
Alfa Kursu
Hristiyanlığa bir tanıtım





Alfa Programı

1. Hafta

Hristiyanlığa Karşı Dört İtiraz

İncil: Güvenilir mi?

2. Hafta

İsa: Kimdir?

Ahlaklı olmak: Yetmez mi?

3. Hafta

Çarmıh: Niçin?

Diriliş: Kanıt var mı?

4. Hafta

Emin: Olabilir miyim?

Değişmek: Mümkün mü?

5. Hafta

Türk Hristiyan: Ne demek?

Kilise: Nedir?



Hristiyanlığa Karşı Dört İtiraz

Hristiyanlığa baktığınızda aklınıza ne geliyor?

Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. 
Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz 
onlara benzemeyin! Çünkü Babanız nelere gereksinmeniz olduğunu 
siz daha O’ndan dilemeden önce bilir. 

“Bunun için siz şöyle dua edin: 
‘Göklerdeki Babamız, 
Adın kutsal kılınsın. 
 Egemenliğin gelsin. 
Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de 
Senin istediğin olsun. 
 Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. 
 Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, 
Sen de bizim suçlarımızı bağışla.

Matta 6.7-12

Hristiyanlık Batılı mıdır?

En büyük yerel kilise cemaati hangi ülkede?

Dünyanın hangi ülkesinde Hristiyan nüfusunun oranı daha yüksektir?

Hristiyanlık Dindarlık mıdır?

1. ve 2. yüzyılında Hristiyanlara 'dinsizler' derdiler.

İsa Mesih diyor ki, Tanrı’yı bilmekle kalmayıp, Tanrı’yı bir baba olarak 
tanımanızı için geldim!

Hristiyanlık Siyasi bir Hareket midir?

“Sezar’ın hakkını Sezar’a, Tanrı’nın hakkını Tanrı’ya verin”
Matta 22:21



Hristiyanlık Lüzumsuz mudur?

Hristiyanlığa göre insanlığın ana sorunları:

• Bizim ile Tanrı'nın arasındaki anlaşmazlık

• Bizim ile kardeşlerimizin arasındaki anlaşmazlık



İncil'e Güvenebilir miyiz?

Kutsal Kitap Nedir?

• 66 kitaplar, 2000 yıl boyunca, yaklaşık 40 yazar tarafından yazıldı

• İki ana bölüm – Eski Antlaşma (Tevrat, Zebur ve daha fazla) ve 

Yeni Antlaşma (İncil)

Metnine Güvenebilir miyiz?

• Elimizdeki ilk tam İncil MS 350 kopyalandı ama ondan önce çok 
nüsha var – ilk nüsha İsa'nın ölümünden 90 yıl sonra kopyalandı

• Hristiyanlar İncil kutsal bir kitap olduğuna inandığı için çok 
dikkatli onu kopyaladılar – mesela Eski Antlaşma için Lut Gölü 
tomarları önceki en eski nüshalardan 1000 yıl önce kopyalandı ama 
metin aynı – önemli farklılıkları yoktur.

• 1000 yıl içinde Eski Antlaşma değiştirilmediyse, sadece 100 yıl 
içinde İncil değiştirilebilir mi?



• Eski zamanlardan gelen ve tarih olarak kabul edilen eserlerden İncil 
kesinlikle çok daha güvenilir:

Yapılan İşler Yazıldığı Tarih İlk Nüsha Geçen 
Zaman 
(yıl)

Nüsha Sayısı

Herodot MÖ 488-428 MS 900 1300 8

Thucydides MÖ ~460-400 MS 900 1300 8

Tacitus MS 100 MS 1100 1000 20

Sezar'ın 
Galya Savaşı

MÖ 58-50 MS 900 950 9-10

Livy'nın 
Roma Tarihi

MÖ 59-MS 17 MS 900 900 20

İncil MS 40-90 MS 120
(Tam 
metinler 
MS 350)

50 5.000+ Yunanca
10.000 Latince
9.300 diğer dil

• Güçlü bir Allah varsa neden onun esininin değiştirilmesine izin 
verecek?

İçindekilerine (ve Yazarlara) Güvenebilir miyiz?

• Arkeoloji – Tam İncil'e uyar, yani yazarlar hem İsa'nın zamanında 
yaşamalı hem de tarif ettiği yerlere gitmeliydi

• Uyduruk bir hikâye gibiyse neden İsa'nın öğrenciler yiğit olarak 
tarif etmez?

• Çok görgü tanıkları vardı, İsa'dan 30 küsur yıl sonra İncil 
yazılmaya başladı. Ama ona itiraz eden yoktu, neden?

• Yazdıklarından ne kazandılar? Ne servet, ne de güç kazandılar ama 
İsa'nın 12 öğrencilerinden 11 inancı için idam edildi. Öbürü tutuklu 
bir sürgün olarak öldü.



İsa: Kimdir?
Ve işte bu zamanda, İsa Mesih, O bilge adam ki ona sadece bir 
adam demek uygun olur mu bilmem – çünkü çok harika işler yaptı –  
gerçeği zevkle kabul eden insanların öğretmeniydi. Hem 
Yahudilerden hem de diğer halklardan kendisine birçok taraftar 
kazanmıştır...

Josephus (1. yüzyılda yaşayan ünlü Yahudi tarihçi)

İsa Kendisi Hakkında Neler İddia Etti?

• "Yol, gerçek ve yaşam Benim. Benim aracılığım olmadan Babaya 
kimse gelemez” (Yuhanna 14:6)

• "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta 
yürümez, yaşam ışığına sahip olur." (Yuhanna 8:12)

• "Diriliş ve yaşam Benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. 
Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek.” (Yuhanna 11:25-26)

• “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. 
Öyle ki, Ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz 
yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlunu dünyayı yargılamak için 
göndermedi, dünya Onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi” 
(Yuhanna 3:16-18)

İsa'nın Davranışı

Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefarnahuma geldiğinde, evde olduğu 
duyuldu. O kadar çok insan toplandı ki, artık kapının önünde bile 
duracak yer kalmamıştı Bu arada Ona dört kişinin taşıdığı felçli bir 
adamı getirdiler. Kalabalıktan Ona yaklaşamadıkları için, 
bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliyi üstünde 
yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler. İsa onların imanını görünce 
felçliye, "Oğlum, günahların bağışlandı" dedi. Orada oturan bazı din 
bilginleri ise içlerinden şöyle düşündüler: "Bu adam neden böyle 
konuşuyor? Tanrıya küfrediyor! Tanrıdan başka kim günahları 
bağışlayabilir?" Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa 
onlara, "Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz?" dedi. 
"Hangisi daha kolay, felçliye, 'Günahların bağışlandı' demek mi, 



yoksa, 'Kalk, şilteni topla, yürü' demek mi? Ne var ki, İnsanoğlunun 
yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz 
diye..." Sonra felçliye, "Sana söylüyorum, kalk, şilteni topla, evine 
git!" dedi. Adam kalktı, hemen şiltesini topladı, hepsinin gözü 
önünde çıkıp gitti. Herkes şaşakalmıştı. Tanrıyı övüyorlar, 
"Böylesini hiç görmemiştik" diyorlardı.

Markos 2:1-12

Onikilerden biri, "İkiz" diye anılan Tomas, İsa geldiğinde onlarla 
birlikte değildi. Öbür öğrenciler ona, "Biz Rabbi gördük!" dediler. 
Tomas ise, "Onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin 
izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça 
inanmam" dedi. Sekiz gün sonra İsanın öğrencileri yine evdeydiler. 
Tomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip 
ortalarında durdu, "Size esenlik olsun!" dedi. Sonra Tomasa, 
"Parmağını uzat" dedi, "Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. 
İmansız olma, imanlı ol!" Tomas Ona, "Rabbim ve Tanrım!" diye 
yanıtladı. İsa, "Beni gördüğün için mi iman ettin?" dedi. "Görmeden 
iman edenlere ne mutlu!"

Yuhanna 20:24-29



Ahlaklı Olmak: Yetmez mı?

En sık duyduğum fikirlerinden biri ‘Neye inandığın önemli değil. Önemli 
olan ahlaklı olman’. 

Luka 15.11-32

Hikaye anlatmadan önce önemli olan kime hitap ettiğini anlamak.

1. Birinci grup – istenilmeyenler

2. İkinci grup – toplumun gözünde itibarlı kişiler 

Küçük kardeş - Klasik isyankar – kendimi bulmalıyım!

Büyük kardeş - Tıpkı doğru dürüst bir ağabeydir – ahlaklı yaşamalıyım!

İki kardeş arasında ne benzerlikler vardı?

1. Birbirinin yerine geçmek istemediler.

2. Her ikisi de Babasıyla bir ilişki yoktu

3. Her ikisi de Baba’yla bir ilişkiye girmek için bir engeli aşmaları 
gerekiyordu.

Baba

Tanrı’nın lütfunu gösteren bir Baba olduğunu anlamalıyız.

Tanrı’yla bir ilişki kurmak için neler lazım?

• Tanrı’dan uzak bulunduğumuzu anlamak şart. 

• Seçtiğimiz yaşam tarzından tövbe edip, Tanrı’ya dönmek şart. 

• Tanrı’nın bize gösterdiği lütfu kabul etmeliyiz. 

Bu sözleri duyanlar, yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. 
Petrus ve öbür elçilere, "Kardeşler, ne yapmalıyız?" diye sordular. 
Petrus onlara şu karşılığı verdi: "Tövbe edin, her biriniz İsa 



Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve 
Kutsal Ruh armağanını alacaksınız.

Elçilerin İşleri 2:37-38



Çarmıh: Niçin?
Çarmıh insanlık tarihinde bilinen en zalim idam biçimlerinden biridir. Öyle 
ki İ.S. 315 yılında yürürlükten kaldırılmıştır, çünkü Romalılar bile bu idam 
biçiminin aşırı zalim olduğunu düşünmüşlerdir.

Buna rağmen, çarmıh Hristiyanlığın sembolü olmuştur. Ünlü insanlar genel 
olarak hayatların etkisi sayesinde hatırlanır, ancak İsa Mesih ölümün 
etkisiyle hatırladı. 

1. Tapınak

Tanrı Mesih'i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen 
kurban olarak sundu. (Rom 3:25)

2. Pazar

İsa Mesih’in ölümü bu resme göre fidyemizi ödüyor ve bizi günahın 
gücünden özgür kılıyor.

İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla, karşılıksız 
olarak aklanırlar. (Rom 3:24)

3. Mahkeme

Tanrı adil bir hakim olmakla birlikte sevgili bir babadır. Tanrı suçlu 
olduğumuz için adaletiyle bizi yargılar, ama sonra sevgisiyle oğlu İsa 
Mesih’te dünyaya gelir ve cezamızı öder. Bu şekilde hem adil hakim olur, 
hem de suçluyu aklanan olur.

İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla, karşılıksız 
olarak aklanırlar. (Rom 3:24)

4. İlişki

Şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te 
kendisiyle barıştırdı (2. Kor 5:19)

Günah yüzünden Tanrı’yla olan ilişkimiz bozuldu, bütün iplerimiz 
kopulmuş. Günah bizimle Tanrı’yla arasında bir engel oldu.

İsa Mesih’in ölümü sayesinde engelimiz kaldırıldı ve Tanrı’yla açık bir 
ilişkiye sahip oluruz. 



Sonuç

Bu dört imge aracılığıyla Çarmıh’ın neden gerektiğini kapsamlı bir şekilde 
anlayabiliriz.

İsa bizim kurban kuzumuz olarak günahın kirliliğini bizden kaldırdı.

İsa bizim fidye ödeyen olarak bizi günahın gücünden özgür kıldı.

İsa bizim hak ettiğimiz cezayı ödeyerek bizi haklı çıkardı.

İsa bizim günahımız üstleyerek Tanrı’yla ilişkimiz restore etti.

Hristiyan inancına göre İsa Mesih’in çarmıhtaki ölümü en merkezci, en 
mühim, en gereken olaydır. Peki ya size göre?



Diriliş: Kanıt Var mı?

Ana Noktalar

Matta 27:54-28:15 (sayfa 64). Başka diriliş hikayeler: Markos 15:38-
16:20; Luka 23:47-24:53; Yuhanna 19:31-21:25.

1. Cuma: İsa'nın ölümü

A. Kan ve su (Yuhanna 19:34)

B. Yüzbaşı'nın tanıklığı - “Bu gerçekten Tanrının Oğluydu!” (Matta 
27:54)

2. Kadınlar ve Aramatyalı Yusuf onu gömdü

A. Çok hızlı bir şekilde, ertesi gün bayram olduğu için

3. Cumartesi: 4 ile 16 arasında asker tarafından mezar güvenlik altına 
alındı

A. Yokuşun dibinde 2000 kilogram kaya

B. Mühürlenen mezar

4. Pazar: Boş mezar (açılmadan önce bomboştu)

A. Meleğin sözleri

B. Nöbetçilerin korkusu

C. Keten sargı bezleri

5. Öğrencilere Görünmesi

A. İsa hayalet değildi; tıpkı insan gibi – dokunabilir, yemek yer ve içerdi

B. 500'den fazla kişiye aynı anda göründü

Dolaylı Kanıt

1. Öğrencilerin davranışının değiştirilmesi – korkaktan cesur kişilere 
çevrildi

2. Bedeninin bulunmaması – cesedi nerede?

3. Hafta'nın kutsal günü Cumartesi'den Pazar'a kayması – Bu olay neden 



oldu?

Bazı komplo teori

• İsa aslında ölmedi, sadece öyle göründü (yani bayılmış veya bir ilaç 
kullanmış) ve ondan sonra mezardan kaçtı

• İlk komplo Yahudi önderlerinin tarafından kuruldu yani öğrenciler 
geceleyin gelip cesedi çaldı

• Başka komplo kurabilir misiniz?

“Mesih dirilmemişse, bildirimiz de imanınız da boştur. Bu durumda 
Tanrıyla ilgili tanıklığımız da yalan demektir. Çünkü Tanrının, Mesihi 
dirilttiğine tanıklık ettik. ... Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır, siz de 
hâlâ günahlarınızın içindesiniz. ... Eğer yalnız bu yaşam için Mesihe umut 
bağlamışsak, herkesten çok acınacak durumdayız.” (Pavlus - 1. Kor 15:14-
19)



Emin: Olabilir miyim?
“İman” kelimesi hem mantıkla hem de eylemle demek.

Tanrı'nın Vaatleri

• “İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı 
açarsa, onun yanına gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte 
yemek yiyeceğiz” (Vahiy 3.20)

• İsa: “her zaman sizinleyim” (Matta 28:20)

• “Bir kimse Mesihteyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey 
yeni olmuştur.” (2 Kor 5:17)

• “Tanrının kendisini sevenler için hazırladıklarını Hiçbir göz 
görmedi, Hiçbir kulak duymadı, Hiçbir insan yüreği kavramadı” (1 
Kor 13:12)

İsa Mesih'in İşleri

• Kurtuluşumuz bizim yaptığımıza bağlı değil, İsa Mesih 
çarmıhtayken bizim için yaptıklara bağlı.

• Tövbe etmek: “Silahlarınızı bırakmak, teslim olmak, özür dilemek, 
yanlış yolda olduğunuzu anlayıp yeni bir hayata başlamayı kabul 
etmek – bu delikten kurtulmanın tek yolu bu.”

• “Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık,
Her birimiz kendi yoluna döndü. 
Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.”
(Yeşaya 53:6 – MÖ 600)

• “Böylece Mesih İsaya ait olanlara artık hiçbir mahkûmiyet yoktur.” 
(Rom 8:1)

Ruh'un Tanıklığı

1. İçsel değişmemiz

A. Ruh'un Ürünleri: sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, yumuşak 



huyluluk, özdenetim

B. Ruh, Yüreğimizi değiştiriyor.

2. Tanrıyla bireysel deneyim getirir bize. “Bu ruhla, "Abba, Baba!" diye 
sesleniriz. Ruhun kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrının çocukları 
olduğumuza tanıklık eder.” (Romalılar 8:16)



Değişmek: Mümkün mü?
Üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün 
kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. Size yeni bir 
yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan 
yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize 
koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları 
uygulamanızı sağlayacağım. 

Hezekiel 36.25-27

1. Arınacaksınız
2. Size yeni bir kalp nakledilecek.

İsa gelince Hezekiel’in 2 vaatlerle kalmayıp, bir adım daha attı.

Yuhanna 3.1-6

Sudan Doğumak – vaftiz olmak

Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde, hepimizin O'nun ölümüne vaftiz 
edildiğimizi bilmez misiniz? Baba'nın yüceliği sayesinde Mesih 
nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz 
yoluyla O'nunla birlikte ölüme gömüldük.

Romalılar 6:3-4

1. Suyla günahlarımızdan arınıyoruz 
2. Mesih’le birlikte ölüp diriliyoruz.

Kutsal Ruh – Kim?

Ben de Baba'dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun 
diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu'nu verecek. Dünya 
O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanır. Siz O'nu 
tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.

Yuhanna 14:16

Kutsal Ruh, dünyada ve evrende çalışan Tanrı’nın Ruh’udur. 



Üç Yorum

Petrus – Tanrı’nın DNA’si

O'nun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler 
verildi. Öyle ki, dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş 
olarak, bu vaatler aracılığıyla tanrısal özyapıya ortak olasınız. (2Pe 1:4)

Yuhanna - Tohum

Tanrı'dan doğmuş olan, günah işlemez. Çünkü Tanrı'nın tohumu onda 
yaşar. Tanrı'dan doğmuş olduğu için günah işleyemez. (1 Yuh 3:9)

Pavlos - Yeni yaratık

Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni 
olmuştur. (2 Kor 5:17)



Kilise Nedir?
Kilise kelimesi sizin için ne çağırıştırıyor acaba?

İsa, dağa çıkarak istediği kişileri yanına çağırdı. Onlar da yanına 
gittiler. İsa bunlardan on iki kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı 
sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak 
üzere seçti. Seçtiği bu on iki kişi şunlardır: Petrus adını verdiği 
Simun, Beni-Regeş, yani Gökgürültüsü Oğulları adını verdiği 
Zebedi’nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Andreas, Filipus, 
Bartalmay, Matta, Tomas, Alfay oğlu Yakup, Taday, Yurtsever Simun 
ve İsa’ya ihanet eden Yahuda İskariot. 
İsa ve Baalzevul 
İsa bundan sonra eve gitti. Yine öyle büyük bir kalabalık toplandı 
ki, İsa’yla öğrencileri yemek bile yiyemediler.

Markos 3:13-20

Kilise bir müessese değildir, bir bina değildir, Hristiyanlar için bir kulüp 
değildir. O zaman kilise nedir acaba?

1. Kiliseyi kuran ve yöneten İsa Mesih'tir.

2. Kilise İsa Mesih’in çağırdığı insanlardan ibarettir.

• Kendimizin özel ve sevilmiş olduğunu anlıyoruz.
• Tasarı algısına sahibiz – Tanrı senin için mükemmel bir planı 

vardır.
• Gurura kapılmamamız için (Efesliler 2.1-9)

3. Kilise Tanrı’nın halkıdır, Tanrı’nın ailesidir.

4. Kilisenin üç görevi vardır.

1. Yanında bulundurmak - İlişki – İsa’yla bir ilişkide olmak, varlığını 
hissetmek

2. Tanrı’nın sözünü duyurmaya göndermek - Bilgi – Tanrı’nın sözünü 
bilmek ve iletmek

3. Cinleri kovmaya yetkili kılmak - Güç – Kutsal Ruh’un gücü 



tanımak ve paylaşmak

5. Kilisede yeni bir kimliğe sahip oluruz

Burada Rab İsa 12leri çağırınca, bazılarına yeni isim verdi. 

6. Kilise henüz katılmayanlar için de var oluyor.
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