Tanrı bunu da açıklıyor... 

 

Romalılar 5:12-14 okuyunuz  

Bu ayetlere göre, günah aramıza nasıl girdi? ________________ 

____________________________________________________.  

Günah aracılığıyla dünyaya başka ne geldi? _________________ 

____________________________________________________. 

O zaman Adem aracılığıyla dünyaya günah girdi hem de hepimiz 

ölüme mahkum kılındık. Bu yüzden hepimizin 

ölümü neyi ispatlıyor?__________________________________. 

 

Adem ve Havva’nın işlediği günahtan dolayı hepimiz bu perişan 

durumda yaşayıp ölüyoruz. Bu halde, bütün kötülüğün nereden 

kaynaklandığını tahmin edebiliyor musunuz? 

_____________________________________________________________. 

Bu korkunç gerçeği, Adem’den sonra doğan çocuklarının hayatlarında 

açıkça görebiliyoruz.  



Yaratılış 4:1-11 okuyunuz  

Adem ve Havva günaha düştükten sonra kendilerinin ilk çocuğunda neyi 

görebiliyoruz? _________________________________________________. 

Tanrı, yedinci ayette, günahı nasıl tanımlıyor? 

_____________________________________________________________. 

Bu olay bize neleri açıkça gösteriyor? 

_____________________________________________________________. 

Adem’den hemen sonra, günahın etkilerini görebiliyoruz. 

 

Yaratılış 6:1-5 okuyunuz 

Adem’den sonra dünyaya neler oldu? 

_____________________________________________________________. 

Beşinci ayette, Tanrı’ya göre insanların durumu nasıldır? 

_____________________________________________________________. 

 

Yaratılış 6:6-18 okuyunuz 

Tanrı ne yapmaya karar verdi? ________________  

_________________________________________. 

Bu kararda Rab haklı mıydı? Niye? ____________ 

_________________________________________. 

Kimler kurtarıldı ve nasıl? ____________________ 

_________________________________________. 

 

Özet- Tanrı’nın insanları kurtarmasına ve onlara bir 

şans daha tanımasına rağmen, bu tufandan sonra 

insanlar yine günaha düştüler.  

 

Yaratılış 11:1-9 okuyunuz 

Neden sizce? 

_____________________________________________________________. 

 

Demek ki biz de Adem’in soyundan geldiğimiz için günahın ortak 

mirasçılarıyız. Çoktan beri Tanrı bu berbat dünyayı yok etmeliydi.  

 

Neden bekliyor acaba? 

 

Ev ödevi – Yaratılış 12-15 bölümlerini okuyunuz 
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Önsöz – Geçen derste gördüğümüz insanın durumunu kısaca özetleyebilir 

misiniz? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

 

Tufan aracılığıyla, Tanrı dünyaya yeni bir başlangıç sundu. Ne yazık ki 

insanlığın içine düştüğü kötülükten dolayı, yine günaha başvurdular. Ama 

Tanrı, seven biri olduğu için, elini uzatıp hiç vazgeçmedi. 

 

TANRI’NIN VAATİ- 

 

Yaratılış 12:1-9 okuyunuz  

Tanrı Avram’a neleri söz verdi? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

Rab Avram’a görünmeden önce, Avram nasıl bir insandı? (Yeşu 24:2) 

_____________________________________________________________. 

Bu vaadin gerçekleşmesi için bir engel vardı – İbrahim (Avram) ve Sara 

hem çocuksuz hem de yaşlıydılar. Fakat, Rab için olanaksız bir şey yoktur! 

 

Yaratılış 21:1-7 okuyunuz 

Rab ne yaptı? 

_____________________________________________________________. 

 

Yaratılış 22:1-18 okuyunuz 

Rab İbrahim’in bunu yapmasını niye istedi? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________. 

Tanrı İbrahim’e verdiği vaadi İshak’a ve onun 

oğluna, Yakup’a tekrarladı. O zaman Rab 

İbrahim’i ve ailesini seçti ve onlara özel bir 

şekilde kendini açıklayıp onları kutsadı. 

Zamanla bu aile bir millet oldu, İsrail.  Maalesef, 

Mısır’a yerleştikten sonra Firavun’un kölesi 

durumuna düştü. 400 yıl böyle kaldılar, ama Rab 

vaadini asla unutmaz. 

 

 



Mısır’dan Çıkış 2:23-25 okuyunuz 

Rab neyi hatırladı? 

_____________________________________________________________. 

 

Mısır’dan Çıkış 3:1-10 okuyunuz 

Rab, İsrail için ne yapmayı düşünüyor? 

_____________________________________________________________. 

Musa çağırılmadan önce, nasıl bir insandı? (M.Çıkış 2:11-15) 

_____________________________________________________________. 

 

Mısır’dan Çıkış 5:1-4 okuyunuz 

Firavun Musa’ya nasıl bir karşılık verdi? 

_____________________________________________________________. 

 

Mısır’dan Çıkış 6:1-8 okuyunuz 

Rab, Musa’ya neyi tekrarlıyor? ________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________. 

 

Bu yüzden, Firavun’un inatçılığından dolayı, Rab 

harika ve olağanüstü mucizelerle halkını salıverdi. 

(bkz. 7-11 bölümler) Sonunda, 2 milyonluk bir 

millet Mısır’dan çıktı. 

 

Özet- Tanrı, yarattığı dünyaya kendini tanıtmaya çalışıyor – bunu nasıl 

gerçekleştirmeyi düşünüyor? _____________________________________ 

_____________________________________________________________. 

 

O zaman, Tanrı kendine özgü bir halk seçip onlar aracılığıyla kendini diğer 

milletlere açıklamaya çalışacak. Başarılı olabilecek mi acaba? 

 

Ev ödevi – Mısır’dan Çıkış 19-20 bölümlerini okuyunuz 
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Önsöz- Hatırlarsanız, Tanrı İbrahim’e bir vaat verdi. “Seni büyük bir ulus 

yapacağım” diye söz verdi. Bu vaadi onun oğluna ve torunlarına tekrarladı. 

Sonunda nasıl gerçekleştirildi? ____________________________________. 

 

Son dersimizde Musa’yla tanıştık. O İsrail’in halkının başına geçti ve onları 

nereye götürecekti? 

_____________________________________________________________. 

Oradan devam edeceğiz... 

 

İSRAİL HALKI- 

 

Tanrı, Musa aracılığıyla, İsrail halkını Firavun’un güçlü elinden kurtardı. Bir 

millet olarak Mısır’dan çıktılar ve Tanrı’nın İbrahim’e vaat ettiği toprağa 

(Kenan) doğru gittiler. Mısır’dan çıktıktan sonra, Sina Çölünden geçmek 

zorunda kaldılar ve orada Tanrı İsrail halkıyla görüştü.  

 

Mısır’dan Çıkış 19:1-6 okuyunuz 

İsrail için, Tanrı’nın amacı neydi?  

_____________________________________________________________. 

Oradayken Tanrı çok önemli bir yasa (10 Buyruk) İsrail’e emanet etti. 

 

Mısır’dan Çıkış 20:1-17 okuyunuz 

Tanrı bu buyrukları niye verdi? _______________  

________________________________________. 

Bu buyruklar Tanrı’nın karakteri hakkında bize 

neler gösteriyor? ___________________________ 

________________________________________. 

Tanrı onlara isteğini göstermesine rağmen, İsrail 

halkı hemen günaha düştü. 

 

Mısır’dan Çıkış 32:1-8 okuyunuz 

İsrail halkı nasıl günah işledi? ________________ 

_____________________________________________________________. 

Tanrı, merhametli ve sözüne sadık olduğu için, İsrail’in günahına rağmen 

vaadini yerine getirdi ve halkı Kenan’a götürdü. İsrail, Tanrı’nın yardımıyla, 

tüm Kenan’daki ulusları bozguna uğrattı ve oraya yerleşti. Uzun bir zaman 

sonra Tanrı İsrail’e Davut’u kral olarak verdi. Davut’a çok önemli bir vaat 

verildi. 



2. Samuel 7:8-17 okuyunuz 

Bu Tanrı’nın söz verdiği krallık nasıl olacak? 

____________________________________________________________. 

 

Bu gelecek krallığın kralı kim olacak? 

_____________________________________________________________. 

Davut öldükten sonra, Süleyman ve bir takım krallar daha 

ortaya çıktılar. Ama bu kralların büyük birçoğu 

putperestliğe düştüler. Tanrı aynı zamanda birçok 

peygamberler aracılığıyla onları uyarmaya çalışıyordu. 

Hem de bu peygamberler aracılığıyla Tanrı daha önceden 

söz verdiği gelecek bir kral ve kurtarıcı hakkında birçok 

peygamberlik iletti. Bunların bir kaçına bakalım. 

 

Mikah 5:2 okuyunuz 

Doğuşu nerede olacak?__________________________________________. 

Yeşaya 7:14 okuyunuz 

Doğuşu nasıl olacak?____________________________________________. 
 

Yeşaya 9:6-7 okuyunuz 

Bu ayette gelecek olan bu kral nasıl tanımlanıyor? 
__________________________________________________. 

 

Zekarya 9:9 okuyunuz 

Bu gelecek kral Yeruşalim’e nasıl girecek? 

____________________________________________________. 

 

Malaki 3:1-2 okuyunuz 

Geldiğinde, ne yapacak? 

____________________________________________________________. 

 

Yeşaya 53:1-6 okuyunuz 

Sözü edilen bu adam neden böyle acı çekecek? 

____________________________________________________________. 

 

Mezmur 16:9-10 okuyunuz 

Bu adam ölünce bedenine ne olacak? 

____________________________________________________________. 

 

 



Özet- Tanrı İsrail’le çok uğraştığı halde bu halk her zaman doğru yoldan 

saptı. Buna rağmen, Tanrı hâlâ söz verdiği kral ve kurtarıcıdan söz etmeye 

devam etti. Bu gelecek kral, kısaca nasıl biri olacak? 

____________________________________________________________. 

 
          

Yaratılış>>>>Tufan>>>>Atalar>>>>İsrail >>>>Krallar>>>> Peygamberler>>>??? 
  
 4000 İÖ                       2500 İÖ                         1500 İÖ                     1000 İÖ                                         600 İÖ  

 Adem                  Nuh                   İbrahim         Musa        Davut            Yaşaya 

  Havva                               İshak              Yeşu          Süleyman      Yeremya 

                        Yakup                                                       Daniel 

 

Ev ödevi- Matta kitabını okuyunuz 
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Önsöz – Geçen derste, tüm peygamberlerin gelecek bir kral ve kurtarıcıdan 

söz ettiğini gördük. Peygamberliklere göre bu vaat edilen adamın ne gibi 

özellikler taşıması gerekiyordu? 

_____________________________________________________________. 

 

İncil’de görüyoruz ki bu peygamberliklerin hepsi tek bir adamda yerine 

geldiler. O adam, İsa’nın kendisiydi.   

 

DÜNYANIN KURTARICISI- 

 

Luka 1:26-35 okuyunuz 

İsa’nın annesi nasıl biriydi? ___________________ 

_________________________________________. 

Cebrail’in söylediklerine göre İsa nasıl bir insan 

olacak? ___________________________________ 

_________________________________________. 

 

Matta 1:18-25 okuyunuz 

İsa hangi soydan geldi? (Mt. 1:1) 

_____________________________________________________________. 

 

Yirmi birinci ayete göre, İsa’nın gelmekteki amacı neydi? 

_____________________________________________________________. 

 

Yusuf ve Meryem İsa’yı yetiştirdiler ama zamanla çok değişik ve özel biri 

olduğunu anladılar. İsa 30 yaşına geldiği zaman hizmetine başladı. 

 

Matta 4:17-25 okuyunuz 

İsa neden söz ediyordu? 
__________________________________________________. 

 

Üç yıl süre boyunca İsa İsrail’de dolaşıp harikalar yaparak mesajını iletti. 

Yaptıklarının birkaçına bakalım: 

 

Matta 9:1-8 okuyunuz 

İsa bunu yaparak kendisi hakkında neyi gösteriyor? 

_______________________________________________. 

 

 



Matta 11:2-6 okuyunuz 

İsa burada neyi ispat etmeye çalışıyor? 

_____________________________________________________________. 
 

Matta 17:1-8 okuyunuz 

Bu olayda İsa hakkında Tanrı’nın kendisi ne mesaj veriyor? 
__________________________________________________. 

 

Matta 20:17-28 okuyunuz 

İsa ölüp dirileceğini söyleyerek neyi gösteriyor? 

_____________________________________________________________. 

  

Bu üç yılın sonunda İsrail’in liderleri İsa’dan bıktılar ve onu öldürmeye 

karar verdiler. İlk önce onu yakalattılar ve dinsel mahkemenin önüne 

sürüklediler.   

 

Matta 26:57-68 okuyunuz 

Bu yargıcın önünde İsa neleri anlattı? 

____________________________________________________________. 

 

Bundan sonra İsa Roma’nın Valisi Pilatus’a gönderildi... 

 

Matta 27:11-26 okuyunuz 

İsa’ya karşı herhangi bir suç bulundu mu? __________________________. 

 

Matta 27:27-54 okuyunuz 

Tüm bu işkence boyunca İsa nasıl bir tepki gösterdi? 

(Lk. 23:33-34)______________________________. 
 

Bundan sonra kayadan oydurulan bir mezara İsa’yı 

koydular. Üç gün öyle kaldı... 

 

Matta 28:1-10 okuyunuz 

Üçüncü günde ne oldu? _________________________________________. 

 

Bunu yapmakla İsa neyi ispatladı?_________________________________. 

 

Kırk gün boyunca İsa Mesih öğrencilerine ve başka birçok kişiye göründü ve 

ondan sonra Tanrı’nın yanına alındı. 

 



Özet- Hiç kuşkusuz, İsa çok özel ve önemli bir adamdı. Sence İsa daha önce 

okuduğumuz peygamberliklerde vaat edilen şahıs mıydı? 

_____________________________________________________________. 

 

Ama İsa Tanrı’nın vaat ettiği kral ve kurtarıcı idiyse niye öldü? Neden 

İbrahim’e ve Davut’a vaat edilen sonsuz krallığı kuramadı? Yoksa Mesih’in 

ölümünde Tanrı’nın başka bir planı mı vardı?_________________________ 

_____________________________________________________________. 

 

Ev ödevi – Romalılar 1-3 bölümlerini okuyunuz 
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Önsöz- Geçen dersimizde İsa’yla tanıştık. Hatırladığınız kadarıyla, Mesih’in 

özelliklerini anlatınız-___________________________________________. 

 

Herhalde kafanızda birkaç sorular takılıp kaldı. İsa niye geldi ve niye o 

kadar korkunç bir şekilde öldürüldü? Neden dirildikten sonra Tanrı’nın 

yanına alındı? Ayrıca, tüm bu tarihi olayların benimle ne alakası var? Bu 

okuduğumuz derslerin hepsini bir araya getirip birleştirmeye çalışalım. Bunu 

yapabilmek için Romalılara yazılan mektup idealdir. Onu inceleyeceğiz. 

 

KURTULUŞ- Romalılar 

 

1. Birinci Bölüm- 

Ayet 16 okuyunuz- “Müjde” ne anlama geliyor? _____________________. 

Bu müjde kimler için? __________________________________________. 

 

Yazar bir kurtuluştan bahsediyor, neden kurtulmamız gerekir acaba... 

 

Ayet 18-23 okuyunuz- Gökten ne gösterilmektedir? __________________. 

Bu gazap niye geliyor? __________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

 

Ayet 24-29 okuyunuz- İnsanların günahından dolayı Tanrı onları nelere 

teslim etti? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

O zaman Tanrı’nın gözünde insanlık nasıldır? ________________________ 

_____________________________________________________________. 

 

Gerçek budur Tanrı günahtan nefret edip onu cezalandırır. 

 

2. İkinci Bölüm- 

 

Şu anda çok dürüst ve ahlaklı biri “Ben diğer insanlar kadar kötü değilim, 

ben çok iyi biriyim” diye itiraz edebilir. Çoğumuz gerçekten kendimizi 

kötüler arasında saymıyoruz. Pavlus buna da değiniyor. 

 

Ayet 1-6 okuyunuz- Pavlus böyle düşünen bir insan için ne diyor? 

_____________________________________________________________. 

Kendisini dürüst sayan kişinin cezası ne olacak? ______________________ 

_____________________________________________________________. 



Belki bazı ahlaksız, psikopat veya sapık insanlar gibi değiliz, ama Tanrı’nın 

gözünde hâlâ günahkâr ve çaresiziz.  

 

Yine itiraz eden biri “Ben Tanrı’nın istediklerini tanımıyorum, ondan dolayı 

günahkâr sayılmam” diye söyleyebilir.  

 

Ayet 12-15 okuyunuz- Tanrı’nın yasasını tanıyanlar ona göre 

yargılanacaklar, ama o yasayı bilmeyenler neye göre yargılanacaklar?  

_____________________________________________________________. 

 

O zaman herkes bir şekilde yargılanacaksa hiç kimse Tanrı’nın adaleti ve 

gazabından kaçamayacak. Hepimiz aynı lanet altındayız. 

 

3. Üçüncü Bölüm- 

Ayet 9 okuyunuz- Buraya kadar Pavlus’un çıkardığı özet nedir? _________ 

_____________________________________________________________. 

Ayet 10-18 okuyunuz- İnsanlığın durumu nedir? _____________________. 

_____________________________________________________________. 

Ayet 19-20 okuyunuz– Burada Pavlus yasayla ilgili bize büyük bir sır 

açıkladı. Tanrı’nın Musa’ya verdiği yasanın amacı ve görevi neydi? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

 

Hiç kimse yasaya uyarak ya da iyilik yaparak kurtulamaz. O zaman kurtuluş 

ne kendimizde ne de herhangi bir dinsel sistemde var. Biz tamamen günah 

içindeyiz ve kendimizi kurtaramayız. 

 

Ayet 21-24 okuyunuz- Tanrı’nın bir kurtuluş planı vardır. Tanrı’nın önünde 

nasıl aklanabiliyoruz? ___________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

Bu kurtuluşa ulaşabilmek için ne yapmamız gerekir? ___________________ 

_____________________________________________________________. 

 

Tanrı, evrenin hâkimi olarak insanın günahlarını birdenbire silemez çünkü 

adaletsizlik olur. Günahlarımıza karşı bir bedel vermek gerek. 

 

Ayet 25-30 okuyunuz- O gereken bedel kimdi? _______________________. 

 



O zaman Isa Mesih dünyanın kurbanı olarak öldü. O tüm günahlarımızı 

kendisi yüklenip yerimize öldü. Tanrı bize ait olan gazabı İsa’nın üzerine 

döktü. O günahımızın bedeli oldu. Yine bu karşılıksız kurtuluş nasıl elde 

edilir? _______________________________________________________. 

 

Özet- Bu derste hepimiz günahkâr olup Tanrı’nın 

gazabının altında kaldığımızı gördük. Ayrıca ne kadar 

iyilik yaparsak ya da ne kadar iyi biri olmaya çalışırsak 

durumumuz çaresizdir. Ama Yuhanna 3:16’da 

söylediği gibi, “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi 

ki, biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin 

hiçbiri mahvolmasın hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” 

Tanrı bu karşılıksız kurtuluşu size sunuyor. Yalnız ve 

yalnız İsa’nın ölümüne ve dirilişine iman ederek onu 

alabiliyorsunuz. Onu alınca tamamen aklanıp 

kurtulursunuz. İsa’yı senin günahının bedeli, kurbanın, 

kurtarıcın ve Rab’bin olarak kabul ediyor musunuz?   

 

Ev ödevi – Romalılar 4-8 bölümlerini okuyunuz 
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Önsöz – Geçen dersimizde müjdenin ne olduğunu öğrendik. Tanrı’nın 

sözünde bulunan müjdeyi kısaca özetleyebilir misiniz?_________________ 

_____________________________________________________________. 

Tanrı’nın sözüne göre günahlarımızdan kurtulabilmek için ne gerekir?  

_____________________________________________________________. 

 

İman, kavram olarak çok önemli ama yanlış anlaşılan bir konudur. İman 

konusuna biraz değinelim. Romalılara yazılan mektubu çalışmaya devam 

edelim. 

 

İMAN HAYATI- Romalılar 

Dördüncü Bölüm – 

İmanı iyice anlatabilmek için Pavlus Tevrat’tan çok meşhur birisini seçip 

örnek alıyor. 

 

Ayet 1-5 okuyunuz 

İbrahim peygamber Tanrı’nın önünde nasıl aklandı?  

______________________________________________. 

 

Tanrı bize hak ettiğimizi verseydi sonuç ne 

olurdu?_______________________________________________________. 

 

O zaman Tanrı insanı neye göre aklar? 

_____________________________________________________________. 

 

Ayet 13-17 okuyunuz 

İbrahim’e verilen vaat, yasa aracılığıyla değil neyın aracılığıyla gerçekleşti? 

_____________________________________________________________. 

 

Kurtuluşu yaptıklarımızla kazanabilseydik, ne olurdu? 
__________________________________________________. 

 

Ayet 23-25 okuyunuz 

Bu “aklanmış sayıldı” sözü niye yazıldı? 

_____________________________________________________________. 

 



Bu son okuduğumuz bölüme göre kısaca imanın anlamını anlatınız- 

_____________________________________________________________. 

Beşinci Bölüm- 

 

Ayet 1-5 okuyunuz 

 

İsa’ya iman ederek aklandığımızda yaşantımızda nasıl ne türlü bereketlerle 

karşılaşacağımızı Pavlus bu ayetlerde nasıl sıralıyor? Boşlukları doldurun. 

 

Ayet 1- Tanrı’yla ___________ oluyoruz 

Ayet 2- Tanrı’nın yüceliğine erişmek ___________ övünüyoruz 

Ayet 3- Yalnız bununla değil _____________ da övünüyoruz 

Ayet 5- Kutsal Ruh aracılığıyla _________________ yüreklerimize 

dökülmüştür 

 

Ayet 6-11 okuyunuz 

İsa Mesih’e iman etmeden önceki durumumuz neydi? 

_____________________________________________________________. 

Günahımıza rağmen Tanrı İsa aracılığıyla ne yaptı? 

____________________________________________________________ 

_. 

Şu anda biri böyle bir itiraz edebilir – “Tüm günahlarımdan kurtulabilmek 

için sadece iman gerekirse, o zaman iman ettikten sonra alabildiğine günah 

işleyebilirim, değil mi?” Pavlus buna da bir karşılık veriyor. 

 

Altıncı Bölüm- 

 

Ayet 1-14 okuyunuz  

Pavlus’un verdiği karşılık neydi ve gösterdiği sebepler nelerdir? 

___________________________________________________________. 

11-13 ayetlere göre bu konuyla ilgili üç şey yapmalıyız – bunları sıralayın: 

 

11 ayet - 

___________________________________________________________. 

12 ayet - 

___________________________________________________________. 

13 ayet - 

___________________________________________________________. 

 

 



Gerçekten İsa aracılığıyla günah ve Şeytan’ın kontrolünden kurtuluyoruz. 

Eskisi gibi günah işlememiz gerekmiyor, tam tersine yeni bir yaşama 

kavuştuk ve Tanrı’yı hoşnut eden davranışlar sergilemeliyiz. Romalıların 

yedinci bölümünde Pavlus bu yeni aldığımız özgürlük ve hayatı daha da 

vurguluyor. Şimdilik ise biz sekizinci bölüme geçelim. 

 

Sekizinci Bölüm- 

 

Ayet 1-4 okuyunuz  

İsa’ya iman ettiğimizde neyin mahkûmiyetinden kurtuluyoruz?__________. 

Neden?_______________________________________________________. 

 

Ayet 12-17 okuyunuz  

İsa’ya iman ettiğimizde Tanrı’nın Ruhu yaşamımıza girip neler 

yapar?_______________________________________________________. 

 

Tanrı’nın çocukları olunca başka ne oluruz?_________________________. 

 

Ayet 31-39 okuyunuz 

Tanrı’nın sevgisinden bizi neler ayırabilir? __________________________. 

 

Gerçekten İsa aracılığıyla bize verilen lütuf ve kurtuluş hiç kaybolamaz. 

İsa’ya tamamen güvenebiliriz çünkü asla bizi bırakmayacak. 

 

Özet- Kısaca İsa’ya iman eden bir kişi nasıl yaşamalıdır?_______________ 

_____________________________________________________________. 

 

Ama kesinlikle kurtuluşa yalnız ve yalnız iman aracılığıyla ulaşıldığını 

vurgulamamız lazım.  Siz böyle yeni bir hayat istiyor musunuz? 

_____________________________________________________________. 

 

Ev Ödevi- Vahiy 19-22 bölümlerini okuyunuz 
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Önsöz – Geçen dersimizde imanlı birinin nasıl yaşaması gerektiğini 

öğrendik. Gerçekten iman hayatı harikadır ama hâlâ Tanrı’nın Sözünün 

sonuna gelmedik – birkaç sorular daha var. Mesela: Öldüğümüzde bize ne 

olur? Dünyanın bir sonu var mı? Ya “Kıyamet Günü”? İsa yine gelecek mi? 

Bu son dersimizde bu önemli soruları yanıtlamaya çalışacağız. 

 

GELECEK- 

 

İsa öğrencilerinden ayrılmadan önce gelecekle ilgili bir vaat verdi. 

 

Yuhanna 14:1-4 okuyunuz 

İsa dünyadan ayrılınca ne yapmaya gitti? ____________________________ 

_____________________________________________________________. 

 

İsa kendisine iman edenler için yer hazırladıktan sonra ne yapacak?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

 

O zaman İsa kilise için geri dönecek ve imanlıları yanına alıp hazırlamış 

olduğu yere götürecek. Pavlus daha detaylı bir şekilde bu olayı açıklar.   

 

1 Selanikliler 4:13-17 okuyunuz 

Bu ayetlere göre İsa’ya iman edenlere ne olacak? _____________________ 

_____________________________________________________________. 

 

Ya ölü ya diri, fark etmez – Geldiğinde Mesih imanlıların hepsini yanına 

alacak. Ama ondan sonra ne olacak? 

 

2 Selanikliler 2:1-12 okuyunuz 

O zamanda Tanrı’ya karşı olan çok güçlü biri ortaya çıkacak – onu anlatınız 

_____________________________________________________________. 

 

Çoğu insanlar onun ardından koşup tamamen 

aldatılacaklar. Ayrıca bu dönemde Tanrı bir sürü 

cezalar gökten insanların üzerine yağdıracak. Bu 

korkunç zaman yedi yıl sürecek ve ondan sonra 

İsa’nın kendisi yine ortaya çıkacak. İsa’nın kendisi 

bundan söz etti... 

 



Matta 24:29-31 okuyunuz 

Tüm insanlar kimi görecekler? ____________________________________. 

 

2 Selanikliler 1:5-10 okuyunuz  

Mesih bu ikinci gelişinde neyi yapmak üzere gelecek?_________________. 

 

Yuhanna İsa’dan aldığı bir vahiyde bu olayı daha detaylı anlatıyor.  

 

Vahiy 19:11-16 okuyunuz 

İsa’yla beraber kimler iniyor? ____________________________________. 

 

On beşinci ayete göre İsa ne amaçla gelecek? 

 

Herkesi yargıladıktan sonra İsa kendi egemenliğini kurup “KRALLARIN 

KRALI” olarak tahta çıkacak.  

 

Vahiy 20:1-10 okuyunuz 

Tanrı’nın düşmanı Şeytan’a ne olacak? _____________________________ 

_____________________________________________________________. 

Altıncı ayete göre bu dünyasal egemenlik ne kadar sürecek? ____________. 

 

İsa’nın egemenliğinde huzur, sevgi ve sevinç bol bol olacak. Ama bu 1.000 

yıldan sonra kıyamet günü denen gün gelmiş olacak. 

 

Vahiy 20:11-15 okuyunuz 

Taht üzerinde oturan kimdir? (2 Timoteos 4:1) _______________________. 

Bu tahtın önünde kimler yargılanacak? _____________________________. 

 

O zaman tüm günahkârlar cehenneme mahkûm olacaklar. Cehennem gerçek 

bir yerdir ve tüm İsa’yı reddedenler orada sonsuza dek kalıp acı çekecekler. 

Ama İsa’yı kabul edenlerin kaderi tamamen farklı olacak. 

 

Vahiy 21:1-8 okuyunuz 

Üçüncü ayete göre en önemli olarak cennette imanlıların arasında kim 

yaşayacak? ___________________________________________________. 

 

 

 

 



Aslında cennet tam şudur: Tanrı’yla beraber inanılmaz sevinçle sonsuza dek 

yaşamak! Yine bu herkes için geçerli değil, sadece İsa aracılığıyla aklanmış 

olanlar ve ona iman edenler için gerçekleşecek.   
 
  

        İİssaa’’nnıınn              CCeennnneett  

        GGeelliişşii                  İİssaa’’nnıınn                  

                          DDöönnüüşşüü  

İİssaa  MMeessiihh          KKiilliissee                                SSııkkıınnttıı  ZZaammaannıı              İİssaa’’nnıınn  KKrraallllıığğıı  
00                            77  yyııll    11000000  yyııll  
  
      
                      CCeehheennnneemm  

 

Özet- Tanrı gelecekte detaylı bir şekilde ne olacağının hepsini bize sözünde 

anlattı. Hazır olmamızı istiyor. Gerçekten hepimiz bir gün İsa’nın önünde 

duracağız. Ya cennete ya cehenneme gideceğiz. Yuhanna 3:18’e göre fark 

eden nokta nedir? ______________________________________________. 

 

Tanrı’nın gelecek gazabından tamamen kurtulabilmek için ve cennete 

girebilmek için sadece İsa’ya güvenmeniz lazım.  

KKııyyaammeett  
GGüünnüü  
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