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Senin  
  şahsına özel

Elinde, sana yönelik çok özel bir mektup 
tutuyorsun.
Belki, “Kâğıt üzerine mektup yazma modası 
çoktan geçmiş” diye düşünebilirsin. Haklısın. 
Mektuplar yerini artık kısa mesajlara ve E-Postaya 
bıraktı.

>> Fakat önemli mektuplar, dijital 
dünyasına rağmen, kâğıt üzerine 
yazılıyorlar. Bu da onların önem ve 
değerlerini vurguluyor.

İngiltere  kraliçesi de doğum günü davetiyelerini 
asla E-Maille yollamaz.
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B Y  A I R  M A I L
 Deutsch/German

“Sana mektup var” 

Lütfen şu an elinde tuttuğun bu özel, olağandışı 
mektubu okumak için zaman ayır. Çünkü bu 
mektup çok önemlidir. Bu nedenle bunu dikkatlice 
oku. Pişman olmazsın!
Bu mektubu okuduğunda içinde:
>  Bu mektuptan daha önemli başka  

bir mektup,

> Çok anlamlı ve önemli belgeler,

>  Harika bir mesaj ve bu mesajın  
güvenirliği ve güncelliği hakkında bilgi 
edineceksin.

Bu kıymetli mektup doğrudan 
doğruya Tanrı’dan sana kişisel 
bir mesajdır.

>>> Bu mektubu ancak açıp  
             okuduğun takdirde sana 
                 yararı olacaktır.

Hava postasıyla gelen mektup olarak göklerin 
kökenine işaret eder.

Göklerden gelen mektup olan Kutsal Kitap, 
doğrudan doğruya Tanrı’dandır!

Tanrı, evrenin yüce yaratıcısıdır.
Ayrıca sana da O yaşam verdi ve seni tümüyle 
tanıyor. Sen bir tesadüf ürünü değilsin.
O seninle iletişim kurmak ve sanin şahsına özel bir 
sevgi mesajı vermek istiyor.
Henüz Tanrı’nın bu mektubunu tanımıyor musun?
Belki de evinin bir köşesinde okunmadan öylece duruyor.
Şahsına yazılmış bir mektubu bu şekilde dikkatsizce 
bir kenara atmazsın. Onu hemen açıp ilgiyle okursun. 
Bunun için sana yazılan Tanrı’nın mektubunu da – Kutsal 
Kitap – aç oku.

Henüz Kutsal Kitap’ın yok mu? Sana 
ücretsiz bir adet göndermekten 
memnuniyet duyarız.
Bu kitapçığın en arka sayfasında bir 
sipariş kuponu bulacaksın.
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Tanrı onların becerilerini, eğitimlerini, kültürel 
geçmişlerini, farklı sosyal sınıflarını ve hatta 
yazma stillerini kullandı.
>>> Kelimenin tam anlamıyla Tanrı ne yazmak 
istediyse tam da onu yazdılar.
Buna “İlham” (Esinleme yada Vahiy) denir.

Eşsiz bir mektup

Evet doğru anladın, “Sana mektup var” başlığıyla 
Kutsal Kitap’tan, yani Tanrı’nın Sözü’nden bahsedi-
liyor. Bu eşsiz mektup çok önemlidir, çünkü yazarı 
Tanrı’dır.
Buna itiraz edebilir ve “Kutsal Kitap takriben 40 kişi 
tarafından ve birkaç yüz yılda yazıldı. Çoğu zaman 
yazarların isimleri bile anılmaz” diye düşünebilirsin.

Evet, bu doğrudur. Ancak 
Tanrı, mesajını doğrudan 
bireylere dikte etmiştir.

      “Çünkü hiç bir  
    peygamberlik sözü insan  
         isteğinden kaynaklanmadı.  
Kutsal Ruh tarafından  
     yöneltilen insanlar Tanrı’nın  
              sözlerini ilettiler” 
                                                              Kutsal Kitap, 2. Petrus 1,21

Kutsal Kitap, kitapların kitabı
>İki bölümden oluşur:

 > Eski Antlaşma (39 Kitap) 
 > Yeni Antlaşma (27 kitap)

> Yeni Antlaşma’nın içeriği:
 > Dört İncil Bölümü
 > Elçilerin İşleri Bölümü
 > 21 mektup
 > Vahiy

Kutsal Kitap senin yaşam sorularına 
cevaptır.
Özellikle Tanrı sevgisinin senin yaşa-
mında ne gibi olumlu değişiklikler 
yapabileceğini öğreneceksin.

Yaratılış
Mısır’dan Çıkış
Levililer
Çölde Sayım
Yasa’nın Tekrarı
Jeşu
Hakimler
Rut
1.Samuel
2.Samuel
1.Krallar
2.Krallar
1.Tarihler
2.Tarihler
Ezra
Nehemiya
Ester
Eyüb
Mezmurlar
Süleyman’ın  
    Özdeyişleri
Vaiz
Ezgiler Ezgisi
Yeşaya
Yeremya
Ağıtlar
Hezekiel
Daniel
Hoşea
Yoel
Amos
Ovadya
Yunus
Mika
Nahum
Habakuk
Sefanya
Hagay

Zekeriya
Malaki

Matta
Markos
Luka
Yuhanna
Elçilerin İşleri
Romalılar
1.Korintliler
2.Korintliler
Galatyalılar
Efesliler
Filipililer
Koloseliler
1.Selanikliler
2.Selanikliler
1.Timoteos
2.Timoteos
Titus
Filimon
İbraniler
Yakup
1.Petrus
2.Petrus
1.Yuhanna
2.Yuhanna

3.Yuhanna
Yahuda
Vahiy
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Kutsal kitap  
      çağdaş mıdır?

 “Başı eğik” kuşak
Sen de onlardan biri misin, yoksa bu 

terimi (Başı eğik kuşak) henüz tanı-
mıyor musun? Sen de sürekli “Başı 
eğik” dolaşıp dikkatini sadece 
akıllı telefonuna veya tabletine mi 

veriyorsun?

Her zaman ve her yerde internete 
bağlanmış olman, oradaki bilgi seline 

boğulmana neden olur. Sörf yapmak, internet 
sohbeti ve mesajlaşmak dışında başka bir şeyle meşgul 
musun? Saatlerce zamanın geçtiğinin farkına varma-
dan – birçok kez ruhunu da lekeleyerek – hisslerine 
zarar veriyorsun.

İpucu:   Kişisel olarak Tanrı’yı tanımak istiyorsan, Kutsal 
Kitap’ı mutlaka okumalısın. Okurken sakin bir 
ortama ihtiyacın var. Bu nedenle dikkatini dağıta-
cak ve seni rahatsız edebilecek her şeyi bir kenara 
bırak. Bunun ne kadar iyi işlediğini görünce 
şaşıracaksın. Düşüncelerinin, şimdiye kadar hiç 
tanımadığın bir şekilde pozitif olarak değiştiğini 
hissedeceksin. İncil’de gerçeklerle karşılaşacak 
ve seni gerçekten önemseyen, seni seven ve 
hayatına derin bir anlam vermek isteyen ve ödüle 
layık bir hedef gösteren biriyle tanışacaksın.

Bu broşürün 62 ve 63 sayfalarında Kutsal Kitap’ı nasıl okuman 
gerektiği tavsiyeleri var. Lütfen bir başlangıç yap

Birçok insan, ‘Eski bir antik kitap’la 
uğraşmanın saflık olduğunu düşünür. 
Günümüz modern insanının Kutsal 
Kitap’a inanmaması gerektiği düşünce-
sindeler.

Medya tarafından ortaya atılan ve 
desteklenen bu fikir, sınanmadan hemen 
kabul edilir. Hemen hemen hiç kimse 
kendi ürettiği fikirlerle hareket etmiyor.

Yine de akıl ve anlayışa göre, ‘Kutsal 
Kitap’ın reddedilmesi’ gerektiği yaygın 
bir yanılgıdır.

Bir sonraki sayfada, Kutsal Kitap’ın 
güncelliğini ve önemini onaylayan bir 
çok gerçek bulacaksın.

         “Ne mutlu  
   Tanrı’nın sözünü dinleyip  
               uygulayanlara!”
                                                         Kutsal Kitap, Luka 11,28 
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Harmonik bir mucize

Tanıdıklarımdan biri müzisyen ve 
bir çok müzik aleti çalabiliyor. Ses 
kayıtları için bilgisayarını kullanıyor 
ve bu sayede çok güzel eserler 
yaratıyor.

Diyor ki: “Önce Oboemi alıp soprano 
bir parça çalıyorum. Bu ses, kaydımın 
ilk tonudur.

İkinci olarak alto çalıyorum ve ilk çaldığımı 
bozmadan üzerine kaydediyorum. Bu şekilde 
altı değişik müzik kaydı daha ekleyerek Bas 
tonunun en alt sesine kadar kayıt yapıyorum.

Kaydettiğim sekiz değişik sesleri birbirine 
ekliyorum – ortaya çıkan müziği dinlemek ister 
misin?”

Muhteşem bir senfoni dinledim. Bir tek müzisyenin bunu 
başardığına inanmak zor.

Kutsal Kitap da aynen böyledir. Kırk kişiden fazla yazarı 
var. Hepsi de aynı eşsiz müzisyen tarafından kullanıldılar: 
Tanrı Kutsal Ruhu’yla tüm bu ‘müzik aletleri’ni titreştirdi.

Kutsal Kitap’taki her kitap kendine özgü bir 
karaktere sahip ve tanrısal bir planla bir bütünü 
teşkil ediyorlar. 

Bu Kutsal Kitap’ın muhteşem mucizelerinden biridir.

>>>  Kutsal Kitap’ın eşsiz uyumunu 
keşfetmek için onu oku.

Boşuna 
bekleyiş

Kutsal Kitap inancıyla ilgisi olmayan bir adam genç 
bir Hristiyan’ı, Kutsal Kitap’ın eskimiş antik bir kitap 
olduğuna, modern buluşlarla örtüşmediğine ikna 
etmeğe çalışıyordu. Bu konuyla ilgili bilim adam-
larının ve filozofların seçkin makalelerini kendisine 
yollamak istediğini de ekledi.
Buna karşılık genç Hristiyan, inancından taviz 
vermeden: “Eğer siz bana Mesih İsa’nın ‘Dağdaki 
Vaaz’ından daha iyi bir vaaz (Matta 5-7), ‘İyi 
Samiriyeli’, ‘Kaybolan Oğul’ ve ‘İsa’yla Samiriyeli 
Kadın’ hikâyelerinden daha güzel hikâyeler 
biliyorsanız (Luka 10 ve 15; Yuhanna 4), ‘Mezmur 23’ten 
daha teselli verici bir şeyiniz varsa, veya Tanrı’nın, 
sevgisini Oğlu İsa Mesih’te açıklamasından daha 
iyi açıklayan başka bir şey biliyorsanız veya gelecek 
sonsuzluğu Kutsal Kitap’tan daha net bir şekilde 
anlatan bir şeyiniz varsa lütfen en kısa zamanda 
bana yollayın” der.
Gelecek bir cevab için boşuna bekledi.

Kutsal Kitap’la kıyaslanabilecek başka bir kitap 
yok. Nedeni çok basit: Çünkü Kutsal Kitap 
Tanrıdan’dır.
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Kil, taş veya tahta dışında, sonraki yüz-
yıllarda papüris bitkisinin özünden elde 
edilen papüris üzerine yazıldı. Daha 
sonra kitap roluları haline getirilen 
parşömenlere (özel olarak hazırlanan 
hayvan derisi) yazıldı.

Kutsal Kitap’ın bize ulaşması

Nasıl ve ne üzerine yazıldı?

Birisi 5000 yıl önce bir mektup yazmaya kalkışsa bunu 
kâğıt ve mürekkeple yapamayacaktı. O zamanlar çivi yazısı 
kullanılırdı: Kil tabletler üzerine kazılan işaretler veya daha 
sonra kurutulmuş, ya da fırınlarda yakılmış semboller 
kullanılırdı.

Şu anki Suriye ve Irak’ın antik kentlerindeki arkeolojik kazı 
çalışmalarında bu tür yazılarla yazılmış binlerce tablet ve 
silindir şeklinde kilden eserler bulunmuştur.

Mısırlılar aynı dönemlerde, piramitlerde de bulunan, resim 
ve işaretlerden oluşan başka bir yazı şeklini (Hiyeroglifler) 
geliştirdiler.

Dil bilimcilerinin bu eski insanlık dillerinin yazılarını deşifre 
edebilmeleri yüzyıllarca sürdü.

Bu eski yazıların yüzlerce işaret ve sembolden oluşması bir 
dezavantajdır. Takriben M.Ö 1500 yıllarında ilk alfabe oluştu.

Bu alfabe M.Ö 1000 yıllarında bazı değişikliklerle birlikte 
çok yaygınlaştı. Bugünkü kullandığımız Latin Alfabesi’nin 
temelini oluşturdu.

Böylece Tanrı, Kutsal Kitap’ın yazıldığı 
tarihlerde mucizevi bir şekilde çok 
kolay ve anlaşılır bir alfabe sağladı.

Yazmak, toplamak ve en iyi şekilde korumak.
Musa Kutsal Kitap yazarlarının ilklerinden biridir. Tanrı’nın 
Musa’yı, yaşanmış olayları bir kitap halinde yazmakla 
görevlendirdiğini birçok kez okuyoruz.

Tanrı’nın seçilmiş Halkı İsrail vasıtasıyla, çeşitli Eski Antlaşma 
kitapları biraraya getirilip itinali bir şekilde korundu.

Böylece M.Ö 400 yıllarında Eski Antlaşma tümüyle toplanıp 
tamamlandı. Genel olarak İbranice yazıldı, fakat bazı kısa 
bölümleri Aramiceydi.

İlk kez Mesih İsa’nın ölümü ve göğe yükselişiyle, 1.yüzyıl 
sonu arasındaki yıllarda Yeni Antlaşma kitapları ve 
mektuplar, dönemin yaygın dili olan Yunanca’da yazıldı. 
Böylece şunu diyebiliriz: Musa takriben M.Ö 1400 yıllarında 
öldü ve Kutsal Kitap o zamanla M.S 100 yıllarına kadar 
süren bir zaman diliminde, yani 1500 yıllık bir süre zarfında 
tamamlandı.M

.Ö
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0
0
0

M
.Ö
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0
M

.Ö
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0
0
0

M
.Ö
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0
0
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 1
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İncil’e ait 5000’den fazla 
Yunanca el yazması ve 
fragmanlar mevcuttur. 
Bunların en ünlü el yazması 
1859’da Sina Yarımadası’n-
daki St.Katarine Manas-
tırı’nda, bilgin Konstantin 
von Tischendorf tarafından 
keşfedilen 3. yüzyıldan 
kalma, neredeyse 
tamamen korunmuş Yunanca bir Kutsal Kitap olan 
Codex Sinaiticus’tur. Bu paha biçilmez Kutsal Kitap 
hazinesi sadece Eski Antlaşma bölümlerini değil, aynı 
zamanda 27 kitabıyla İncil’in (Yeni Antlaşma) 
tamamını da içeriyor.

Yeni Antlaşma’yla ilgili çeşitli el yazmaları ve fragman-
lara ek olarak, orijinal metinlerden takriben 9000 
eski çeviri de vardı. Kilise babaları ellerinde bulunan 
36.000 alıntıyı da kullanarak yoğun araştırmalar 
ve çalışmaların neticesinde orijinal metnin neredeyse 
yüzde yüzünü yeniden oluşturdular.

İncil’de, Tanrı’nın mesajının gerçeğini şüpheye 
düşürecek tek bir metin değişikliği yok.

Eksiksiz tamamlandı
İlk Hristiyanlar, Kutsal Ruh’un rehberliğinde 
hangi kitapların Kutsal Kitap’a ait olup 
olmadığını çok erken anlamışlardı. Bir kitabın 
tanınması için çok net standartları vardı. Bu 
nedenle neyin orijinal (Kanonik), neyin sahte 
(Apokrif) olduğunu çok açık bir şekilde ayırt 
edebiliyorlardı.

Apokrif kitaplar hakkında: Martin Luter bile kendi döneminde bunların Kutsal 
Yazılar’la bir tutulamayacağı kanaatine varmıştı. Bu kitapları okuduğumuzda, 
bunların Kutsal Kitap’taki yazılara aşırı derece aykırı metinler içerdiklerini tespit 
edebiliriz. Bu kitaplarda Rab İsa Mesih ve elçileriyle ilgili masalvari anlatımlar, 
Kutsal Kitap’ta adı geçen bazı şahıslar adına yazılan sahte mektuplarla beraber 
tarihi ve coğrafi hatalar bulunuyor. İlk kez 1545 yılında Trento’da düzenlenen bir 
konsilde, bu yazıların Kutsal Kitap’ın diğer kitaplarına eşdeğer oldukları açıklandı 
ve böylece Kutsal Kitap’a aykırı olan öğretiler bunlarla desteklenmek istendi. 
Bunların tümü, bu Apokrif yazıların tanrısal özgeçmişe sahip olmadıklarını 
kanıtlar. Bu nedenle Kutsal Kitap basımlarına bu Apokrifler dahil edilmemelidir.

Tanrı’nın Sözü (Kutsal Kitap), Kutsal Yazılar’ın 
seçimi ve kapsamıyla ilgili konularda açıkça 
Kutsal Ruh’un rehberliğinde, tüm çağlarda 
geçerli olmak üzere derlenip tamamlandı.

Bu bakımdan Kutsal Kitap’a haklı olarak Kutsal Kitap 
denilir; çünkü Tanrı’dan geliyor. Bu gün bile inancı-
mızda ve hayatımızda en büyük otoritedir. Bu yetkiyi 
ona insanlar değil, tam tersine diri Tanrı veriyor.

Sina dağlık bölgesinde bulunan St. Katarina 
Manastırı. Tischendorf orada, 19. yüzyıl 
ortalarında Codex Sinaiticus’u buldu.

Binlerce yıl boyunca aktarılan Kutsal Kitap 
metinlerinin doğruluğu eşsizdir.

Güvenilir  
   el yazmaları

      “Yer ve gök ortadan kalkacak,  
ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır” 
                                                                         Kutsal Kitap, Matta 24,35.
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ִמי ֶהֱאִמין ִלְשֻמָעֵתנּו ּוְזֹרוַע 

ְיהָוה ַעל־ִמי ִנְגָלָתה׃ ַוַיַעל 

ַכיוֵנק ְלָפָניו ְוַכֹשֶֹרש ֵמֶאֶֹרץ 

ִצָיה לֹא־ֹתַאֹר לו ְולֹא ָהָדֹר 

ְוִנְֹרֵאהּו ְולֹא־ַמְֹרֶאה 

ְוֶנְחְמֵדהּו׃ ִנְבֶזה ַוֲחַדל 

ִאיִשים ִאיש ַמְכֹאבות 

ִוידּוַע ֹחִלי ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים 

ִמֶמּנּו ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַשְבֻנהּו׃ 

ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא 

ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם ַוֲאַנְחנּו 

ֲחַשְבֻנהּו ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלִהים 

ּוְמֻעֶּנה׃ ְוהּוא ְמֹחָלל 

ִמְפָשֵענּו ְמֻדָכא ֵמֲעוֹנֵתינּו 

מּוַסֹר ְשלוֵמנּו ָעָליו 

ּוַבֲחֻבָֹרתו ִנְֹרָפא־ָלנּו׃ ֻכָלנּו 

ַכצֹאן ָתִעינּו ִאיש ְלַדְֹרכו 

ָפִנינּו ַויהָוה ִהְפִגיַע ֹּבו ֵאת 

ֲעון ֻכָלנּו׃ ִנַגש ְוהּוא ַנֲעֶנה 

ְולֹא ִיְפַתח־ִפיו ַכֶשה ַלֶטַבח 

יּוָבל ּוְכָֹרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה 

ֶנֱאָלָמה ְולֹא ִיְפַתח ִפיו׃ 

ֵמֹעֶצֹר ּוִמִמְשָפט ֻלָקח 

ְוֶאת־ֹּדוֹרו ִמי ְישוֵחַח ִכי 

ִנְגַזֹר ֵמֶאֶֹרץ ַחִיים ִמֶפַשע 
ַעִמי 

ֶנַגע ָלמו׃ ַוִיֵתן ֶאת־ְֹרָשִעים 

ִקְבֹרו ְוֶאת־ָעִשיֹר ְֹּבמָֹתיו ַעל 

לֹא־ָחָמס ָעָשה ְולֹא ִמְֹרָמה 

ְֹּבִפיו׃  ַויהָוה ָחֵפץ ַֹּדְכאו 

ֶהֱחִלי ִאם־ָתִשים ָאָשם 

ַנְפשו ִיְֹרֶאה ֶזַֹרע ַיֲאִֹריְך 

ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה ְֹּבָידו 

ִיְצָלח׃ ֵמֲעַמל ַנְפשו ִיְֹרֶאה 

ִיְשָֹּבע ְֹּבַדְעתו ַיְצִֹּדיק ַצִֹּדיק 

ַעְבִֹּדי ָלַֹרִֹּבים ַוֲעוֹנָתם הּוא 

ִיְסֹֹּבל׃ ָלֵכן ֲאַחֶלק־לו ָבַֹרִֹּבים 

ְוֶאת־ֲעצּוִמים ְיַחֵלק ָשָלל 

ַתַחת ֲאֶשֹר ֶהֱעָֹרה ַלָמֶות 

ַנְפשו ְוֶאת־ֹפְשִעים ִנְמָנה 

ְוהּוא ֵחְטא־ַֹרִֹּבים ָנָשא 

ְוַלֹפְשִעים ַיְפִגיַע׃ ִנְבֶזה 

ַוֲחַדל ִאיִשים ִאיש 

ַמְכֹאבות ִוידּוַע ֹחִלי 

ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים ִמֶמּנּו ִנְבֶז

ufak bir şüphe bile yok. Bin yıl sonraki masoretik metin-
lerle (İbranice yazılmış Kutsal Kitap) karşılaştırıldığında 
bilim adamları hayrete düştüler: Görünürde herhangi 
bir fark yoktu! Metinler şaşılacak derecede birbirinin 
benzeriydiler.

Bu tomarın kesintisiz metni, Kutsal Kitap eleştirmen-
lerinin Yeşaya Kitabı’nın yüzyıllarca süren bir derleme 
sonucu ortaya çıktığı ve hatalarla dolu olduğu 
iddialarını boşa çıkardı.

Çok kapsamlı Kumran buluntuları arasında, Kutsal 
Yazılar’ın ne denli güvenilir ve doğru aktarıldıklarını 
ıspatlayan yaklaşık Eski Antlaşma metinlerini içeren 
250 tomar bulunmaktaydı.

Kumran Mağaraları
1947 ilkbaharında, Bedevi bir çocuk Ölü Deniz’in batı 
kıyısında bulunan Kumran’ın engebeli dağ yamaçla-
rında, kayıp bir keçisini aradığı bir sırada gizli girişi olan 
bir mağara keşfetti.

Çoban çocuk, öylesine mağaranın küçük girişinden 
içeriye bir taş attı. Birden mağaradan kırılan bir testi 
sesini duyar gibi oldu. Bu da neydi?

Merakla bu gizemli mağaranın dar girişine kendisini 
sıkıştırıp içeri girdi. Orada birçok küp ve içlerinde keten 
bezlere sarılı tomarlar gördü. Bunlar 1900 yıl sonra, 
hâlâ şaşılacak derecede iyi durumda olan eski ve son 
derece değerli el yazmalarıydı.

Çoban çocuk bu tomarlardan birini alıp gitti. Antikacıla-
rın bununla çok ilgilendiklerini hayretle gördü. Açgözlü 
maceracılarla bilginler arasında bu değerli ve eşsiz el 
yazımlı tomarlar için çetin ve vahşi bir av başladı.

Tomarların fiyatları milyonlara ulaştı. Kumran mağa-
ralarındaki sansasyonel buluş bilginlerin dünyasını 
harekete geçirdi.

Yeşaya’nın kitabını içeren tomar, bizim için en 
önemlilerindendir; çünkü bu en eski ve tamamıyla iyi 
korunmuş Kutsal Kitap’ın bir kopyasıdır.

M.Ö 2.yüzyılda yazılmış olan bu el 
yazısının gerçek 
olmadığına dair en 

Tanrı, Sözü’nü, elimizde bugün hatasız, 
katıksız tutabilmemiz için hassasiyetle korudu. 
Tanrı’nın Sözü bir kaya gibidir; sarsılmaz.

“Ama Rab’bin sözü  
            sonsuza dek kalır” 
                           Kutsal Kitap, 1.Petrus 1,24
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Kutsal Kitap’ın yaklaşık 3500 yıl önce oluşan eski 
nüshaları, günümüze kadar çok hassas bir şekilde 
korunarak ulaştırıldı.
Bu nasıl mümkün oldu? Tanrı’nın Kutsal Sözü’ne olan 
saygı ve korkudan dolayı Yahudiler, metinleri doğru 
kopyalayabilmek için çeşitli kuralları takip etmek 
zorundaydılar. Örneğin, tek tek harfler veya belirli 
kelimelerin oluşumu sayılır ve tekrar tekrar kontrol 
edilirdi.
Bugün, modern kitap basım 
sistemleriyle kısa bir zamanda ucuz 
maliyetle, çok sayıda Kutsal Kitap 
basılabilir.
Bunlara ek olarak Kutsal Kitap 
İnternet’te online olarak, ya da bir 
Kutsal Kitap-App üzerinden ücretsiz 
indirilerek okunabilir.

Kutsal Kitap Basımı
       Eskiden ve Bugün

Kitap Basım Sanatı 500 yıldan fazla 
bir süreden beri dünyayı değiştirdi. 
Eskiden bir Kutsal Kitap’a ihtiyaç 
duyulduğunda, çok zaman alan ve 
büyük bir servete mal olan elle yazma 
yöntemi kullanılırdı.
Esas metnin kopyasını doğru elde 
edebilmek için eski yazıları iyi bilmek 
gerekirdi. Aksi takdirde esas metin 
kopyalanırken sapmalara yol açabilirdi.

Metin buluntularında şaşırtıcı bir şey var: İbranice 
Kutsal Kitap’ın bilinen 3.000’den fazla eski el yazma-
ları birbiriyle mükemmel derecede tutarlı ve bilinen 
diğer metinleri onaylıyorlar.

“Tanrı’nın sözü  
          ise yayılıyor,  
    etkisini arttırıyordu.” 
                                 Kutsal Kitap, Elçilerin İşleri 12,24
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Böylece Bilim, yaptığı uzun süren araştırmalar sonucunda 
Kutsal Kitap’a hak vermiştir. Ayrıca Kutsal Kitap ifadeleri 
modern bilim ve arkeolojik tespitlere zıt değildir.

Nasıl oluyor da bu kadar zaman önce yazılmış bir kitabın 
doğa ve tarihle ilgili ifadeleri sürekli doğru çıkıyor? Kutsal 
Kitap neden bilimsel olarak reddedilemiyor?

Modern Bilim’in, Kutsal Kitap’a kıyasla bir çok konuda 
‘Geç’ kaldığı sıkça rastladığımız bir gerçek. Bunlardan bazı 
örnekler:

Kutsal Kitap ve Bilim

Dünya bir küre mi?

Örneğin, Tanrı hiçbir zaman dünyanın düz 
bir tepsiye benzediğini ve güneşin dünyanın 
etrafında döndüğünü söylememiştir, ama 
pek çok bilim adamı çok uzun bir süre 
boyunca bunun böyle olduğuna inanmışlardır.

Aksine, Kutsal Kitap şöyle diyor: “O (Tanrı) boşlu-
ğun üzerine kuzey göklerini yayar, hiçliğin üzerine 
dünyayı asar.” Kutsal Kitap, Eyüb 26,7.

Tavşan geviş getirir mi?

“Kaya tavşanı geviş getirir...Sizin için kirli 
sayılır.” Kutsal Kitap, Levililer 11,4

Tavşanın geviş getirdiği ifadesi yüzyıllarca yanlış 
bir bilgi olarak değerlendirildi.

Ne varki 19.yüzyılda yapılan bilimsel araştırmalar 
sonucunda tavşanın farklı iki dışkıya sahip 
olduğunu, bunlardan birinin çok değerli hayati 
besinler içerdiğini ve tavşanın bu dışkıyı tekrar 
yediğini ortaya koymuştur.

      Farklı olabilir mi?
       Evreni yaratan ve bizlere Sözü’nü  
(Kutsal Kitap) veren Tanrı, kendisiyle çelişebilir mi?  
                       Hayır! Tanrı’nın bu iki vahyi:  
           Yaratılış ve Söz’ü birbirini teyid ederler.
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Kutsal Kitap’ın mesajı

> Tanrı seni yarattı
“Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan 
Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve 
dişi olarak yarattı.” Kutsal Kitap, Yaratılış 1,27

Sen bir Tanrı yaratığısın. Dünyada sadece bir kez varsın. 
Bedeninin, organlarının ve beyninin işlevi Tanrı tarafından 
mükemmel bir şekilde yaratılmıştır. Zaman ve tesadüfle 
– ıspatlanamayan evrim teorisinin iddiası- hiç bir ilgisi 
yok. Tanrı insanı ‘Kendi benzerliğinde’ yarattı. Bu da 
insan yaşam amacının Tanrı’yla mutlu bir birliktelik içinde 
olması anlamına geliyor!

Ne yazık ki insan günaha düştü 
ve Tanrı’dan uzaklaştı.

> Tanrı seni ‘Günahkâr’ olarak niteliyor.
“Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğin-
den yoksun kaldı.” Kutsal Kitap, Romalılar 3,23

Günah işlemek demek: Tanrı’nın emirlerine karşı 
hareket etmek demektir. Günah ister eylem, 
ister söz, isterse de düşüncede oluşmuş olsun, 
fark etmez. İsa Mesih bir keresinde, insandan 
nefret etmenin öldürmek kadar günah olduğunu 
söylemişti.

> Tanrı senin yargıcın olacak
Bir kez ölmek insanlar için nasıl kaçınılmazsa, yar-
gılanmaları da kaçınılmazdır. Kutsal Kitap, İbraniler 9,27

Tanrı kesinlikle kutsal ve adildir. Bu nedenle kendisine 
karşı olan herşeyi yargılaması gerekir. Kutsal Kitap, tar-
tışma götürmez bir açıklıkla, bağışlanmamış günahlarıyla 
ölen herkesi Tanrı’dan uzak, ebedi bir ayrılığın beklediğini 
ifade eder. İsa Mesih’le bir yaşam ilişkisi olan herkesin 
gideceği bir Cennet olduğu gibi, ‘Cehennem’ veya ‘Ateş 
gölü’ denilen bir yer de var. Orası Tanrı’dan uzak olan bir 
yerdir ve oradakilerin Tanrı’yla temas kurmaları mümkün 
olmayacaktır.

Ama umut var

> Tanrı sana büyük ilgi duyuyor.
“Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye O’nu 
dünyaya gönderdi, böylece bizi sevdiğini gösterdi.” 
Kutsal Kitap, 1.Yuhanna 4,9

Golgota tepesindeki çarmıha bak. İsa Mesih orada 
Tanrı’nın günahla ilgili yargısına sabırla tahammül ettti. 
Çarmıhtayken, Tanrı O’ndan yüz çevirip terk etti, çünkü 
bizim günah yükümüz O’nun üzerindeydi. Tamamen 
günahsız olan Rab İsa için bunun ne anlam taşıdığını 
hayal bile edemeyiz.

Tan rı’nın seni ne denli  
sevdiğini fark ediyor musun?
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İsa Mesih yaşıyor! O ölümden dirilip göksel yerine 
geri döndü. Bu müjde takriben 2000 senedir 
yayılıyor. Bütün insanlara şu kurtuluş teklifi yapılıyor: 
İsa Mesih’e –tek Kurtarıcı- iman eden kişi Tanrı’nın 
yargısından özgür kılınır. İsa Mesih ‘in gerçekleştir-
diği kurtuluş işini imanla kabul eden herkes Tanrı’nın 
önünde doğru sayılacaktır.

Tanrı’nın yardımı + 
              kurtarış yolu

Günah aracılığıyla Tanrı’dan uzaklaştık. Kendimizi 
düzeltme çabalarımızın hiç biri Tanrı’da kabul 
görmez. Tanrı kendi kutsallığı ve temizliğinde 
kötüyü yargılamak zorundadır.
Sadece bir çıkış yolu var: Tanrı’nın bize sunduğu bu 
kurtuluş yolunu kabul etmemiz.

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki,  
           biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki O’na iman  
      edenlerin hiçbiri mahvolmasın,  
         ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.”
                                                       Kutsal Kitap, Yuhanna 3,16

Sen Yaratıcın Tanrı’yla tekrar bağlantı kurasın diye, 
Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih insan olup dünyaya geldi.
İsa Mesih bize Tanrı’nın sevgisini gösterdi. Golgo-
ta’da çarmıh üzerinde senin günahların için ölmekle 
bu sevgiyi çok etkileyici bir şekilde gösterdi. Senin 
günahların için, senin yerine O yargılanıp öldü.
Bunu imanla kabul edip günahlarını Tanrı’ya 
itiraf edersen seni bağışlayıp sonsuz yaşam 
verecektir.

“Ama günahlarımızı itiraf edersek,  
     güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı  
  bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.” 
                                                           Kutsal Kitap, 1. Yuhanna 1,9

    “İnsanlar İsa Mesih’te olan kurtuluşla,  
Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar.” 
                                                                           Kutsal Kitap, Romalılar 3,24
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Tanrısal vaad

Kutsal Kitap, tanrısal mektubun söylediğinin özeti:

Tanrı Kutsaldır >  Günahı yargılayıp cezalan-
dırmak zorundadır.

Tanrı sevgidir >  Senin bütün günahlarını 
bağışlamak ister.

Tanrı senin günahlarını bağışlayabilir. Çünkü Oğlu 
İsa Mesih senin tüm günahlarının cezasını üzerine 
alıp bedelini ödedi.
Ama sen de, samimiyetle günahlarını Tanrı’nın 
önüne getirip, dünyanın Kurtarıcısı İsa Mesih’in 
günahların için çarmıhta öldüğünü imanla kabul 
etmelisin.

Böylece Tanrı, aynı zamanda seninle  
de ilgili olan Kutsal Kitap’taki 1000’den 
fazla geri almayacağı vaatlerini hazır 
bekletiyor.
      Bazı vaatleri burada bulabilirsin. >>>

“Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır.  
                       Ama Oğul’un sözünü  
       dinlemeyen yaşamı görmeyecektir.  
   Tanrı’nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.”
 Kutsal Kitap, Yuhanna 3,36

        “Size doğrusunu söyleyeyim,  
sözümü işitip beni gönderene iman  
    edenin sonsuz yaşamı vardır.  
                            Böyle biri yargılanmaz,  
              ölümden yaşama geçmiştir.” 
 Kutsal Kitap, Yuhanna 5,24

“Kendisini kabul edip adına  
           iman edenlerin hepsine Tanrı’nın  
       çocukları olma hakkını verdi.” 
 Kutsal Kitap, Yuhanna 1,12

   “Korkma, çünkü seni kurtardım,  
seni adınla çağırdım, sen benimsin.” 
 Kutsal Kitap, Yeşaya 43,1
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Ben artık senin oğlun 
olarak anılmaya layık 
değilim.’ “Babası ise 
kölelerine, ‘Çabuk, 
en iyi kaftanı getirip 
ona giydirin!’ dedi. 
‘Parmağına yüzük 
takın, ayaklarına 
çarık giydirin! Besili 
danayı getirip kesin, 
yiyelim, eğlenelim. 
Çünkü benim bu oğlum 
ölmüştü, yaşama 
döndü; kaybolmuştu, 
bulundu.’ Böylece 
eğlenmeye başladılar. 
“Babanın büyük oğlu 
ise tarladaydı. Gelip 
eve yaklaştığında 
çalgı ve oyun seslerini 
duydu. Uşaklardan 
birini yanına çağırıp, 
‘Ne oluyor?’ diye sordu. 
“O da, ‘Kardeşin geldi, 
baban da ona sağ salim 
kavuştuğu için besili 
danayı kesti’ dedi. 

“Büyük oğul öfkelendi, 
içeri girmek istemedi. 
Babası dışarı çıkıp 
ona yalvardı. Ama o, 
babasına şöyle yanıt 
verdi: ‘Bak, bunca 
yıl senin için köle 
gibi çalıştım, hiçbir 
zaman buyruğundan 
çıkmadım. Ne var ki sen 
bana, arkadaşlarımla 
eğlenmem için hiçbir 
zaman bir oğlak bile 
vermedin. Oysa senin 
malını fahişelerle yiyen 
şu oğlun eve dönünce, 
onun için besili danayı 
kestin.’ “Babası ona, 
‘Oğlum, sen her zaman 
yanımdasın, neyim 
varsa senindir’ dedi. 
‘Ama sevinip eğlenmek 
gerekiyordu. Çünkü 
bu kardeşin ölmüştü, 
yaşama döndü; kaybol-
muştu, bulundu!’ “ 
      Kutsal Kitap, Luka 15,11-32

Kutsal Kitap’tan bir hikâye
Kaybolan Oğul

İsa, “Bir adamın iki oğlu 
vardı” dedi. ”Bunlardan 
küçüğü babasına, ‘Baba’ 
dedi, ‘Malından payıma 
düşeni ver bana.’ Baba 
da servetini iki oğlu 
arasında paylaştırdı. 
“Bundan birkaç gün 
sonra küçük oğul her 
şeyini toplayıp uzak 
bir ülkeye gitti. Orada 
sefahat içinde bir yaşam 
sürerek varını yoğunu 
çarçur etti. Delikanlı 
her şeyini harcadıktan 
sonra, o ülkede şiddetli 
bir kıtlık baş gösterdi, 
o da yokluk çekmeye 
başladı. Bunun üzerine 
gidip o ülkenin 
vatandaşlarından 
birinin hizmetine 
girdi. Adam onu, 
domuz gütmek üzere 
otlaklarına yolladı. 
Delikanlı, domuzların 

yediği keçiboynuzlarıyla 
karnını doyurmaya can 
atıyordu. Ama hiç kimse 
ona bir şey vermedi. 
“Aklı başına gelince 
şöyle dedi: ‘Babamın 
nice işçisinin fazlasıyla 
yiyeceği var, bense 
burada açlıktan ölüyo-
rum. Kalkıp babamın 
yanına döneceğim, 
ona, Baba diyeceğim, 
Tanrı’ya ve sana karşı 
günah işledim. Ben 
artık senin oğlun olarak 
anılmaya layık değilim. 
Beni işçilerinden biri 
gibi kabul et.’ “Böylece 
kalkıp babasının yanına 
döndü. Kendisi daha 
uzaktayken babası onu 
gördü, ona acıdı, koşup 
boynuna sarıldı ve onu 
öptü. Oğlu ona, ‹Baba› 
dedi, ‘Tanrı’ya ve sana 
karşı günah işledim. 
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Taoizm

Sihizm
Hristiyanlık

Yahudilik

İslam
Budizm

Hinduizm

Ateizm

Şinto

Agnostizm

Birçok din – 
    Hepsi aynı Tanrı mı?
Son yıllarda, Hristiyanlar arasında da tüm dinlerin 
aynı Tanrı’ya, ancak farklı yollarla gittiği ifadesine 
rastlamışsındır. Bu ifade, Kutsal Kitap’ta İsa Mesih’in kendi 
ağzıyla söylediği mesajına tümüyle aykırıdır: “Yol, Gerçek 
ve Yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya 
kimse gelemez” (Kutsal Kitap, Yuhanna 14,6). Bu gerçek 
günümüzde genellikle reddediliyor.

Örneğin, Kur’an ile Kutsal Kitap karşılaştırıldığında açıkça, 
İslam’ın tanıttığı Allah’ın, Kutsal Kitap’ın Tanrısı olmadığı 
anlaşılacaktır.

Ku
r’a

n: “Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah’ın resûlüdür...
Şu halde Allah’a ve peygamberlerine iman edin. 
‘(Tanrı) üçtür’ demeyin...Allah ancak bir tek Allah’tır. O, 
çocuğu olmaktan münezzehtir.” Sure 4,171

Ku
tsa

l K
ita

p: “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, 
biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman 
edenlerin hiçbiri mahvolmasın, fakat hepsi 
sonsuz yaşama kavuşsun.” Kutsal Kitap, Yuhanna 3,16

Ku
r’a

n: “Allah elçisi Meryem oğlu İsa’yı öldürdük” demeleri 
yüzünden (onları lânetledik). Halbuki onu ne öldürdüler, 
ne de astılar; fakat (öldürdükleri) onlara İsa gibi 
gösterildi.” Sure 4,157

Ku
tsa

l K
ita

p: “Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık, 
biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı gücüdür... Ama 
biz çarmıha gerilmiş Mesih’i duyuruyoruz. Yahudiler 
bunu yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar.” 
Kutsal Kitap, 1. Korintliler 1,18+23

Açıkçası Kur’an “Allah”ın bir oğlu olduğunu, Tanrı’nın 
üçlübirliğini ve İsa Mesih’in çarmıhta öldüğü gerçeğini 
reddediyor. Fakat Kutsal Kitap’ın Tanrısı yaşayan diri bir 
Tanrı’dır. Sana ve bana olan sevgisinden dolayı Oğlu’nu 
günahlarımız uğruna çarmıh ölümüne yollayarak 
yargıladı. Bu bakımdan “Allah”ın, Kutsal Kitap Tanrı’sı ve 
İsa Mesih’in Babası olması mümkün değildir.

Ayrıca: Kutsal Kitap Hristiyanlığı bir din değildir!

Dünyadaki her çeşit dinde insanlar Tanrı’ya ulaşabil-
mek için kendi çabalarıyla bir yol bulmaya çalışıyorlar.

Oysa Kutsal Kitap bize, Oğlu İsa Mesih’in kişiliğinde 
dünyaya gelen kutsal bir Tanrı’yı tanıtıyor. Bu 
vasıtayla O’na iman eden ve günahlarını açıklayan 
herkes kurtuluşa kavuşsun.

“Ancak çalışmayan, ama tanrısızı aklayana iman 
eden kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır.” 
                                                   Kutsal Kitap, Romalılar 4,5



32 33

Geleceğe bak

Kutsal Kitap bize gelecek  
hakkında güvenilir bilgi veriyor.

Günümüzde çevremiz korku ve 
endişeyle sarılı: Ölüm, ahlaksızlık, 
şiddet, kıtlık, savaşlar, doğal 
afetler, ekonomik krizler, felaketler, 
terörizm...!

Fakat İsa Mesih tekrar gelecek! Tanrı bize Kutsal Kitap’ta 
açıkça böyle olayların Mesih’in tekrar gelişinden önceki 
zamanın belirtileri olduğunu söylüyor. Kutsal Kitap 
okuyucusu bunlardan haberdardır:

Tanrı kendisine sırt çevirip günaha batmış olan dünyayı 
yargılayacaktır. Ama yine de: “Tanrı, geçmiş dönemlerin 
bilgisizliğini görmezlikten geldi; ama şimdi her 
yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Çünkü 
dünyayı, atadığı Kişi aracılığıyla adaletle yargılaya-
cağı günü saptamıştır.” (Kutsal Kitap, Elçilerin İşleri 17,30+31)

Bu kişi yakında yargılamak üzere tekrar göklerden gelecek 
olan Tanrı Oğlu İsa Mesih’tir. Aşağılanıp çarmıha gerilmiş 
olan O, zaferle en yüksek Yargıç olarak gelecek: “Tanrı 
tarafından ölülerle dirilerin Yargıcı olarak atanan 
kişi” O’dur. (Kutsal Kitap, Elçilerin İşleri 10,42)

Yargı kesindir – Ancak senin için hâlâ umut var!

Kutsal Kitap, İsa Mesih’in doğumunu, çarmıhtaki ölümünü 
ve dirilişini yüzyıllar önce çok detaylı bir şekilde bildirmiştir. 
İsa Mesih canını senin uğruna feda ettiğinden dolayı, 
bugün bile Tanrı sana lütfedip af teklifinde bulunuyor.

Tanrı “Bugün gel” diyor – yarın çok geç olabilir.

“Uygun zaman işte şimdidir, kurtuluş günü işte 
şimdidir.” Kutsal Kitap, 2. Korintliler 6,2

İlahi yargıdan ebeddiyen kurtulmak için elini uzat ve 
günahlarını O’na açıkla.

Ancak herşeyi bilen Rab mutlak ön bildirilerde bulunabilir 
– hiç bir insan bunu yapamaz. Kutsal Kitap’ın yüzlerce 
peygamberlik sözleri kesin kanıtlarla yerine gelmiştir. Kutsal 
Kitap, yüzlerce yıl önceden dünya egemenlikleri, İsa Mesih’in 
doğumu, M.S 70 yıllarında Yeruşalim’in yıkılışı, Yahudilerin 
tüm dünyaya dağılışları v.s hakkında bilgi vermiştir.

Bütün bunlar bir kez daha Kutsal Kitap’ın  
Tanrı sözü olduğunu kanıtlar.

Örneğin, Kutsal Kitap, Yahudi Halkı (İsrail) hakkında 
Yasa’nın Tekrarı 28,64+65’te şöyle yazar: “RAB sizi 
dünyanın bir ucundan öbür ucuna, bütün halklar 
arasına dağıtacak. Orada sizin de atalarınızın da 
tanımadığı, ağaçtan ve taştan yapılmış başka ilahlara 
tapacaksınız. Bu uluslar arasında ne esenliğiniz 
ne de dinlenecek bir yeriniz olacak. Orada RAB 
size titreyen yürekler, umutsuzluk ve bakmaktan 
yorulmuş gözler verecek.”

>>  Bunun gerçekleşip gerçekleşmediğini kendin 
sorgula!
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Hayat kısa! 
– ve bir film şeridi gibi sarıyor.

Tanrı’yla bir gün karşılaşmaya kendini şimdi hazırlamalısın. 

Tanrı’yla barışmadan zamanın geçmesini ister misin?  

O halde günün birinde herşey çok geç olacak!
Pek genç Pek kaygısız

Kendine güveni çok Çok mutlu Çok meşgul Çok endişeli

Çok yaşlı Çok geç

     İşte bu yüzden! 

      Bu nedenle  

Tanrı’yla barışın .

Kutsal Kitap, 2.Korintliler 5,20
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Kutsal Kitap’la ilgili  
        kayda değer sözler

“Kutsal Kitap’ı 40 senedir test ediyorum ve bugün 
inancım 40 sene öncekinden daha güçlü. Tüm 
vaatler güvenilir ve gerçektir.”

Hudson Taylor (1832-1905) Çin misyoneri.

“Bu Kutsal Yazılar’ı sürekli ve saygıyla okudum. Demek 
istediğim bu kitap...her dönemde ve dilde yazılmış 
tüm kitaplardan daha muhteşem, ve güzellikte bir dile 
sahip.”

Sir William Jones (1746-1794) Dünyanın en büyük  
dil uzmanlarından (28 dil) ve Doğu uzmanı.

“Felsefemizin sözleri Kutsal Kitap’la karşılaştırılınca 
ne kadar garip, zavallı ve çelişkilerle dolu. Böyle sade 
ve mükemmel bir kitabın insan eseri olması mümkün 
müdür?” 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778), filozof.

“Kutsal Kitap hem benzersiz bir tarihi belge, hem de 
güvenilir bir tarihsel kaynak eserdir. Binlerce arkeolojik 
buluntuya yol açmış ve antik kültürler üzerine zengin 
bir edebiyat üretmiştir. Bu Kutsal Kitap incelendiği her 
yerde, ister küçük, isterse de büyük olayların detaylı 
anlatımları konusunda doğru olduğu görüldü.” 

Dave Balsinger, Charles E. Sellier, Amerikalı arkeolog

“Kutsal Kitap’ta, kapasitemizi aşan ve bize mantığımı-
zın ne kadar basit olduğunu gösteren büyük gerçekler 
var. Buna rağmen özde ve temel ifadelerinde Kutsal 
Kitap anlaşılmayacak kadar zor değildir.” 

Charles H. Spurgeon (1834-1892), Uyanış vaizi.

“Kutsal Kitap, insan dilinde yazılmış, Tanrı’nın tek bilgi-
lendirme belgesidir. Bu kitap bu nedenle benzersiz ve 
kesinlikle tüm ifadelerin toplamında güvenilirdir. Bilim, 
felsefe veya ideoloji Kutsal Kitap’ı düzeltemez, tersine 
Tanrı’nın sözü düşünce sistemimizi temizleyebilecek 
güçtedir.”
Prof. Dr. Werner Gitt, PTB Braunschweig Bilgi Teknoloji Bölümü eski müdürü.

Kutsal Kitap’ı güvenilir olmamakla suçlamak 
kolaydır, ancak bunu kanıtlamak kolay değildir.
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Temel metinden çeviri

Kutsal Kitap çevirmenliği zor bir iştir.

Gerek Eski Antlaşma’nın İbranice metni, gerekse de 
Yeni Antlaşma’nın Yunanca metni noktasız, virgülsüz, 
hepsi birbirini takip eden büyük harflere sahiptir. Bu 
nedenle dilbilimciler için yeni bir cümlenin nerede 
başladığını tanımak özenli bir görevdir.

Ayrıca İbranice’de a, e, i, o, u gibi ünlü harfler yoktur, 
ancak b, k, t, gibi ünsüz harfler vardır.

Ünlü harfleri kendimiz düşünmeliyiz. Bu durumda, 
Yaratılış 1,1’i biz şöyle yazacaktık.

BŞLNGÇTTNRGĞVYRYRTT

Bu yazıdan şu cümleyi görebiliyor musun? “Başlangıçta 
Tanrı göğü ve yeri yarattı.” Bu nedenle, eski el yazma-
larını arayıp bulan ve tercüme eden dilbilimcilerine çok 
şey borçluyuz.

Ayrıca büyük reformcu Martin Luther Kutsal 
Kitap’ı takriben 500 yıl evvel Almancaya 
çevirmekle bu konuda önemli bir katkıda 

bulundu. O zamandan beri birçok bilim 
adamı, Kutsal Kitap’ı daha titiz bir şekilde 
çevirmek ve anlaşılır olmasını sağlamak için 

bu çalışmaları sürdürdüler.

Almanca’da birçok 
Kutsal Kitap çevirisi 
var. Kutsal Kitap’ın temel 
metnine sadakat konusunda 
farklılıklar gösterirler. Maalesef 
bazı modern tercümelerde örneğin, ‘Günah’ kelimesini 
sadece ‘Hata’ olarak çevirmekle ana metinden sapma-
lara ve ciddiyetlerini yitirmelerine sebep oluyor.

Tanrı’nın Kutsal Kitap’ta yazdırdıklarını okuduğundan 
emin olmak istersen ana metne sadık kalmış bir tercüme 
okumanı tevsiye ederiz.

Günümüzde Kutsal Kitap tüm olarak veya bazı bölümleri 
takriben 2900’den fazla dilde mevcuttur. Dünya nüfu-
sunun yaklaşık % 97’si Tanrı Sözü’nün bazı kısımlarını 
okuma şansına sahiptir. Bununla birlikte, dünyanın en 
ucra köşelerinde çevirmenler Kutsal Kitap’ı başka dillere 
çevirmek için kendilerini feda etmeye devam ediyor. 
Genellikle, yazılı bir dil ilk önce özenle tasarlanmış 
olmalıdır.

Kutsal Kitap dünya literatürünün en çok bilinen 
ve yaygın olan kitabıdır.

1800 yılında Kutsal Kitap bölümleri 75 dilde mencuttu.
1900 yılında 567 dilde,
1953 yılında 1167 dilde,
1978 yılında 1660 dilde,
2017 yılında hemen hemen 3000 dilde.
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Bengal             Hindistan

Kikongo Kongo

Macarca           Macaristan

Birmanya        Myanmar

İbranice           İsrail

İngilizce          Büyük Britanya

Herkes için bir kitap

> Kırk kişi tarafından yazıldı.
> Yüzlerce kişi tarafından tercüme edildi.
> Binlerce kişi tarafından bastırıldı.
> Milyonlarca kişi tarafından okundu.

Kutsal Kitap kadar çok dilde ve kültürde başka hiçbir 
kitap yayımlanmamıştır. Dünyanın en çok okunan 
kitabıdır.
Sonraki üç sayfada, İncil’in Yuhanna bölümünün 3,16 
ayetinin çeşitli dillerde çevrisini göreceğiz.

Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi 
ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na 
iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, 
fakat hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

Bu ayet Kutsal Kitap’ın kalbi olarak da bilinir. 
Tanrı’nın biz insanlara olan harika mesajının özetidir:

>  Tanrı seni o kadar seviyor ki,  
Oğlu’nu uğruna feda etti.

 > O’na iman ederek kurtulursun
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Japonca           Japonya

Polonya  Polonya

Portekizce       Portekiz  

Rusça               Rusya

Telugu Hindistan

Habeşçe  Etiyopya

Almanca  Almanya

Arapça             Mısır ve Orta Doğu

Yunanca           Yunanistan

            

Çince              Çin
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Kutsal Kitap’ı farklı  
      şekillerde okuyabilirsin .

İl
g
in
ç

Dünyanın basılmış en küçük Kutsal Kitap’ı
  >Kutsal Kitap’ın tümü.

Bilinen en küçük basılmış Kutsal Kitap 
2 Euro büyüklüğündedir. 2,8 cm 
uzun, 3,4 cm geniş, 1 cm kalın 
ve 1514 sayfadan oluşuyor. Bir 
büyüteçle herşey iyi okunabilir.

En küçük Kutsal Kitap
  >Bir mikroçip üzerinde dijital
2008 yılında İsrail bilimcileri, Hayfa Teknoloji Enstitü-
sü’nde, Eski Antlaşma’yı yarım milimetreye yazmayı 
başardılar. Eski Antlaşma’dan 300.000’den fazla İbranice 
kelimeyi bir şeker zerreciği büyüklüğündeki silikon bir 
miktroçipe kaydettiler. Bu işlem sadece nano teknoloji 
yardımıyla mümkün olabilir. Bu yazıyı okuyabilmek 
için verilerin dönüştürülmesi ve 10.000 kattan fazla 
büyütülmesi gerekir.

Daha da küçük olma ihtimali var mı?
  > Geleceğin DNA depolama aleti
Yaradan Tanrı, bedenimizin her hücresine muazzam bir 
depolama aleti yerleştirmiştir. Bunun depolama kapasitesi 
dünyada bilinen en büyük kapasiteyi fazlasıyla aşıyor. Bu, 
çapı milimetrenin iki milyondalığı olan DNA dizisidir. İçinde 
her insanın genetik yapısı hakkında sayısızca bilgi içerir.
Bir şeker zerreciği kadar DNA materiyaline ve bununla 
ilgili yazma ve okuma tekniğine sahip olsaydık, üzerinde 
yaklaşık olarak 1 trilyon Kutsal Kitap kaydedebilirdik. Bilim 
adamları, yakın bir zamanda devasa kapasitede DNA 
kayıt depolarına sahip olunacağını tahmin ediyorlar.

Merakını gidermek için eski bir edebi eser 
gibi okuyabilirsin.

Geçmiş zamanlar hakkında bilgi edinmek için bir 
tarih kitabı gibi okuyabilirsin.

İfadelerini analiz etmek ve eleştirmek için 
mantık yöntemiyle okuyabilirsin.

Fakat Kutsal Kitap’ı imanla da okuyabilirsin - 
Tanrı’nın bugün sana yönelttiği bir mesaj olarak 
okuyabilirsin.
Kutsal Kitap’ı Tanrı’nın mesajı olarak okudu-
ğunda, İsa Mesih’te göreceğin Tanrı sevgisi 
yüreğine hitap edebilir. Ve sonra vicdanın, İsa 
Mesih’in işleri ve sözleriyle yansıttığı ilahi ışığa 
yaklaşacak.
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İşte mutlu an: O ölümde kalmadı. Dirilerek mezar-
dan çıktı. O yaşıyor! O göktedir. O bizi görüyor. Ve 
hâlâ bize acıyıp lutfediyor. Şimdi bile, sözü edilen 
kadın gibi günahlarına üzülüp herşeyi O’na itiraf 
edersen, senin de tüm günahlarını bağışlamak 
istiyor.

“Evet, hemen” diyor, “Senin günahlarını bağışlayabi-
lirim, çünkü onların cezasını ben çarmıhta ödedim.”

En iyi arkadaş

Bütün çocuklar onu severdi. Küçük 
çocukları kucağına alırdı.

O güçlüydü! Şiddetli fırtına, dalgaları 
yükselttiğinde O’nun içinde bulunduğu 
gemi de büyük bir tehlike altındaydı. 
Rüzgarı azarladı, göl süt liman oldu.

Hastaları iyileştirdi ve bütün insanlara, fakir olsun, 
zengin olsun hepsine acıdı.

Tüm sefaletlerin kaynağı olan günahı yüreklerimizde 
gördü. Hatta kötü üne bile sahip olan bir kadın 
O’ndan korkmadı. Kendi kötülüğüne ağlayarak O’na 
geldi ve günahlarını affetti. Günün birinde O’nu 
yakaladılar. Ortadan kaldırılması gerekiyordu. O çok 
iyi ve temizdi – günahlı ortamımıza uygun değildi. 
Bu nedenle, en iyisi yok edilmeliydi.

Bir çarmıha çivilediler. Orada ölmesi gerekiyordu.

Bunların tümünü daha önce bildiğini hiç anlama-
dılar. Göklerden gelmişti, Tanrı’nın Oğlu ölmek için 
gelmişti. Aslında ölmek zorunda olan bizlerdik, O 
bizi ölümden, sonsuz ölümden kurtarmak istiyordu.

Ve sonra yeni bir hikâye başlar: Değişmiş yeni yaşa-
mının hikâyesi. Çünkü bu şimdiye kadar olduğundan 
farklı olacak. O senin en iyi arkadaşın olacak. Her 
şeyi Onunla konuşabilirsin (buna “Dua” denir). Sonra 
O’nu daha iyi tanımak için kendiliğinden Kutsal 
Kitap’ı okuyacaksın.

Sonra Kutsal Kitap seni bağlayan bir kitap haline 
gelecek. Her gün kesinlikle Rab İsa hakkında bir 
şeyler okumak isteyeceksiniz.

O senin  
en iyi  
arkadaşın 
olmak 
istiyor



48 4949

Baştan başa değiştirmek.
Yatak odasının duvarının o hali neydi! Her tarafta 
çirkin paçavralar, kötü fotograflar ve posterlerle 
dolu. Bir gün ressam olan amcası ziyarete geldi. 
Gördükleri onu üzdü ama hiç bir şey söylemedi.
Birkaç gün sonra, yeğen, amcasından çok güzel ve 
değerli bir tablo aldı. Tabloya yatak odası duvarında 
onurlu bir yer verildi ve bunun için bazı fotoğraflar 
çıkarıldı.
Bu odada birden bire farklı ve temiz bir atmosferin 
hakim olduğu görülüyordu, çünkü oradaki posterler 
birbiri ardına kayboluyorlardı. Artık o ortama uygun 
değillerdi.
Kutsal Kitap okumaya başladığında, senin de 
duvarından, kitaplığından veya CD raflarından bazı 
şeylerin kaybolması mümkün olabilir. Bilgisaya-
rından veya telefonundan bazı dosyalar, oyunlar 
veya linkler silinir. Kimbilir belki kalbinin karanalık 
köşesinden de bazı şeyler kaybolabilir.

Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski 
şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur... Çünkü 
doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlı-
ğın ne paydaşlığı olabilir?” 

Kutsal Kitap, 2.Korintliler 5,17; 6,14

Dünyada en ilginç  
                okuma kitabı

“Anne, durma, okumaya devam et! Hikâye heyecan 
verici, lütfen sonuna kadar oku!” Evet, hikâye 
gerçekten heyecan verici.

Kardeşleri tarafından nefret edilen 
Yusuf, bir su kuyusuna atılır, daha 
sonra tekrar çıkarılır ve Mısır’a 
köle olarak satılır. Orada masum 
bir şekilde hapishaneye atılır, yine 
de sonunda ülkede Firavun’un 
yardımcısı olur, ailesini ve tüm 
ülkeyi kıtlıktan kurtarır.

Kutsal Kitap’ta çok ilginç başka hikâyeler ve Tanrı’nın 
o dönemlerde yaptığı mucizeleri de bulabilirsin.

Kralın heykelinin önünde 
eğilmek istemeyen, bunun için 
kızgın fırına atılan ve oradan 
zarar görmeden tekrar dışarı 
çıkan Daniel’in üç arkadaşını 
düşün.

           Kutsal Kitap, gençler için  
                bile heyecan verici bir kitap.
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Bu mezmur her kişiye hitap eder. “Rab çobanımdır” 
demekten daha güzel ne olabilir?
Sıkıntı zamanlarında ve hatta ölüm karşısında bile kişi, 
gerçek bir teselli bulur: “Karanlık ölüm vadisinden 
geçsem bile...sen benimlesin”

Bunları eve de alma! Tanrı’nın düşüncesine uygun 
olmayan her şeyden kaçın. Kutsal Kitap okumanla Tanrı, 
seni günahlı etkilerden ve kötü yollardan korumak 
istiyor. Tanrı’nın sözü saf ve gerçek, diri ve sonsuzdur. 
Sana gerçek mutluluk ve gerçek barış yolunu gösterir.

Hiç zehirli  
   kiraz yedin mi?
          (Atropa belladona)

Belladonna’nın zehiri hayatı tehdit ediyor. “Ama zehirin 
nasıl etki yaptığını bilmek için onları yemiş olmalısın.” Biri 
bu şekilde konuşursa aklından şüphelenilir. Ama biz de 
sıkça buna benzer davranmıyor muyuz? Evliliğin ve ailenin 
ilahi ilkelerini baş aşağı eden medya dünyasına hergün 
daha derine iniyoruz. Yalan ve entrikaların kol gezdiği, 
okult uygulamaların tarif edildiği romanlar okuruz. 
Bunların gerçekten kötü ve zararlı olduklarına kendimizi 
ikna etmemiz için öncelikle onları ‘yemek’ istiyoruz.

Kutsal Kitap, kötülüğü duymamak için ‘kulaklarımızı’ ve 
görmemek için ‘gözlerimizi’ kapatmamız gerektiğini 
söylüyor (Yeşaya 33,15). Bu bakımdan sana tavsiye:

>>> Belladona (zehirli kiraz) yeme!

Sözün adımlarım için çıra,  
     yolum için ışıktır. Kutsal Kitap, Mezmur 119,105

Mezmur 23 
                                      >> Çok bilinen bir Kutsal Kitap metni <<

RAB çobanımdır, eksiğim olmaz.

Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin 
suların kıyısına götürür.

İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru 
yollarda öncülük eder.

Karanlık ölüm vadisinden geçsem 
bile, kötülükten korkmam. Çünkü sen 
benimlesin.

Çomağın, değneğin güven verir bana. 
Düşmanlarımın önünde bana sofra 
kurarsın, başıma yağ sürersin, kâsem 
taşıyor.

Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi 
izleyecek beni, hep RAB’bin evinde 
oturacağım.
                                         Davut’un bir mezmuru
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Pazarda, tezgahının arkasında oturan meyve satıcısı 
bir kadın vardı. Müşterisi gelmediğinde Kutsal Kitap’ını 
açar okurdu. Kendisi için çok değerli olan bu kitabı 
okumayı pek severdi.

“Sürekli okuduğunuz kitap nedir?” diye sordu devamlı 
bir müşterisi. “Tanrı’nın Söz’ü, Kutsal Kitap” diye 
cavapladı kadın. “Kutsal Kitap’ın Tanrı Söz’ü olduğunu 
nerden biliyorsunuz? Bunu size kim anlattı.” “Tanrı’nın 
kendisi” dedi kadın. “Öyle mi, Tanrı bizzat sizinle 
konuştu öyle mi?” diye alaycı bir şekilde sordu adam.

Satıcı kadın bir an, Kutsal Kitap’ın Tanrı’nın Söz’ü 
olduğunu nasıl ıspatlayabileceğinin sıkıntısını çekti. 
Ama birden ışıldayan güneşi görünce, müşteriye, 
“Bunun güneş olduğunu bana ıspatlayabilir misiniz?” 
dedi. “Bunu size ıspatlamak mı? Bu çok basit. 
Bunun en iyi ıspatı, güneş bana sıcaklık ve ışık 
verir.” diye karşılık verdi adam

“Doğru, tam da bu işte” dedi kadın. “Bu kitabın 
Tanrı’nın Söz’ü olduğunun ıspatı, bana sıcaklık ve 
ışık vermesidir.”

En iyi kanıt

Pişirilen Kutsal Kitap
Jan Hus, Bohemya reformcusu, aynı zamanda Bohemya 
şehidi de denilebilir. Onun diri tanıklığı binlerce insanın 
gözlerini Mesih İsa’nın gerçekleştirdiği kurtuluş işine açtı. 
Fakat o ülkede müjdenin daha fazla yayılması mümkün 
değildi. Jan Hus bir kazığa bağlanıp yakıldı, diğer Hristi-
yanlar’ın kanı oluk oluk aktı ve her yerde Kutsal Kitaplar 
yakılmak üzere arandı.

“Sana sığınıyorum, ya RAB Tanrım! Peşime düşen-
lerden kurtar beni. Özgür kıl.”    Kutsal Kitap, Mezmur 7,2

O sırada, en büyük hazinesi Kutsal Kitap 
olan bir kadın, ekmek pişirmek için fırının 
önünde duruyordu. Aniden Engizisyon 
adamlarının köyü aradıklarını ve kendisinde 
Kutsal Kitap buldukları herkesi esir 
aldıklarını duydu.

Fazla vakit kaybetmeden Kutsal Kitap’ını alıp büyük bir 
hamur topağına sardı. Bunu diğer hamur topaklarıyla fırına 
sürdü.

Kısa süre sonra onun evi de arandı. Herşeyi alt üst 
etmişlerdi; bodrum katından çatıya kadar, ama nafile.

Adamlar evi terk ettiklerinde ekmekler pişmişti ve sıcak 
fırından çıkarıldılar. Ve işte Kutsal Kitap, Kral Nebukadnezar 
tarafından kızgın fırına atılan üç adam, Şadrak, Meşak ve 
Abed-Nego gibi zarar görmemişti. Kutsal Kitap, Tanrı’nın bu 
üç adamın bir kılına bile zarar gelmeden kızgın fırından nasıl 
çıkardıklarını bildiriyor.

Kutsal Kitap, Daniel 3
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Tam isabet mi?

“Kutsal Kitap bana göre değil” dedi Peter 
arkadaşına. “Çünkü içinde anlayamadığım 
çok şey var.”

Klaus bir an düşündü. Peter’in sadece 
mazaret aradığını biliyordu. Daha dün Peter 
komşulardan bir şey çalmıştı. Bunun için 
Klaus, “Ama Kutsal Kitap’ta senin kesinlikle 
anlayabileceğin bir şey var” dedi. "Nedir ki?" 
diye sordu Peter. “Çalmayacaksın.”

Bu söz Peter’in kalbine saplanan bir ok 
gibiydi. Bir önceki günü düşündü ve sessizce 
kayboldu.

     “Sapık yürekli kişi  
                 iyilik beklememli,  
diliyle aldatan da belaya düşer.” 

Kutsal Kitap, Süleyman’ın Özdeyişleri 17,20

Fırlatılan Kutsal Kitap

Askerler bir araya geldiklerinde sıkça coşkulu bir ortam 
oluşur. Maalesef bazen çok kaba ve küstah davranışlar da 
oluyor.

Hafta sonu genç bir asker evine geri dönüyordu. Trenin 
bölmesinin bir köşesinde oturmuş Kutsal Kitap’ını 
okuyordu. Birdenbire başka bir asker ayağa fırlayıp, “Bu 
imanlı küçük oğlanla biraz şaka yapmak istiyoruz” diyerek 
Kutsal Kitap’ını elinden kaptığı gibi trenin penceresinden 
dışarı fırlattı. Herşey bir anda oldu ve Kutsal Kitap artık 
tren raylarının arasındaydı. Genç asker öfkeyle ayağa mı 
fırladı? Hayır! Rab İsa’nın “Ben yumuşak huylu ve alçak-
gönüllüyüm” (Matta 11,29) sözlerini hatırladı. Üzülmüştü, 
ama sustu.

Bir kaç hafta sonra genç asker, küçük bir paket 
aldı. Pakette kendi Kutsal Kitap’ı ve ilginç bir mektup 
vardı. O bölgede görev yapan bir demiryolu işçisi rayların 
arasında bu Kutsal Kitapı bulmuştu. Açıp okuduğunda, 
Tanrı onun yüreğine konuştu. O ana kadar günahları için 
büyük korkuyla yaşıyordu. Ama Kutsal Kitap'ı okuduktan 
sonra İsa Mesih’in kurtuluş işini imanla kabul edip 
günahlarının affına kavuştu. Genç asker neden Kutsal 
Kitap’ından birkaç hafta uzak kalmak zorunda kaldığını 
anladı. Tanrı, insanların yüreğine ulaşmak için harika 
yollara sahiptir ve, Tanrı’nın en büyük karşıtı Şeytan bir 
kez daha mağlup olmuştu.

“Siz bana kötülük düşündünüz, ama Tanrı... 
     o kötülüğü iyiliğe çevirdi.” Kutsal Kitap, Yaratılış 50,20
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Uzun yıllar önce küçük bir kasabada bir evin eşyaları 
açık artırmaya çıkarıldı. Eşyaların arasında büyük, 
eski bir Kutsal Kitap vardı, ama kimse onunla 
ilgilenmiyordu. Sonunda, bir dükkân sahibi bir teklifte 
bulundu ve onu birkaç kuruş karşılığında satın alıp 
eve götürdü.

Adam satacağı malları 
sarmak için Kutsal Kitap’ın 
büyük yapraklarını kullan-
mayı düşünmüştü. Ancak 

düşünemediği bir şey vardı: Tanrı, bu yaprakları her 
halükârda ulaşması gereken yere ulaştırdı. Tanrı diyor, 
“Sözüm bana boş dönmeyecek” (Yeşaya 55,11).

O sırada, o şehirde yaşayan bir adam vardı. Bir 
insanın ölümünden sorumlu olduğu düşüncesi ona 
sürekli işkence ediyordu. Gece, gündüz iç huzuru 
yoktu. ‘Katil’ kelimesi, parlayan harflerle sanki gözle-
rinin önünde duruyordu. Bir gün oğlunu, bazı şeyler 
satın almak için dükkana gönderdi. Çocuk istenen 
şeyi, eski bir Kutsal Kitap’ın sayfasına sarılı halde 
getirdi. O sayfada, İbraniler bölümünün 9,22 ayeti 
aniden adamın gözüne çarptı, “Kan dökülmeden 
bağışlanma olmaz.”

Yırtılan Kutsal Kitap

Bu ayet ilk başta onun için çok fazla bir anlam taşımı-
yordu. Fakat affedilmeyi arıyordu. Bu konuda mutlaka 
daha fazla bilmeliydi. Böylece oğlunu tekrar dükkâna 
yolladı. Bu arada dükkân sahibi yaprakları yırtıp 
sattığı mallara sara sara Yuhanna’nın 1. Mektubu’na 
gelmişti. Suçluluk işkencesi çeken adam, bu sayfayı 
okuduğunda bütün yükü aniden omuzlarından 
düştü: Bağışlanma oldu, bütün günahlardan arınma 
oldu; çünkü orda şöyle yazılıydı: “Tanrı’nın Oğlu 
İsa Mesih’in kanı bizi her günahtan arındırır.” 
Ve “Günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve 
adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her 
kötülükten arındıracaktır” (1.Yuhanna 1,7+9).

Bu kelimeler karanlık ruhuna ışık gibi geldi. Ayrıca 
çarmıhta dökülen Rab İsa Mesih’in kanının tüm 
günahları temizleyebilecek güçte olduğunu da 
öğrendi. Tanrı’nın önünde suçlarını itiraf eden herkes, 
yüreğinde ve vicdanında büyük huzur bulur.

Tanrı’nın sözü milyonlarca insana bereket 
olmuştur; çoğu zaman Kutsal Kitap’tan tek bir 
ayetle veya bir sayfayla. Çünkü “Tanrı’nın sözü 
diri ve etkilidir...derinlere işler” (İbraniler 4,12). Birçok 
katılaşmış veya umutsuz yürek Tanrı tarafından 
değiştirilmiştir.

Yırtılan bir Kutsal Kitap bile insanlara, gerçek 
mutluluğa giden yolu gösterebilir.
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Tanrı’nın Sözü gerçektir.
Tanrı’nın sözü insanı vicdanının derinliğinde 
yakalayıp rahatsız eden gerçektir.
Bu nedenle insan Kutsal Kitap’tan kurtulmaya çalışır, 
tıpkı pasaklı birinin kendisine ne kadar bakımsız ve 
kirli olduğunu gösteren aynayı kırması gibi.

Tanrı’nın sözü ebedidir.
Tanrı kendi sözünü korur, bu nedenle Kutsal Kitap’ı 
bizim savunmamız gerekmez.

Kutsal Kitap aley-
hinde, dünyaca yazıl-
mış tüm literatürleri 
üst üste dizersen, 
Gize piramitlerinden  
daha yüksek bir 
yığına ulaşırsın. 
Sonra Kutsal Kitap’ı 
yanlarına koy. Zarar 
veremezler. Kendi-
sine saldıran tüm 
düşmanlarına karşı 
zafer kazanmıştır.

“Ama Rab’bin sözü  
                sonsuza dek kalır” 
                                                          Kutsal Kitap, 1. Petrus 1,25

“Ya RAB, sözün göklerde  
                sonsuza dek duruyor” 
                                                          Kutsal Kitap, Mezmur 119,89

“Sözlerinin temeli gerçektir,  
          doğru hükümlerinin tümü  
     sonsuza dek sürecektir”
                                                          Kutsal Kitap, Mezmur 119,160
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Kutsal Kitap
Ekmek gibidir.Ekmek gibidir.

“Gökten inen öyle bir ekmek var ki, ondan 
yiyen ölmeyecek.” Yuhanna 6,50

Ateş gibidir.Ateş gibidir.

“Benim sözüm ateş gibi değil mi?” 
RAB böyle diyor. Jeremya 23,29

Işık gibidirIşık gibidir

“Sözün adımlarım için çıra, yolum için 
ışıktır.” Mezmur 119,105

Süt gibidirSüt gibidir

“Yeni doğmuş bebekler gibi, hilesiz 
sütü andıran Tanrı sözünü özleyin 
ki, bununla beslenip büyüyerek 
kurtuluşa erişesiniz.” 1.Petrus 2,2

Bal gibidirBal gibidir
“Onlar baldan, süzme petek balından 
tatlıdır.” Mezmur 19,10b

Altın gibidirAltın gibidir

“Onlara altından, bol miktarda saf 
altından çok istek duyulur” Mezmur 19,10a

Gümüş gibidirGümüş gibidir
“RAB’bin sözleri pak sözlerdir; toprak 
ocakta eritilmiş, yedi kez arıtılmış 
gümüşe benzer.” Mezmur 12,6

Ayna gibidirAyna gibidir
“Tanrı’nın sözü...yüreğin düşüncelerini, amaçla-
rını yargılar...Tanrı’nın görmediği hiçbir yaratık 
yoktur.” İbraniler 4,12+13

Balyoz gibidir.Balyoz gibidir.
“Benim sözüm... kayaları paramparça 
eden balyoz gibi değil mi?” Yeremya 23,29

Kılıç gibidir.Kılıç gibidir.
“Ruh’un kılıcını yani Rab’bin sözünü 
alın.” Efesliler 6,17 ve İbraniler 4,12

Tohum gibidir.Tohum gibidir.
“Ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı’nın 
diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden 
doğdunuz.” 1.Petrus 1,23

Bal  
gibidir
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Kutsal Kitap’ı okumak için tavsiyeler

Tanrı’yla doğrudan temasa geçmek için Kutsal 
Kitap’ı oku. Örneğin İsa Mesih’in yaşamını anlatan 
İncil’in Luka bölümüyle başlayabilirsin. Bu arada 
Yeni Antlaşma (İncil), Eski Antlaşma’yı anlamanın 
anahtarıdır.

Kutsal Kitap’ı okurken zevk alıp yararlanmak 
istersen buradaki 7 noktaya dikkat etmelisin.

1. İyi bir çeviri kullan
> Mümkün olduğunca orijinal metne yakın ve anlaşılır bir çeviriden 

oku.
(Maalesef orijinal metne tam sadık olmayan çeviriler de bulunabiliyor)

2.Okumak için zaman ayır
> Tanrı’yla hergün gerçekten karşılaşmak için bir çeyrek saat zaman 

ayır.
Günün 96 çeyrek saati var, bunlardan birini Tanrı’ya ver. O seninle konuşmak 
istiyor.

3. Sessizliğe ihtiyacın var
> Kutsal Kitap’ı rahatsız edilmediğin bir ortamda oku.

Gerçi Kutsal Kitap’ı İnternet üzerinden yada ücretsiz bir App’tan da 
okuyabilirsin, fakat bunu bir kitaptan okursan dikkatini dağıtacak şeyler azalır 
ve daha iyi konsantre olabilirsin.

4.Tanrı’ya dua et
> Okuduklarını anlamak için Tanrı’ya dua et.

Hiç kimse sana Kutsal Kitap’ı yazandan daha iyi açıklayamaz.
> Tanrı’ya sor, “Bu benim için ne anlama geliyor? Bunu nasıl uygulayabi-

lirim?”
Sadece O, senin yüreğinden geçeni, sorunlarını ve koşullarını bilir.

> Değerli sözü için Tanrı’ya teşekkür et.
Kutsal Kitap’ı okumak bereket ve kazançtır. Bkz. Mezmur 119,162

5. Düşünüp taşın
> Okudukların üzerinde düşünüp taşın

Sadece okumuş olmak için okumak sana yararlı olmaz. Bkz. Mezmur 119,15+27+48
> Okuduğun metinlerin altını çiz ve paralel yerleri kaydet.

İlgili yerleri daha sonra kolayca bulmanı ve daha iyi anlamanı sağlar.

6. Ezberlemeyi öğren
> Önemli bulduğun ayetleri ezberle

Bunları herzaman hatırlayabilirsin ve birçok ortamda sana yardımcı olacaklar. 
Bkz. Mezmur 119,11; Koloseliler 3,16

7. Uygula
> Tanrı’nın sana Kutsal Kitap’ta gösterdiklerini ve söylediklerini 

yerine getir.
Tanrı’ya itaat etmek, O’nunla olan ilişkiyi derinleştirir ve mutlu eder. Bkz. 
Yakub 1,22

“Daha doğrusu, ne mutlu Tanrı’nın sözünü  
    dinleyip uygulayanlara” Kutsal Kitap, Luka 11,28
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Karar verme zamanı!
Tanrı’nın ‘Mektubu’, Kutsal Kitap hakkında birçok 
uyarı ve bilgiye sahip oldun. Lütfen şimdi Tanrı’ya 
kararını bildir. Bu kararı sonraya bırakma. Tanrı’yı 
dinlemenin ne denli önemli olduğunu bilirsin. Belki 
de başka zaman fırsat bulamayabilirsin.
Tanrı sana iyilik ve merhamet eden biri olarak 
yaklaşmak istiyor, yargıç olarak değil. Seni tövbeye 
çağırıyor. Ama sen umursamadan hayatına devam 
eder ve Tanrı’nın müjdesini reddedersen bu seni 
ebediyen Tanrı’dan ayıran yere, yani cehenneme 
götürür.

Ama Tanrı sana, Oğlu İsa Mesih’te harika bir 
teklifte bulunuyor: Tanrı’ya duada samimi ve 
dürüst sözlerle günahlarını açıklayabilirsin. 
Bunu yaptığında günahlarını bağışlamaya 
hazırdır. O’na karşı günah işlediğini ve 
onsuz yaşadığını kendisine söyle. Bunları 
samimiyetle söylediğin takdirde, İsa Mesih’in 
çarmıh ölümünün senin suçlarının cezasını da 
karşıladığına inanacaksın.
Bu harika teklifi imanla kabul ettiğinde, sana 
cenettin yolu açılır ve ebediyen Tanrı’yla 
birlikte mutlu olursun. O zaman hayatının 
anlamı ve amacı olur.

Tanrı sana büyük ilgi duyuyor. Bu nedenle sana 
da, “Mektubu”, Kutsal Kitap aracılığıyla konuşuyor. 
Kurtulmanı ve gerçek bir huzur bulmanı istiyor. Seni 
içtenlikle seviyor ve senin için endişeleniyor.
Lütfen Kutsal Kitap’ı açık yüreklilikle ve önyargısız 
oku. Tanrı’ya cevap ver! İyi sözünü sana da 
ulaştırdığı ve bunu kabul etmeni sağladığı için O’na 
duada teşekkür et. Bu, Tanrı için büyük bir sevinç 
olur. Göklerde de büyük sevinç olacak.

           “Aynı şekilde gökte,  
tövbe eden tek bir günahkâr için...  
                  büyük sevinç duyulacaktır.” 
                                                          Kutsal Kitap, Luka 15,7
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GBV Dillenburg GmbH
Eiershäuser Straße 54

35713 Eschenburg
GERMANY

info@gbv-dillenburg.de
www.gbv-dillenburg.de

www.gbv-online.org

Tanrı’ya şunu söyleyebilmek senin de en büyük 
sevincin olurdu:

       “Günahımı açıkladım sana,  
                             suçumu gizlemedim.  
“RAB’be isyanımı itiraf edeceğim” deyince,  
          günahımı, suçumu bağışladın.” 

Kutsal Kitap, Mezmur 32,5

Tanrı’nın ebedi vaatleri senin için de geçerli 
olacaklar:

    “Onlara sonsuz yaşam veririm;  
                             asla mahvolmayacaklar.  
Onları hiç kimse elimden kapamaz.” 
                                                           Kutsal Kitap, Yuhanna 10,28

“İşte ben, dünyanın sonuna  
      dek her an sizinle birlikteyim” 
                                        Kutsal Kitap, Matta 28,20

 
Burada “Sana Mektup Var” ı  

birçok dilde bulabilirsin.
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