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G R

Bu kitap okuyucuları için Yeni Antla ma içinde yapacakları ke if yolculu-
unda bir kılavuz niteli indedir: Yeni Antla ma’yı ki isel olarak okumak 

ve çalı mak konusunda te vik etmek ve aynı zamanda ncil’i daha iyi an-
lamak için size yardımcı olacaktır. Bu konuda unları bilmek yarar getire-
cektir:

Yeni Antla ma’ya ili kin bazı genel arka plan bilgileriyle, her bir kita-
ba ili kin bilgi (Kim, ne zaman ve her eyden önce neden yazdı?),
“anahtar ayet” adı verilen, yani ilgili kitabın ana konusunu karakteri-
ze eden ayet, 
içeri ini ve dü ünce yapısını iyi tanıyabilmek için kitabın kurulu  dü-
zenine kısa bir genel bakı ,
ayrıca kitabın en önemli içeri ini gösteren bildiriler. 
Kitabın sonunda bulunan okuma düzene i, Yeni Antla ma’yı sistemli 
olarak tanımak konusunda bir öneri olarak sunuluyor. 

Elinizdeki bu kitap Martin Bucer Semineri için Thomas Kinker’in yazmı
oldu u “Lernhilfe Bibelkunde NT” (Kutsal Kitap Yeni Antla ma Bilimi Ö re-
nim Yardımı) kitabı temel alınarak olu tu. Bu kapsamda özel te ekkürüm,
lütfederek bana kaynaklarını kullanmama izin veren Thomas Kinker’e 
yöneliktir.
Onun Ö renim Yardımı a a ıdaki kaynaklar temel alınarak olu turulmu -
tur:

Ernst Aebi, Kurze Einführung in die Bibel, Verlag Bibellesebund: 
Winterthur 1949 
Everett F. Harrison, Introduction to the New Testament, Eerd-
mans: Grand Rapids 1971 
Erich Mauerhofer, Einleitung in die Schriften des Neuen Testa-
ments, 2 Bände, Hänssler: Holzgerlingen 1972 ve 1992 

Bu Ö renim Yardımı kitabını a a ıdaki yayınları temel alarak olu tur-
dum:

Bill T.Arnold, Walter A. Elwell, vb., Studienbuch Altes und Neues Tes-
tament (Eski ve Yeni Antla ma Çalı ma Kitabı), R.Brockhaus: Wup-
pertal 2005 
Donald Guthrie, J.Alec Motyer, Kommentar zur Bibel (Kutsal Kitap 
Yorumu), R.Brockhaus: Wuppertal 2006 
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Thomas Weißendorn, Apostel, Lehrer und Propheten, 3 Bände (Elçi,
Ö retmen ve Peygamberler, 3 Cilt), Francke: Marburg 2004, 2005 
Die Lexikon-Bibel: Gute Nachtricht Übersetzung mit Erklärungen und 
Bildern, Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart 2003 

Yeni Antla ma üzerindeki çalı malarını daha da derinle tirmek isteyenle-
re yararlı birer yardımcı kaynak olarak yukarıda bildirdi imiz yayınları
öneririz.

Carsten Friedrich 

Aksi bildirilmedi i durumlar dı ında Kutsal Kitap ayetleri (Eski Antla ma)
Kitabı Mukaddes irketi, 2001 ve (Yeni Antla ma) Yeni Ya am Yayınları
2001 çevirilerinden alınmı tır. Özel isimler bu çevirilerde yazıldı ı biçim-
de kullanılmı tır.

Kutsal Kitap bölümlerinin kısaltmaları

Eski Antla ma
Yar. Yaratılı
Çık. Mısır’dan Çıkı
Lev. Levililer 
Say. Çölde Sayım
Yas. Yasa’nın Tekrarı
Y u. Ye u
Hak. Hakimler 
Rut Rut 
1Sa. 1.Samuel 
2Sa. 2.Samuel 
1Kr. 1.Krallar 
2Kr. 2.Krallar 
1Ta. 1.Tarihler 
2Ta. 2.Tarihler 
Ezr. Ezra 
Neh. Nehemya 
Est. Ester 
Eyü. Eyüp 
Mez. Mezmurlar 
Özd. Süleyman’ın Özdeyi leri

Vai. Vaiz 
Ezg. Ezgiler Ezgisi 
Y a. Ye aya
Yer. Yeremya 
A ı. A ıtlar
Hez. Hezekiel 
Dan. Daniel 
Ho . Ho ea
Yoe. Yoel 
Amo. Amos 
Ova. Ovadya 
Yun. Yunus 
Mik. Mika 
Nah. Nahum 
Hab. Habakkuk 
Sef. Sefanya 
Hag. Hagay 
Zek. Zekeriya 
Mal. Malaki 



Giri   9 

Yeni Antla ma
Mat. Matta 
Mar. Markos 
Luk. Luka 
Yu. Yuhanna 
Elç. Elçilerin leri
Rom. Romalılar’a Mektup 
1Ko. Korintliler’e 1. Mektup 
2Ko. Korintliler’e 2. Mektup 
Gal. Galatyalılar’a Mektup 
Ef. Efesliler’e Mektup 
Flp. Filipililer’e Mektup 
Kol. Koloseliler’e Mektup 
1Se. Selanikliler’e 1. Mektup 
2Se. Selanikliler’e 2. Mektup 

1Ti. Timoteos’a 1. Mektup 
2Ti. Timoteos’a 2. Mektup 
Tit. Titus’a Mektup 
Flm. Filimon’a Mektup 
br. braniler’e Mektup 

Yak. Yakup’un Mektubu 
1Pe. Petrus’un 1. Mektubu 
2Pe. Petrus’un 2. Mektubu 
1Yu. Yuhanna’nın 1. Mektubu 
2Yu. Yuhanna’nın 2. Mektubu 
3Yu. Yuhanna’nın 3. Mektubu 
Yah. Yahuda’nın Mektubu 
Va. Vahiy 

Kullanılan kısaltmalar
EA Eski Antla ma
YA Yeni Antla ma
Böl. Bölüm 
A Ayet 
.Ö. sa’dan önce 

.S. sa’dan sonra 
par di er Müjdeler’deki paralel 

ayetler ve kesimler 
kr l. kar ıla tırınız
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Yeni Antla ma Kitapları’na Genel Bakı
Yeni Antla ma [27 kitap: 5 tarihsel, 21 (ö retisel) mektup, 1 peygamberlik]

Tarihsel Kitaplar [5]

Müjdeler [4] Matta, Markos, Luka, Yuhanna 
Eliçilerin leri

(Ö retisel) Mektuplar’ı [21]

Pavlus’un Mektupları [13; alıcılarının adlarını ta ırlar]
Ana Mektuplar [4; “Ana” – merkezi ö retisi ve uzunlu u

kapsamında]
Romalılar’a Mektup 
Korintliler’e 1. ve 2. Mektup 
Galatyalılar’a Mektup 

Hapishane Mektupları [4]
Efesliler’e Mektup 
Filipililer’e Mektup 
Koloseliler’e Mektup 
Filimon’a Mektup 

Pastoral (Kilise Çobanlarına Özgü) Mektuplar [3]
Timoteos’a 1. ve 2. Mektup 
Titus’a Mektup 

Di er Mektuplar [2]
Selanikliler’e 1. ve 2. Mektup 

braniler’e Mektup 

Katolik Mektuplar [7] [“katolik” = “genele yönelik”; yazarları-
nın adını ta ırlar]

Yakup’un Mektubu 
Petrus’un 1. ve 2. Mektubu 
Yuhanna’nın 1., 2. ve 3. Mektubu 
Yahuda’nın Mektubu 

Peygamberlik Kitabı Vahiy
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Yeni Antla ma’nın Olu ması

lk Hristiyanların Kutsal Kitap’ı Eski Antla ma’ydı. Böylece imanlarının
Yahudi köklerine sadık kaldılar. Kutsal Yazılar’ın tapınmada sinagoglarda 
okunması kendilerinin alı ık oldu u durumdu ve imdi Mesih inanlıların
toplantılarında da aynı gelenek uygulanıyordu (1Ti.4:13). Çok kısa zaman 
içinde kilise toplulukları içinde önemli yer alan ilk dönem Hristiyanlı ına
ait yazıların da toplantılarda okunmasına (1Se.5:27) ve bu amaçla kiliseler 
arasında kar ılıklı de i  toku  yapılmasına da (Kol.4:16) a mamalı.
2.Petrus 3:15’e göre sahte ö retmenler “öbür Kutsal Yazılar’ı oldu u gibi 
bunları da (yani Pavlus’un mektuplarını da) çarpıtarak kendi yıkımlarını ha-
zırlıyorlar.” Burada Pavlus’un mektupları da tıpkı EA gibi Kutsal Yazılar
arasında kabul edilmektetir. Bunun yanında, ba langıçta sa Mesih’in a -
zından bildirilen sözleri de yazıya geçirmek önemliydi. 

Hristiyanlar için EA’da oldu u kapsamda bir inancın temelini olu turan
belgeler (buna “Kanon” adı verilir) olan Kutsal Yazılar’ın ba layıcı olarak 
bir araya getirilmesi düzeni biliniyordu. Bu nedenle çok sayıdaki Hristi-
yan yazıları arasından gelecek için ba layıcı olanlarının seçilmesi anlamlı
gözüküyordu. Yazı’nın bu ba layıcı düzen kapsamında kayda geçip geç-
medi i konusunda geçerli ölçütler (kriterler) unlardı:

Yazı Elçiler’den biri tarafından ahsen yazılmı  ya da onaylanmı  ol-
malı.
Yazıların içeri i Hristiyan ö retisini kusursuz bildirmeli. 
Yazılar kiliselerin büyük ço unlu u tarafından kabul edilir olmalı.

2. yüzyılın sonunda dört Müjde (Matta, Markos, Luka, Yuhanna), Elçilerin 
leri, Pavlus’ın onüç Mektubu, Petrus’un 1. Mektubu, Yuhanna’nın 1. 

Mektubu ve Yuhanna’nın Vahiy’i genelde Kutsal Yazılar olarak kabul edi-
liyordu. Yeni Antla ma’nın di er yazıları da çoktan beri tanınıyor ve 
okunuyordu. Yeni Antla ma’nın 27 kitabının tamamlanmı  haliyle sıra-
landı ı, bildi imiz en eski tanıklık .S. 367 yılına aittir. Aynı ekilde 4. 
yüzyılda bu kanon Kilise konsilleri tarafından da tümüyle karara ba lana-
rak onaylandı.

Yeni Antla ma’nın tüm yazıları o dönemin “dünya dili” olan Grekçe’de 
yazıldı.
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Müjdeler

Yeni Antla ma’nın ilk dört kitabı “Müjdeler” olarak adlandırılırlar. Bunun 
Grekçe kar ılı ı ‘evangelion’dur ve “Sevindirici Haber” ya da “Müjde” an-
lamındadır. nsanların günahları için acı çeken, ölen, Tanrı tarafından
diriltilen, Tanrı O lu olarak dünyaya gelen ve Tanrı’nın Egemenli i’nin
ba ladı ını bildiren sa Mesih’in Müjde’sini içerir. O’nun ki ili ini, ö reti-
sini ve i lerini yazar. Müjdeler sa’nın do umunu, çocuklu unu, halk ara-
sında gösterdi i etkinli i, ayrıca da çekti i acıları, ölümünü ve dirili ini
anlatır.

Bununla birlikte, Müjdeler’i ki inin içsel geli imiyle dı sal ya am artları-
nı olanak ölçüsünde tümden ele aldı ını savlayan modern biyografiyle 
karı tırmamalıyız. Müjdeler’de daha ziyade ilk inanlılara önemli görünen, 
sa’yı tam ve do ru anlamak, O’nun iste i do rultusunda ya am sürmek, 

iman ya amını canlandırmak ve derinle tirmek gibi konular bildirilir. 
Bunun için, birçok ey, her defasında tarih sıralamasına göre de il, tersi-
ne konusal olarak sıralanmı tır. Bu nedenle, Müjdeler sa’nın yolunun ba-
sit sunumundan daha fazlasıdır: Tek bir ortak amaçları vardır, bu da sa
Mesih’e olan imandır. Luka, yazdı ı Müjde’yi Hristiyan ö retisinin güve-
nilirli inin altını çizsin (Luk.1:4) ve böylece imanı güçlendirsin diye yazı-
yor. Yuhanna yazdı ı Müjde’nin amacını (bu mutlak tüm Müjdeciler’in de 
amacı olmu tur) öyle açıklıyor: “ sa, ö rencilerinin önünde, bu kitapta yazılı
olmayan ba ka birçok do aüstü belirti gerçekle tirdi. Ne var ki yazılanlar,
sa’nın, Tanrı’nın O lu Mesih oldu una iman edesiniz ve iman ederek O’nun adıy-

la ya ama kavu asınız diye yazılmı tır” (Yu.20:30-31).

Müjdeler’in hiçbiri yazarının adını kendisi bildirmez. Elimizdeki bazı Kut-
sal Kitap çevirilerinde ba lık olarak verilen “... göre Müjde” orijinal me-
tinlerde yer almaz, tersine eski el yazması metinlerde eski gelene i sergi-
ler. Bu nedenle, Müjdeler’in yazarlarının kimler oldu u konusundaki 
soruya yanıt verirken eski kilise kaynaklarının aktardı ı bilgilere gerek-
sinim duyarız.

Müjdeler’deki ortak ve farklı yönleri açıklamak için de i ik kuramlar 
vardır. Bazıları yazarların di er Müjdeler’i bildiklerini ve ellerinde bulu-
nan ba ka yazılı kaynakları kullanarak kitaplarını hazırladıkları savunur-
lar. Ba ka bir kurama göre, do rulu u kesin bilinen sözlü aktarmalar, 
Müjdeler’in olu masında temel olu turmu tur.
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Müjdeler’i ve Elçilerin leri’ni Daha Kap-
samlı Anlamak çin Arka Plan Bilgileri 

Sadukiler: Ço unlukla üst tabakadan seçkin kâhinlerin olu turdu u Ya-
hudi dinsel topluluk. Hem ölülerden dirili i, hem meleklerin varlı ını
(Elç.23:8; Mar.12:18-27) hem de Yasa’yı bütünlemesi gereken sözlü aktar-
maları yadsıyorlardı.

Ferisiler: Orta tabakadan olan Yahudi dinsel topluluk. Ruhban sınıftan
olmayan bu akım, tapınakta hizmet eden ve gerçekte yalnızca kâhinler 
için geçerli olan, Yasa’nın bildirdi i arınma kuralları uyarınca ya amak
konusunda tüm halkı yönlendirmek istiyordu. Halk Yasa’yı tümden tut-
makla kalmayacak, tersine sözlü aktarılan yorumlarını ve Yasa’nın uygu-
lamalarını da yerine getirecekti. Ferisilerin kanısına göre, Mesih’in gelip 
halkı kurtarabilmesi için, bu ekilde paklanmı  ve kutsal kılınmı  bir halk 
önko uldu. Ferisiler ölülerin dirili ine ve meleklere inanıyorlardı
(Elç.23:8).
sa, Ferisiler’i ikiyüzlülük ve kibirlilikleri dı ında, her eyden önce kendi 

ekledikleri törelerle bile bile Tanrı yasasının gücünü ortadan kaldırmakla
suçluyordu (Mat.23; Mar.7:1-13). 

Din bilginleri, Kutsal Yasa ö retmenleri: Ço unlukla Ferisiler’den olan 
Yahudi tanrıbilimciler. Görevleri Yasa’yı ara tırmak ve yorumlamaktı,
bununla birlikte yorumları Yasa’nın kendisi gibi ba layıcı olarak görülü-
yordu (kr l. Gal.1:14; Mar.7:3). Din bilginleri kendilerini ve görevlerini Ez-
ra’nın gelene ine dayandırıyordu (Ezr.7:6,10,25). 

Samiriyeliler: Asurlular’ın Kuzey Krallı ı’nı ele geçirmesinin ardından
( .Ö. 722) ortaya çıkan, etnik ve dinsel açıdan karı ık bir halk: Sürgüne gö-
türülmeyen srailliler ve Asurlular’ın yeni yerle tirdikleri halkların karı-
ımıyla Samiriye halkı olu tu (2Kr.17:24-41). Sürgünden geri dönen Yahu-

diler ( .Ö. 538’den itibaren) Samiriyeliler’i srailli olarak tanımadı ve bu 
nedenle tapına ın yeniden in aasına katılmalarına izin verilmedi (Ezr.4:1-
5). sa’nın ya adı ı dönemde dindar Yahudiler Samiriyeliler’i ve toprakla-
rını hor görüp uzak durdu (Yu.4:9), çünkü sadece Musa’nın be  kitabını
(özel bir derleme) Kutsal Yazı olarak kabul ediyorlardı ve Siyon Da-

ı’ndaki Tapınak’ta de il, Gerizim Da ı’nda kendi tapınaklarında ibadet 
ediyorlardı (Yu.4:20). 
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Mesih/Hristos: Mesih branice’den gelir ve “Meshedilmi ” anlamını ta ır,
“Hristos” sözcü ünün Grekçe kar ılı ıdır. Bu ünvan, kökeninde Tanrı ta-
rafından ça rılan ve görevi kapsamında srail’in meshedilen krallarına ait 
bir ünvandır (Örnek: 1Sa.12:3). 2.Samuel 7:11-16’da Tanrı tarafından Da-
vut’a verilen tanrısal vaat uyarınca, srail sa’nın ya adı ı dönemde ülkeyi 
i galci Roma egemenli inden kurtaracak, onları parlak yeni bir ça a ile-
tecek ve tüm dünyaya egemen kılacak bir “Davut O lu” bekliyordu. 
sa ça da larının bu beklentisini düzeltiyor: galci Roma egemenli inden

kurtaran, siyasal zafere sahip Mesih olarak gelmek yerine (Yu.18:36-37), 
günah ve suç egemenli inden kurtaran (Mat.26:28), acılar çeken Mesih 
olarak geliyor (Mar.8:27-33). sa’nın imdi de sahip oldu u gizlideki gör-
kemli görünümü (Mat.28:18; br.2:8), ancak ikinci geli inde herkesçe gö-
rülür olacaktır (Mar.14:61-62). 
sa ortaya çıktı ında, ya adı ı dönemin Mesih’e ili kin yaygın beklentile-

rine uymadı ından çok az ki i tarafından Mesih olarak kabul edildi. 
sa’nın döneminde birçok ki i ayaklanarak Mesih oldukları iddiasıyla or-

taya çıktı ından ve i galci Roma’ya kar ı halkı kı kırttı ından (kr l.
Elç.21:38), Romalı makamlar bu ünvanla ortaya çıkanlara kar ı bu ba -
lamda a ırı tepki gösteriyordu. Bu nedenle Yahudi önderler sa’yı Roma 
valisi Pilatus önünde siyasi-devrimci Mesih olarak ikayette ve O’nun 
çarmıha gerilmesi konusunda ba arılı oldular (Mat.27:1-2, 11-26). 



MÜJDELER VE ELÇ LER N LER

Matta’ya göre Müjde 

Matta’ya göre Müjde nedensiz olarak Yeni Antla ma’nın ba langıcında
bulunmuyor. Çünkü Eski Antla ma ile Yeni Antla ma arasında bir köprü 
olu turuyor: Matta tekrar tekrar EA’dan alıntılar yapıyor ve bunlardaki 
sa’nın vaat edilen Mesih oldu una ili kin peygamberlik bildirilerini tek-

rar ediyor. 
Müjde’nin yazarı metnin hiçbir yerinde kendi ismini anmıyor. Kitaba 
sonradan verilen ba lık, ilk kiliseden nakledilen bilgilerde oldu u gibi, 
Müjde’nin yazarını Elçi Matta (kr l. Mat.9:9; 10:3) olarak görüyor. Bu du-
rumda bir görgü tanı ının bildirdikleri kar ımızda duruyor. Matta, Müjde 
kitapçı ını muhtemelen 40 ile 70 yılları arasında kaleme aldı. Mesih olan 
sa’ya olan imanlarını güçlendirmeleri ve derinle tirmeleri ve böylece 

yeni inançlarını di er Yahudiler’e kar ı açıklayıp savunabilmelerinde 
yardım için ilkin Yahudilik’ten gelen inanlılara yönelik yazdı.

Anahtar Ayet 
Siz öncelikle O’nun egemenli inin ve do rulu unun ardından gidin, o zaman size 
bütün bunlar da verilecektir (Mat.6:33). 

Kurulu  Düzeni 
sa’nın do umu ve çocuklu u 1:1–2:23 
sa’nın vaftizi ve denenmesi 3:1–4:25 
sa’nın da daki vaazı 5:1–7:29 
sa mucizeler gerçekle tiriyor 8:1–9:34 

Ö rencilerin gönderilmesi 9:35–12:50 
sa’nın Göklerin Egemenli i’ne ili kin benzetmeleri 13:1–13:58 
sa’nın güçlü i leri ve uyarı sözleri 14:1–16:12 
sa Yeru alim yolunda 16:13–20:34 

Yeru alim’deki tartı malar 21:1–23:39 
sa’nın sonun belirtileri hakkındaki konu ması 24:1–25:46 
sa’nın acılar çekmesi, ölümü ve dirili i 26:1–28:20 

Özellikle dikkat ediniz! 
Müjde’nin ilk ayeti
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Müjde’nin henüz ba langıcında sa, Mesih olarak tanıtılıyor, yani 
vaat edilen ve geli i beklenen Mesih, Davut o lu olarak sunuluyor: 
Tanrı Davut’a soyundan gelecek olan birinin sonsuza dek tahtında
oturaca ına ili kin vaatte bulunmu tu (2Sa.7:12-16). 
sa ayrıca brahim o lu olarak tanıtılıyor: brahim, srail halkının

atası ve dünyadaki tüm halklara bir bereket olaca ı yolunda Tan-
rı’dan vaat almı tı (Yar.12:2-3). 

Matta’da ““Yerine gelen peygamberlikler” olarak adlandırılan ayetler: 
1:22-23; 2:15, 17-18, 23; 4:14-16; 8:17; 12:17-21; 13:14-15, 35; 21:4-5; 27:9-
10. Matta, Eski Antla ma’dan yaptı ı bu alıntılarla sa’nın ya amının
ve yaptıklarının sıradan bir olay olmadı ını, tersine Tanrı tarafından
tasarlanmı  ve önceden bildirilen dünya tarihinin bir doruk noktası
oldu unu vurguluyor. Yerine gelen alıntılar unu kanıtlıyor: sa EA’da 
bildirilen Mesih’tir. “Her ey planı çerçevesinde gerçekle iyor.”
Matta’nın Ye aya peygamberden aktardı ı, aacılar çeken Tanrı kuluna
ili kin iki önbildiriyi u ayetlerde görüyoruz: Ye aya 53:4, Matta 
8:17’de ve Ye aya 42:1-4, Matta 12:18-21. 
Matta’da yer alan, Yahudilik’ten gelme inanlılara yazdı ı için açık-
lanmaya (Markos’ta oldu u gibi) gerek olmayan Yahudi âdetleri, ku-
rallar ve deyimler: 

El yıkama âdeti (15:2; kr l. Mar.7:2-3, bu âdet ayet 3’te açıklanıyor).
Hamailler (Mat.23:5). 
Üst giysinin püskülleri (Mat.23:5). 
Küçük sine i süzmek ve deveyi yutmak (Mat.23:24). 
Badanalı, yani beyaza boyalı mezarlar (Mat.23:27). 

Matta’ya göre Müjde’deki be  büyük kkonu ma:
Da daki vaaz (Mat.5-7). 
Göreve gönderme konu ması (Mat.10). 
Benzetme konu ması (Mat.13). 
Kiliseye konu ma (Mat.18). 
Son olaylara ili kin konu ma (Mat.24-25). 

Bu konu ma birimlerinin her biri “ sa konu masını bitirince” 
(Mat.7:28; 11:1; 13:53; 19:1; 26:1) sözleriyle sonuçlanıyor.
Matta’daki, sa’nın ö retisine kar ı ddinleyicilerin tepkisi: 7:28-29; 
13:54; 22:33. 
Bütün ö retisini tüm dünyaya yaymaları konusunda sa’nın ö renci-
lerine verdi i görev: Matta 28:19-20. 
Bir yandan, srail’in özel rolü:
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sa ilkin sadece srail’in kaybolan koyunlarına gönderildi 
(Mat.15:24) ve ö rencilerini de ilkin kesinlikle yalnız bu kayıp ko-
yunlara gönderiyor (Mat.10:5-6). 
Halkın ve özellikle yöneticilerin sa tarafından sertçe yargılanı ı
(Mat.21-23).

Di er yandan, YYahudi olmayan halklara ili kin vurgu:
sa’yı kral olarak yücelten Do u’dan gelen yıldızbilimciler: Matta 2. 

Ebeveynleri sa’yı Mısır’a güvenli e götürüyor: Matta 2. 
srail’de bulamadı ı, uluslardan olan yüzba ının imanına sa’nın

övgüsü: Matta 8:10. 
Hem bu yüzba ı hem de Kenanlı kadın imanları nedeniyle ifa mu-
cizesi ya ıyorlar: Matta 8:13; 15:28. 
sa'nın, tüm dünyadaki uluslardan gelenlerin Tanrı’nın yeni dün-

yasında payları olaca ı, buna kar ı bazı Yahudiler’in orada bulun-
mayaca ı bildirisi: Matta 8:11-12. 
Kötü ba  kiracılarına ili kin benzetme: Tanrı’nın Egemenli i ba ka
bir ulusa verilecek: Matta 21:33-46. 
Sevindirici Haber tüm dünyaya vaaz edilecek, tüm halklar onu i i-
tecek: Matta 24:14. 
sa’nın ö rencileri tüm halklara gitmeli ve onları da ö renciler

yapmalılar: Matta 28:18-20. 
Uluslardan gelen inanlıların Tanrı halkına dahil edili i Matta’nın ana 
konusudur!
sa’nın EEA’ya ve Yasa’ya yönelik tutumu.
sa Yasa’yı ortadan kaldırmıyor, tersine onu yerine getiriyor ve onun 

her an geçerli oldu unu bildiriyor: Matta 5:17-20. nsansal ve tanrısal
yasalar arasında kesin ayrım yapıyor: Matta 15:1-9 (Matta 11:28-
30’daki sa’nın ça rısıyla da kr l.) ve yanlı  Eski Antla ma anlayı ını
düzeltiyor:

“Kar ı tezler” (antitezler) diye adlandırılan Da daki Vaaz: Matta 
5:21-48.

abat Günü sorunu: Matta 12:1-14. 
Bo anma konusu: Matta 19:1-12. 
Ant içme, ondalık verme ve paklanma kuralları: Matta 15:10-20; 
23:16-25.

Sadece Matta bölümünde yer alan ““Göklerin Egemenli i” terimi. Di er
Müjde metinleri sadece Matta’nın da kullandı ı, aynı anlamı içeren 
“Tanrı Egemenli i” terimini kullanıyor (Mat.6:33; 12:28; 19:24; 
21:31,43). Matta 19:23-24 ayetleri bu terimlerin her ikisinin de kullanı-
labilece ini, yani aynı anlama geldi ini özellikle sergiliyor. 
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Di er Müjdeler’in hiçbirinde yer almayan, Matta 16:18 ve 18:17’deki 
“Kilise” terimi. 
sa’nın ifa i lerinin Matta’da özetlenerek sunulması, 4:23-25; 9:35; 

14:34-36; 15:29-31; 21:14. 
Kendilerinin de aynı i leri yapmaları konusunda sa’nın ö rencilerini
görevlendirmesi: Matta 10:1,7-8. 
Ö rencilerini göndermesine sebep ta ıyan, sa’nın insanlara aacıması:
Matta 9:35-38. 
Matta’da vurgulanan SSon Olaylar konusu: lgisi özellikle gelecekteki 
Göklerin Egemenli i’nin yerine gelmesinde odaklanmakta: 

Son Olaylar’a ili kin konu ma: Böl.24–25. 
Ekinler arasındaki deliceler benzetmesi: Matta 13:24-30, 36-43. 
sa’nın ölülerin dirili i konusundaki ö retisi: Matta 22:23-33. 
sa’nın dünyanın sonuna dek ö rencilerinin yanında olaca ı vaadi: 

Matta 28:20. 

Markos’a göre Müjde 

Markos’a göre Müjde’de sa Mesih bize Tanrı O lu olarak tanıtılıyor.
sa’nın Tanrı O lu oldu una ili kin inancı, ba tan (1:1) sona (15:39) altını

çizercesine sunuyor. 
Markos Müjdesi’ni uluslardan gelen inanlılar için yazdı. Bunu muhteme-
len 40 ile 70 yılları arasında Roma’da kaleme aldı. Müjde metninde her 
eyden önce sa’nın i lerini ön safhaya koyuyor. Matta, Yahudi okuyucu-

ları için EA’dan alıntılara ve sa’nın konu malarına odaklanmı tı. Mar-
kos’un Roma’daki okuyucuları için ise sa’nın i leri daha ilgi çekiciydi. 
Ancak Markos aynı zamanda sa’nın yalnız yaptı ı mucizeleriyle tam an-
la ılamayaca ını, tersine acılar çekmesinin, çarmıhtaki ölümünün ve diri-
li inin de gereklili ini vurguluyor (a a ıya bkz.: “Mesih’e ili kin giz”). 
Markos’a göre Müjde’de de yazarı anılmıyor. lk kiliselerde aktarılan bil-
giler ı ı ında yazar Yuhanna Markos (kr l. Elç.12:12; 13:5,13; 15:36-40). 
Filimon 24, Koloseliler 4:10 ve 2.Timoteos 4:11’de Pavlus’un i  arkada ı
olarak ve 1.Petrus 5:13’te Petrus’un i  arkada ı olarak anılıyor. Yine ilk 
kiliseden aktarılan bilgilere göre, Petrus’un çevirmeni olarak hizmet 
vermi  ve elçi olarak Markos’a göre Müjde’yi onaylayan Petrus’tan aldı ı
bilgiler ı ı ında Müjde metnini kaleme almı tır.

Anahtar Ayet 
Çünkü nsano lu bile hizmet edilmeye de il, hizmet etmeye ve canını birçokları
için fidye olarak vermeye geldi (Mar.10:45). 
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Kurulu  Düzeni 
Müjde’nin giri i 1:1-13 
sa Celile’de etkinlik gösteriyor 1:14–8:26 
sa Yeru alim yolunda 8:27–10:52 

Yeru alim’deki tartı malar 11:1–12:44 
Son olaylara ili kin konu ma 13:1-37 
sa’nın acıları, ölümü ve dirili i 14:1–16:20 

Özellikle unlara dikkat ediniz 
Matta ile arasındaki farklara, her eyden önce farklı okuyucu hedefi-
ne yönelmelerine: 

Yalnızca bir kez EA’dan alıntı yapılıyor: Markos 1:2-3. 
Yahudi töreleri ve ifadeleri açıklanıyor: Markos 1:9; 7:2-4; 12:42; 
14:12; 15:42. 
Aramice ifadeler çevriliyor: Markos 3:17; 5:41; 7:11,34; 14:36; 
15:22,34.
Yalnızca bir uzun konu ma blo u: Böl.13. 
sa’nın soya acına yer verilmiyor. 
sa’nın do umu ve çocukluk dönemi yer almıyor.

Matta’dan daha ayrıntılı ve etraflı aanlatılar.
sa’nın Tanrı O lu olarak sunulu u:

Daha ilk ayette sa Tanrı O lu olarak tanıtılıyor: Markos 1:1. 
Baba, sa’yı iki kez O lu olarak onaylıyor: sa’nın vaftizinde 
(Mar.1:11) ve sa’nın görünü ünün de i iminde (Mar.9:7). 
Kötü ruhlar sa’yı Tanrı O lu olarak tanımalı: Markos 3:11; 5:7. 
sa’nın ba kâhin önünde kendisini Tanrı O lu olarak tanıtması ve 

bunun Tanrı’ya küfür olarak yorumlanması ve bunun sonucunda 
Yahudiler Kurulu tarafından cezaya çarptırılması: Markos 14:61-
64.
Çarmıhın altında duran Romalı yüzba ının tanıklı ı: Markos 15:39. 
Çember burada kapanıyor: Yahudi olmayan birisinin, çarmıha ge-
rilerek ölen sa’nın Tanrı O lu oldu una ili kin tanıklı ı Markos’a 
göre Müjde’nin hedefi ve doruk noktası.

Bunu yapmakla kendisini Tanrı’ya e it kılan, sa’nın günahları ba ı -
lama yetkisi: Markos 2:5-7. Öncesinde gerçekle en ifa mucizesi 
sa’nın yetkisini görülür biçimde ortaya çıkarıyor ve günahları ba ı -

lama yetkisinin oldu unu sa lam temelle destekliyor: Markos 2:1-12. 
sa’nın Tanrı tarafından buyrulan abat’ın üzerinde de Rabbi olma 

yetkisi ve bu nedenle, bugün ne yapılabilece i üzerinde karar vere-
bilmesi: Markos 2:23-28. 
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sa böylece Tanrı oldu unu ileri sürüyordu. Ardından gerçekle en ifa
mucizesi sa’nın yetkisini açıkça sergiliyor ve bu yolla günahları ba ı -
lamaya yetkisi oldu u savının altı çiziyor: Markos 3:1-6. 
Markos’ta sa için kullanılan ““ nsano lu” terimi: 2:10,28; 8:38; 9:9,31; 
10:33; 10:45; 14:21,41,62: 
Bunun arka planını Daniel’in bir görümü olu turuyor (Dan.7:13,14): 
burada insano lu son yargının ardından, Tanrı tarafından dünyanın
hakimiyeti eline verilen, yersel olmayan, göksel ki idir. Bu ünvan do -
rudan do ruya –sözcük anlamıyla dü ünülmese de– sa’nın tanrısal
yetkisinin altını çiziyor. sa bunu hem çekece i acılara ili kin her üç 
bildirisinde, hem de görkemle yeniden geli ini açıklarken kullanıyor.
sa’nın gerçek insan olarak tanıtılması: Markos sa’yı nasıl açıkça ger-

çek Tanrı olarak tanıtıyorsa, aynı zamanda bize O'nu gerçek insan ola-
rak da tanıtıyor:

sa dua etti (Mar.1:35) 
sa kederlendi (Mar.3:5) 

Kendi ev halkı onu aklını kaçırmı  sandı (Mar.3:21) 
nsanlara acıdı (Mar.6:34; 8:2) 
sa içini çekti (Mar.7:34; 8:12) 
sa öfkelendi (Mar.10:14) 
sa çocukları kuca ına aldı (Mar.10:16) 
sa birisine sevgiyle baktı (Mar.10:21) 
sa acıktı (Mar.11:12) 
sa ölesiye kederlendi (Mar.14:34) 

sa’nın ki ili ine yönelik sorular (Mar.1:27; 2:7; 4:41), ve okuyucunun 
bunlara Müjde’den bulması gereken yanıtlar.
“Mesih’e ili kin giz” diye adlandırılan açıklamalar (Örnekler: 
Mar.1:24-25, 34,43-44; 3:11-12; 5:43; 7:36; 8:30; 9:9): 

Markos’a göre Müjde’de özellikle sık rastlanılan durum, sa’nın ö -
rencilerine, iyile tirilenlere ve cinlere O’nunla yaptıkları deneyim-
leri ve O’nun kimli ine ili kin edindikleri bilgiyi kendilerine sak-
lamaları ve kimseye söylememeleridir. Onlara suskun kalmalarını
buyurmaktadır. Ancak O’nun dirili inden sonra deneyimlerini an-
latabileceklerdir (Mar.9:9). 
Luka ve Matta’da da suskun kalma buyrukları yer alıyor, ama ora-
da Markos’ta oldu u kadar dikkate de er sıklıkla kullanılmıyor
(Luk.4:34; 4:41; 5:14; 8:56; 9:21; Mat.12:16; 16:20; 17:9). 
Suskun kalma buyru unun nedeni, çarmıhta ölümünün ve dirili i-
nin gerçekten sa’nın kimli ini gösterebilmesi olabilir! Daha önce 
O’nu insanların günahları yerine ölen Mesih olarak görme yerine, 
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sadece mucizeler gerçekle tiren Mesih ve yersel zaferler kazanan 
kral olarak yanlı  anlamaları tehlikesi bulunuyordu. sa mucizeler 
aracılı ıyla tanınmak istemiyor! sa’nın zamanında ya ayan Yahu-
di ça da ları, Yahudi krallı ını yeniden kuracak yersel bir kral 
bekliyorlardı, ama acılar çeken Tanrı Kulu’nu de il. Çarmıh yolun-
da sa’nın gösterdi i alâmetler ve mucizeler, yalnız o büyük muci-
zenin ı ı ında –O’nun dirili i– do ru ve tümden anla ılabilir. Bu-
nun dı ında, ö rencilere verilen suskunluk buyrukları, o zamana 
dek sa’yı ne denli kısıtlı anladıklarının altını çiziyor. 

Sürekli vurgulanan öö rencilerin anlayı sızlı ı. Bu, di er Müjdeler’de 
de bildirilmekte, ancak Markos’ta özel olarak vurgulanmakta ve sık-
lıkla yer almakta, özellikle sa’nın çekece i acılara ili kin her üç bildi-
risinde: Markos 8:31-33; 9:30-32; 10:32-34. Di er örnekler unlardır:
Markos 1:36-37; 4:13; 6:52; 7:18; 8:17-21; 9.10,32; 10:14. 
sa’nın vaat edilen Mesih oldu una ili kin PPetrus’un tanıklı ı: Markos 

8:27-30.
Petrus’un tanıklı ını hemen ardından izleyen, sa’nın çekece i acılara
ili kin ilk bildirisi: Markos 8:31-33. Vaat edilen Mesih, acılar çekmeli 
ve ölmelidir – ve dirilecektir! 
Acılar çekece ine ili kin ilk bildirisinin hemen ardından, yeniden 
sa’nın kkendisini izlemenin ne anlama geldi ini açıklaması: Markos 

8:34-38. E er Mesih acılar çekmi se, O’nun izleyicileri de çarmıhlarını
yüklenmelidir!
Mesih’in ölümünün yorumu:

Canını birçokları için fidye olarak vermek: Markos 10:45. sa ya a-
mını bizi günah ve yargıdan kurtarmak için kurban olarak verdi. 
Antla manın kanı olarak: Markos 14:24. sa’nın kanı inanlıların
Tanrı’yla payda lı ını yeni antla mada olanaklı kılıyor.

manı henüz küçük, ancak imanının artması için sa’dan dilemeye ye-
tecek kadar büyük olan bbabanın açıksözlü tanıklı ı: Markos 9:24 
Müjde’in sonu:

En eski ve en mükemmel el yazmalarında Markos’a göre Müjde, 
16:8’deki u sözlerle sona erer: Kadınlar mezardan çıkıp kaçtılar. Onla-
rı bir titreme, bir a kınlık almı tı. Korkularından kimseye bir ey söyle-
mediler.
Gerçi bu alı ılmamı , ama ola an bir sondur. Olanlar kar ısındaki
derin saygıyı (ve böylelikle olanların büyüklü ünü) vurgulamakta. 
Dirili in yinelenen bildirisi daha önce de bir melek tarafından du-
yurulmu tu: Markos 16:6 ve Müjde Yazısı amaç noktasına yüzba ı-
nın tanıklı ıyla ula mı tı: Markos 15:39. 
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Ancak ayet 20’ye dek olan metin kendisini kabul ettirdi ve bugün 
geçerli Kutsal Kitap basımlarında (genellikle bir dipnotla açıklana-
rak) yer almaktadır.

Luka’ya göre Müjde 

Üçüncü Müjde Yazısı’nda da yazar kendisinin ismini anmıyor. lk kilise-
den aktarılan bilgiler bize, Pavlus’un seyahat arkada ı olan Luka’nın bu 
Müjde Yazısı’nı kaleme aldı ını bildiriyor (2Ti.4:11; Flm.24). Mesle i he-
kimlikti (Kol.4:14). 
Yeni Antla ma’nın iki kitabı onun kalemindendir: Luka’ya göre Müjde ve 
Müjde’nin devamı niteli indeki Elçilerin leri (Elç.1:1). Her iki yazı da 
aynı alıcı için kaleme alınmı , yani Teofilos için. Muhtemelen Teofilos ki-
tapların yayılmasını sa layabilecek nüfuzlu biriydi. Elçilerin leri 60’lı
yılların ba langıcında birden sona erdi ine göre, Müjde 50’li yıllarda ya-
zılmı  olmalıdır.

Anahtar Ayet 
Nitekim nsano lu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi (Luk.19:10). 

Kurulu  Düzeni 
Önsöz (Prolog) 1:1-4 
sa’nın do umu ve çocuklu u 1:5–2:52 
sa Celile’de 3:1–9:50 
sa Yeru alim yolunda 9:51–19:27 
sa’nın Yeru alim’deki etkinli i 19:28–21:38 
sa’nın acılar çekmesi, ölmesi ve dirili i 22:1–24:53 

Özellikle dikkat ediniz 
Önsöz olarak adlandırılabilecek prolog, Luka’nın Müjde Yazısı’nı nasıl
ve niçin yazdı ını açıklamaktadır: Luka 1:1-4. 
Alıcı Teofilos Hristiyan inancının dayandı ı güvenilir tarihsel esaslar 
oldu unu bilmelidir. Bu tarihsel olaylar tesadüfler de il, tersine za-
man ve mekân içindeki Tanrı’nın i leyi idir. Bu nedenle Luka Müj-
de’de sa’nın ya amını sürekli olarak somut tarihsel olaylarla ba lantı
içine alıyor (Örnek: Luk.1:5; 2:1-2; 3:1-2, 19-20). Luka böylelikle kurtu-
lu  tarihini dünya tarihiyle ba lıyor. Luka sa’nın öyküsünü sunan ilk 
ki i de ildir, tersine Müjde’de görgü tanıklarının kendisine iletti i ve 
ara tırıp düzene koydu u bilgiler vardır.
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Di erleriyle kar ıla tırıldı ında daha ayrıntılı olarak sunulan sa’nın
do umu ve çocuklu u (Luk.1–3). 
Tanrı (Luk.1:47) ve sa (Luk.2:11) ““Kurtarıcı” olarak sunuluyor. Luka, 
sa’nın kurtarıcı olarak kayıp insanla kar ıla masını ve ki iyi Tanrı’nın

hükümranlı ına davetini tekrar tekrar sergiliyor (Luk.19:10): 
sa’nın sadece Yahudiler için de il, tüm insanlar için kurtarıcı ol-

du unun sergilenmesi (Örnek: Luk.2:14, 30-32; 24:47). 
sa’nın soya acı Matta’da oldu u gibi, sadece srail’in atası bra-

him’e kadar de il, tersine tüm insanlı ın atası Adem’e kadar gidi-
yor: Luka 3:38 (kr l. Rom.5:12-19; 1Ko.15:22,45). lyas’ın ve Eli a’nın
döneminde Tanrı yardımı uluslardan olanlara da ula mı tı: Luka 
4:25-27. Yahudiler tarafından a a ı görülen Samiriyeliler örnek in-
san olarak gösterilmekte: Luka 10:29-37; 17:11-19. 
Yeniden bulunan üç kaybolan (kaybolan koyun, para, o ul) ben-
zetmeleri: Luka 15. Bu benzetmeler Tanrı’nın kayıp olana sevgisi-
nin ve her günahlının O’na geri dönmesi kar ısındaki sevincinin 
altını çiziyor. Bu üç benzetmenin anlatılma nedeni, sa’nın, kendi-
ni a a ı gören insanlara de er vermesi kar ısında kızan bazı Ferisi-
lerin ve din bilginlerinin kendilerini do ru gören tutumlarıdır.
Davranı ları üçüncü benzetmedeki büyük o ula benziyor. 
Vergi görevlisi Zakkay’ın sa’yla kar ıla masında (Luk.19:1-10) aynı
tepkiyi gösterdikleri bildirilen (Luk.19:7) izleyicilerin tutumunu 
kar ıla tırın; buna kar ı sa, a a ı görülenlere kar ın sergiledi i
tam bu tutuma ça rıldı ını biliyor (Luk.19:10). 
Muhtemelen hayat kadını olan, günahlı kadınla kar ıla ma:
(Luk.7:36-50).
Ferisi ve vergi görevlisi benzetmesi: Luka 18:9-14. 
sa’nın yanında çarmıha gerilen iki hayduttan biri günahlarından

tövbe ediyor: Luka 23:39-43 
Luka’daki zzenginlik ve fakirlik konusu: 

Dünyasal zenginlikten kaynaklanan tehlike üzerindeki vurgulama: 
Luka 6:24-25; 12:13-21; 16:1-15, 19-31; 19:1-27. 
sa’nın fakirlere olan sevgisi üzerindeki vurgulama: Luka 6:20-21; 

16:19-31.
Kutsal Ruh’un önemli rrolü:

Vaftizci Yahya ve ebeveynleri üzerinde: Luka 1:15,41,67. 
imon üzerinde: Luka 2:25-28. 
sa üzerinde: Luka 1:35; 3:16,22; 4:1,14,18; 5:17; 10:21; Elç.10:38. 

Ö rencilerin gelecekteki donanımları üzerinde: Luka 11:13; 12:10-
12; 24:49: Elç.1:4-5, 8. 
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Luka’da kkadınlara ili kin oldukça oolumlu anlatım:
Luka 1: Elizabet. 
Luka 1. ve 2. bölümler: sa’nın annesi Meryem. 
Luka 2:36-38: Peygamber Anna. 
Luka 7:11-17: Nain’li dul kadın.
Luka 7:36-50: “Kentte ya ayan günahkar kadın” aracılı ıyla mes-
hedilme – bu kadın bir fahi eydi.
Luka 8:1-3: Bazı kadınlar sa’yı izliyor ve O’na yardım ediyorlar. 
Luka 10:38-42: Meryem ve Marta. 
Luka 13:10-17: sa içinde hastalık ruhu bulunan beli bükük kadını
iyi ediyor. 
Luka 21:1-4: Dul kadının ba ı ı.
Luka 23:27-31: Kadınlar çarmıhın altına geliyorlar ve dirili e dek 
anılıyorlar (Luka burada di er Müjde yazarlarından daha çok ka-
dınlardan söz ediyor). 

Yalnız Luka’da yer alan ddört övgü ilahisi:
Yücelik (Batı Kilisesi’nde Magnificat denilir) (Luk.1:46-55) – Mer-
yem: Canım Rab’bi yüceltir...
Övgüler olsun! (Benedictus) (Luk.1:68-79) – Zekeriya: ...Rab’be övgüler 
olsun!
Yüceler yücelik (Gloria in Excelsis) (Luk.2:14) – Melekler: En yüceler-
deki Tanrı’ya yücelik olsun...

imdi salıver (Nunc Dimittis) (Luk.2:29-32) – imon: Ey Rabbim, ver-
di in sözü tuttun. Kulunu imdi esenlikle salıver...

Duanın Luka’da önemli rrolü:
sa’nın dua konusundaki ö retisi: Luka 11:1-13 

Yalnız Luka’da anılan sa’nın duaları:
o Vaftizinde: Luka 3:21. 
o Çölde yalnızken: Luka 5:15-16. 
o On iki ö rencisini seçmeden önce bir gece tek ba ına dua etme-

si: Luka 6:12. 
o Çekece i acıları ilk kez bildirmeden önce: Luka 9:18. 
o Görünümü de i ti inde: Luka 9:29. 
o 70 ö renci geri döndü ünde: Luka 10:17. 
o Ö rencilerine nasıl dua edece ini ö retmeye ba lamadan önce: 

Luka 11:1. 
o Petrus için: Luka 22:31-32. 
o Getsemani bahçesinde: Luka 22:39-46. 
o Çarmıhta: Luka 23:34,46. 
Yalnız Luka’da yer alan dua konusundaki üç benzetme: 
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o Ödünç isteyen arkada : Luka 11:5-8. 
o Hakkını isteyen dul kadın: Luka 18:1-8. 
o Ferisi ve vergi görevlisinin duaları: Luka 18:9-14. 

O zamanın önemli sosyal olaylarından sayılan, sa’nın da uyguladı ı
birlikte yemek yeme olayı: sa insanlarla derin ili ki kurmak istiyor-
du!

Ferisilerin evlerindeki üç yemek: Luka 7:36-50; 11:37-54; 14:1-24. 
Beytanya’da Meryem ve Marta’yla: Luka 10:38-42. 
Levi’nin evinde: Luka 5:27-32. 
Zakkay’ın evinde: Luka 19:1-10. 

Sürekli O’nun yolunun hedefi olarak bildirilen, sa’nın acılar çekmesi, 
ölümü ve dirili i: Luka 9:18-22; 9:43-45; 9:51; 13:31-33; 18:31-34. 

Yuhanna’ya göre Müjde 

Müjdeler’i ardı ardına okuyan, Matta, Markos ve Luka’nın birbirine ol-
dukça benzedi ini, buna kar ın Yuhanna’ya göre Müjde’nin hem bildiri-
len içeri i, hem de kullanılan dil yapısı bakımından di er üç Müjde’den 
daha farklı oldu unu fark edecektir. Mesih’in ya amına ili kin benzer ba-
kı  açısı nedeniyle ilk üç Müjde’ye “Sinoptik (benzer bir açıdan bakan) 
Müjdeler” ve yazarlarına da “Sinoptikler” adı veriliyor. Buna kar ın Yu-
hanna, sa’yı daha farklı ve özel bir açıdan anlatıyor: sa burada, insan 
olarak bu dünyaya gelen, Baba’nın sözlerini bildiren Baba’nın i lerini uy-
gulayan ve Baba’yla e siz ba lantısı olan, sonsuzluktan beri Baba’nın ya-
nında var olan Tanrı O lu olarak merkezde durmaktadır. Tanrı’nın gör-
kemi, bu yolla sa’da yeryüzüne gelmektedir. Bu yücelik Yuhanna’nın
buna sa’nın mucizeleri dedi i “alâmetlerle” özel olarak kendisini gös-
termektedir. Bu alâmetlere insanlar imanla ya da imansızlıkla tepki gös-
terebilirler. man edene sonsuz ya am arma an edilir: imdi ve yeryü-
zünde ba layan, Tanrı’yla payda lı ı olan ve artık insanın biyolojik 
ölümüyle sınırlı olmayan bir ya am.
Muhtemelen Yuhanna, Müjde Yazısı aracılı ıyla sinoptiklerin bakı  açıla-
rını tamamlamak ve okuyucularına sa Mesih’in kimli ine ve hizmetine 
ili kin daha derin anlayı  sa lamak istiyor. Müjde’yi yazarak okuyucuları
için ne istedi ini Yuhanna 20:30-31’de açıkça dile getiriyor: sa’nın vaat 
edilen kurtarıcı oldu una iman etmeleri! 
lk kiliselerden nakledilen bilgilere göre Elçi Yuhanna dördüncü Müj-

de’nin yazarıdır. Müjde’de çe itli bölümlerde kullanılan “ sa’nın sevdi i
ö renci” deyimi nedeniyle sıklıkla yazar Yuhanna olarak görülmektedir. 
Yuhanna 1:14; 19:35 ve 21:24’te yazarın kendisinin olaylara görgü tanı ı
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oldu u iddiası açıkça görülmektedir. Yuhanna’nın bu Müjde Yazısı’nı ne 
zaman yazdı ını kesin olarak belirlemek oldukça zor. Bugün genellikle 
yakla ık olarak .S. 90 yılı yazılı  tarihi olarak kabul edilmektedir, ama .S.
64 veya 70 yılları da olası yazılı  tarihi olabilir. 

Anahtar Ayet 
Söz insan olup aramızda ya adı. O’nun yüceli ini –Baba’dan gelen, lütuf ve ger-
çekle dolu biricik O ul’un yüceli ini– gördük (Yu.1:14). 

Kurulu  Düzeni 
Giri  (Önsöz) 1:1-18 
sa’nın herkese yönelik etkinli i 1:19–12:50 

Ö rencilerine veda konu ması 13:1–17:26 
sa’nın acılar çekmesi, ölümü ve dirili i 18:1–21:25 

Özellikle dikkat ediniz 
Yuhanna’ya göre Müjde’nin özel bakı  açısını ortaya koyan iilk üç 
Müjde’yle arasındaki temel farklılıklar:

Matta, Markos ve Luka’daki (=Sinoptikler) hemen tüm kesimlere 
ili kin paralellik Yuhanna’da eksik; bunun yanında da Yuhan-
na’nın yazdıklarının yüzde 80-90’ının paralelini sinoptiklerde 
görmüyoruz.
Sadece iki mucize olayı sinoptiklerdekine benzerlik ta ıyor:
o 5000 ki inin doyurulması: Yuhanna 6:1-14. 
o sa’nın su üzerinde yürümesi: Yuhanna 6:16-21. 
Ancak sa’nın acılar çekmesi, ölümü ve dirili i Yuhanna’da da ta-
mamen benzer bir ekilde dile getiriliyor. 
Dört mucize yalnızca Yuhanna’da bildiriliyor: 
o Kana’daki dü ün – Su araba dönü türülüyor: Yuhanna 2:1-12. 
o Beytesda havuzunda iyile tirme: Yuhanna 5:1-18. 
o Do u tan kör adamın görüme kavu turulması: Yuhanna 9. 
o Lazar’ın ölümden diriltilmesi: Yuhanna 11:1-44. 
Yuhanna sa’nın dört kez Yeru alim’e gitti ini anlatıyor (Yu.2:13; 
5:1; 7:10; 12:12), sinoptiklerse ya amının sonunda yaptı ı bir tek 
yolculuktan söz ediyor. 
Sinoptiklerde oldu u gibi betimler ve kısa, özlü anlatımlar yerine, 
Yuhanna uzun konu malara ve diyaloglara yer veriyor. 

Yuhanna 1:1-18’deki Müjde’ye önsöz, pprolog:
sa, Söz olarak (Grekçe: Logos) tanıtılmakta. Bu Söz ezelden beri 

Tanrı’yla birlikteydi, yaratılı ta hak sahibiydi ve hatta kendisi 
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Tanrı’ydı. Yuhanna bu sözlerle sa’nın Tanrı oldu unu vurguluyor! 
Tüm ya am bu Söz’den ortaya çıkıyor. Söz karanlık dünyaya gelen 
ve insanları aydınlatan ı ıktı, insan olarak kan ve beden aldı ve in-
sanlar arasında ya adı! Tanrı insan bedeni aldı! O bu dünyaya geldi 
ve insansal ko ullar ve artlar altında ya adı. Tanrı kendisi insan 
olmakla insanlara çok yakın olmak istiyordu! 
Tanrı gizlidedir. O’nu kimse hiçbir zaman görmedi. Sadece sa ara-
cılı ıyla O’nun huzuruna çıkabiliriz. Çünkü Tanrı sa’da kendisi in-
sanlara geldi. nsanların Tanrı’nın bu dünyaya geli ine tepkisi 
iman ya da imansızlık. sa iman edene Tanrı çocu u olmak yetkisi-
ni veriyor. 
Logos terimini kullanmakla Yuhanna Yunan-Roma felsefesinin 
merkezi bir terimini ele alıyor. Bunu yapmakla sa’nın evrensel 
yetkisini vurguluyor: Filozofların aradı ı sa’da bulunmaktadır:
Tanrı’nın kendisi, ba langıç, bu dünyanın amacı ve hedefi, Tan-
rı’nın bu dünyaya gösterdi i sıcak ilgidir. 
Yuhanna’ya göre Müjde’de ele alınan önemli terimler olan gerçek 
(Yu.1:14,17) ve yücelik (Yu.1:14) daha önsözde önemli bir rol oy-
nuyor.

“Gerçek” terimi: 
Yuhanna 1:1-18 ve 14:6’da açıkça beliren u: Gerçek Yuhanna’da 
soyut bir kavram de il, tersine bir ki i: sa gerçe in kendisidir. 
Gerçek, sa’nın ö rencilerini gerçek özgürlü e kavu turuyor. Ki i-
le mi  gerçek olan sa’nın sözleri gerçekle iç içe birbirine ba lıdır:
Yuhanna 8:31-32. 

“Yücelik” terimi: 
sa hep Tanrı’nın görkemini ta ıyordu. O bu dünyaya insanlara 

Tanrı yüceli ini açıklamak üzere geldi. Ardından Baba’nın yüceli-
ine geri döndü: Yuhanna 1:14; 12:41; 17:1,5,10,22,24. 
nanlılar da sa aracılı ıyla Tanrı görkemine payda tırlar: Yuhanna 

17:22.
sa’nın ezelden ebede var olu u:

sa hep Tanrı’ylaydı ve Tanrı yüceli inde ezelden ebede payı var-
dır: 1:1-3,30; 6:62; 8:58; 17:5. Bu ifadeler sa’nın Tanrı olu unun al-
tını çiziyor. 
sa dünyada Baba’nın iste ini yerine getirip O’nun i lerini tamam-

ladıktan sonra, Baba’ya geri döndü: Yuhanna 7:33; 13:1,3; 14:12; 
12:28; 17:11. 

sa’nın Tanrı oldu una ili kin kesin belirtme: Yuhanna 1:1,18; 20:28. 
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sa’nın Tanrı oldu unu kabul ve reddeden YYahudiler: Yuhanna 5:18; 
10:33.
sa’nın kendisinin kim oldu unu ve insanlar için ne anlama geldi ini

vurgulayan yedi “Ben’im” sözü: 
o Yuhanna 6:35 Ya am Ekme i
o Yuhanna 8:12 Dünyanın I ı ı
o Yuhanna 10:7 Koyunların Kapısı
o Yuhanna 10:11 yi Çoban 
o Yuhanna 11:25 Dirili  ve Ya am
o Yuhanna 14:6 Yol, Gerçek, Ya am
o Yuhanna 15:1 Gerçek Asma 

sa aalâmetler gerçekle tiriyor, böylece görkemi açıklanıyor.
Bunlar sa’nın Tanrı O lu oldu una olan imanı uyandırma amacı gü-
düyor (kr l. Yu.2:11). Buna kar ın bazı insanlar alâmetlere ra men
imansızlıkta kalmakta inat ediyor: Yuhanna 12:37. Yuhanna sa’nın
gerçekle tirdi i bu alâmetlerden yedisine de iniyor:

o Yuhanna 2:1-12 Kana’daki dü ün.
o Yuhanna 4:46-54 Saray görevlisinin o lunun iyile tirilmesi.
o Yuhanna 5:1-9 Kötürümün iyile tirilmesi.
o Yuhanna 6:1-14 5000 ki inin doyurulması.
o Yuhanna 6:16-21 sa su üzerinde yürüyor. 
o Yuhanna 9:1-41 Do u tan kör görüme kavu turuluyor.
o Yuhanna 11:1-44 Lazar ölümden diriltiliyor. 

Ba ka di er birçok alâmetlere de inilse de, ayrıntıları açıklanmıyor:
Yuhanna 2:23; 3:2; 6:2; 7:31; 9:16; 11:37; 12:37. Her eyden önce Yuhan-
na 20:30 ve 21:25 bize Yuhanna’nın seçti i alâmetlerin, sa’nın tüm 
gerçekle tirdiklerinden sadece küçük bir kesimi oldu unu gösteriyor. 
Tüm Müjde’de açıklanan, BBaba O ul arasındaki biricik iili ki.
nanlının Tanrı’dan aldı ı ssonsuz ya am: Yuhanna 3:16; 5:24; 6:50,58; 

8:51; 10:28; 17:2-3. 
sa’nın ölmesinin anlamının açıklandı ı benzetmeler: 
o Yuhanna 1:29 Tanrı Kuzusu. 
o Yuhanna 2:19-22 Kendi bedeni olan tapınak.
o Yuhanna 3:14 Tunç yılan.
o Yuhanna 10:11 Koyunları u runa canını vermeye hazır çoban. 
o Yuhanna 12:24 Topra a dü üp ölen bu day tanesi. 

sa’nın ö rencilerine kar ı sergiledi i hhizmet tutumu: Yuhanna 13:1-
20.
Sevginin anlamı: Yuhanna 13:34-35; 15:12,17. 
nanlıların sa’yla ba lılı ı ve bu ba lılık aracılı ıyla ürün getirdikleri: 

Yuhanna 15:1-17. 
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sa, Baba’ya geri döndü ünde O’nun etkinli ini dünyada sürdürecek 
olan KKutsal Ruh hakkında ayrıntılı ö reti: Yuhanna 3:3-8,34; 4:24; 7:37-
39; 14:15-26; 15:26; 16:7-15. 

Elçilerin leri

Elçilerin leri Luka’ya göre Müjde’nin devamıdır. Luka Müjde’sinde 
sa’nın ya amı ve mesajına ili kin yazdıktan sonra, Elçilerin leri’nde
sa’nın gö e alınmasının ardından dünyada neler oldu unu kaleme alıyor:

Kutsal Ruh’un etkinli iyle sa’nın haberinin nasıl yayıldı ını ve sa inanlı-
larından olu an kilisenin nasıl geli ti ini görmekteyiz. Müjde’de oldu u
gibi yazdıklarının ikinci kesimini de Teofilos’a atfediyor. Bildirilen olaylar 
otuz senelik bir zaman dilimini kapsıyor, yani .S. 30 ile 60 yılları arasını.
Luka’nın yazdıkları yakla ık .S. 62 yılında aniden kesildi inden, bu du-
rumda Elçilerin leri’ni bu zaman içerisinde yazmı  olmalıdır.
Elçilerin leri’nin merkez noktası isminden tahmin edilece i üzere elçi-
ler de il, tersine Kutsal Ruh’tur. O inanlıları Müjde’yi müjdeleme göre-
vinde donatmakta ve sa Mesih’in kilisesinin geli ip büyümesini sa la-
maktadır. Elçilerin leri 1:8 ayeti, kitabın ana hatlarını özetliyor ve 
Kutsal Ruh’un geli ini vaat ediyor. Kutsal Ruh, ö rencileri ilkin Yeru a-
lim’de, ardından tüm Yahudiye’de ve Samiriye’de ve sonunda da “dünya-
nın dört buca ına” dek sa’nın haberini müjdeleyen tanıkları olarak ye-
terlilikle donatacaktır. Elçilerin leri’nde kastedilen, o zaman dünyanın
dört buca ı sayılan –ve aynı zamanda dünyanın merkezi sayılan– Ro-
ma’ya, Pavlus’un tutuklu olarak orada Müjde’yi müjdelemesiyle ula ılmı
oldu.
Elçilerin leri bize ilk inanlılara ili kin çok de erli bilgiler sunuyor: 
manlarını nasıl ya adılar, hangi sorunlarla bo u tular ve Kutsal Ruh 
sa’nın ö rencilerini nasıl kullandı. Kurtulu  tarihinde öne çıkan Penti-

kost Günü, Kutsal Ruh’un inanlıların üzerine dökülmesi olayı gibi Müj-
de’nin Yahudi olmayan uluslar arasında yayılması ve onların inanlılar
toplulu una kabul edilmeleri bize açıkça anlatılmaktadır. Bu ba lamda
Elçilerin leri sa’nın ya amı ve etkinliklerinin bildirildi i Müjdeler ve 
YA’nın somut topluluk ve ki ilere atfedilen mektupları arasında ba lantı
kuran bir köprü durumundadır. Elçilerin leri Pavlus’un kaleme aldı ı
mektupları tarih sıralamasına koymakta ve anlamakta büyük yardımcı
durumundadır.
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Anahtar Ayet 
Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeru alim’de, bütün Yahudi-
ye’de ve Samiriye’de ve dünyanın dört buca ında benim tanıklarım olacaksınız
(Elç.1:8).

Kurulu  düzeni 
Yeru alim’deki ilk kilise 1:1–5:42 
Yahudiye ve Samiriye’de Müjde’nin yayılması 6:1–9:43 
Petrus Müjde’yi Yahudi olmayanlara götürüyor 10:1–11:30 
Pavlus’un ilk müjdeleme yolculu u 13:1–14:28 
Elçiler Konseyi 15:1-35 
Pavlus’un ikinci müjdeleme yolculu u 15:36–18:22 
Pavlus’un üçüncü müjdeleme yolculu u 18:23–21:14 
Pavlus’un Yeru alim ve Kayseriye’deki tutuklulu u 21:15–26:32 
Kayseriye’den Roma’ya 27:1–28:31 

Önemle dikkat ediniz 
Elçilerin leri’ndeki sa’nın etkinli i: sa Göksel Baba’nın yanında olsa 
da, kilise aracılı yla i lerli ini sürdürmektedir (Elç.3:16; 4:10,30; 9:34). 

Kutsal Ruh’un mükemmel rrolü: “Elçilerin leri”nden daha uygun 
isim “Kutsal Ruh’un leri” olurdu. 

sa Kutsal Ruh’un gelece ini vaat ediyor (Elç.1:8). 
Pentikost Günü Kutsal Ruh inanlıların üzerine iniyor (Elç.2:1-13). 
Baskı ve sıkıntı zamanlarında donanım olarak kilisenin yeniden 
Kutsal Ruh’la dolması (Elç.4:23-31). 
Yeni imana gelenler Kutsal Ruh’la doluyor (Elç.6:3; 8:17; 10:44; 
13:52; 19:6). 
Kutsal Ruh Barnabas ve Pavlus’u Müjde’yi yayma görevine ça ırı-
yor (Elç.13:2-4). 
Kutsal Ruh inanlıları hizmetlerinde yönetiyor (Elç.8:29,39; 10:19; 
16:7; 20:22-23). 
Onlara gereken sözleri veriyor (Elç.4:8). 
Onlara yetki veriyor (Elç.13:9-12). 
Onlara önemli kararlar için bilgelik veriyor (Elç.15:28). 
Kutsal Ruh’a yalan söylemek, Hananya ve Safira’ya ölüm getiriyor 
(Elç.5:1-11).

Pentikost vvaazının büyük etkisi: (Elç.2:37-41). 
Yeru alim kilisesindeki kkarde çe payla ma tutumu (Elç.2:44,45; 5:32-
37).
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Aynı YYeru alim kilisesi daha sonraki bir dönemde açlık sıkıntısı ya a-
dı ı ve di er kiliselerce yardım edildi i: Elçilerin leri 11:27-30; 12:25; 
kr l. Rom.15:25-28; 1Ko.16:1-3; 2Ko.8-9; Gal.2:10. 
Kısa öözetler:

lk kilisede ya am: Elçilerin leri 5:42-47. 
Kilisenin büyüyen saygınlı ı: Elçilerin leri 5:12-16. 
Yeru alim kilisesinin büyümesi: Elçilerin leri 6:7. 
Tüm Yahudiye, Celile ve Samiriye’deki kiliselerin büyümesi: Elçile-
rin leri 9:31. 
Büyüyen di er kiliseler: Elçilerin leri 12:24; 16:5; 19:20. 

Gamaliel’in ö üdü: Elçilerin leri 5:33-39. Gamaliel Pavlus’un ö ret-
meniydi: Elçilerin leri 22:3. 
Kilisedeki bir yakınma konusu ve çözümü: Elçilerin leri 6:1-6. 
man tanıklı ını ehit olarak ölene dek sürdüren stefanos: Elçilerin 
leri 6:8–7:60. 

Müjde’nin Yeru alim dı ına, Samiriye’ye ula masını sa layan kkilisenin
ya adı ı baskılar: Elçilerin leri 8; 11:19-21. 
sa baskılar altındaki kilisesiyle kendisini özde le tiriyor ve kiliseye 

yönelik baskıları do rudan kendisine yapılmı  olarak de erlendiriyor:
Elçilerin leri 9:5. 
Pavlus’un iman edi inin üç kez yineleni i: Elçilerin leri 9:1-19; 22:1-
21; 26:1-23. Luka bunu yapmakla bu olayın kilise tarihi için önemini 
vurguluyor.
ki ana ki i, PPetrus ve Pavlus:

Petrus, Böl. 1–12’deki ana ki i.
Pavlus, Böl. 13–28’deki ana ki i.

Kar ıla tırma yapılırsa, di er elçilere ili kin az bilgi sunulmakta. 
sa Mesih’e iman eden EEtiyopya kraliçesinin veziri: Elçilerin leri

8:26-40.
Yahudi de ildi ve hadım edilmi  bir erkekti, bu nedenle Yahudi 
toplulu unun üyesi olamazdı: Yasa’nın Tekrarı 23:2. 
Filipus ona EA ı ı ında Müjde’yi açıklıyor!
Hadım edilmi  bu adamın Mesih inanlıları kilisesine üye alınma-
sıyla Ye aya 56:3-5’teki vaat gerçekle iyordu.

Tanrı’nın do aüstü yolla YYahudi olmayanlara Müjde’nin ilan edilme-
sini hazırlaması: Elçilerin leri 10. Petrus ilkin bu göreve kar ı duru-
yor (Elç.10:9-16), ama bu görevi yine de üstleniyor ve hatta sonunda 
bunu di er elçilere kar ı savunuyor (Elç.11:1-18). Geriye kalan elçiler 
de, Yahudi olmayanların da Mesih inanlıları kilisesine katılmaları ge-
re ini anlıyorlar: Elçilerin leri 11:18. 
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Tanrı’nın anla ılamayan yolları: Yakup imanı nedeniyle kılıçla öldü-
rülürken (Elç.12:1-2), Petrus Tanrı’nın duruma elini uzatması sayesin-
de mucizeyle hapisten kurtuluyor (Elç.12:3-19). 
Büyücülerle tekrarlanan  tartı malar:

Simun: Elçilerin leri 8:9-26. 
Barye u: Elçilerin leri 13:6-12. 
Falcılık ruhuna tutulmu  köle kız: Elçilerin leri 16:16-19. 
Kötü ruhları kovan Yahudi: Elçilerin leri 19:13-20. 

Di er açıklamalarda sürekli yinelenen, Pavlus’un Pisidya Antakya-
sı’nda sergiledi i örnek MMüjde’yi yayma uygulaması: Elçilerin leri
13:14-52. Vaazına Yahudi sinago unda ba lıyor. Bu nedenle her ey-
den önce Yahudilerin yanında, Yahudiler toplulu u yanında yer alan 
veya onlara katılmı  olan Yahudi olmayanlar da sa Mesih’e iman edi-
yorlardı. Yahudilerin kıskanç tepkisi kar ısında Pavlus konu malarını
do rudan do ruya Yahudi olmayanlara yöneltiyor. 
Müjde’nin haberini ula tırmak söz konusu oldu unda, Pavlus’un bu 
insanlara kar ı tutumundaki özgürlü ü: Bunun için 1. Korintliler 9:19-
23’ü okuyunuz! 

Elçiler Konseyi’nin sonucuna göre Timoteos’un Pavlus tarafından
(Elç.16:3) sünnet edilmesi gerekli de ildi. Bir di er yerdeyse Pavlus 
sünnet artı isteyenlere kar ı sert tutum sergiliyor (Örnek: Gal.5:1-
12). Timoteos’un durumunda herhangi biri bunu kurtulu  için ge-
rekli görmüyordu (Pavlus buna kar ı iddetle sava ıyordu), tersine 
Timoteos’la birlikte Müjde’yi kendilerine götürece i Yahudiler’de 
gereksiz kızgınlık yaratmak istemiyordu (kr l. Gal.6:15). 
Pavlus Atina’da (Elç.17:16-34): 
Pavlus kentteki birçok yalancı tanrılar kar ısında kızgın, ancak ile-
ride yapaca ı müjdeleme vaazında bu yalancı tanrılar konusuna 
oldukça bilgece de iniyor. Hatta Yunan airlerinden bile alıntılar
yapıyor (Elç.17:28) ve onu dinleyenlerin dü ünce yapısına kendisi-
ni tümden uyarlıyor. Vaazı kurtulu  tarihini sunan yapıya sahip ve 
dünyanın yaratılı ına uzanan bir yay çizerek son yargıya de ini-
yor. Vaazın doruk ve amaç noktası, sa’nın ölülerden dirili idir.
Bunu anlatınca dinleyiciler arasında tartı malar ba lıyor.
Pavlus Yeru alim’de: Elçilerin leri 21:20-26: 
Yahudilikten gelen inanlılar Musa’nın yasasını sıkı sıkıya tutmayı
sürdürüyordu, ama uluslardan gelen inanlılar için elçiler konseyi-
nin kararını da kabul ediyorlardı. Onların güvensizli ini ortadan 
kaldırmak amacıyla adak ve bununla ilgili kuralları uyguladı.
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Ta lanan, ama sa  kalan PPavlus: Elçilerin leri 14:19-20: kr l. Korintli-
ler’e 2. Mektup 11:25. 
Yahudi ve Yahudi olmayan inanlıların birlikteli ini düzenleyen Elçile-
rin leri 15’teki EElçiler Konseyi.
Açıksözlülükle sergilenen, PPavlus ve Barnabas arasındaki sert ttartı -
ma: Elçilerin leri 15:36-41. 
Elçilerin leri’nde “Biz” eklinde yazılan kesimler: Elçilerin leri
16:10-17; 20:5-15; 21:1-18: 27:1-28:16. Bu kesimlerin bu tarzda yazılma-
sının en iyi açıklaması, Luka’nın Pavlus’un yanında yol refakatçısı ola-
rak olaylara görgü tanı ı olması, yani bildirilen olaylarda kendisinin 
de orada bulunmasıdır.
Dayak yedikten sonra imanları nedeniyle zindana atılarak ayakların-
dan tomru a vurulan PPavlus ve Silas’ın Tanrı’yı yüceltmeleri
(Elç.16:22-25) ve hapishanede yatmanın a ırtıcı ürünü (Elç.16:29-34). 
Eski Antla ma’da bollukla bulunan sa Mesih’in Müjde’si: Elçilerin -
leri 17:2-3,11; 26:22-23; 28:23. 
Efes’teki çatı maların birbiriyle kesi en ddinsel ve maddi güdüleri: El-
çilerin leri 19:23-40. 
Pavlus’un vaazı sırasında uykuya dalan EEftihos’un ölümü ve diriltili i:
Elçilerin leri 20:7-12. 
Pavlus’un Efesli htiyarlar’a veda konu ması: (Elç.20:17-38): 

Gerekli her eyi ö retti ine ili kin kesin bilgisi. 
htiyarları bir daha görmeyece ine ili kin kesin bilgisi. 

Sahte ö retmenlerin türeyece ine ili kin kesin bilgisi. 
htiyarlar’ın Pavlus’a derin ba lılı ı.

Elçilerin leri 20:35’te sa’nın söyledi i söz yalnız burada bize bildi-
rilmekte.
Pavlus’un Roma’ya yolculu u:

Yeru alim’e ve Roma’ya gitme kararı (Elç.19:21) ve Yeru alim’e
gitmemesi konusunda Pavlus’a bildirilen yinelenen uyarı peygam-
berlikleri (Elç.20:22-23; 21:4,10-13). Bu uyarıların içeri indeki öz 
noktayı Pavlus da görüyor, ama o bunu farklı yorumluyor: Elçile-
rin leri 20:24; 21:13. 
Yeru alim’de tutuklanmasının ardından Tanrı Pavlus’u yüreklen-
diriyor ve aynı zamanda Roma’ya uzanacak yolu kendisine gösteri-
liyor: Elçilerin leri 23:11.  Tanrı Yeru alim ve Roma’ya olan yol-
culu unu onaylıyor!
Pavlus’un EA’ya ili kin tanıklı ı: Elçilerin leri 24:14. 
Yolculu unun amacına, yani Roma’ya gitmek için Roma mparato-
ru Sezar’a ba vuruyor: Elçilerin leri 25:10-12. 
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Her savunma konu masında Müjde’yi açıklıyor ve böylece önemle 
Müjde’yi yayıyor, özellikle kr l. Elçilerin leri 26:27-29. 
Pavlus’un suçsuzlu u onaylanıyor: Elçilerin leri 26:31-32. 
Pavlus’un Roma’ya gitmesi konusunda Tanrı’nın tekrarlanan ona-
yı: Elçilerin leri 27:24. 
Roma’ya gelebilmesi için Pavlus’un ya amı tekrar tekrar korunu-
yor: Yahudilerin çe itli suikastlerinden, ayaklanmalarından ve da-
valarından; gemide batma tehlikesinden (Elç.27:24); askerlerin tüm 
tutukluları öldürmek istemesi kararından (Elç.27:42-44); Malta’da 
normalde ölümle sonuçlanması gereken yılan ısırmasından
(Elç.28:3-6; bu konuda kr l. Mar.16:18; Elç.28:8-9). 

Pavlus’un Ya amı (Yıllara ili kin sayılar sadece yakla ık olarak verilebilir.)
Pavlus Tarsus’ta dünyaya geliyor, anne babası Yahudi, branice ismi Saul; 
do umundan itibaren Roma vatanda lı ını ta ıyor (Elç.16:37; 22:3,28; 
Flp.3:5).

Yeru alim’de ya ayan bir Ferisi olan, tanınmı  Rabbi Gamaliel tarafından
e itilir (Elç.22:3; 23:16). Ferisilerden biri olarak Pavlus stefanos’un ta -
lanmasında oradaydı ve onun bu ölüm cezasını hak etti ine kanı ı vardı.
sa’nın kilisesini yok etmeyi istiyordu (Elç.7:58; 8:1,3; 9:1-2). 

Yıl .S. 32 ya da 35: Pavlus’un imana geli i: am’daki Mesih inanlılarını tu-
tuklamaya giderken, yolda dirilmi sa ile kar ıla ıyor (Elç.9; Gal.1:12; 
1Ko.15:8-9).

Pavlus “Arabistan”a gidiyor; burası muhtemelen am’ın güneyinde yer 
alan Nabatiler’in bölgesi ve daha sonra am’a geri dönüyor (Gal.1:17). 

Yıl .S. 35 ya da 38: mana geli inin üç yıl ardından, Pavlus orada iki hafta 
kalaca ı Yeru alim’e ilk kez gidiyor. Orada Petrus ve Yakup’la bulu uyor.
Kendisine kar ı düzenlenen bir suikast giri imi nedeniyle Tarsus’a kaçı-
yor (Gal.1:18; Elç.9:26-30). 

Barnabas oradaki kilisede birlikte bir yıl hizmet edecekleri Pavlus’u Tar-
sus’tan Antakya’ya getiriyor (Elç.11:25-26). 

Pavlus ve Barnabas toplanan ba ı ları Yeru alim’e getiriyorlar ve ardın-
dan Antakya’ya geri dönüyorlar (Elç.11:27-30; 12:25). 
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Yakla ık .S. 47: Antakya kilisesi Pavlus ve Barnabas’ı ilk müjdeleme yol-
culu una (Kıbrıs ve küçük Asya) gönderiyor (Elç.13–14). 

Yakla ık .S. 48: Yeru alim’deki Elçiler Konseyi (Elç.15:1-34; Gal.2:1-10). 

.S. 48 yılından itibaren: Pavlus ikinci müjdeleme yolculu unda (Barnabas 
olmadan) yeniden Küçük Asya’yı, yani Anadolu’yu, ziyaret ediyor ve ora-
dan Avrupa’ya geçiyor (Filipi, Selanik, Atina, Korint). Pavlus Korint’te bir 
buçuk yıl kalıyor. Geri dönü  yolculu u sırasında kısaca Efes’i, Yeru alim’i
ve Antakya’yı ziyaret ediyor (Elç.15:36–18:22). 

.S. 52 yılından itibaren: Pavlus üçüncü müjdeleme gezisi sırasında Efes’te 
üç yıl kalıyor (oradan Korint’e bir ara ziyareti yapıyor; kr l. 1Ko.’in giri
kesimiyle), ardından Makedonya’ya, Truva’ya ve Milet’e devam ediyor. 
Orada Efes kilisesi htiyarları’na veda ettikten sonra Yeru alim’e gidiyor 
(Elç.18:23–21:16).

.S. 57-60 yılları: Pavlus Yeru alim’de tutuklanıyor ve orada vali Feliks ta-
rafından davasının iki yıl sürümcemede bırakılaca ı Kayseriye’ye getirili-
yor (Elç.21:17–24:27). 

Festus görevi Feliks’ten devralıyor. Pavlus, Festus ve kral II.Agrippa 
önünde Sezar’a ba vuruyor ve bunun üzerine Roma’ya getiriliyor (Elç.25–
28).

.S. 60-62 yılları: Pavlus Roma’da iki yıl ev hapsinde kalıyor ve Elçilerin 
leri burada son buluyor (Elç.28:14-30). 

Bundan sonra muhtemelen Pavlus bir süre serbest bırakıldı ve spanya’ya
seyahatte bulundu (Rom.15:24.). 

.S. 64 ya da 67 yılları: Muhtemelen ileride yeniden tutuklandı ve idam 
edildi (2Ti.4:6-8). 





YEN ANTLA MA MEKTUPLARI

Yeni Antla ma yazılarının ço unlu unu mektuplar olu turuyor: Alıcısının
adıyla isimlendirilen Pavlus’un 13 mektubu ve braniler’e Mektup ve “ka-
tolik” (genele yönelik) diye tabir edilen, yazarlarının adıyla anılan 7 mek-
tup.
Bu mektupların bazıları bir ya da birden fazla toplulu a, di erleriyse a-
hıslara yöneltilmektedir. 
Tüm mektuplar belirli bir nedenle kaleme alındı. Mektupları daha iyi an-
layabilmek için bu arka plan bilgisini göz önünde tutmamız önemlidir. Bu 
ba lamda çok yakından incelememiz gerekir. Çünkü mektuplar, sanki te-
lefon eden birisini dinliyormu uz görünümünü sergiler: leti imin tek 
yönünü duyarız. Bu durumda ikinci tarafı i ittiklerimizden çıkarmaya ça-
ba göstermeliyiz. Yeni Antla ma mektuplarında kar ıla tı ımız durum da 
udur: Kilise topluluklarını do rudan tanımıyoruz – buna kar ın Pavlus 

Korintliler’e mektupları yazdı ında, kendi kurdu u kiliseye yazıyor
(Elç.18). Bunun dı ında, Korintliler’e 1. Mektup’la kendilerine yanıtını
verdi i, Korint kilisesinin Pavlus’a sorularını yazdı ı mektup da elimizde 
de il (1Ko.7:1). Kloi’ye Korint kilisesinin durumunu ahsen de sorma ola-
na ımız yok (1Ko.1:11). Pavlus’un kiliseye yazdı ı ve bugün elimizde olan 
Korintliler’e iki mektubun arasındaki ara mektup da ne yazık ki elimizde 
yok (2Ko.2:4; 7:8). Elimizdeki mektupları daha iyi anlamakta bize yardımcı
olabilecek tüm ilginç bilgi kaynaklarından ne yazık feragat etmemiz ge-
rekmekte. Bu nedenle, Yeni Antla ma mektuplarını çok iyi okumamız ve 
en azından bu yolla bazı esas bilgilerin izine ula maya çabalamamız ge-
reklidir – hep yazarının söylemek istedi i gibi anlayabilmeyi amaçlaya-
rak.

Elimizdeki mektupların ço unlu u, tarih bildirimi, gönderici ve alıcı, hi-
tap ve selam gibi kendine özgü özellikler ta ımaktadır. Antik ça da YA 
mektuplarında özelli ine rastlanılan bir mektup yazma usulü vardı:

1. Gönderenin adı
2. Alıcının adı
3. Selam
4. Dua veya ükran sunma. 
5. Ana kesim 
6. Biti  selamı
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Bazı mektuplarda bu özellikler eksik (Örnek: 1. Yuhanna), di erleri tüm-
den bu örnek ema üzerinde kurulmu  (Örnek: Romalılar’a Mektup). 
Pavlus’un mektuplarının ana bölümü genelde ikiye bölünüyor: Pavlus ilk 
kısımda tanrıbilimsel temel olu turuyor, ikinci kısımdaysa bunu geli tire-
rek inanlının ya amının bu temel üzerinde uygulama açısından nasıl gö-
rünmesi gerekti ini sergiliyor. lk kısım Tanrı’nın cesaretlendirmesini, 
ikinci kısımsa Tanrı’nın bizden iste ini içeriyor. 

Yeni Antla ma döneminde de mektupların yazılmasında sekreterlerin 
katkısı normal durumdu. Yazar mektubun sonuna kendi el yazısıyla se-
lam ya da kısa bir not eklerdi (1Ko.16:21-24 ve Gal.6:11-18’de oldu u gibi) 
ya da sekreter kendisini tanıtır ve alıcıya ki isel selamını yazardı
(Rom.16:22’deki gibi). Bu kapsamda, yazar sekretere mektubu ya dikte et-
tirir ya da konunun ana hatlarını açıklar, sekreter de mektubu kendi ba-
ına yazardı ve yazar da sonuna kendi eliyle yazdı ı selamla mektubu 

onaylardı.

Romalılar’a Mektup 

Pavlus o ana dek henüz ki isel olarak tanımadı ı Roma kilisesine yazıyor
mektubunu (Rom.1:7-15). Kiliseyi ziyaret etmeyi ve oradan spanya’ya gi-
derek orada Müjde’yi yaymayı arzuluyordu. Kilisenin onun bu yolculu u-
nu desteklemesini ve Müjdeleme yolculu u için tüm gerekeni sa lamasını
umut ediyordu (Rom.15:22-24). Pavlus mektubu aracılı ıyla kendisini ve 
onların yardımıyla spanya’ya götürmek istedi i haberini Roma kilisesine 
tanıtıyor. Bununla, neden tüm insanların bu habere acilen gereksinimi 
oldu unu vurguluyor: Yahudiler olsun uluslar olsun, hepsi günahlı ve 
kendi yeterlilikleriyle asla Tanrı önünde duramazlar. Ancak Tanrı sa Me-
sih aracılı ıyla bir çıkı  yolu, kurtulu  sa ladı. sa Mesih aracılı ıyla olan 
bu kurtulu u ve O’na imanı vaaz ediyor Pavlus – ve Roma’daki inanlıların
yardımıyla bunu spanya’da da yapmak istiyor. Muhtemelen kilise görev-
lisi (diyakon) Fibi bu mektubu Roma’ya ula tırdı (Rom.16:1-2). Pavlus, 
Romalılar’a Mektup’u muhtemelen üçüncü müjdeleme yolculu u sırasın-
da, Korint’te bulundu u sırada yazdı ( .S. 55 ya da 57 yıllarında). Tertius 
sekreteri olarak yanındaydı (Rom.16.22). 

Anahtar Ayet 
Çünkü herkes günah i ledi ve Tanrı’nın yüceli inden yoksun kaldı. nsanlar sa
Mesih’te olan kurtulu la, Tanrı’nın lütfuyla, kar ılıksız olarak aklanırlar
(Rom.3:23-24).
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Kurulu  düzeni 
Mektuba giri  1:1-17 
Ulusların ve Yahudilerin suçlulu u ve kayıp durumu 1:18–3:20 
Kurtulu : man aracılı ıyla aklanmak 3:21–4:25 
Günaha üstün gelmek 5:1–8:39 
Tanrı’nın srail halkıyla olan yolu 9:1–11:36 
Mesih inanlısının ya amına pratik buyruklar 12:1–15:13 
Mektubun sonu 15:14–16:27 

Özellikle dikkat ediniz 
Romalılar’a Mektup’ta yer alan EA’dan yyapılan birçok alıntı ve kuru-
lan ba lantılar; Daha Romalılar 1:2’de Pavlus vaaz etti i Müjde’nin çok 
önceden peygamberlerce Kutsal Yazılar’da bildirildi ini açıkça vurgu-
luyor. Bu kapsamda, bunu sa lam temellere oturtmak ve kanıtlamak
için ileriki bölümlerde sıklıkla bu yazılara ba vuruyor.
Romalılar 1:3-4’te, sa’nın MMüjdesi’nin kısa biçimini, mektubun ba -
langıcındaki ana haberinin özeti (Rom.1:16-17) ve Pavlus’un Tanrı’dan
aldı ı görevin tanıtımı görürüz (Rom.1:5,14; 15:14-21). 
Yaratılı  i lerinde, YYaratıcı Tanrı’yı tanımanın kuramsal olana ını
okuruz (Rom.1:18-32). Ancak yaratıklar tam bunu yapmıyor ve Yara-
tan’a tapmak yerine yaratıklara tapınmayı ye liyorlar. Tanrı ceza ola-
rak insanları getirece i tüm neticelerle kendi seçtikleri tanrısız yol-
larda gitmeye bırakıyor.
Durumun ççaresizli i: Hiç kimse, ne Yahudi ne de uluslardan, Tanrı
yargısı kar ısında ayakta kalamaz: Herkes günahlı, herkes suçlu, her-
kesi yargı, makûmiyet bekliyor (Rom. 2:1–3:20). nsanın içi aslında hiç 
iyi de il (Rom.3:10-18). 
Sevgi ve sadakatle tüm insanlara Tanrı’nın sundu u ççare: Mesih çar-
mıhtaki ölümüyle insanların suçunun bedelini ödüyor. Buna güven 
ba layan (“iman eden”) Tanrı tarafından kabul bulur: Romalılar 3:21-
31.
Romalılar’a Mektup’ta yer alan ““Tanrı’nın aklaması” terimi: 
21Ama imdi Yasa’dan ba ımsız olarak Tanrı’nın insanı nasıl aklayaca ı açık-
landı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyor. 22Tanrı insanları sa Me-
sih’e olan imanlarıyla aklar. Bunu, iman eden herkes için yapar. Hiçbir ayrım
yoktur. 23Çünkü herkes günah i ledi ve Tanrı’nın yüceli inden yoksun kaldı.
24 nsanlar sa Mesih’te olan kurtulu la, Tanrı’nın lütfuyla, kar ılıksız olarak 
aklanırlar. 25-26Tanrı Mesih’i, kanıyla günahları ba ı latan ve imanla benim-
senen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha 
önce i lenmi  günahları cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak ve sa’ya iman 
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edeni aklamak için imdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yap-
tı (Rom.3:21-26).
Onun imanının da Tanrı tarafından kendisine do ruluk sayıldı ı bra-
him örne i: Romalılar 4 (kr l. Gal.3:6-9; Yak.2:21-24). 
sa Mesih aracılı ıyla sahibi oldu umuz Tanrı’yla bbarı : Romalılar 5:1. 

Mesih adına acılar çekmek konusunda Pavlus’un görü ü: Romalılar
5:3-5; 8:17-18. 
Daha biz günahlıyken bizim yerimize ölen Mesih’le kendisini bunda 
gösteren ve Kutsal Ruh aracılı ıyla yüreklerimize dökülen TTanrı sev-
gisi (Rom.5:5-8). Kutsal Ruh Tanrı sevgisine ili kin bize tanıklık yapı-
yor ve bu sevgiyi bizde, insan karde e kar ı olan sevgimiz için etkin 
kılıyor.
Adem’in günahının (Rom.5:12-21) sonuçlarına kar ı zafer kazanan Me-
sih aracılı ıyla iinanlıların Tanrı’nın yargısından kkurtulu u (Rom.5:9-
11; 8:1). 
Mesih aracılı ıyla kavu tu umuz yyeni ya am (Rom.6:1-11): Vaftizle, 
Mesih’le öldü ümüzü, gömüldü ümüzü ve dirildi imizi simgesel ola-
rak sergiliyoruz. sa Mesih’e imanımız nedeniyle artık günahın üzeri-
mizde hiçbir yetkisi yok, günah egemenli inden özgür kılındık. Bunun 
neticesi olarak özgürlük ve sorumluluk ortaya çıkıyor: Kime hizmet 
edece imize karar verebiliriz: Günaha ya da Tanrı’ya (Rom.6:11-23). 
Günah aracılı ıyla YYasa’nın kötüye kullanılması (Rom.7:1-13) ve insa-
nın Yasa’yı yerine getirmekteki ve böylece iyiyi yapmaktaki –bunu 
yapmayı istese bile– yetersizli i (Rom.7:14-25). 
Tanrı’nın iste ini yapmaya, yani Yasa’yı izlemeyi, günahı ve Tanrı’ya
isyan eden bencil do amıza (“benlik”) kar ı zafer kazanmaya bizi ye-
terli kılan KKutsal Ruh’tur. Bu kapsamda, her kim ya amını yönetmesi 
için onu Kutsal Ruh’a teslim ederse, o ki i Tanrı çocu udur: Romalılar
8:1-17.
Tanrı’nın sonsuz yüceli ini tüm dü ük ve geçici yaratılı  ile birlikte 
umut eden TTanrı’nın çocukları: Romalılar 8:19-25. 
Do ru ekilde dua edebilme yetersizli imiz ve bu yetersizli imizi gi-
deren Kutsal Ruh: Romalılar 8:26-27. 
Ne olursa olsun, Tanrı’yı sevenlere ve O’nun ça ırdıklarına her duru-
mun yyararlı yönde i lemesi vaadi: Romalılar 8:28. 
Kurtulu umuzun güvencesi (Rom.8:28-30) ve bizi ondan hiçbir eyin
ayıramayaca ı Tanrı sevgisi (Rom.8:31-39). Tanrı sevgisi bizi sorunlar 
ve tehlikelerden korumuyor, ama bu eyler bizi artık ondan ayıramaz
ve Tanrı bize bu durumlarda yardımcıdır.
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Halkı srail kurtulsun diye, kkendi kurtulu unu feda etmeye bile razı
olan Pavlus: Romalılar 9:1-3. 
Tanrı’nın özgürlü ü (Rom.9:6-29): nsanın eylemlerinden ayrı olarak, 
lütfunu kime gösterip kime göstermeyece i konusu Tanrı’nın özgür 
iste ine ba lıdır. Biz insanların bu nedenle O’nu ele tirmeye ya da 
O’nu adaletsizlikle suçlamaya hakkımız yoktur, tersine biz kendi ey-
lemlerimiz için O’nun önünde hesap vermeliyiz.
Tanrı’nın srail halkıyla i i:

srail halkının kurtulu  planındaki ayrıcalı ı: Romalılar 9:3-5. 
srail halkının yanılgısı: Romalılar 9:30-10:13. 
srail’in “arta kalanları”, Tanrı sadakatinin kendilerine belirgin ol-

du u Yahudilikten gelme Mesih inanlıları: Romalılar 11:1-10. 
Tanrı’nın srail halkıyla ve uluslarla olan planı ve srail halkının
kurtulu una ili kin büyük vaat: Romalılar 11:11-16, 25-27. 
sa Mesih’e iman etmeyen Yahudiler’e kar ı kibirlenmemeleri ko-

nusunda, uluslardan olan Mesih inanlılarına uyarı olarak sergile-
nen zeytin a acı resimlemesi (Rom.11:16-24). Hem uluslar hem de 
Yahudiler için geçerli olan tek bir ölçüt var: Zeytin a acının filizle-
rinden olup olmama konusu yalnız ki inin Mesih’e imanına ba lı-
dır.
srail konusunu onunla kapadı ı ve Tanrı bilgeli inin ne denli gi-

zemli, yargılarının nasıl akıl ermez ve yollarının ne kadar anla ı-
lamaz oldu unu vurguladı ı Pavlus’un Tanrı’ya övgüsü: Romalılar
11:33-36.

Romalılar 12:1’le ba layan ve imdiye dek sergilenen nedenle, Mesih 
inanlılarının uygulamsal ya amı için buyrukları ve gerekli dersleri 
içeren mektubun ikinci ana kısmı.
Tüm ya amımızı kapsayan, gerçek tapınma: Romalılar 12:1. 
Dünyaya ayak uydurmamak, tersine Tanrı iste inin ne oldu unu an-
layabilmek için  dü üncemizi Tanrı’nın yenilemesinine bırakmaya
ça rı: Romalılar 12:2. 
Kilisedeki farklı ruhsal arma anlar ve hizmetler: Romalılar 12:3-8. 
Sevgiden kaynaklanan ya am için verilen birçok ferdi buyruk: Romalı-
lar 12:9-21. 
Pavlus’un, yetkisini Tanrı’dan alan devlete kar ı ba lı olmak konu-
sundaki iste i: Romalılar 13:1-7 (konu için ayrıca kr l. Elç.5:29). 
Tanrı buyruklarının tümünü özetleyen sevgi buyru u: Romalılar 13:7-
10.
I ıktaki ya am: Romalılar 13:11-14. 
Kilisedeki zayıflar ve güçlüler: Romalılar 14. 
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Herkes kendisi için sorumlu ve kendi ya amına ili kin Tanrı’ya he-
sap vermeli. 
Vicdani konularda bizden farklı görü e sahip ve bizden farklı dav-
ranan karde leri yargılamamalı ve onları a a ı görmemeliyiz. 
Davranı larımızla karde lere tökez olmamalıyız.

Mesih inanlısı olarak ya amakta EA’nın önemli rolü: Romalılar 15:4. 
Pavlus’un kendisi ve hizmeti için ivedi dua iste i: Romalılar 15:30-32. 
Romalılar 16:7’de yer alan (kadın) Elçi Yunya: sim Yunanca’da ismin i 
halini (Akkusativ) ta ıdı ından, burada bir kadın adı mı, erkek adı mı
oldu u belirsizdir. Ancak antik ça  edebiyatında kadın adı olarak 
“Yunya” ismi sıklıkla kullanılırken, buna kar ın erkek ismi olarak 
“Yunyas”a rastlanılmamaktadır.
Sonuç olarak kilise içindeki yanlı  ö retmenlere ve bölünmelere kar ı
uyarı: Romalılar 16:17-20. 
Mektubun sonuçlandı ı övgü sözleri: Romalılar 16:25-27. 

Korintliler’e 1. Mektup 

Pavlus kendilerine mektup yazdı ı Korint kilisesini, ikinci Müjdeleme 
yolculu u sırasında kendisi kurdu (Elç.18). Orada toplam bir buçuk yıl
hizmet verdi (Elç.18:11). Korint bir Roma eyaleti olan Ahaya’nın ba ken-
tiydi ve Akdeniz’in önemli bir ticari liman kenti sayılıyordu. Kent o de-
virde sürdürdü ü ahlaksız ya amla nam salmı tı. Sürdürülen cinsel öz-
gürlü ün ünü kent sınırlarını a mı tı. Özellikle putperest dinlerle 
ba lantıyla bir arada yürütülen fuhu  gündemdeydi. 
Pavlus kentten ayrıldıktan sonra kilise içinde ortaya çıkan sorunlar çok 
çe itliydi: Birbirleriyle çeki en gruplar yüzünden kilisede bölünmeler 
vardı (1Ko.1–4) ve Mesih inanlıları arasında a ır derecede ahlaki bozuk-
luk yayılmaktaydı (1Ko.5–6). Evlilik bekârlık konusundaki sorular yanıtsız
açıkta kalıyordu (1Ko.7). Putperest topluma kar ı gereken tutum, özellik-
le de putlara sunulan kurban etleri konusunda ne yapılaca ı tam bilinmi-
yordu (1Ko.8–10). Kilisenin tapınmasında kaos vardı (1Ko.11–14), hatta 
bazılarınca ölülerin dirili i yadsınıyordu (1Ko.15). Pavlus Korintliler’e bi-
rinci mektubunda bu uygunsuzluklara i aret ediyor ve kiliseye do ru yo-
lu ö retmeye çabalıyor.

Elimizde bulunan Korintliler’e yazılı iki mektup elçi ile kilise arasındaki
ileti imin sadece bir kesimi. A a ıdaki olaylar yeniden olu turulabilir:

Pavlus Korint’te bir kilise olu turuyor ve orada bir buçuk yıl kaldıktan
sonra müjdeleme yolculu una devam ediyor: (Elç.18). 
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Pavlus Korintliler’e bugün elimizde olmayan bir mektup yazıyor
(1Ko.5:9).
Korintliler Pavlus’a somut sorularını içeren bir mektup yazıyor:
(1Ko.7:1).
Korintliler’e 1. mektupta Pavlus Korintliler’in sorularını Efes’ten ya-
nıtlıyor (1Ko.16:8) ve Korint’ten aldı ı di er bilgilere de iniyor
(1Ko.1:11; 5:1). 
Pavlus kiliseyi ziyaret amacıyla Efes’ten Korint’e geliyor. Kilise üyele-
rinin arasında apaçık bir çeki me ya anıyor (2Ko.2:1-11; 7:12; kr l.
1Ko.4:18-21).
Pavlus Efes’e geri dönüyor ve daha önce bildirdi i gibi yeniden onları
ziyaret etmek (2Ko.1:15-16) yerine, oradan Korint kilisesine (2Ko.2-11; 
7:5-16), acı dolu (“Gözya ı mektubu” diye adlandırılan) bir mektup ya-
zıyor. Mektubu Titus’la gönderiyor; mektup bugün elimizde bulun-
muyor.
Pavlus Korintliler’in mektubuna gösterdi i tepkiyi merak etti inden,
Titus ile kar ıla mak için Makedonya’ya kadar gidiyor (2Ko.2:12-13). 
Titus Korint’ten iyi haberlerle dönüyor: Kilise Pavlus’un son ziyare-
tinde olan olaydan pi manlık duyuyor (2Ko.7:5-16).
Pavlus bunun üzerine Korintliler’e bu barı madan duydu u sevincini 
ve ükranlarını sundu u ikinci mektubunu yazıyor ve yapaca ı üçün-
cü bir ziyaretini bildiriyor (2Ko.12:14: 13:1). 
Pavlus muhtemelen 2. mektubunu kaleme alırken Korint’ten daha 
olumsuz yeni haberler alıyor ve bu nedenle, önceki bölümlerde ba-
rı mayı vurgularken ve Korintliler’in fikir de i ikli ini överken, 
10’dan 13’e kadar olan bölümlerde kendisine kar ı gelenlere sert çıkı-
yor ve Korintliler’i tövbeye ça ırıyor.

Pavlus Korintliler’e 1. Mektup’u üçüncü müjdeleme yolculu u sırasında,
muhtemelen .S. 55 yılı baharında (1Ko.16:8) Efes’ten yazdı. Ortak yazar 
ve sekreter olarak Korint’ten gelen ve oradaki sinagogda yönetici olan 
(Elç.18:17) Sostenis (1Ko.1:1; 16:21) hizmet verdi. 

Anahtar Ayet 
Çünkü hiç kimse atılan temelden, yani sa Mesih’ten ba ka bir temel atamaz
(1Ko.3:11).

Kurulu  düzeni 
Mektuba giri  1:1-9 
Kilisedeki ayrılıklara kar ı 1:10–4:21 
Kilisedeki ahlak dı ı duruma kar ı 5:1–6:20 
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Evlilik ve evlenmeme konusu 7:1-40 
Ba ka tanrılara kesilen kurbanların etleri konusu 8:1–10:33 
Kilisede tapınmadaki uygunsuzlu a kar ı 11:1–14:40 
Ölülerin dirili i konusu 15:1-58 
Mektubun sonu 16:1-24 

Özellikle dikkat ediniz 
Kutsal Ruh’un kilisede zenginlikle i leyi i kar ısında PPavlus’un te ek-
kürü ve birçok sorunlara kar ın sahip oldu u güveni (1Ko.1:4-9). Kili-
sedeki problemler, kilisenin ruhsal arma anları olgun olmayan tu-
tumla kullanmasından kaynaklanıyor. 1.Korintliler 12–14. bölümlerde 
Pavlus bunun çözümünü gösteriyor. 
nsan bilgeli i kar ısında saçmalık olarak görülen, ama gerçekte Tan-

rı’nın bilgeli i, gücü ve kurtulu  yolu olan ççarmıhın mesajı (1Ko.1:17–
2:16).
Tanrı’nın kilisesine ça ırdı ı, ddünyasal ölçüler açısından a a ı görü-
lenler: 1.Korintliler 1:26-29. 
Tanrı’nın bize Mesih’le verdi i her ey: 1.Korintliler 1:30. 
Artık açıklanan, TTanrı’nın kurtulu  planı: 1.Korintliler 2:1,7,10-12. 
Ruhsal açıdan olgun olmayı ın i areti olan, kkilisedeki ayrılıklar ve çe-
ki meler (1Ko.3:1-4). Pavlus kilisede hizmet görenlere ili kin do ru
açıya dikkatleri çekiyor (1Ko.3:4-4:7) ve kendi bakı  açısından elçilerin 
hizmetini açıklıyor (1Ko.4:9-13). 
Pavlus tarafından talep edilen kkilisedeki paklık (1Ko.5:1-13), kilise 
üyelerini içeriyor (1Ko.5:9-13). Ceza hareketinin amacı sonuçta günah-
lının kurtulu udur (1Ko.5:5; kr l. 1Ko.11:31-32). Kilise üyeleri eski gü-
nahlı ya am yollarından kurtarıldılar ve paklandılar (1Ko.6:9-11). 
1.Korintliler 6:12 ve 10:23’te Pavlus muhtemelen kilise içindeki belirli 
grupların kullandı ı, bununla sınırları kendi istekleri do rultusunda
kaydıran “Bana her ey serbest” sloganını ele alıyor.
Tanrı’ya ait, Mesih’in bedeninin bir azası ve Kutsal Ruh’un bir tapına ı
ve onunla Tanrı’yı yüceltmemiz gereken bbedenimiz: 1.Korintliler 6:12-
20.
Pavlus’un bbo anma hakkındaki 1.Korintliler 7:10-16’daki ö retisi,
sa’nın Matta 5:32; 19:9’daki ö retisini tamamlıyor.

Pavlus’un Mesih inanlılarından talep etti i her durumda iiçsel özgür-
lük (1Ko.7:29-31) ve evli olmamanın getirdi i yararlar (1Ko.7:32-35). 
1.Korintliler 8–10. bölümlerdeki bba ka tanrılara sunulan kurbanların
eti sorusu: 
Tapınaklarda ba ka tanrılara kurban edilen hayvanların etleri daha 
sonra pazarda satı a sunuluyordu (1Ko.10:25). Bu sunuların etlerinin 
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tapınakta yenildi i sofraya katılmak toplumun sosyal olaylarındandı
(1Ko.8:10). Pavlus her eyi yaratan, her eyin sahibi ve her eyin Rabbi 
olan tek bir Tanrı oldu unu (1Ko.8:4-7; 10:26) ve sunu etinin bu ne-
denle cinlere kurban edildi ini vurguluyor (1Ko.10:20). 
Mesih inanlıları yedikleri bu et konusunda genel anlamda büyük bir 
özgürlü e sahipler: Ara tırıp soru turmadan, korkmadan bu eti de ya-
ratan Tanrı’ya ükrederek yiyebilirler (1Ko.8:8; 10:25-33). Ancak Pav-
lus üç noktada sınır çiziyor: 

Bu özgürlü ü henüz özümleyememi  olan imanda zayıf karde leri
dikkate almak açısından (1Ko.8:10-13; 10:32). 
Hristiyanların özgürlü ünü yanlı , yani putları kabul etme yolun-
da yorumlayabilecek olan Mesih inanlısı olmayanları dikkate al-
mak açısından (1Ko.10:28-29, 32). 
Pavlus putataparlı a ki isel katılımı kesinkes yasaklıyor
(1Ko.10:14-22).

Tümünün üzerinde Tanrı’yı yücelten ya amı ya amak (1Ko.10:31) ve 
kimseye imanında engel olmamak ilkesi bulunuyor (1Ko.10:32). 
Hristiyan ya amı ya amak konusunda verilen temel bilgiler: 

Ba kaları için kendi haklarından vazgeçen (1Ko.9:1-18) ve kendi 
özgürlü ünü ba kalarının refahı için kullanan Pavlus örne i
(1Ko.9:19-23).
Kazanmak için a ır kısıtlamaları üstlenen atletin ko usunun Hris-
tiyan ya amı için örnek olarak kullanılması (1Ko.9:24-27). 
Mısır’dan çıkı ta gerçekle en, Hristiyanlar olarak bizlere bir uyarı
örne i olması gereken olaylar: 1.Korintliler 10:1-13. 

O devrin örf ve adetlerinden oldu u savlanılan kkadının ba örtüsüne
ili kin soru: 1.Korintliler 11:16. 
Korintliler’in yara mayan yolla RRab’bin Sofrası’na payda  olmaları:
1.Korintliler 11:17-34: Muhtemelen uzun çalı maları gereken ve az 
yemek getiren fakirleri beklemiyorlardı. Bu nedenle bunlar aç kalır-
ken, di erleri bu zamana dek sarho  bile oluyordu. 
Kutsal Ruh’un i leyi i: Çe itlilikte birlik: 

Kutsal Ruh’un i leyi i sa’nın Rab oldu una dair bir tanıklıktır:
1.Korintliler 12:1-4. 
Aynı Ruh’un i leyi i olan, kilisedeki birbirinden farklı arma anlar:
1.Korintliler 12:4-11. 
Birbirinden farklı üyeleriyle her eye ra men bir bütün olu turan
ve birbirlerine gereksinimi olan beden örne i: 1.Korintliler 12:12-
30.
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1.Korintliler 12:29-30’daki, hem içeri indeki ba lantı açısından,
hem de Yunanca dilbilgisi açısından açıkça “Hayır” cevabı gerekti-
ren, ama yanıtı beklenmeyen sorular: Hristiyanların tümü elçi mi? 
Hepsi bilmedi i dilleri konu abilir mi? vb. 

Kutsal Ruh’un arma anlarının ve bunların kullanımının konu edildi i
ve tesadüf eseri olarak 12. ve 14. bölümler arasında yer almayan, 
1.Korintliler 13’te ““Sevginin Üstünlü ü” bölümü. Pavlus bu arma an-
ların nasıl do ru yolda, yani sevgide kullanılmasının kaçınılmaz oldu-

unu açıkça anlatıyor.
Pavlus Tanrı’ya ili kin bilginin bu ya amda her zaman parçalar ha-
linde kalaca ını ve ilk sonsuzlukta kusursuzla aca ını söylüyor 
(1Ko.13:9-12; kr l. 1Ko.8:1-3; kr l. Va.22:4). Parçalar halinde olması
nedeniyle gerçek bilgi ki iyi kibirlili e de il alçakgönüllülü e iti-
yor.
1.Korintliler 14:1’de Pavlus daha önce tanımlanan sevgiyi ya amak
için gayrete ça ırıyor.

1.Korintliler 14’teki ppeygamberlik arma anı:
Sevgide oldu u kapsamda peygamberlik arma anında da gayrete 
ça rı yapılıyor: 1.Korintliler 14:1,39. 
Peygamberli in özü kiliseyi bina etmek, cesaretlendirmek ve tesel-
li vermektir: 1.Korintliler 14:3-4. 
Pavlus’un herkesin peygamberlik arma anına sahip olması konu-
sundaki iste i: 1.Korintliler 14:5. 
Peygamberlik arma anının ki ileri günahkâr olduklarına ikna et-
mek ve onları imana getirmek amacıyla kullanılması: 1.Korintliler 
14:24-25.
Peygamberlik bildirilerinin tartılması gere i (1Ko.14:29): Görüldü-

ü gibi Yeni Antla ma kapsamındaki peygamberliklerin hatasız
olma iddiası yok. Hiçbir çeli ki ve üpheye yer vermeyen EA pey-
gamberlerinin yetki iddiasına (“RAB böyle diyor: ...”) da sahip de il
(bu rol YA’da daha çok elçilere dü üyor); kr l. 1.Selanikliler 5:19-
22.
Peygamberlik bildirilerinde açıklanması gereken do al düzen: 
1.Korintliler 14:29-33. 

1.Korintliler 14’teki ddillerle dua arma anı (dillerle konu ma):
Bu arma an ilkin ki inin kendisinin bina olunması için yararlı:
1.Korintliler 14:4. 
Dillerle yapılan dua çevrilirse, tüm kilise için sadece o zaman an-
lamlıdır (çünkü tümü için bina edicidir): Korintliler’e 1. Mektup 
14:4-19,27-28.
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Çeviri arma anı (di er arma anlarda oldu u gibi, bu kapsamda 
kr l. 1Ko.14:1) Tanrı’dan istenmelidir: 1.Korintliler 14:13. 
Pavlus dü ünerek yapılan duayla dillerle yapılan duayı kar ı kar ı-
ya getirmiyor, tersine her ikisini de yapmak istiyor: 1.Korintliler 
14:15.
Dillerle dua eden ki i engellenmemelidir: 1.Korintliler 14:39-40. 

Herkesin kiliseye hizmet amacıyla, arma anları ölçüsünde katkıda bu-
lundu u kkilise toplantısı: 1.Korintliler 14:26. 
Kadınların kilise toplantılarında susmalarına ili kin buyruk: 
1.Korintliler 14:33-35. 

Pavlus 1.Korintliler 11:5,13’te kadınların toplantılarda konu tu u-
na de iniyor, somut olarak, dua ettiklerini ve peygamberlikte bu-
lunduklarını bildiriyor. Bu nedenle Pavlus 1.Korintliler 14:33-35’te 
kilise toplantılarında kadınlara genel bir susma buyru unu kaste-
diyor olamaz. 
Ayetleri u kapsamda anlamak açısından akla yatkın ba lantı öy-
ledir: Kadınlar o dönemde erkeklere göre e itimde ma dur edil-
diklerinden, kilise toplantılarında bir konuyu anlayamıyorlarsa,
toplantı sırasında sürekli sorular sorarak kilise düzenini bozmak 
yerine konuyu evde kendi kocalarından sorup ö renmelidirler.

sa Mesih’in ölüler arasından ddirili i (1Ko.15): 
Pavlus sa Mesih’in ölüler arasından gerçekten diriltildi inin ta-
nıklarını sıralıyor (1Ko.15:3-8). 
sa Mesih’in ölüler arasından dirilmesinin Hristiyan inancı için 

önemi (1Ko.15:12-22): Mesih dirilmediyse iman etmek anlamsızdır
ve Hristiyan inancının vaazı bir yalandır. Suçlarımız ba ı lanma-
mı tır ve sa’ya iman edip de ölenler kayıptır. Mesih’in ölüler ara-
sından dirili i olmadan, gelecekte tüm insanlar için ölüler arasın-
dan bir dirili  yoktur. 
Tüm insanların ölümden dirilmesinin önemi: Prensipte ölümden 
dirili  yoksa, Mesih de diriltilmi  olamaz (1Ko.15:13). Hatta dirili
yoksa, Pavlus’un Müjde’yi ilan etmesi için kendisini tehlikeye at-
ması anlamsız olurdu (1Ko.15:30-32). Ölülerden dirili  yoksa, in-
sanlar ya amlarının dolulu unu salt bu dünyada ve imdi aramalı-
dır (1Ko.15:32). 
Dirili in ve yeni bedenin tanımı: 1.Korintliler 15:35-58. 
Gelecekte, tüm ölülerin dirili inde, Mesih’in ölüme kar ı kazana-
ca ı kesin zafer: 1.Korintliler 15:26, 51-56. 
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manda sarsılmazlık ve caymazlık, Rab’bin i inde gayretlilik ve bu 
eme in kesin ödülü olması, dirili  konusundaki bildirilerin mektu-
bun alıcıları için olan neticeleridir: 1.Korintliler 15:58. 

Korintliler’e 2. Mektup 

Korintliler’e 1. Mektup’un giri  kesimiyle kar ıla tırınız.
Korintliler’e 2. Mektup muhtemelen Makedonya’da olu tu. Pavlus mektu-
bu Timoteos’la beraber (2Ko.1:1), muhtemelen Korintliler’e 1. Mektup’un 
yazılmasının bir yıl ardından, yani 56 yılında yazdı.
Pavlus Korintliler’e 2. Mektup’ta elçi olarak verdi i hizmetindeki zayıflık-
ları ve acılarını vurguluyor. Ama Pavlus’un tam bu zayıflı ında Tanrı’nın
gücü ve görkemi kendisini sergiliyor. Pavlus böylece Korint kilisesinde 
kendisini “üstün elçi” ve Pavlus’tan yüksekte sayan (2Ko.11:5; 12:11) ve 
toplulu u kendi taraflarına çekmeye çabalayanlara yanıt veriyor. Pav-
lus’u zayıflıkla, konu malarındaki ikna gücü eksikli iyle, kısıtlı ruhsal de-
rinlikle ve do aüstü olayları göstermekte noksanlıkla suçluyorlar. Bu tar-
tı malar sayesinde Korintliler’e 2. Mektup’ta Elçi Pavlus’un ya amına ve 
hizmetine alı ılmamı  derin bir bakı  atıyoruz, çünkü sundu u kanıtları-
na ya am öyküsünden (otobiyografisine) birçok bilgileri ekliyor (kr l. Ör-
nek, böl.12). 

Anahtar Ayet 
Biz kendimizi ilan etmiyoruz; ama Mesih sa’yı Rab, kendimizi de sa u runa kul-
larınız ilan ediyoruz (2Ko.4:5). 

Kurulu  düzeni 
Mektuba giri  1:1-11 
Son zamanda olup bitenler 1:12-2:13 
Pavlus’un elçilik hizmeti 2:14–6:10 
Pavlus’un Korintliler için mücadelesi 6:11–7:16 
Yeru alim Kilisesi için toplanan ba ı  8:1–9:15 
Pavlus’un elçilik yetkisi 10:1–13:13 

Özellikle dikkat ediniz 
Böylece ba kalarını da teselli edebilsin diye, MMüjde u runa acı çeken
Pavlus’un Tanrı tarafından teselli edilmesi: 2.Korintliler 1:3-11. 
Tanrı’nın bütün vaatleri kendisinde evet olan Mesih’tir: 2.Korintliler 
1:19-20.
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Korintliler’in imanları üzerine efendi de il, tersine sevinçleri için 
yardımcı olmak isteyen Pavlus: 2.Korintliler 1:24. 
Pavlus’un Müjde’yi ilan etme hizmetiyle ortaya çıkan iki ssonuç: Ya am
ve ölüm: 2.Korintliler 2:14-16. 
Yeni Antla manın üstün yyüceli i: 2.Korintliler 3. 
srail halkına ili kin bilgiler: 2.Korintliler 3:14-16; kr l. Rom.9–11. 

Kutsal Ruh’un 2.Korintliler 3:17-18’deki i leyi i:
Hristiyanları özgürlü e iletiyor. 
Kutsal Ruh’un i leyi iyle de i tiriliyoruz ve adım adım sa’ya ben-
zer oluyoruz. 

“Bu ça ın ilahı”, yani eytan aracılı ıyla Müjde’ye kar ı zzihinleri kör 
olan imansızlar. Bu körlükten onları yalnızca Tanrı kendi elini uzatıp
Mesih’e ili kin gerçek bilgiyi vermesiyle kurtarabilecek: 2.Korintliler 
4:4-5.
Sıradan ve kkırılgan kaplar içinde görünen Tanrı görkemi: 2.Korintliler 
4:7-18.
Do al güç, yani insanın dı  varlı ı harap olsa da, Tanrı aracılı ıyla yye-
nilenen insanın iç varlı ı: 2.Korintliler 4:16. 
Gelecek yüceli e ili kin umut: 2.Korintliler 4:17–5:10: 

Pavlus bu dünyadaki ya amı “yabancı diyarda Tanrı’dan uzak” bir 
ya am olarak niteliyor ve bu ayrılı ı a mayı ye liyor.
Biz halen imana göre ya ıyoruz, gözle görünenlere göre de il.
Kutsal Ruh Tanrı’nın bize güvencesi, gelecekteki yücelikten ilk 
paydır.
Rab’le tam bir payda lık özlemi duyan ve son yargıyı bekleyen 
Pavlus, Tanrı’yı ho nut etmek için her tür gayreti gösteriyor. 

Herkes için ölen ve dirilen için ya amak: 2.Korintliler 5:14-15. 
Mesih’te yyeni yaratılan insan: 2.Korintliler 5:17. 
Barı tırma haberi (2Ko.5:18-21): Pavlus bu habere kar ı sadakatsizlik 
edenlere uyarıda bulunuyor (2Ko.6:1; kr l. 2Ko.11:3-4; 13:5). Onun gö-
revi bu barı tırma haberini bildirmek (2Ko.6:3-10). 
2.Korintliler 6:14–7:1’deki uyarılar, kr l. 1.Korintliler 5:6–6:20; 10:14-
22.
“Gözya ı mektubu”nun Korintliler’e getirdi i acı faydalı oldu: 
2.Korintliler 7:8-12. 
Zengin olan ama bbizi sevdi i için yoksul olmayı seçen Mesih: 
2.Korintliler 8:9; kr l. Filipililer 2:6-7; Matta 8:20. 
Yeru alim kilisesi için toplanılan ba ı  (2Ko. 8-9): 

Elinde bol olanın, eksi i olanı tamamladı ı e itlik ilkesi: 
2.Korintliler 8:11-15. 
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Pavlus’un ba ı  paraları kapsamında gösterdi i özen ve koruma: 
2.Korintliler 8:20-21. 
Tanrı’nın ba ı lar konusundaki ilkeleri ve vaatleri: 2.Korintliler 
9:6-15.

Pavlus’un sürdürdü ü rruhsal sava : 2.Korintliler 10:3-5; 11:13-15. 
leride bu ölçülerin saçmalık oldu unu sergilemek için, ilkin kar ıtla-

rının ölçülerine indi i, sonunda geriye sadece Pavlus’un bundan gurur 
duydu u kendi zayıflı ı kalan, ““istihzalı (alaysı) konu ması”:
2.Korintliler 11:16–12:13. 
Tanrı’nın, kibirlenmemesi için Pavlus’a yükledi i aacılar ve Tanrı’nın,
Pavlus’un umut etti inden farklı yanıtlar verdi i Pavlus’un duaları:
2.Korintliler 12:7-10. 
Pavlus’un aalaysı konu ması: 2.Korintliler 12:13. 
Korintliler’in de erlendirmedi i, Pavlus’un öözverisi: 2.Korintliler 
12:15.
Pavlus’un bir sonraki ziyareti kapsamında kkaygıları: 2.Korintliler 
12:20-21.
Tekrar do ru yola dönmeleri konusunda ça rısıyla ba lantılı olarak, 
Pavlus’un sonuçtaki sert uuyarısı: 2.Korintliler 13. 

Galatyalılar’a Mektup 

Pavlus bu mektubu Galatya’da kendi kurdu u kiliselere yazıyor (Gal.4:13). 
Pavlus, ya .S. yakla ık 48-49 yıllarında (Elç.15’te sözü edilen Elçiler Kon-
seyi’nden kısa süre önce veya sonra) Roma’nın eyaleti Galatya’nın güne-
yinde ilk müjdeleme yolculu u sırasında kurdu u (kr l. Elç.13–14) kilise-
lere yazıyor. Ya da ikinci müjdeleme yolculu u sırasında Galatya’nın
kuzeyinde kurmu  olabilece i kiliselere yakla ık 54-56 yıllarında yazıyor.
Pavlus oradan ayrıldıktan sonra, Yahudilik’ten gelen Hristiyan vaizler ki-
liselere geldi ve kurtulu  için yasayı tutmanın ve sünnet olmanın gerekli-
li ini ö retmeye ba ladılar (Gal.6:12-13). Pavlus için bu sahte ö reti tüm 
Müjde’ye kar ıdır: E er bu vaizler haklıysa, Mesih bo una ölmü tür
(Gal.3:21). Galatya’daki Hristiyanlar bu ö retiyi izlerlerse, Mesih’le ili ki-
leri kopmu  ve Mesih’in lütfundan uzakla mı  olacaklardır (Gal.5:4). Ödün 
vermenin mümkün olmayaca ı bir durum oldu undan, Pavlus bu kap-
samda bu vaizlere ve sahte ö retilerine kar ı sertlikle kar ı çıkıyor
(Gal.1:8-9; 5:12). Bu sahte ö retiyi izleme görü ünde olan kiliseler de sert 
azar i itiyor (Gal.1:6-9; 3:1) ve tövbeye ça rılıyorlar (Gal.5:1). Bu kapsam-
da Pavlus elçilik yetkisini ve bildirdi i Haber’in Tanrı’dan kaynaklandı ı-
nı kuvvetli biçimde vurguluyor (Gal.1–2). 
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Anahtar Ayet 
Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın. Bir daha kölelik bo-
yunduru una girmeyin (Gal.5:1). 

Kurulu  düzeni 
Mektuba giri  1:1-5 
Pavlus’un elçilik yetkisi 1:6–2:21 
Yasa ya da iman 3:1–4:31 
Mesih’teki özgürlük 5:1–6:10 
Mektubun sonu 6:11-18 

Özellikle dikkat ediniz 
Galatyalılar 1:1-5’teki aalı ılmamı  giri :

Alı ılmamı  ölçüde sert, çünkü Galatyalılar’a ili kin herhangi bir 
övgü bulunmuyor; Galatyalılar’a yöneltilen azarlamaları izleyen 
ayetlerle kr l.
Pavlus henüz birinci ayette önemli rol oynayacak olan yetkisini 
vurguluyor.
Pavlus, mektubun konusu olarak önemli olan Mesih’teki kurtulu-
u, daha mektubun ba langıcında bildiriyor: Ayet 4 (kr l. Gal.4:3-

5:9).
Onu çarpıtanların Tanrı lâneti altında bulundu u, tek Müjde: Galatya-
lılar 1:6-8. 

Pavlus insanların de il Tanrı’nın onayını ve ho nutlu unu arıyor:
Galatyalılar 1:10. 
bildirisini insansal ö retiden de il, Tanrı’dan do rudan vahiy yo-
luyla aldı: Galatyalılar 1:10-24. 
Pavlus’un bildirdi i mesajı ve Müjde’yi yayma hizmeti Yeru a-
lim’deki ilk kilisenin söz sahibi inanlılarınca onaylandı: Galatyalı-
lar 2:1-10. 

Pavlus PPetrus’un korkak iikiyüzlülü ü konusunda hesap soruyor 
(Gal.2:11-14) ve bu davranı ına bir yanıt olarak Yahudilikten gelen 
inanlıların da yasanın i lerini tutmakla de il, Mesih’e olan iman aracı-
lı ıyla kurtulduklarını vurguluyor (Gal.2:15-21). 
“Yasanın i leri” (Gal.2:16; 3:2): Kendi gücüyle Tanrı önünde durabil-
mek (“do rulukla donatılma”) amacıyla yasanın gereklerini yerine ge-
tirme güdüsü. 
Çarmıh üzerinde MMesih’le ölmemiz. Artık O’nun bizde ya adı ı gerçe i
ve bizi seven ve ya amını bizim için feda edene imanla ya adı ımız



52 Yeni Antla ma Bilgisi 

ya am (Gal.2:19-20; 6:14-15). Yasayı yerine getirmekle Tanrı önünde 
do rulukla donatılabilseydik, Mesih bo una ölmü  olurdu (Gal.2:21). 
Pavlus’un iiman için ve yasanın gereklerini yerine getirmeye kar ı üç-
lü kanıtı:

Galatyalılar’ın kilise ya amları ve Pavlus’un iman deneyimleri bir 
kanıttır: Galatyalılar 3:1-5. 
Kutsal Yazı’nın kendisi bir kanıttır: Galatyalılar 3:6-14. 
Kurtulu  planındaki sıralama bir kanıttır. Bununla ba lantılı insan 
ya amından (Antla ma) bir örnek gösteriliyor: Galatyalılar 3:15-18. 

Hiç kimsenin tümüyle yerine getiremeyece i ve bu yüzden lanet geti-
ren yyasa.

Mesih bizi bu lanetten kurtardı ve brahim’e vaat edilen bereket-
ten pay verdi: Galatyalılar 3:10-14. 
Yasanın amacı, günahın gücünü yasanın çi nemesinde görülür 
kılmaktır: Galatyalılar 3:19-25; bu kapsamda kr l. Romalılar 3:19; 
5:20; 7:7-13. 

Mesih’te sahip oldu umuz, TTanrı çocukları olma yetkisi (Gal.3:23–
4:11).

Yasanın altında hapsedilmi  olmak yerine (3:23), Mesih aracılı ıyla
özgür ve ergen Tanrı çocuklarıyız.
Köleler de il, miras hakkı olan çocuklarız.
çimizde Tanrı’ya Baba diye seslenen Kutsal Ruh’a sahibiz; kr l.

Romalılar 8:15,26-27. 
Pavlus’un Galatyalılar’a ili kin kkaygısı ve a kınlı ı: Galatyalılar 4:8-
20.
sa Mesih inanlılarının hedefi dünyasal Yeru alim (ve bununla ili kide

bulunan eski antla manın kullu u) de il, tersine özgür göksel Yeru a-
lim’dir (yani, Tanrı’nın yeni dünyası): Galatyalılar 4:21-31 (kr l.
br.12:18-24; 13:14; Va.21:1–22:5). 
man aracılı ıyla do rulu a kavu ma ba ka hiçbir ilaveye gereksinim 

duymaz, daha ziyade kendi i leri aracılı ıyla bu do rulu a bir ey ek-
lemek isteyene yıkım getirir (Gal.5:1-12). Pavlus Müjde’nin mesajına
bu yolla yıkım getirenlerle tartı ıyor ve sert olarak onlara kar ı duru-
yor (Gal.5:12; Gal.1:8-9). 
Galatyalılar 5:15’teki çok kızgın  alay (istihza).
Yasadan öözgürlük ve lütfun ters anla ılması:

Pavlus’un vaaz etti i yasadan özgürlük ve iman aracılı ıyla lütufla 
kurtulu , artık Hristiyanlar istediklerini yapabilir, istemedi ini bı-
rakır ve bundan böyle yasanın bildirilerini de öneme almaları ge-
rekli de ildir yolunda yanlı  anla ılmamalıdır: Galatyalılar 5:13-14. 
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Pavlus kurtulu  için yasanın gereklerini yerine getirme zorunlulu-
una kar ı gelmektedir. Bundan böyle lütuf aracılı ıyla kurtulan-

lar Ruh’un gücü yardımıyla yasayı tutmalıdır. man sevgiyle etki-
sini gösterir (Gal.5:6). Galatyalılar 6:2’deki Mesih’in yasası ve 
Galatyalılar 6:9-10’daki iyilik yapmaktan usanmamak ça rısı ve 
Romalılar 8:1-4 aynı konudan söz eder. 

Kutsal Ruh’un gücüyle bencil ve Tanrı’ya isyan eden do amızı (“ben-
li i”) yenebiliriz: Galatyalılar 5:13-26. 

Kutsal Ruh’un “benli e” kar ı zafer dolu sava ı: Galatyalılar 5:16-
18; kr l. Romalılar 7:14–8:13. 
Benli in i leri: Galatyalılar 5:19-21. 
Kutsal Ruh’un ürünleri: Galatyalılar 5:22-23. 
Ruh’un bu ürünleri yasayla çeli miyor: Galatyalılar 5:23. 
“Benli imiz”  Mesih’le birlikte çarmıha gerildi: Galatyalılar 5:24. 
kr l. Galatyalılar 6:7-8. 

Günaha dü en inanlı karde lere kar ı tutumumuz: yumu aklıkla ve 
kibirlenmeden: Galatyalılar 6:1-5. 
Pavlus mmektubun sonunu kendi eliyle tamamlar: Galatyalılar 6:11-18. 

Efesliler’e Mektup 

Pavlus bu mektubu tutuklu bulundu u sırada (Ef.3:1; 4:1; 6:20), muhteme-
len Roma’da 60’lı yılların ba langıcında yazdı. Mektup, Efes’teki Mesih 
inanlılarına yöneliktir (Ef.1:1). Oradaki kilise Pavlus’un kentte geçirdi i
üç yıllık süre içinde (Elç.20:31), üçüncü müjdeleme yolculu u sırasında
kuruldu.
Efes önemli bir liman kentiydi ve Roma eyaleti Küçük Asya’nın ba ken-
tiydi. ehir Artemis’in (Diana) tapına ıyla ünlüydü. Tapınak çok gö üslü
do urganlık tanrıçasının dikili heykeliyle dünyanın yedi harikasından
biri sayılıyordu. Elçilerin leri 19. bölüm bize kentte ya ayan Hristiyanla-
ra kar ı bu tapınak kültünden hangi dü manlı ın do du unu ve büyücü-
lü ün ve okült uygulamaların ehirde ne ölçüde yaygın oldu unu açıklı-
yor. Bir di er tapınaksa Roma imparatorlarını yüceltmeye adanmı tı.
Bu arka plan bilgileri bize Efesliler’e Mektup’taki Mesih’in gücüne ve 
egemenli ine yapılan özel vurguyu açıklıyor (Ef.1:19-23; 4:8-10). çinde
bulundu u ruhsal sava  nedeniyle donatılması gereken (Ef.6:10-18) inan-
lılarda Mesih bu güç ve egemenlikle i liyor (Ef.1:19-20; 3:10-11, 20-21). 
Mektubun di er bir a ırlık noktası Pavlus’a bildirilen “giz”in açıklanma-
sında bulunuyor: Hristiyan toplulu undaki Yahudilik’ten ve uluslardan 
gelen inanlıların birli i: (3:3). 
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Anahtar Ayet 
Her eyi ayakları altına sererek O’na ba ımlı kıldı. O’nu her eyin üzerinde ba
olmak üzere kiliseye verdi. Kilise O’nun bedenidir, her yönden her eyi dolduranın
dolulu udur (Ef.1:22-23). 

Kurulu  düzeni 
Mektuba giri  1:1-2 
Mesih’in kilisesinin sırrı 1:3–3:21 
Mesih’in kilisesinin pratikteki ya amı 4:1–6:20 
Mektubun sonu 6:21-24 

Özellikle dikkat ediniz 
Kiliseye ili kin ö reti:

Beden: Efesliler 1:22-23; 2:16; 4:7-16. 
Yahudi ve uluslardan gelen inanlılar Mesih’te birlik olu turuyor:
Efesliler 2:11-22. 
Bu birlik kurtulu  planının amacı ve imdi açıklanan sır: Efesliler 
1:8-10; 3:1-13. 
Peygamberlerin ve elçilerin temeline kurulu tapınak, Mesih Kö e
Ta ı’dır: Efesliler 2:20-22. 
Kilise Tanrı’yı yüceltmelidir: Efesliler 3:10,21. 
Ruhsal arma anların çe itlili inde kilisenin birli i: Efesliler 4:1-16. 
Evlilikle yapılan kıyaslama: Efesliler 5:21-33. 

Evlilik, aile ve i  konularına ili kin ö reti: Efesliler 5:21–6:9. 
nanlıların dünyanın kurulu undan önce seçildikleri ö retisi: Efesliler 

1:4-5, 11,18; 3:11; 4:1-4. 
Efesliler 1:15-23 ve 3:14-21’de yer alan iiki dua:

Yinelenen ifade, “yüceli ine övgü”: (Ef.1:6, 12,14). 
Tanrı sevgisini daha derin anlayabilmemiz için Pavlus’un dile i:
(Ef.3:18-19).
Tanrı O’ndan dileyebilece imizden ya da dü ünebilece imizden
çok daha fazlasını yapabilir (Ef.3:20). 

Efesliler’e Mektup’ta sıklıkla kullanılan ““Mesih’te” ifadesi: (Örnek: 
Ef.1:10; 2:10; 3:6). 
“Ölü” ve söz dinlemez imansızları kurtaran ve onları Mesih’le birlikte 
diriltip göksel yerlerde oturtan TTanrı’nın acıması: Efesliler 2:1-7. 
Tanrı’nın bizler için önceden hazırladı ı iyi i leri yapabilmek için, i -
ler olmadan llütufla kurtulu : Efesliler 2:8-10. 
Mesih’te yeni ya am, eski insanı çıkarmak, yeni insanı giyinmek: Efes-
liler 4:17-24. 
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Yeni ya amın somut nasıl olması gerekti i konusuna açıklık getiren 
buyruklar: Efesliler 4:25 - 5:20; Örnek: 

Kutsal Ruh’u üzmek konusunda uyarı: Efesliler 4:30. 
Mesih ba ı ladı ı için, ba ı lamamız gerekti i ça rısı: Efesliler 
4:32.
Mesih bizi sevdi i için, sevme ça rısı: Efesliler 5:2. 
Bir tür putperestlik olan açgözlülük: Efesliler 5:5; kr l. Matta 6:24; 
19:16-26.
Her zaman Tanrı iste ini arama ça rısı: Efesliler 5:10. 
Kalan zamanı akıllı yolda kullanma ça rısı: Efesliler 5:15-18. 
Kutsal Ruh’la dolun ça rısı: Efesliler 5:18. 
Her vakit ve her ey için ükretme ça rısı: Efesliler 5:20. 

nanlının içinde bulundu u rruhsal sava : Efesliler 6:10-18. 

Filipililer’e Mektup 

Filipi kilisesi Pavlus tarafından ikinci müjdeleme yolculu u sırasında Av-
rupa kıtasındaki ilk kilise olarak kuruldu (Elç.16:6-40). Filipi Roma’nın
Makedonya eyaletinde stratejik açıdan önemli bir ticaret kentiydi. Pav-
lus’un orada bulunan kiliseyle özel bir candan ili kisi vardı (Flp.1:7-8). 
Zaman zaman parasal yardımlarını kabul etti i tek kiliseydi (Flp.4:15; 
2Ko.11:9). Pavlus cezaevindeyken (Flp.1:7, 12-26), kilise ahsen onu des-
teklemesi için, aynı zamanda kilisenin ba ı larını da beraberinde getiren 
Epafroditus’u onun yanına gönderdi. Pavlus bunun üzerine Filipililer’e 
olan mektubu yazdı:

Yaptıkları ba ı  için te ekkür etmek ve aldı ını belirtmek için: Filipili-
ler 4:10-20. 
Geçirdi i a ır hastalık sonrası Filipi’ye geri gönderdi i Epafroditus’a 
refakat mektubu olarak: Filipililer 2:25-30. 
Ki isel ve hukuksal durumuna ili kin bilgilendirmek ve böylece onları
kendi içinde bulundukları durumda te vik etmek amacıyla: Filipililer 
1:12-30.
Timoteos’un ziyaretini ve tez zaman sonra kendisinin de onları ziya-
ret edebilece ini bildirerek umutlarını dile getirmek için: Filipililer 
2:19-24.
Pavlus’un Galatyalılar’a Mektubu’ndaki uyarılara benzeyen sahte ö -
retmenlere kar ı kiliseyi uyarmak amacıyla (kr l. oradaki açıklamalar-
la): Filipililer 3. 
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Pavlus bu sırada cezaevinde ve idam tehlikesi altında olmasına kar ın,
mektupta gördü ümüz içtenlikle birlikte, mektubun ana konusu olan se-
vinç de (1:4, 18,25; 2:2, 17-18, 28-29; 3:1; 4:1, 4,10) kayda de er.
Filipililer’e Mektup muhtemelen Pavlus’un Roma’da tutuklu bulundu u
sırada .S. 60-62 yıllarında olu tu (Flp.1:13; 4:22). 

Anahtar Ayet 
Rab’de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin! (Flp.4:4). 

Kurulu  düzeni 
Mektuba giri  1:1-11 
Elçinin u anki durumu 1:12-26 
Kiliseye uyarılar 1:27–2:18 
Hizmet arkada larından haberler 2:19-30 
Di er uyarılar ve ikazlar 3:1–4:9 
Filipililer’in ba ı ına te ekkür 4:10-20 
Mektubun sonu 4:21-23 

Özellikle dikkat ediniz 
Pavlus’un Filipi kilisesine ili kin ggüven dolulu u (Flp.1:6) ve kilise için 
duası (Flp.1:9-11). 
Ba kalarının yanlı  güdülerine kar ın Müjde’nin yayılmasına neden 
olan, Pavlus’un ttutuklulu u: Filipililer 1:12-20. 
Pavlus’un ümit dolulu u ve O’nu yüceltmek için MMesih adına ölmeye 
hazır olu u: Filipililer 1:19-26. 

Pavlus ölümde kazanç görüyor: Filipililer 1:21-23. 
ste i yine de hayatta kalmak yolunda: Filipililer 1:21-26. 

Kilisenin Müjde için sürdürdü ü mmücadele ve bununla ba lantılı ola-
rak Mesih için acılar çekme ayrıcalı ı: Filipililer 1:27-30. 
Pavlus’un ça ırdı ı ve bu kapsamda Mesih’i ölçüt gösterdi i, aalçakgö-
nüllülükten etkilenen birlik: Filipililer 2:1-12. 

Mesih her eyde Tanrı’ya e itti.
Ama bu e itli e sımsıkı sarılmadı, kul özünü alıp, insanlarla e itli-

e girerek insan biçiminde dünyaya geldi. 
Tanrı’ya kar ı sadık bir ekilde kendisini çarmıh ölümüne dek al-
çalttı.
Bu nedenle Tanrı O’nu her eyin üzerine yükseltti ve bir gün tüm 
insanların ve dünyanın görünmez ruhsal güçlerinin önünde e il-
mesi gereken Rab kıldı.
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Tanrı lütfuyla çevrili iinsan i leri ve Tanrı lütfunun insanın i lerinde
nasıl etkin olması gerekti i: Filipililer 2:12-13. 
Mesih’i kazanmak için artık hepsini süprüntü sayan PPavlus’un insan-
sal üstünlükleri ve icraatı: Filipililer 3:1-11. 
Pavlus’un ula maya çabaladı ı hhedef: Filipililer 3:12-21. 
Kaygılar kar ısında do ru tutum: Filipililer 4:6-7. 
Pavlus TTanrı gücüyle ya amın her ko ulunun üstesinden geliyor: Fili-
pililer 4:11-13. 

Koloseliler’e Mektup 

Kolose di er kentlerle kar ıla tırıldı ında, Küçük Asya’da (Anadolu’da) 
önemsiz küçük bir ehirdi. Oradaki kilise Pavlus tarafından de il, Pav-
lus’un yakın hizmet arkada ı oldu u görülen (kr l. Flm.23) Epafras tara-
fından kuruldu (Kol.1:7). Pavlus mektubu kiliseye Tihikos (Kol.4:7) ve Oni-
simos (Kol.4:9; kr l. Flm.) aracılı ıyla iletir; tutuklulu u (muhtemelen .S.
60-62 yıllarındaki Roma’daki tutuklulu u) hakkındaki olup bitenlerle ilgili 
ayrıntılı bilgiyi de sözlü olarak kiliseye ula tıracaklardır (Kol.4:7-10). çe-
rik ve dil bakımından Efesliler’e Mektup’a oldukça benzerlik gösteren 
mektubun yazılmasındaki gerekçe, Kolose’de yayılan tehlikeli bir sahte 
ö retidir. Epafras’ın Kolose’deki olaylara ili kin Pavlus’u bilgilendirdi i
anla ılıyor (Kol.1:7-8; 4:12), bunun üzerine Pavlus kendisini ahsen tanı-
mayan (Kol.2:1) kiliseye yönelerek onlara yazıyor. Kiliseye yazılan mek-
tuptan, ona kar ı mücadele verilen sahte ö retinin içeri i ve olu um ekli
a a ıda verildi i kapsamda yeniden tespit edilebilir: 

Dünyaya kozmik güçler hükmeder. nsan onları saymakla, arınma ve 
yiyecek kurallarını yerine getirmekle, bayramları tutmakla ve kendi 
bedenine eziyet çektirmekle bu güçleri lehte etkilemeliydi. 
Sünnet kurtulu un gereklili i olarak talep ediliyordu. 
Muhtemelen bu sahte ö reti Yunan felsefesinin ve Yahudi gelenekle-
rinin elementleriyle birle mi ti.
Ö retmenler bu güçlerin görümler aracılı ıyla kendilerine verdi i üs-
tün anlayı a dayanıyorlardı.

Pavlus bu sahte ö retinin kar ısına Mesih’in büyüklü ünü ve gücünü di-
kiyor. Çarmıhtaki ölümü aracılı ıyla bu güçlere kar ı zafer kazanmı  ve 
inanlıları onların egemenli inden özgür kılmı tı. Mesih dı ında daha üs-
tün anlayı  yoktur: Bilgeli in ve bilginin tüm hazineleri O’nda saklıdır
(Kol.2:3).

Anahtar Ayet 
Tanrılı ın bütün dolulu u bedence Mesih’te bulunuyor (Kol.2:9). 
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Kurulu  düzeni 
Mektuba giri  1:1-14 
Mesih’in ve kilisenin yüceli i 1:15-29 
Sahte ö retiye kar ı 2:1-23 
Mesih’te yeni ya am 3:1–4:6 
Mektubun sonu 4:7-18 

Özellikle dikkat ediniz 
Mesih:

Biz O’nun egemenli i altındayız ve karanlık güçlerinin yetkisinden 
özgür kılındık: Koloseliler 1:13-14; 2:20. 
O’nun aracılı ıyla kurtulu a, yani suçlarımızın ba ı lanmasına sa-
hibiz: Koloseliler 1:14. 
görünmeyen Tanrı’nın görünen ki ili idir: Koloseliler 1:15. 
Görünen ve görünmeyen her ey O’nun aracılı ıyla yaratılmı tır
ve son hedefini O’nda bulur: Koloseliler 1:16-17. 
kilisenin ba ıdır: Koloseliler 1:18; 2:19. 
Ölüler arasından ilk do an, yeni ya ama ilk ula andır: Koloseliler 
1:18.
Tanrı’nın tüm dolulu u O’nda konut kurmu tur ve bize bundan 
pay vermektedir: Koloseliler 1:19,27; 2:9-10; 3:4. 
Çarmıhta akan kanı aracılı ıyla esenlik sa ladı ve barı mayı ola-
naklı kıldı: Koloseliler 1:20-23. 
Tanrı önünde yetkin olmanın tek yolu O’dur: Koloseliler 1:28. 
tanrısal gizdir ve bilginin ve bilgeli in tüm hazineleri O’nda saklı-
dır: Koloseliler 2:2-3. 
varlı ımızı aldı ımız Rab’dir: Koloseliler 2:6. 
Her yönetimin ve hükümranlı ın ba ı O’dur, onlar üzerine zafer 
kazanandır: Koloseliler 2:10,15. 
Bizler vaftizde O’nunla birlikte gömüldük ve dirildik: Koloseliler 
2:11-13.
Günahlarımız nedeniyle bizi suçlu çıkaran borç senedini çarmıha
çakarak ortadan kaldırdı: Koloseliler 2:14. 
Tanrı O’na sa ındaki eref yerini verdi: Koloseliler 3:1. 

Yeryüzündekileri de il, ggöksel olanları dü ünmemiz konusundaki 
ça rı: Koloseliler 3:1-4. 
Eski insanı üzerimizden çıkarıp yeni insanı giyinmek ve bunun neti-
cesindeki ya amı ya amak: Koloseliler 3:5-17. 
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Hristiyan toplulu un dı ında olanlara kar ı nazik bir ekilde iiman ko-
nusunda bilgi vermek ve herkese uygun yanıtı  vermek konusundaki 
ça rı: Koloseliler 4:5-6. 

Selanikliler’e 1. Mektup 

Roma eyaletindeki Makedonya’nın ba kenti olan Selanik’teki kilise, Pav-
lus tarafından Silas’la yaptı ı ikinci müjdeleme yolculu u sırasında ku-
ruldu. Pavlus ve Silas kenti gece kaçarcasına terk etmeliydiler, çünkü Ya-
hudiler halkı onlara kar ı ayaklandırmı lar ve onları kentin yetkililerine 
ikayet etmi lerdi (Elç.17:1-15). Yeni kurulan kilise, kurucularının oradan 

ayrılmasının ardından kendi halkı tarafından devam eden dü manlıklara
ve baskılara maruz kaldı. Pavlus kilise için kaygılandı ından, toplulu u
baskılar kar ısında cesaretlendirmek ve dü manlıklara ra men kilisenin 
imanlarına sımsıkı sarılıp sarılmadıklarını kendisine rapor etmesi için 
Timoteos’u Selanik’e gönderdi. Timoteos Selanik’ten iyi haberleri ve 
muhtemelen bununla ba lantılı olarak da genç toplulu un bazı sorularını
geri getirdi. Pavlus bunun üzerine Selanikliler’e 1. Mektup’u yazdı. Mek-
tupta kilisenin sa lam, sarsılmaz imanı hakkındaki sevincini dile getiri-
yor ve onlara ya adıkları dü manlıkların Tanrı tasarısına ait oldu unu
açıklıyor. Baskı altındaki inanlılar olarak, Eski Antla ma peygamberleriy-
le, Pavlus’la ve her eyden önce sa’nın kendisiyle aynı sırada bulunuyor-
lar (1Se.2:13–3:11). 
Timoteos’un Pavlus’a iletti i kilisenin sorularından biri, anla ıldı ına gö-
re bu arada ölen kilise üyelerine ili kin olmalı, ki bu nedenle Mesih’in 
ikinci geli i ve ölülerin dirili i konuları Selanikliler’e 1. Mektup’ta önemli 
rol oynamaktadır (1Se.4:13–5:11). 
Pavlus bu mektubu .S. yakla ık 50 yılında, muhtemelen Korint kentinden 
yazdı (kr l. Elç.18:5). 

Anahtar Ayet 
Esenlik kayna ı olan Tanrı’nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canı-
nız ve bedeniniz Rabbimiz sa Mesih’in geli inde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere 
korunsun. Sizi ça ıran Tanrı güvenilirdir; bunu yapacaktır (1Se.5:23-24). 

Kurulu  Düzeni 
Mektuba giri  1:1 
Kilise için te ekkür 1:2-10 
Selanik’teki hizmeti sırasında Pavlus’un tutumu 2:1-12 
Kilisenin baskılardaki sarsılmazlı ı 2:13–3:13 
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Kutsal ya am sürme konusundaki uyarı 4:1-12 
Mesih’in ikinci geli ine ili kin 4:13–5:11 
Di er uyarılar 5:12-22 
Mektubun sonu 5:23-28 

Özellikle dikkat ediniz 
Pavlus’un genç kiliseye öövgüsü: 1.Selanikliler 1:2-10; 3:6-10; 4:9-10. 
Kendine hizmet edenlerin yyüreklerini sınayan Tanrı: 1.Selanikliler 
2:4.
Pavlus ve Silas’ın ssevgi ve alçakgönüllülükle Selanikliler’e Müjde’yi 
ula tırmaları (bir anne gibi) ve ya amlarını onlarla payla maları:
1.Selanikliler 2:7-8. 
Tanrı’ya yara an ya amı sürdürmeleri konusunda tte vik ve uyarı (bir 
baba gibi): 1.Selanikliler 2:11-12. 
Tanrı sözünün etkinli i: 1.Selanikliler 2:13. 
Kutsal ya am ya ama konusunda uyarı ve bununla ba lantılı ikaz: 
1.Selanikliler 4:1-8. 
Düzenli ya am sürme konusunda uyarı ve kendi geçimlerini sa lamak
için çalı maya hazır olmaları: 1.Selanikliler 4:11-12; 5:14. 
Mesih’in ikinci geli ine ili kin ö reti:

Tanrı’nın yargısından bizi kurtaracak olan ölümden dirilmi  Olan’ı
gökten bekleyi : 1.Selanikliler 1:10. 
Pavlus yargı günü kurdu u kilise hakkında övünç duymak istiyor: 
1.Selanikliler 2:19-20. 
kinci geli  gününe dek Tanrı’nın kilise üyelerine sa ladı ı ruhsal 

büyüme ve geli me: 1.Selanikliler 3:12-13. 
Mesih’in ikinci geli inde ya ayan inanlılarla ölenlerin birle meleri:
1.Selanikliler 4:13-18. 
Mesih’in ikinci geli i önünde tutularak ya anan ı ıktaki ya am:
1.Selanikliler 5:1-11. 
Pavlus kiliseyi dalgalanmalara çekmek istemiyor, tersine onları
te vik ve teselli ediyor; aynısını kendi aralarında da yapmalılar:
1.Selanikliler 4:13,18; 5:11. 

Kilisede hizmet verenlere saygı gösterilmesi iste i: 1.Selanikliler 5:12.f 
Ruh’u i leyi ini söndürmeme, ama peygamberlik sözlerini eksiksiz 
sınama ve sadece iyi olana tutunma konusunda ikaz: 1.Selanikliler 
5:19-22.
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Selanikliler’e 2. Mektup 

Pavlus bu mektubu muhtemelen Selanikliler’e 1. Mektup’tan kısa süre 
sonra yazdı (kr l. Selanikliler’e 1. Mektup’a ili kin açıklamalarla). lk mek-
tubunda de indi i bir sorun iddetlenmi  görünüyor ve elçi bunun üzeri-
ne yeniden tepki gösteriyor: Bazı kilise üyeleri günlük görevlerini tüm-
den savsaklıyor: Geçimleri için çalı mayı bırakmı lar ve i e yaramaz 
halde bo  geziyorlar (2Se.3:6-16; kr l. 1Se.4:11-12; 5:14). Belki de bu tutum 
Selanikliler’e 1. Mektup’un yanlı  anla ılmasından kaynaklanmı  olabilir: 
Kilisede bu esnada Mesih’in ikinci geli inin çok yakında oldu u dü ünü-
lüyordu. Mesih yarın gelecekse neden ve niçin çalı ılmalıydı? Bu duruma 
kar ı Pavlus Selanikliler’e 2. Mektup’ta dünyanın sonundan önce daha 
neler olması gerekti ini vurguluyor, yani Rab’bin günü çok kısa bir za-
manda gelmeyebilir (2Se.2:1-12; kr l. 1Se.5:1-11). 

Anahtar Ayet 
Rab’bin gününün geldi ini ileri süren herhangi bir ruh, bir söz ya da bizden gel-
mi  gibi gösterilen bir mektup hemen aklınızı karı tırmasın, sizi tela landırmasın
(2Se.2:2).

Kurulu  düzeni 
Mektuba giri  1:1-2 
Mesih yargı için geliyor 1:3-12 
Mesih Kar ıtının (Deccal’ın) ortaya çıkı ı 2:1-12 
Sarsılmama konusunda uyarı 2:13–3:5 
Çalı mak konusunda uyarı 3:6-15 
Mektubun sonu 3:16-18 

Özellikle dikkat ediniz 
Son yargıya ili kin ö reti: 2.Selanikliler 1:3-12: 

Baskılar kilisenin bakı larını son yargıya ve Tanrı’nın yeni dünya-
sına çevirmelidir. 
zaman imdi kilisenin acılarına acı katan baskılar çekecek, ama ki-
lise tüm acılardan kurtarılacaktır.
Bu nedenle Mesih’in ikinci geli i günü, kar ılık bulma günüdür: 
sa’nın Müjdesi’ni itaatle kabul etmeyenler üzerine ceza olarak 

sonsuz yıkım gelecektir. 
Aynı zamanda Mesih Müjde’ye iman edenlerce onurlandırılacak ve 
co kuyla kar ılanılacaktır.
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Pavlus, Tanrı’nın Selanikliler’i bu ça rıya yara ır kılması için dua 
ediyor.

“Yasa tanımaz adam” Mesih dü manına (Mesih kar ıtı, Deccal) ili kin
ö reti: 2.Selanikliler 2:1-12 (kr l. Va.13; 19:11–20:10): 

Rab’bin günü henüz gelmedi; daha önce sıralanan u olayların ger-
çekle mesi gereklidir: 
Tanrı dü manı, Mesih’in ikinci geli inden önce ortaya çıkmalı ve 
insanları Tanrı’dan uzakla tırmalıdır.
Tanrı’ya isyan etme gücü imdi de i lerlikte olsa da, henüz saklıdır;
birisi ya da bir ey onu tutmaktadır (en olası yorum: Tanrı’nın
kendisi).
Belirlenen zamanda Tanrı dü manı açıkça ortaya çıkacak ve Tanrı
oldu unu savlayacaktır.
Ortaya çıkı ı eytan’ın gücüyle olacak, Tanrı gerçe ine inanma-
yanları kandırmak amacıyla onun aracılı ıyla mucizeler gerçekle -
tirecektir.
Mesih’in ikinci geli inde Deccal yok edilecektir: Mesih onu a zının
solu uyla öldürecektir. 

Ça rısında sarsılmaz durumda kalmak için kkilise Pavlus’un ve hizmet 
arkada larının kendilerine ö rettiklerini uygulamalıdır: 2.Selanikliler 
2:13-17.
Kiliseyi peki tirip onu kötülükten koruyacak TTanrı sadakatinin vaadi:
2.Selanikliler 3:3 
Pavlus’un kendi ya amıyla altını çizebildi i, ççalı ma ve düzenli ya am
sürdürme artı: 2.Selanikliler 3:6-15. 

Pastoral (Kilise çobanlarına özgü) Mektup-
lar

Timoteos’a 1. Mektup, Timoteos’a 2. Mektup ve Titus’a Mektup Pastoral 
Mektuplar (kilise çobanlarına özgü mektuplar) olarak adlandırılırlar. Pav-
lus bu mektuplarda kiliseye “Çoban” (Latince: Pastor) atanan iki yakın
hizmet arkada ına, hizmetleri ve kilisenin ya amına ili kin buyruklar 
vermektedir.
Pavlus bu mektupları gözlerini ya ama kapamadan kısa süre önce yazdı.
Pavlus’un önceden yaptı ı ve Elçilerin leri’nde yazılı müjdeleme yolcu-
luklarındaki olaylarla Pastoral Mektuplar’da verilen bilgileri uyuma ge-
tirmek mümkün de ildir. Bu nedenle, Pavlus’un Elçilerin leri’nde yazılı
Roma tutuklulu undan sonra yeniden serbest bırakıldı ını ve ba ka ha-
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ber gezileri yapmı  oldu u varsayılabilir. Daha sonra Roma’da tekrar tu-
tuklanmı  ve aktarılan eski bilgilere göre bu idamıyla sonuçlanmı tı.
Bu kurama göre Pastoral Mektuplar 62 ile 67 yılları arasında kaleme 
alınmı tır. Timoteos’a 2. Mektup’un yazılı ı sırasında Pavlus cezaevinde-
dir ve kısa süre sonra gerçekle ecek idamını beklemektedir (2Ti.4:6-8). 
Pavlus Pastoral Mektuplar’da evden eve dola an ve Mesih inanlılarını Me-
sih’ten uzakla tıran sahte Yahudi ö retmenlere (Tit.1:10) kar ı durma 
konusunda buyruklar vermektedir (1Ti.5:13-14; 2Ti.3:6-7; Tit.1:11). 
Üstün bilgiye (1Ti.6:20) sahip olduklarını ve dirili in gerçekle ti ini bile 
(2Ti.2:18) savlıyorlardı.
Dünyadan elini ete ini çekmeyi (dervi  ya amını) ö retiyorlardı: Evlen-
memek, bedeni eziyet çektirerek ona hakim olmak ve yiyeceklere ili kin
kurallar gibi ... (1Ti.4:3,8). 
“Bilgi”lerinin bir a ırlık noktası, EA’nın soya açlarına dayandırdıkları
kurgulardı (1Ti.1:4; 4:7; 2Ti.4:4; Tit.1:14; 3:9). 
Yasa üzerindeki tartı malar da rol oynuyordu (Tit.3:9; 1Ti.1:7). 
Sahte ö retmenler ö retilerinin kar ılı ında kendi ceplerini doldurmayı
umut ediyordu (1Ti.6:3-10; Tit.1:11). 
Pavlus Timoteos ve Titus’a bu sahte ö retiden uzak kalmayı ve bu ö reti-
nin savunucularıyla tartı malara ve münaka alara girmemelerini ö ütlü-
yor. Bunun yerine açıklıkla ve cesaretle gerçek haberi vaaz etmeliler (Ör-
nek: 2Ti.2:14-26). 

Timoteos’a 1. Mektup 

Pavlus Efes kilisesinde bıraktı ı hizmet arkada ı Timoteos’a yazıyor
(1Ti.1:3). Umudu Timoteos’u kısa zaman içinde ziyaret edebilmektir. Bu 
ziyaret bir süre daha gecikebilece inden, diri Tanrı’nın kilisesinde nasıl
davranılması gerekti i konusunda Timoteos’a talimatlar veriyor 
(1Ti.3:14-15). (bkz. Pastoral Mektuplar giri  yazısı).

Anahtar Ayet 
Kendine ve ö retine dikkat et, bu yolda yürümeye devam et. Çünkü bunu yap-
makla hem kendini hem de seni dinleyenleri kurtaracaksın (1Ti.4:16). 

Kurulu  düzeni 
Mektuba giri  1:1,2 
Timoteos’a verilen görev 1:3-20 
Kilise ya amına ili kin sorular 2:1–3:16 
Sahte ö retiler konusunda uyarı;
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Timoteos’a buyruklar ve ikaz 4:1–6:21 

Özellikle dikkat ediniz 
Kiliseye verilen her dersin amacı: pak yürek, temiz vicdan, içten 
imandan kaynaklanan sevgi: 1.Timoteos 1:5. 
Günahlıları kurtarmak için dünyaya gelen sa Mesih – Pavlus’un bu 
konuda en iyi örnek olu u: 1.Timoteos 1:12-17. 
Duanın önemi: Kilisenin tüm insanlar için, böylelikle kilise Tanrı
önünde huzur dolu ve dürüst bir ya am sürdürebilsin diye özellikle 
ba ta bulunan yöneticiler için dua etmesi Tanrı dile idir: 1.Timoteos 
2:1-3.
Tüm insanların kurtulup gerçe i bilme a amasına gelmesini isteyen 
Tanrı: 1.Timoteos 2:4. 
manın merkezi içeri ini özetleyen ttanıklıklar:

1.Timoteos 2:5-6. 
1.Timoteos 3:16. 
1.Timoteos 6:15-16. 

1.Timoteos 2:11-15’teki kkadınlara ili kin buyruklar: Bu buyruklar ar-
dında sahte ö retiye kar ı tutum yatıyor olmalı: bu ö reti evlili i ya-
saklıyordu (1Ti.4:13) ve kadınlarca evden eve ta ınıyordu (1Ti.5:13-15; 
2Ti.3:6-7; kr l. 1Ko.14:33-35 açıklamasıyla).
Gözetmenlerin (Piskoposlar) (kilise önderleri, Timoteos’a 1. Mektup 
3:1-7) ve kkilise görevlilerinin (Diyakon) sahip olması gereken nnitelik-
lere ili kin talep (1.Timoteos 3:8-13). 

ükranla faydalanıp tadını çıkarabilece imiz TTanrı’nın yaratılı ı:
1.Timoteos 4:4-5. 

imdiki ve gelecekteki ya am için iitaatin bereketi: 1.Timoteos 4:8. 
Timoteos’un kilise için öörneklik i levi: 1.Timoteos 4:12-16. 
Kutsal Yazılar’dan okumak, ö üt vermek ve ö retmek konusundaki
ça rı: 1.Timoteos 4:13. 
Ailemize kar ı sorumluluk: 1.Timoteos 5:4,9. 

çinin ücret hakkı: 1.Timoteos 5:17-18. 
Sürekli ortaya çıkan mmide sorunu konusunda Pavlus’un Timoteos’a 
ö üdü:
1.Timoteos 5:23: Pavlus Timoteos’un ya amında ne onun iyile mesini
engelleyen gizli bir günah arıyor, ne hâlâ hasta oldu u için onu az 
iman etmekle suçluyor, ne de ifa bulmak için daha çok dua etmesini 
buyuruyor. Tam aksine, sorununa basit bir çare gösteriyor. 
Yanlı  kazanma hırsı konusunda uyarı (burada, sahte ö retmenler ör-
ne inde gösteriliyor): 1.Timoteos 6:6-10. 
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Zenginlik konusunda ddo ru tutum: 1.Timoteos 6:17-19. 
Timoteos’a ki isel sesleni : 1.Timoteos 6:11-16. 

Timoteos’a 2. Mektup 

Bu mektup, Elçi Pavlus’un bize olan vasiyetnamesi gibidir. Bu mektubu 
Roma’dan (2Ti.1:8, 16-17) cezaevinden, o sırada daha Efes’te bulunan 
hizmet arkada ı Timoteos’a (kr l. 2Ti.1:16,18 ile 4:19) yazıyor. Timoteos 
en kısa zamanda, o an yanında refakatçı olarak yalnız Luka bulunan 
(2Ti.4:9-13,21) Pavlus’un yanına gelmelidir. Pavlus bu tutuklulu u sıra-
sında mahkeme önünde ilk savunmasını yaptı ında herkes onu terk et-
mi ti (2Ti.4:16). Pavlus ba kentteki davasının “bütün uluslara” Müjde’yi 
ilan edebilmesi için fırsat olaca ı beklentisinde ve hizmetini bu yolla ta-
mamlama isteminde (2Ti.4:17). Amacına ula tı ını biliyor ve ehit olarak 
ölece ini hesap ediyor: Çünkü kanım adak arabı gibi dökülmek üzere. Benim 
için ayrılma zamanı geldi. Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarı ı bitirdim, imanı
korudum (2Ti. 4:6-7). (bkz. Pastoral Mektuplar giri  yazısı).

Anahtar Ayet 
Bunun için Rabbimiz’e tanıklık etmekten de O’nun u runa tutuklu bulunan ben-
den utanma. Tanrı’nın gücüyle Müjde u runa benimle birlikte sıkıntıya gö üs ger
(2Ti.1:8).

Kurulu  düzeni 
Mektuba giri  1:1,2 
Sadık olma ve sıkıntılara gö üs germe konusunda uyarı 1:3–2:13 
Sahte ö retmenlere kar ı durma konusunda uyarı 2:14–3:9 
Elçinin örnekli i ve vasiyeti 3:10–4:8 
Mektubun sonu 4:9-22 

Özellikle dikkat ediniz 
Tanrı’nın bize verdi i ggüç, sevgi ve özdenetim ruhu: 2.Timoteos 1:7. 
manın merkezi içeri ini özetleyen ttanıklıklar: 2.Timoteos 1:9-10 ve 

2.Timoteos 2:11-13. 
Ruhsal ço altma ilkesi: 2.Timoteos 2:2. 
Ruhsal hizmet konusunda üç resimleme ve bununla ba lantılı üç ifa-
de: asker, sporcu, çiftçi: 2.Timoteos 2:3-7. 
Pavlus’un seçilmi ler u runa gö üsledi i aacı: 2.Timoteos 2:9-10. 
Timoteos’un ssahte ö retmenlere kar ı gelece i yol ve yöntem: 
2.Timoteos 2:14-26. 
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Dünyada iiçinde ya adı ı zamanı son günler olarak nitelemesi ve sahte 
ö retmenlerin tanıtımı: 2.Timoteos 3:1-9. 
Kutsal Yazılar’ın esinleme oldu u ö retisi: 2.Timoteos 3:15-17: 

Kutsal Yazılar Tanrı tarafından verildi, öyleyse “esinlendi”. 
Kutsal Yazılar de il, sa Mesih’e iman kurtarıyor, ama Kutsal Yazı-
lar sa aracılı ıyla olan bu kurtulu a giden yolu gösteriyor. 
Bu nedenle Kutsal Yazılar imanda ö retmek, yanlı  yolda olanları
çürütmek ve do ru yola iletmek ve Tanrı’ya yara an bir ya ama
e itmek konusunda yararlıdır.
Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi i  için donatılmı  olarak yetkin olur
(2Ti.3:17).

Pavlus’un vasiyeti: sa Mesih’in Müjdesi’ne sadık, yılmadan, tüm 
adanmayla ve bununla ba lantıda olan acıları da vaaz etmesi konu-
sunda Pavlus’un Timoteos’a etkili son sesleni i: 2.Timoteos 4:1-5. 
Ya am hedefine ula mı  olan Pavlus: 2.Timoteos 4:6-8. 

Titus’a Mektup 

Pavlus Titus’u oradaki kiliselere ihtiyarlar ataması ve kendisinin ba lattı-
ı kilise olu turulması çabalarını sonuçlaması için Girit’te bıraktı (Tit.1:5). 

Pavlus’un di er iki hizmet arkada ı Girit’e ula ır ula maz, Titus Korint’in 
yakla ık 250 km kuzey batısındaki bir liman kenti olan Nikopolis’te Pav-
lus’la bulu malıdır (bkz. Pastoral Mektuplar giri  yazısı).

Anahtar Ayet 
yi olanı yaparak her konuda onlara örnek ol. Ö reti inde dürüst ve a ırba lı ol, 

kimsenin kınayamayaca ı do ru sözler söyle. Öyle ki bize kar ı gelen, hakkımızda
söyleyecek kötü bir söz bulamayıp utansın (Tit.2:7-8). 

Kurulu  düzeni 
Mektuba giri  1:1-4 
Titus’un Girit’teki görevi 1:5-16 
Kilisedeki düzene ili kin buyruklar 2:1–3:11 
Mektubun sonu 3:12-15 

Özellikle dikkat ediniz 
Pavlus’un hizmetinin içeri ini özlü olarak dile getirdi i bba langıç se-
lamı: Titus 1:1-3 
htiyarlar atanması konusundaki buyruklar: Titus 1:5-9. 
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Pavlus’un peygamber olarak niteledi i (en azından bu noktada) ve 
sözlerinin do ru oldu unu ifade etti i, KKnossos kentinden Giritli ozan 
Epimenides’den (yakla ık .Ö. 600)  alıntı: Titus 1:12. Pavlus da Ati-
na’daki konu masında Epimenides’ten sözler kullanıyor. Pavlus’un 
Elç. 17:28 kullandı ı alıntı sözleri “O’nda ya ıyor ve hareket ediyoruz. 
O’nda varız.” Epimenides’in aynı iirinde (“Cretica”) yer alıyor.
Tanrı’yı tanıdı ını savlayan, ama tutumlarıyla O’nu yadsıyan ssahte
ö retmenler: Titus 1:16 (kr l. Pastoral Mektuplar giri  yazısı).
Kadınlara, erkeklere ve kölelere buyruklar: Titus 2:1-10. 
Tanrı lütfu, Titus 2:11-14: 

Tüm insanları kurtarmak istiyor. 
Mesih’in ikinci geli ini beklerken bizi itaatte e itiyor
Mesih bizi her suçtan kurtarmak, kendisine özel olarak ait, arıtıl-
mı , iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak üzere canını bizim u -
rumuza verdi. 

Titus’un bu lütuf haberini tam yetkiyle vaaz etme  görevi. Bu görevde 
ö retiyor, azarlıyor ve uyarıyor: Titus 2:15. 
Yöneticilere ve yyönetime tabi olmak uyarısı: Titus 3:1 (kr l. Rom.13:1-
7; Elç.5:29). 
Eski ya amla Mesih’te kurtulu un kkar ıla tırılması: Titus 3:3-7. 
Vaftiz: “yeniden do u  yıkamasıyla ve ... Kutsal Ruh’un yenilemesiyle”: Ti-
tus 3:5; kr l. Romalılar  6:1-14; Galatyalılar 3:27; Koloseliler 2:12-13; 
1.Petrus 3:21. 
Tanrı’nın üzerimize bollukla döktü ü KKutsal Ruh: Titus 3:4-7. 
yilik yapmanın önemi: 

Tanrı bizi bu amaç için kurtardı: Titus 2:14. 
Tüm insanlar için yararlı: Titus 3:8. 
Aksi takdirde ya amımız ürün getirmez: Titus 3:14. 

Kilisenin ve üyelerinin sahip olması gereken iiyi tanıklık: Titus 1:6-7; 
2:5,10.

Filimon’a Mektup 

Filimon Pavlus’un kendisini imana getirdi i (Flm.19) ve evinde bir kilise-
nin toplandı ı (Flm.2) dostlarından biridir. Onisimos efendisinden kaçan, 
Filimon’un kölelerinden biridir –o dönemde çok a ır bir suçtu– ve muh-
temelen efendisinden çalmı tı da (kr l. Flm.18-19)! Evden kaçan Onisimos 
o sıralarda muhtemelen Roma’da ev hapsinde olan Pavlus’la tanı tı (yak-
la ık .S. 60-62: kr l. Elç.28:30) ve böylece Mesih’e iman etti (Flm.9-10). Gö-
rüldü ü üzere, imanı aracılı ıyla kaçmaya devam edemeyece ini ve efen-
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disine geri dönmesi gerekti ini anladı. Pavlus Onisimus’u yazdı ı mek-
tupla geri gönderdi – elimizdeki Filimon’a Mektup bu mektuptur. Filimon 
da orada oturuyordu ve Kolose kilisesine Koloseliler’e Mektup’u da muh-
temelen aynı zamanda beraberinde getirdi (kr l. Kol.4:9 ve Flm.2 ile 
Kol.4:17). Pavlus tez zamanda serbest bırakılmayı ve ardından Filimon’u 
ziyaret etmeyi umut ediyordu (Flm.22). 

Anahtar Ayet 
Onu artık köle de il, köleden üstün, sevgili karde  olarak geri alacaksın...
(Flm.16a)

Kurulu  düzeni 
Mektuba giri  Ayet 1-3 
Filimon’un sevgisi ve imanı için te ekkür Ayet 4-7 
Onisimos’a ili kin rica Ayet 8-21 
Mektubun sonu Ayet 22-25 

Özellikle dikkat ediniz 
Filimon’un sevgisi ve imanına ili kin övgü: Filimon 4-7. 
Pavlus özel olarak elçilik yetkisine ba vurmuyor, tersine FFilimon’un
anlayı ını ve sevgisini umut ediyor ve buna ra men tüm ki isel a ırlı-

ını Onisimos için ortaya koyuyor: Filimon 8-9, 14. 
Onisimos’u cezalandırmadan, imanda karde  olarak ve yürekten kabul 
etmesi konusunda PPavlus’un Filimon’dan etkin rricası (Flm.15-17) ve 
bundan daha ço unu yapması dile i – muhtemelen Onisimos’u özgür 
etmesi konusunda bir ça rı: Filimon 21. 
Onisimos’a övgü:

Onisimos’la ne denli ba lı oldu u: Filimon 10,12. 
Onisimos’un ona ne kadar yararlılık gösterdi i: Filimon 11,13. 

Pavlus’un Onisimos için ki isel kefaleti:
Pavlus onun kaçı ıyla getirdi i zararı kendisi kar ılamak istiyor: 
Filimon 18-19. 
Pavlus Filimon’un kendisine borçlu oldu unu anımsatıyor (çünkü 
Filimon Pavlus aracılı ıyla iman etmi ti): Filimon 19. 
Filimon 19. ayetten itibaren kendi eliyle kaleme alınan satırlar.
Filimon’un Pavlus’a bir sevinç yaratması konusundaki rica: Fili-
mon 20. 

Bu mektup eline geçtikten sonra aslında Onisimos’u geri kabul edip, 
onu cezalandırmaktan vazgeçmek ve imanda karde  olarak özgür bı-
rakmaktan ba ka bir ey yapamayacak durumda olan FFilimon.
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braniler’e Mektup 

braniler’e Mektup imzasız (anonim) olarak yazılmı  bulunuyor. Yazar 
mektubun hiçbir yerinde kendisini tanıtmıyor; bir mektubun ta ıması ge-
reken, kendine özgü karakteristik özellikler tümden eksik. Bu nedenle 
yazarı bugüne dek bilinmiyor. 
Mektup Yahudilikten gelenlerin olu turdu u Mesih inanlıları toplulu u-
na yönelik yazılmı . Ba langıçtaki sa’ya olan co kun ( br.6:10; 10:32-35) 
imanları bu arada oldukça uyu mu  durum sergiliyor ( br.5:11-14). Hatta 
içinde bulundukları iman yorgunlu u nedeniyle, Yahudilik’e geri dönme 
tehlikesi içindeler. 
Buna bir yandan muhtemelen eski Yahudi inançda ları da katkıda bulu-
nuyor. Öte yandansa, Yahudilik “sa lam” ve göze çarpan dinsel düzenle-
meleriyle, örne in muhte em tapınakla, kaftanlara bürünmü  kâhinleriy-
le, getirilen kurban sunularıyla hâlâ çekici görüntü sergiliyor. Çünkü bu 
türden düzenlemeleri genç Hristiyan kilisesi sergileyemiyordu. 
Bu nedenle, yazar okuyucularına imdi Eski Antla ma (Yahudilik) ile Yeni 
Antla ma (Hristiyanlık) arasındaki farkı açıklıyor. Eski Antla ma’nın bir-
çok dinsel düzenlemelerini, örne in ba kâhin ve kurbanları ele alıyor ve 
bunların imdi eskimi  ( br.8:13) olan bir düzene ait olduklarını ve bunla-
rın tek amacının Mesih’e i aretten ibaret oldu unu sergiliyor. 
Yazar yazısında okuyucuların tekrar bu eskimi  Antla ma’ya geri dön-
memeleri için sürekli olarak Mesih’i öne çıkaran ö reti ile bu Mesih’e ya-
am boyu sadık kalma uyarıları arasında gidip geliyor. Okuyucuların bir 

zamanlar Mesih için karar vermi  olmaları yeterli de il. Bundan da fazla-
sı, ya amlarının sonuna dek gitmeleri gereken, sonsuz kurtulu la sonuç-
lanacak amaca giden bir yol içine girdiler (Örnek: br.3:14; 6:11-12). 
Yazar mektubu yazdı ı günlerde tapına ı kâhinleriyle ve kurban sunma 
hizmetiyle hâlâ mevcut olarak gördü üne göre (kr l. br.9:25; 10:1-3), b-
raniler’e Mektup tapına ın .S. 70’te Romalılar tarafından yıkılmasından
önce yazılmı  olmalıdır.

Anahtar Ayet 
Tanrı O lu sa gökleri a an büyük ba kâhinimiz oldu u için açıkça benimsedi i-
miz inanca sımsıkı sarılalım ( br.4:14).

Kurulu  düzeni 
Tanrı’nın kendi O lu’nda olan vahyi 1:1–4:13 
Gerçek ba kâhin sa Mesih 4:14–10:18 
man yolunda yürüyen Tanrı halkı 10:19–13:17 

Mektubun sonu 13:18-25 
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Özellikle dikkat ediniz 
braniler’e Mektup’ta ba  rol oynayan Tanrı’nın konu ması:

Mektubun ba langıcı: braniler 1:1-2: Tanrı eski zamanlarda pey-
gamberler aracılı ıyla birçok kez çe itli yollardan konu tu; imdi
son ça da O lu aracılı ıyla konu tu.
Eski Antla ma’dan yapılan birçok alıntılar do rudan Tanrı’nın ko-
nu ması olarak kabul ediliyor, örnek: braniler 1:5-14. 
Tanrı sözü diri, etkin ve en keskin kılıçtan daha keskindir: brani-
ler 4:12-13. 
nsanın Tanrı’nın konu ması kar ısında verece i do ru yanıt iman 

tanıklı ına sarılmaktır: braniler 4:14. 
sa’nın üstün yüceli i ve Tanrı’nın O’nda olan vahyi: braniler 1:1-4. 
sa’nın Tanrı’lı ı: O Tanrı tarafından “Tanrı” ve “Rab” olarak adlandı-

rılıyor: braniler 1:8-10. 
sa’nın mmeleklere üstünlü ü: braniler 1:5-14. 
sa’nın MMusa’ya üstünlü ü: braniler 3:1-6. 
imdi her zaman ve her yerde göremedi imiz sa’nın egemenli i: b-

raniler 2:8. 
Kurtarıcı olarak iinsanlara e it olması gereken sa: braniler 2:5-18. 
Tanrı’nın huzurunu (Tanrı’nın yeni dünyasındaki sonsuzlu a ili kin
bir betim) imansızlık, itaatsizlik ve imanı terkle kaçırmamak konu-
sundaki uyarı: braniler 3:7 – 4:13 (özellikle 3:12-14; 4:11). 
Tam güvence verilen uumuda sarılmak konusundaki te vik: braniler
6:11-20.
sa ba kâhinimiz olarak:

Ba kâhinin görevleri: Günahlarına kar ı kurban sunarak insanları
Tanrı önünde temsil eder: braniler 5:1. 
Zayıflıklarımıza yakınlık duyan ba kâhinimiz sa ( br.2:17-18; 4:14-
5:10). Bizim gibi denendi ve çekti i acılarla söz dinlemeyi ö rendi.
Denenmelerde yenilgiye dü medi, yani hiç günah i lemedi. Bu ne-
denle denenmelere dayanmakta bize yardım edebilir. 
sa sonsuzluklar boyu ba kâhindir: Kendisi sonsuz oldu undan Es-

ki Antla ma ba kâhini gibi ölmeyecektir: braniler 7:1-3, 16, 23-24. 
Tanrı bir ant içti inden sa ba kâhindir, yani Tanrı’nın geri dön-
dürülmeyecek vaadi üzerine: braniler 7:20-22. 
sa göksel olanın simgesi olan yersel tapınakta de il, göksel tapı-

nakta ba kâhindir: braniler 8:1-6; Böl.9. 
Hayvan sunuları yerine kendi canını kurban olarak sunmu tur: b-
raniler 9:11-14. 
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günahsızdı ve Eski Antla ma’nın ba kâhinleri gibi kendi günahları
için kurban sunması gerekmiyor: braniler 7:26-28. 
O’nun kurban olması tüm günahların affedilmesi için sonsuza dek ye-
terlidir: braniler 10:1-18. 

sa’nın Tanrı’ya ula mak için  açtı ı yolda umutla dolu ve sürekli zor-
luklara da katlanan iiman üzerine yapılan vurgu: braniler 6:11-12; 
10:22-23, 36-39; 11; 12:1-3. 
man yolunun hedefi: Tanrı’nın yeni dünyası, sonsuzluk – çe itli be-

timlemelerle açıklanıyor:
Henüz belirmemi  olan huzur: braniler 3:7–4:13. 
Göksel vatan: braniler 11:14-16. 
Yeni bir yer: braniler 12:26-28. 
Gelecek, göksel kent Yeru alim: braniler 11:10; 12:22; 13:14. 

mandan ayrılmaya ili kin kesin uyarılar ve bunun neticesi, her ey-
den önce geri dönülmezlik: braniler 6:4-8; 10:26-31; 12:16-17. Bu ke-
simler imandan bilinçli olarak dönmek kapsamında bir uyarı olarak 
anla ılmalıdır ve genel, günahlı tutumu ele almıyor. Bu ayetler aynı
zamanda imandan ayrılan ki i için geri dönülemeyecek noktayı sapta-
yan bir sözle menin maddeleri olarak da anla ılmamalıdır. Bundan 
öte, bu adımı atmak konusunda uyarmak ve daha ba langıçta dur-
durmak (iman yorgunlu undakileri) istiyor. Geri dönü ün oldu u her 
yerde, görülece i gibi bu sınır henüz a ılmamı tır.
Eski Antla ma:

Eski Antla ma günahların kusursuz ba ı lanmasını sa layamadı-
ından yetersizdir: braniler 8:7; 9:9-10; 10:1-4, 11. 

Eski Antla ma eskimi  ve zamanı geçmi tir: braniler 8:13; 10:9,18. 
Sadece Mesih’in sunusu gerçekten ve tümden günahlardan arıtır:
braniler 9:12; 10:10-18. 

Eski Antla ma günahlara gerçek aflı ı sa layamamı  olsa da, EA 
inanlıları kurtulmu tur. sa’nın ölümü onları da günahlarından
kurtarmı tır ( br.9:15), çünkü imanları gizemli bir ekilde daha o 
zaman Mesih’e yönelmi ti ( br.11:26). Yeni Antla ma inanlılarıyla
birlikte yetkinli e eri ecekler, yani Tanrı’nın yeni dünyasına gire-
ceklerdir ( br.11:39-40).

imdi, Yeni Antla ma döneminde, hâlâ Eski Antla ma’ya sarılan ve 
kurbanlardan kurtulu  bekleyen ki i, kendisini sa’nın kurbanın-
dan soyutlar. imdi geçerli olan, ya o ya da budur: braniler’e Mek-
tup 13:10. 

Yeni Antla ma’daki çça rımızın yüceli i ve ciddili i: braniler 12:18-29. 
Yakıp yok eden bir ate  olan Tanrımız: braniler 12:29; kr l. 10:31. 
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Çocuklarını e iten Tanrı: braniler 12:1-13. 
Konukseverli in bereketi: braniler 13:2. 
Acı çekenlerle derin bba lılık: braniler 13:3. 
Evlili e saygı: braniler 13:4. 
Açgözlülü ün gereksizli i: braniler 13:5-6. 
Dün, bugün ve sonsuza dek aynı olan sa: braniler 13:8. 
Kilise önderlerine itaat etmeye ça rı: braniler 13:17. 
Tanrı’yı ho nut eden kkurbanlar: braniler 13:15-16. 
Mektubun sonunda sunulan kkutluluk dile i: Kendisini ho nut eden 
eyi sa Mesih aracılı ıyla bizlerde gerçekle tirsin: braniler 13:20-21. 

Yakup’un Mektubu 

Bu ö reti mektubunun yazarı kendisini okuyucularına Yakup olarak tanı-
tıyor (Yak.1:1). Yakup sa’nın üvey erkek karde iydi (Yahuda’nın Mektu-
bu’nun yazarı Yahuda gibi: Mat.13:55; Yah.1:1) ve Yeru alim kilisesindeki 
önderlerdendi (Gal.1:19; 2:9; Elç.15:13-21; 21:18). Yakup’un Mektubu orada 
yazılmı  olmalıdır. Yakup .S. 62 yılında ehit olarak öldü. Mesih inanlısı-
nın pratik hayatta nasıl ya aması gerekti i konusunda yazılan bu ö reti
mektubu “on iki oyma a” yöneltilmi tir, yani muhtemelen Yahudilik’ten 
gelen ve Grek-Roma dünyasına “da ılmı  olarak ya ayan” Mesih inanlıla-
rına yazılmı tır. Burada kullanılan ifadeyi mecazi anlamda anlamak ister-
sek, o zaman tüm Hristiyanlar kastediliyor diyebiliriz, çünkü küçük bir 
azınlık olarak inanlı olmayanlar dünyasında ya amaktalar.
Yakup yazısında gerçek imandan kaynaklanıp geli mesi gereken i lerin
önemini vurguluyor. Aksi taktirde iman ölüdür (Yak.2:26). 
Yakup’un Mektubu içerik açısından sa’nın ö retisine büyük benzerlik 
ta ımaktadır; her eyden önce Da daki Vaaz’a (Mat.5–7). Örnek olarak 
kar ıla tırınız:
Yakup 2:5 - Matta 7:7-8 
Yakup 3:12 - Matta 7:16-18 
Yakup 4:10 - Matta 23:12 
Yakup 4:11-12 - Matta 7:1-2 
Yakup 5:12 - Matta 5:33-37 

Anahtar Ayet 
Ruhsuz beden nasıl ölüyse, eylemsiz iman da ölüdür (Yak.2:26). 
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Kurulu  düzeni 
Mektuba giri  1:1 
man denenmelerde kendisini kanıtlar 1:2-18 
man yapılan eylemlerde kendisi kanıtlar 1:19–2:26 
man ki inin konu masında kendisini kanıtlar 3:1-12 
man kilise ya amında kendisini kanıtlar 3:13–5:11 

Son uyarılar 5:12-20 

Özellikle dikkat ediniz 
manın sınanması:

Anlamı: Yakup 1:2-4. 
Nedeni: Yakup 1:12-15. 

Tanrı’dan gelen bbilgelik:
steyene sevinçle veriyor: Yakup 1:5-8. 

Gerçek ve sahte bilgelik kendisini pratik ya amda gösterir: Yakup 
3:13-18.

man eylemleri:
Yalnız i itmekle kalmamalı, tersine uygulamalı: Yakup 1:22-25. 
manı eylemler izlemiyorsa, bu iman gerçek ve kurtaran iman de-
ildir; bundan da öte, ölüdür! Yakup 2:14-26. 

Yakup, imanı bilinen bir gerçe i kuramsal olarak onaylamak ola-
rak gören ve etkisi somut olarak ya amda bulunmayan bir yanlı
anlamaya kar ı çıkıyor. öyle yanlı  anla ıldı: ‘E er salt lütuf aracı-
lı ıyla, eylemler olmadan kurtuluyorsam, o zaman i lerim önem 
ta ımaz.’ Bu do ru olsa iman bir eyleri do ru bulmaktan ileri git-
mezdi.
Buna kar ı Yakup gerçek imanın zorunlu olarak her zaman inanlı-
nın ya amında ve tutumunda i levde görülmesi gere ini gözler 
önüne seriyor. 
Yakup bu durumda Pavlus’un ö retisiyle kesinkes çeli miyor. Ki i-
nin kendi eylemleriyle kurtulu u kazanma ya da kurtulu una ek-
leme istekleri söz konusu olunca, Pavlus imanın kar ıtı olarak “ya-
sanın i leri” konusunda olumsuz konu uyor. Buna kar ılık Yakup 
imanın artı ve kökeni de il, neticesi ve ürünü olan “imanın i leri”
konusunda konu uyor! Pavlus da bu yanlı  anlamaya kar ı müca-
dele vermi ti (Rom.3:8; 6:1; Gal.5:13) ve bir imanın eylemlerde i -
lerlikte olması gere ini vurguluyor (Ef.2:8-10; Flp.2:12-13; Rom.8:4; 
Gal.5:6; 6:9-10; Tit.2:14; 3:8,14). 
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Yakup’un sürekli vurguladı ı yyoksulluk ve zenginlik konusu: 
Fakirler övünmeli, zenginse bunun geçicili inin bilincinde olmalı:
Yakup 1:9-11. 
Dullar ve öksüzlerin gereksinimleri kar ılanmalıdır: Yakup 1:27. 
Zenginlere ayrım yapmak yerine yoksullara saygı gösterilmelidir: 
Yakup 2:1-13. 
Zenginlere uyarı: Yakup 5:1-6. 

Konu mak:
Önce dü ünülmeli, sonra konu ulmalı: Yakup 1:19-20. 
nanlıların ya amları için konu manın yeri ve de eri: Yakup 1:26. 

Dilin tehlikeli gücü: Yakup 3:1-12. 
Yermek ve yargılamak yasa ı: Yakup 4:11-12; 5:9. 
Dürüstçe konu mak – ant içmemek: Yakup 5:12. 
Bu konu için kar ıla tırınız:
Gerçek nedeni: nsanın kötü yüre i: Matta 12:33-37; 15:18-19. 
Tanrı’nın sa ladı ı çözüm: nanlının yeni yüre i: Hezekiel 36:26-
27; Koloseliler 3:8-10. 
Konu ma gücü olumlu yönde kullanılabilir: Efesliler 4:29. 

Kilisedeki çeki meler; nedenleri ve bunların üstesinden nasıl gelinebi-
lece i: Yakup 4:1-12. 
sa’nın kilisesinin dünyayla girdi i rruhsal “zina”: Yakup 4:4-5. 

Tanrı’nın aalçakgönüllülere verdi i, ama kibirlilerden esirgedi i lütfu 
ve bununla ba lantıda olan Tanrı’ya geri dönme ça rısı: Yakup 4:6-10. 
Özgüven ve ggurura kar ı uyarı: Yakup 4:13-17. 
Sabırla beklememiz istenilen, RRab’bin ikinci geli i: Yakup 5:7-11. 
Her durumda, özellikle kilisedeki hastalar için ddua: Yakup 5:13-18. 

Petrus’un 1. Mektubu 

Petrus bu mektubu Küçük Asya’nın (Anadolu’nun) kuzeyinde (1Pe.1:1) 
bulunan kiliselere Roma’dayken yazdı (1Pe.5.13; Babil Roma’ya verdi i
takma ad). Mektubun yazılmasında Pavlus’un hizmet arkada ı olarak ta-
nınan Silvanus (1Pe.5:12; kr l. 1Se. ve 2Se.1:1) katkıda bulundu. Eski kilise 
tarihinden aktarılan bilgilere göre Petrus bu mektubu Sezar Nero yöne-
timi altında ehit edilmeden kısa süre önce ( .Ö. 64 ya da 67) yazdı.
Mesih inanlılarının Mesih adına çekti i acılar Petrus’un 1. Mektubu’nun 
merkezi noktasını olu turuyor. Mektubun alıcıları iman edip ya amlarını
bu kapsamda de i tirdikten (1Pe.4:3-4) sonra pagan çevrelerinden dü -
manlık görmeye ba lamı tır. Petrus inanlıları sa örne iyle acılarını kat-
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lanı la ta ımaya ça ırıyor (1Pe.2:21-25). Onların bakı larını yollarının so-
nundaki sonsuz yüceli e çeviriyor (1Pe.1:3-9) ve inanlıları kendilerine 
yöneltilen tüm iftiraları ve ku kuları düz bir ya am ya amakla çürütmeye 
davet ediyor (1Pe.2:12-17; 3:9-17). 

Anahtar Ayet 
Tersine, Mesih’in acılarına ortak oldu unuz oranda sevinin ki, Mesih’in görkemi 
görüldü ünde de sevinçle co asınız (1Pe.4:13). 

Kurulu  Düzeni 
Mektuba giri  1:1-2 
Acılarda umut 1:3–2:10  
Dünyada örnek tutum 2:11–4:11 
Mesih’le acılar çekmek 4:12-19 
Mektup sona ermeden önce kiliseye uyarılar 5:1-11 
Mektubun sonu 5:12-14 

Özellikle dikkat ediniz 
nanlıların ça rısı: 1.Petrus 1:2. 
nanlıların umudu: 1.Petrus 1:3-5. 
nanlıların Mesih u runa ççekti i acı: 1.Petrus 1:6-7; 2:19-25; 3:13-17; 

4:1-5, 12-19; 5:9-11: 
manın kanıtlanması için bir sınavdır.

Mesih’in acılarına ortak olmaktır ve Tanrı adına acılar çekme lü-
tufdur.
Mesih’in ikinci geli inde ödül bulacaktır.
Mesih örne i izlenmeli ve kar ılıkta bulunulmamalıdır.
nsanlardan korkulmamalı, tersine herkese hesap vermeye hazır

olunmalıdır.
ftiralar iyi i lerle çürütülmelidir. 

Tanrı acı çekenleri yeniden aya a kaldıracak ve peki tirecektir.
Kutsal Ruh aracılı ıyla Tanrı’nın lütuf arma anını bildiren Eski Ant-
la ma ppeygamberleri: 1.Petrus 1:10-12. 
Tanrı’yı ho nut eden, kkutsal ya amı ya amaya ça rı: 1.Petrus 1:13-25. 
nanlıların onunla fidyeyle satın alındıkları MMesih’in kanı: 1.Petrus 

1:18-21.
Tanrı’nın sonsuz sözü aracılı ıyla gerçekle en yyeni do u : 1.Petrus 
1:22-25.
Diri ta  Mesih ve diri ta lar ve seçilmi , kkutsal kâhinler toplulu u olan 
inanlılar: 1.Petrus 2:4-10. 



76 Yeni Antla ma Bilgisi 

Mesih inanlılarının görevleri:
Tanrı’yı tanımayan insanlar arasında: 1.Petrus 2:11-12. 
Yöneticilere kar ı: 1.Petrus 2:12-17. 
Ters huylu efendiler kar ısında ve acılarda: 1.Petrus 2:18-25. 
Evlilikte: 1.Petrus 3:1-7. 
nsan ili kilerinde: 1.Petrus 3:8-12. 

Baskılarda: 1.Petrus 3:13-17. 
Mesih’in ölümünün ve dirili inin amacı: 1.Petrus 3:18. 
“Mesih’in ölüler ülkesine ini i” olarak adlandırılan ayetler: 1.Petrus 
3:19-20; 4:6. 
Temiz vicdanın dile i olan vvaftiz: 1.Petrus 3:21. 
O’nun yüceltilmesi için, Tanrı tarafından verilen ruhsal arma anlar
kapsamında bbirbirine hizmet: 1.Petrus 4:10-11. 
Kilise ihtiyarlarına uyarılar: 1.Petrus 5:1-4. 
Alçakgönüllü olmaya ça rı: 1.Petrus 5:5-7. 
Ayık ve uyanık olmaya ça rı: 1.Petrus 5:8-9. 

Petrus’un 2. Mektubu 

Petrus ikinci mektubunu yazdı ında (2Pe.3:1), ya amının sonlarında bu-
lunuyordu (Roma’da, .S. 64 ya da 67 yıllarında). Mektubuyla okuyucula-
rına anımsatmak, uyanık kalmalarını sa lamak ve bildirdiklerinin ölü-
münden sonra da kalması için önemli konuları yazılı olarak onlara 
bırakmak istiyordu (2Pe.1:12-15). 
nanlıların, ‘ sa gerçekten görkemle yeniden gelecek mi?’ konusunda içi-

ne dü tükleri üpheler, mektubun somut yazılma amacı olarak verilebilir 
(2Pe.3:3-4). Petrus, sa’nın yeniden gelece ine ili kin bildirilerin do rulu-

unun altını çizerek (2Pe.1:16-20) bu üphelere de iniyor ve Rab’bin gü-
nünün neden gecikmi  göründü ünü temele dayandırarak açıklıyor (Böl. 
3). Mektubunun içeri inin di er a ırlık noktasını kutsal ya am sürdürme 
konusu (2Pe.1:3-11; 3:11-14) ve inanlıları sefahat dolu bir ya ama çeken 
sahte ö retmenlere kar ı durmak olu turuyor (Böl. 2). 

Anahtar Ayet 
Kendi yüceli i ve erdemiyle bizi ça ıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamız so-
nucunda ya amamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her eyi bize ver-
di (2Pe.1:3). 
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Kurulu  düzeni 
Mektuba giri  1:1,2 
Umut güvencesi 1:3-21 
Sahte ö retmenler, ya amları ve cezaları 2:1-22 
sa’nın ikinci geli i ve yeni yaratılı  3:1-16 

Mektubun sonu 3:17-18 

Özellikle dikkat ediniz 
Gerçek iman ya amını ya amak için bize gereken  her eyi arma an
eden Tanrı: Petrus’un 2. Mektubu 1:3.4 ve bu arma andan kaynakla-
nan sorumlulu umuz: 2.Petrus 1:4-11. 
sa Mesih’in görkemle yyeniden gelece ine ili kin bildirinin güvenilir-

li i: Petrus gelecekte böyle belirecek olan sa’yı, güç ve anla daha ön-
ce “da da görünü ü de i ti inde” ahsen gördü: 2.Petrus 1:16-19; kr l.
Markos 9:2-10. 
Tanrı’nın verdi i görev do rultusunda konu an ve Kutsal Ruh’la yö-
neltilen ppeygamberlerin güvenilir peygamberlikleri: 2.Petrus 1:19-21. 
Açgözlülükleri ve sefih ya antılarıyla Mesih inanlılarını günahlı ya-
ama sürükleyen ssahte ö retmenler: 2.Petrus 2. 

Rab’bin günü, 2.Petrus 3:1-15: 
sa neden imdiye dek geri gelmedi? 

Rab’bin katında ba ka bir zaman ölçüsü geçerlidir: Bir gün bin yıl,
bin yıl bir gün. 
“Gecikme” Rab’bin sabrının i aretidir: Mahvolmamak için herkese 
yanlı  yollarından dönmek için fırsat verilmelidir. 
Rab’bin günü, beklenmeden, gece hırsızın geldi i gibi gelir. 
Rab’bin günü yargı günü ve dünyanın sonunun geldi i gün ve yı-
kım günüdür. 
Tanrı içinde artık haksızlı ın hiç olmayaca ı yeni bir yer ve yeni 
bir gök yaratacak. 
Bu beklentiler inanlıları kutsal ya am ya amaya te vik etmelidir. 

Sevgili karde imiz PPavlus: 2.Petrus 3:15-16: 
Onun ö retisiyle Petrus’un ö retisi uyum içinde. 
Petrus Pavlus’un mektuplarındaki bazı kesimleri zor anla ılır bu-
luyor.
Pavlus’un bildirilerini bilerek çarpıtan ki iler Kutsal Kitap’ın di er
kesimleri için de aynısını yapmaktalar ve bunu yapmakla kendi yı-
kımlarını hazırlıyorlar.
Petrus burada Pavlus’un mektuplarıyla EA’nın yazılarını aynı sevi-
yeye koyuyor. 
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Yuhanna’nın 1. Mektubu 

Yuhanna’nın 1. Mektubu’nda mektupların tüm klasik özellikleri yer almı-
yor, ne yazar ne de kimlere yazılmı  oldu u somut olarak belirtilmiyor. 
Eski kiliseden aktarılan bilgilere göre mektubun yazarı Elçi Yuhanna’dır.
Mektupta, Tanrı’da kalmayı, Tanrı sevgisinde kalmayı, Tanrı buyrukları-
na ba lı kalmayı ve karde lik sevgisinde kalmayı vurguluyor. Bunların
tümü birbirinden ayrılamayacak ekilde iç içe örülmü tür, biri olmadan 
di erini dü ünmek olası de ildir.
Bunun dı ında Yuhanna’nın 1. Mektubu, sa’nın et ve kan almı  gerçek 
insan bedeninde geldi ini ve böyle öldü ünü yadsıyan bir sahte ö retiye
kar ı da sava maktadır (1Yu.2:18-23; 4:1-6; 5:6-8). 
Yuhanna’nın üç mektubunun hangi sırada yazılıp olu tu unu bugün bil-
miyoruz. Muhtemelen, eski kilise kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, 
Yuhanna’nın ço unlukla hizmet verdi i Efes’te yazıldılar.

Anahtar Ayet 
Tanrı’nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide ya-
ayan Tanrı’da ya ar, Tanrı da onda ya ar (1Yu.4:16). 

Kurulu  düzeni 
Tanrı’yla payda lıkta ya amak 1:1–2:29 
Tanrı çocu u olarak ya amak 3:1–4:6 
Sevgide ve imanda ya amak 4:7–5:12 
Duada ve günahtan uzak ya amak 5:13-21 

Özellikle dikkat ediniz 
Yuhanna’nın ggörgü tanı ı olarak ya adıklarına dayanan bildiri: 
1.Yuhanna 1:1-3. 
O’nda hiç karanlık olmayan, ıı ık olan Tanrı: 1.Yuhanna 1:5. 
I ıkta ya amak: 1.Yuhanna 1:6-7. 
Sevgi olan Tanrı: 1.Yuhanna 4:7 – 5:3. 

Tanrı sevgisi, kendisini biricik O lu’nu günahlarımız için yerimize 
kurban olarak dünyaya göndermesiyle belirgin etti. 
Biz O’nu sevmedik, tersine O bizi sevdi. 
Bizim birbirimizi sevmemizle Tanrı sevgisi hedefine ula ıyor.
Korkmak yerine, güvenlik içinde yargı gününe do ru ilerlersek, 
Tanrı sevgisi bir ba ka amacına ula mı  olacaktır.

Buyrukları, özellikle sevgi buyru unu yyerine getirmek: 1.Yuhanna 
2:3-11; 3:11-24; 4:7 – 5:3. 
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Tanrı’ya olan sevgi ve O’nun buyruklarını yerine getirmek birbi-
rinden ayrılmaz ba larla ba lıdır.
Ki inin Tanrı’ya sevgisi, onun insan karde ine olan sevgisinde 
kendisini özellikle sergiler. 

Günaha ili kin ö reti:
1.Yuhanna 1:7 – 2:2: Her Mesih inanlısı günah i ler!
Günah i lemedi ini savlayan kendisini kandırır ve Tanrı’yı yalancı
çıkarır. Günahlarımızı ikrar edersek, Tanrı adildir ve tüm haksız-
lıklarımızı ba ı lar ve sa bizi Baba’nın yanında savunur. Ama bu-
na kar ın Mesih inanlısının amacı günah i lememektir.
1.Yuhanna 3:3-10; 5:18: Mesih inanlısı günah i lemez!
sa dünyaya günahları kaldırmak için geldi. Günah i leyen iblis-

tendir ve sa’yı tanımamı tır. Ama Tanrı’dan do mu  olan günah 
i lemez ve günah i leyemez de, çünkü Baba onu korur. 
Birbirine aykırı görünen bu iki bildiri nasıl uyum içindedir? 
Grekçe metinden yola çıkarak, Yuhanna’nın 1. Mektubu 1. ve 2. bö-
lümler günah eylemlerini tek ba ına ele alıyor, buna kar ı Yuhan-
na’nın 1. Mektubu 3:5 ise bireylerin ya amlarındaki alı ılmı  temel 
tutumdan söz ediyor diyebiliriz. 
Bir ba ka çözüm olarak u önerilir: kinci bildiri imdiki ya amda
kusursuz olarak ya anamayacak ruhsal gerçek durumu kasteder. 
Bu yüzden ilk kesimde bildirilenler gereklidir. 
Her durumda her iki kesim göz önünde tutulmalıdır!

sa Mesih’in ya adı ı gibi ya amak konusunda inanlılardan yüksek 
beklenti: 1.Yuhanna 2:6. 
Yüre imiz bizi suçlasa da TTanrı’ya güven: 1.Yuhanna 3:19-21. 
Çekicili iyle geçicili iyle bu ddünya ve dünya üzerinde kazanılan zafer: 
1.Yuhanna 2:15-17; 4:4-6; 5:4-5. 
Mesih Kar ıtı (daha do rusu, birçok Mesih Kar ıtı, Mesih Kar ıtı’nın
ruhu): 1.Yuhanna 2:18-23; 4:1-6. nkar ettikleri: 

sa’nın vaat edilen Mesih oldu u,
sa’nın Tanrı O lu oldu u,
sa’nın et ve kan alarak bir insan oldu u.

Kutsal Ruh (“Mesh olunma”): 1.Yuhanna 2:20-29; 4:1-6: 
gerçek Ruhu, 
Gerçe i ö retiyor,
nsanı, sa’nın kan ve etten olan gerçek beden alarak insan oldu u

tanıklı ına götürüyor, 
Mesih ba lılı ında kalmayı ö retiyor.
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Yalnız Tanrı O lu’nu varlı ında bulunduranın sahip oldu u ssonsuz
ya am: 1.Yuhanna 5:11-13. 
Duanın getirdi i güvenlik: 1.Yuhanna 5:14-15. 
Tek gerçek Tanrı’ya ili kin tanıklık: 1.Yuhanna 5:20. 

Yuhanna’nın 2. Mektubu 

Yuhanna’nın 2. Mektubu’nda ne yazarının kim oldu una, ne de kime ya-
zılmı  oldu una dair bir bilgi yok. Sadece “Ben ihtiyardan, Tanrı’nın seç-
ti i, gerçekten sevdi im hanımefendiye ve çocuklarına” (2Yu.1:1) diye 
okuyoruz. Muhtemelen, “Hanımefendi” kiliseye verilen onurlu isim, “ço-
cukları” ise bu kilisenin üyeleri. Bu hitap eklini simgesel anlamda de il
de harfiyen anlamak istersek, bu durumda Yuhanna’nın 2. Mektubu ere-
fiyle tanınan bir hanımefendiye ve tüm çocuklarına yazılı özel mektup-
tur. Eski kiliseden aktarılan bilgilere göre mektup elçi Yuhanna tarafın-
dan yazılmı tır.
Birbirini sevme ça rısının yanında, sa’nın kan ve beden alarak gerçek bir 
insan olarak dünyamıza geldi ini yadsıyan bir ö retiye kar ı uyarı, mek-
tubun merkezinde yer alıyor (2Yu.7; kr l. bu ö retiye kar ı çıkılan Yu-
hanna’nın 1. Mektubu’nun giri  kesimiyle). 

Anahtar Ayet 
Haddini a ıp Mesih’in ö retisine ba lı kalmayan hiç kimsede Tanrı yoktur. Bu 
ö retiye ba lı kalanda ise hem Baba, hem de O ul vardır (2Yu.9). 

Kurulu  düzeni 
Mektubua giri  Ayet 1-3 
Birbirini sevmek konusunda uyarı Ayet 4-6 
Sahte ö retmenlere kar ı uyarı Ayet 7-11 
Mektubun sonu Ayet 12-13 

Özellikle dikkat ediniz 
Gerçek ve sevgi arasındaki ba lantı: 2.Yuhanna 4-6. 
Emek verilenleri yitirmemek ve bunun sonucundaki ödülü kaybet-
memek konusundaki uyarı: 2.Yuhanna 8. 
Mesih’in ö retisi (ya Mesih’ten gelen ö reti, ya da Mesih’e ili kin ö -
reti): 2.Yuhanna 9: 

Bu ö retide kalmayan Tanrı’ya sahip de ildir.
Bu ö retide kalan hem Baba’ya hem de O ul’a sahiptir. 

Sahte öö retmenlerin kati rreddi: 2.Yuhanna 10-11. 
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Yuhanna’nın 3. Mektubu 

Kilisenin ihtiyarı (kr l. 2Yu.), eski kiliseden aktarılan bilgilere göre elçi 
Yuhanna, Gayus’a yazıyor. Yuhanna, kendisinin gönderdi i gezici müjde-
cileri kabul edip a ırladı ı için Gayus’u övüyor (3Yu.5-8). 
Gayus böylece, Yuhanna’nın yetkisini tanımayan, onun gönderdi i hiz-
met arkada larını kabul etmeyen ve kilisesinin üyelerini de bu konuda 
engelleyen kilisenin yöneticisi Diotrefis’in tam kar ısında yer alıyor. Buy-
ruklarına kar ı gelenleri kiliseden dı lıyordu (3Yu.9-10). 
Yuhanna kendisi yakın zamanda kiliseye gelmeyi ve olaylara ahsen mü-
dahale etmeyi umut ediyordu (3Yu.10,14). 

Anahtar Ayet 
Sevgili karde im, sana yabancı oldukları halde, karde ler için yaptı ın her eyi
içten bir ba lılıkla yapıyorsun (3Yu.5). 

Kurulu  düzeni 
Mektuba giri  Ayet 1-4 
Gayus’a övgü Ayet 5-8 
Diotrefis hakkında ele tiri Ayet 9-11 
Dimitrios tavsiye ediliyor Ayet 12 
Mektubun sonu Ayet 13-15 

Özellikle dikkat ediniz 
Gayus’un tutumu kar ısında Yuhanna’nın ssevinci ve övgüsü:
3.Yuhanna 3-6. 
Müjde’yi müjdeleyenlere kar ı sorumluluk: 3.Yuhanna 6-8. 
Hüküm sürme hırsı sergileyen Diotrefis’in tutumuna sert eele tiri:
3.Yuhanna 9-10. 
Kötüyü de il, iiyiyi örnek almak konusunda yapılan ça rı: 3.Yuhanna 
11.

Yahuda’nın Mektubu 

Yahuda mektubunda kendisini Yakup’un erkek karde i olarak tanıtıyor.
Yani Yahuda sa’nın bir di er üvey karde i (Mat.13:55; kr l. Yakup’un 
Mektubu giri  kısımı). Petrus’un 2. Mektubu 2. bölümle birçok paralellik 
göstermektedir. Güncel bir durum (Yah.3) nedeniyle okuyucularını ken-
dilerine emanet edilen imana sadık kalmaları ve kiliseyi bölen ve sefih 
ya antılarıyla kendilerini belli eden sahte ö retmenlere kar ı durmaları
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konusunda uyarmaktadır (Yah.16,19-20). Mektup .S. 60’lı yıllarda, Yahu-
da’nın hizmet etti i bölge olarak bize aktarılan Filistin’de olu mu  olabi-
lir.

Anahtar Ayet 
...sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman u runda mücadeleye özendir-
mek için yazma gere ini duydum (Yah.3b). 

Kurulu  düzeni 
Mektuba giri  Ayet 1-2 
Sahte ö retilere kar ı uyarı Ayet 3-23 
Mektubun sonu Ayet 24-25 

Özellikle dikkat ediniz 
Mesih’in ikinci geli ine dek inanlıları koruyan Tanrı: Yahuda 1 ve 24. 
Emanet edilen “kutsal iman” u runa mücadele ve bu temel üzerinde 
in a etme ça rısı: Yahuda 3 ve 20. 
Uyarılar: Yahuda 20-23: 

Kutsal Ruh’un gücüyle dua etmek, 
Tanrı sevgisine sarılmak,
nanlıyı merhametiyle sonsuz ya ama kavu turacak olan sa’nın

ikinci geli ini beklemek, 
manda üpheye dü enlere merhamet göstermek ve onları kur-

tarmak.
Sahte ö retmenlerin bozuklu u ve onları bekleyen yargı: Yahuda 4-
19.
Yüce varlıklara sövmeme konusunda uyarı: Yahuda 8-10; kr l.
2.Petrus 2:10-12. 
Kutsal Kitap dı ındaki Yahudi kaynaklarından mektuba ili kin aaktar-
malar:

Yahuda 9: “Musa’nın gö e alınması” kitabı.
Yahuda 14-15: “Hanok’un kitabı.”
Korintliler’e 1. Mektup 10:4 ve Timoteos’a Mektup 3:8’de Pavlus da 
Kutsal Kitap dı ı Yahudi kaynaklarından aktarmalar yapıyor. Ati-
na’daki vaazında (Elç.17:28) ve Titus 1:12’de uluslardan olan ozan-
lardan bile alıntı kullanıyor.



PEYGAMBERL K K TABI

Vahiy

Yuhanna (eski kilise kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, Yuhanna’yı
ve Yuhanna’nın üç mektubunu yazan elçidir) orada sa Mesih’ten bir va-
hiy alıp yazdı ı (Va.1:1,9) Patmos adasına (Küçük Asya, yani Anadolu, kı-
yıları önünde, Ege Denizi’nde) sürgün edildi. 
Vahiy için genelde Sezar Domitian yönetimi altında Hristiyanların baskı
gördü ü .S. 90’lı yılları verilir. Bazen Sezar Nero yönetimi altındaki 60’lı
yıllar öneri olarak getirilir. Yuhanna Roma eyaleti Küçük Asya’daki 
(Va.1:4,10) yedi kiliseye yazar; yazısı içinde her birine yönelik bir mektup 
ta ır (Va.2-3). 
Tüm Yeni Antla ma’nın tanıklı ı udur: sa Mesih ölmü , ölümden diril-
tilmi  ve imdi dünyanın efendisi olarak Tanrı’nın yanında bulunmakta-
dır. Ancak sa’nın bu egemenli i u an henüz kusursuzlukla görülmemek-
tedir ( br.2:8). Ne zaman ve nasıl bu durum de i ecektir ve Mesih gözle 
görünür –hatta imdi O’na kar ı çıkanlar üzerinde de– egemen olarak hü-
küm sürecektir? Bu soruyu YA’nın son kitabı, Yuhanna’nın Vahyi yanıtlı-
yor. Bu soru özellikle sa Mesih’in kilisesi dü manlıklar, baskılar ve 
ayartma altındayken özellikle ciddi olarak ön safhaya çıkmaktadır. Vahiy 
baskılar ve denenmeler altındaki kilisenin bakı larını Tanrı’nın zaferine 
çevirmektedir. O, dünyanın Yaratıcısı (dı tan bakıldı ında u an öyle gö-
rünmese de) tarihi yönetmekte ve kendi zamanında tüm kötünün sonunu 
getirecek, adil yargıyla yargılayacak ve içinde Tanrı huzurunun ve ege-
menli inin kusursuzlukla ya andı ı yeni bir dünya yaratacaktır. Vahiy 
bölümü bu dünyanın bugününe ve gelece ine ili kin sansasyon yaratıcı
kuramları tatmin eden, dünya tarihinin ayrıntılı bir tasarı de il. Bunun 
ötesinde, bakı larını Tanrı’nın kudretine (burası ve imdi için de) ve 
O’nun son zaferine yönelterek, denenmelerdeki Mesih inanlılarına cesa-
ret ve teselli vermektedir. Bu kapsamda kitabın bakı  açısı dünyada olup 
bitenlerle gökte olup bitenler arasında sürekli olarak de i mektedir. Bu-
gün bizim anlamakta güçlük çekti imiz (sıklıkla EA’ya dayandırılan) re-
simlemeler ve simgeler o zamanın okuyucuları için büsbütün anla ılır
kapsamdaydı. Ama kitabın ana bildirileri bizim için bugün de iyi anla ılır
durumdadır.
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Anahtar Ayet 
Var olan, var olmu  ve gelecek olan. Her eye Gücü Yeten Rab Tanrı “Alfa ve 
Omega ben’im” diyor (Va.1:8). 

Kurulu  düzeni 
Giri  1:1-20 
Küçük Asya’daki kiliselere Mesih’in yedi bildirisi 2:1–3:22 
Göksel sahne 4:1–5:14 
Yeryüzünün egemenli inin sa Mesih’çe üstlenilmesi
hazırlı ı 6:1–19:10 
Yeryüzü egemenli inin sa Mesih’çe üstlenilmesi
ve eski dünyanın sonu 19:11–20:15 
Tanrı’nın yeni dünyası 21:1–22:5 
Sonuçta verilen vaatler ve uyarılar 22:6-21 

Özellikle dikkat ediniz 
Tanrı:

Var olan, var olmu  ve gelecek olan: Vahiy 1:4; 4:8. 
A ve O (Alfa ve Omega: Yunan alfabesinin ilk ve son harfleri), tüm 
dünyanın egemeni: Vahiy 1:8. 
Gökte yüceltilen: Vahiy 4. 
Kutsal ve onuru almaya layık ve Yaratıcı ve bu dünyanın egemeni 
ve sonsuza dek ya ayan: Vahiy 4:8-11. 
Canavarın Tanrı’ya dü mansal gücüne izin veren  (bu nedenle, 
Tanrı’dan ba ımsız, kendi gücü olmayan) ve her eyi önceden be-
lirleyen: Vahiy 13:5-18; kr l. Vahiy 17:17. 
Zaferi ve yargısı: Vahiy 11:15-18; 12:7-12; 19:1-9. 

sa Mesih:
Güvenilir tanık, ölüler arasından ilk do an, dünya krallarına ege-
men olan: Vahiy 1:5. 
Güç ve yücelik sonsuzlara dek O’nundur: Vahiy 1:6. 
Bulutlarla gelecek ve herkes O’nu görecek: Vahiy 1:7. 
Mesih’in betimlenmesi: Vahiy 1:12-16. 
lk ve son, diri olan, ölmü  ve i te sonsuzlara dek ya ayan, ölüm ve 

ölüler ülkesi üzerinde güç sahibi: Vahiy 1:17-18; 2:8. 
Vaat edilen Davut’un soyu ve parlak sabah yıldızı: Vahiy 5:5; 22:16. 

Kuzu:
Aynı zamanda aslan: Vahiy 5:5. 
Gücü, onuru ve yüceli i almaya layık, çünkü bo azlandı: Vahiy 5:9. 
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Kanıyla her ulustan insanları Tanrı için satın aldı ve onları krallar 
ve kâhinler halkı kıldı: Vahiy 5:9-10. 
Kuzu yedi mührü açarak yargıyı uygulayacak: Vahiy 6. 
nanlılar giysilerini Kuzu’nun kanında bembeyaz yıkadılar: Vahiy 

7:14.
Kuzu’nun kanı ve inanlıların sarsılmaz tanıklı ıyla iblis üzerine za-
fer kazanıyorlar: Vahiy:12:11. 
Kuzu’ya övgü olarak yükseltilen zafer ilahisi: Vahiy 15:2-4. 
Kuzu’nun dü ünü: Vahiy 19:7-9; 21:2,9; 22:17. 
Kuzu’nun ya am kitabı: Vahiy 3:5; 13:8; 17:8; 20:12,15; 21:17; kr l.
Luka 10:20; Filippililer 4:3; braniler 12:23; Mısır’dan Çıkı  32:32; 
Mezmur 69:29; 139:16; Daniel 12:1; Malaki 3:16. 
Bir hırsız gibi gece geliyor: Vahiy 16:15. 
Rablerin Rabbi, kralların Kralı: Vahiy 17:14; 19:16. 
Tanrı Sözü: Vahiy 19:13; kr l. Yuhanna 1:1-18. 
Nihai zaferi: Vahiy 19:11 - 20:3; 20:7-10. 
Tez geliyor: Vahiy 22:6-21. 
A ve O, ba langıç ve sonuç, ilk ve son: Vahiy 22:13. 

Kilise:
sa tarafından seviliyor ve O’nun kanı aracılı ıyla günahlarından

kurtarıldı, krallar ve kâhinler kılındı: Vahiy 1:5; 5:10. 
Egemenlik sürecek: Vahiy 2:26-28; 3:21; 20:6; 22:5. 
Kuzu’nun kanı ile tüm halklardan uluslardan Tanrı’ya satın alındı:
Vahiy 5:9. 
Tanrı katındaki parlak gelece i: Vahiy 7:9-17. 
sa’nın tanıklı ı için ölüme bile razı ve bu nedenle ödüllendirile-

cek: Vahiy 12:11; 14:13; 20:4-6. 
Küçük Asya’daki kkiliselere yedi bildiri (“Yedi Kiliseye Mektup”): Vahiy 
2-3. Her bildirinin kurulu  yapısı birbirine çok benzer durumda: 
1. Kilisenin mele ine yazma görevi. 
2. Mesih’in karakterize edilmesi. 
3. Övgü/azar.
4. Çe itli tehditler ve/veya te vikler.
5. Ça rı: “Kula ı olan Ruh’un kiliselere ne dedi ini i itsin.”
6. Vaat: (“Galiplere verilen söz”) “Galip geleni...” 
Tanrı’dan kar ılık yargısı ça rısını seslenen ehitler: Vahiy 5:9-11; 
kr l. dileklerinin yerine getirili i bölüm 18, özellikle 18:20,24; 19:1-3. 
Korkunç yargıya ra men Tanrı’ya dönmek istemeyen, iinsanlı ın de-
rinden ççürümü lü ü: Vahiy 9:20-21; 16:9-11. 
Bu dünyanın sonu: Vahiy 20:11. 
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Ölülerin dirili i ve son yargı: Vahiy 20:4-6, 12-15. 
Tanrı’nın yeni dünyası, Vahiy 21:1 - 22:5: 

Murdar hiçbir ey ve kimse Tanrı’nın yeni dünyasına giremeyecek: 
(kr l. Va. 22:14-15). 
Tanrı insanlarla oturacak, insanlar O’nun halkı, O’nun çocukları
oldu ve O’nu görebilirler. 
Tanrı onların gözya larını silecek. 
Ölüm ve yas artık olmayacak. 
Artık tapınak olmayacak, çünkü Tanrı ve Kuzu kendisi tapınaktır.
Ne güne e, ne aya ne de lâmbalara gereksinim olacak, çünkü Tan-
rı’nın görkemi parlayacak, bu nedenle artık gece olmayacak. 

Bu kitabın bbildirisinin güvenilirli i: Vahiy 21:6-21. 
Kutsal olmak ve do ru olanı yapmak konusunda uuyarı: Vahiy 22:11-12. 
Bu kitaba bir ey eklemek ya da çıkarmak konusunda uuyarı: Vahiy 
22:18-19.



B R YILDA YEN ANTLA MA’YI OKUYALIM

Bu kitapla atmaya çalı tı ımız temeli güçlendirmek ve her eyden önce 
ele alınan metinlerle ki isel olarak kar ıla mak için a a ıdaki plan yardı-
mıyla tarihsel akı  sıralamasıyla Yeni Antla ma’nın tümünü bir yıl içinde 
okuyabilirsiniz. Zahmetinize de ecektir!

Hafta Metin Okundu 

01. Hafta Yuhanna 1:1-18; Luka 1:1 - 2:52; Matta 1:1–2:23 

02. Hafta Markos 1:1-20, Matta 3:1–4:25; Luka 3:1–4:30;  
 Yuhanna 1:19-51 

03. Hafta Matta 5:1–8:34 

04. Hafta Matta 9:1–12:50 

05. Hafta Matta 13:1–16:28 

06. Hafta Matta 17:1–21:46 

07. Hafta Matta 22:1–25:46 

08. Hafta Markos 1:20–5:43 

09. Hafta Markos 6:1–9:50 

10. Hafta Markos 10:1–13:37 

11. Hafta  Luka 4:31 –7:50 

12. Hafta Luka 8:1–10:42 

13. Hafta Luka 11:1–13:35 

14. Hafta Luka 14:1–18:43 

15. Hafta Luka 19:1–21:37 

16. Hafta Yuhanna 2:1–6:21 

17. Hafta Yuhanna 6:22–9:41 

18. Hafta Yuhanna 10:1–13:38 

19. Hafta Yuhanna 14:1–19:42 

20. Hafta Matta 26:1–27:66 

21. Hafta Markos 14:1–15:47; Luka 22:1–23:56 
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22. Hafta Matta 28:1-20; Markos 16.1-20; Luka 24:1-53; 
 Yuhanna 20:1–21:25 

23. Hafta Elçilerin leri 1:1–5:42 

24. Hafta Elçilerin leri 6:1–10:48 

25. Hafta Elçilerin leri 11:1–14:28 

26. Hafta Yakup 1:1–5:20; Yahuda 1-25 

27. Hafta Elçilerin leri 15: 1-35; Galatyalılar 1:1–6:18 

28. Hafta Elçilerin leri 15:36–18:22 

29. Hafta 1.Selanikliler 1:1–5:28; 2.Selanikliler 1:1–3:18 

30. Hafta Elçilerin leri 18:23–20:3; 1.Korintliler 1:1–5:13 

31. Hafta 1.Korintliler 6:1–11: 34 

32. Hafta 1.Korintliler 12:1–16:24 

33. Hafta 2.Korintliler 1:1–7:16 

34. Hafta 2.Korintliler 8:1–13:13 

35. Hafta Romalılar 1:1–6:23 

36. Hafta Romalılar 7:1–11:36 

37. Hafta Romalılar 12:1–16:27 

38. Hafta Elçilerin leri 20:4–23:35 

39. Hafta Elçilerin leri 24:1–28:31 

40. Hafta Efesliler 1:1–6:24 

41. Hafta Filipililer 1:1–4:23 

42. Hafta Koloseliler 1:1–4:18; Filimon’a Mektup 

43. Hafta Timoteos’a 1. Mektup; Timoteos’a 2. Mektup; Titus 

44. Hafta Petrus’un 1. Mektubu; Petrus’un 2. Mektubu 

45. Hafta braniler 1:1–8:13 

46. Hafta braniler 9:1–13:25 

47. Hafta Yuhanna’nın 1. Mektubu; Yuhanna’nın 2. Mektubu; 
 Yuhanna’nın 3. Mektubu 

48. Hafta Vahiy 1:1–7:17 

49. Hafta Vahiy 8:1–16:21 

50. Hafta Vahiy 17:1–22:21 
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