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GćRćĨ
Bu kitap okuyucuları için Yeni Antlaľma içinde yapacakları keľif yolculuāunda bir kılavuz niteliāindedir: Yeni Antlaľma’yı kiľisel olarak okumak
ve çalıľmak konusunda teľvik etmek ve aynı zamanda Ēncil’i daha iyi anlamak için size yardımcı olacaktır. Bu konuda ľunları bilmek yarar getirecektir:
Â Yeni Antlaľma’ya iliľkin bazı genel arka plan bilgileriyle, her bir kitaba iliľkin bilgi (Kim, ne zaman ve her ľeyden önce neden yazdı?),
Â “anahtar ayet” adı verilen, yani ilgili kitabın ana konusunu karakterize eden ayet,
Â içeriāini ve düľünce yapısını iyi tanıyabilmek için kitabın kuruluľ düzenine kısa bir genel bakıľ,
Â ayrıca kitabın en önemli içeriāini gösteren bildiriler.
Â Kitabın sonunda bulunan okuma düzeneāi, Yeni Antlaľma’yı sistemli
olarak tanımak konusunda bir öneri olarak sunuluyor.
Elinizdeki bu kitap Martin Bucer Semineri için Thomas Kinker’in yazmıľ
olduāu “Lernhilfe Bibelkunde NT” (Kutsal Kitap Yeni Antlaľma Bilimi Öārenim Yardımı) kitabı temel alınarak oluľtu. Bu kapsamda özel teľekkürüm,
lütfederek bana kaynaklarını kullanmama izin veren Thomas Kinker’e
yöneliktir.
Onun Öārenim Yardımı aľaāıdaki kaynaklar temel alınarak oluľturulmuľtur:
± Ernst Aebi, Kurze Einführung in die Bibel, Verlag Bibellesebund:
Winterthur 1949
± Everett F. Harrison, Introduction to the New Testament, Eerdmans: Grand Rapids 1971
± Erich Mauerhofer, Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments, 2 Bände, Hänssler: Holzgerlingen 1972 ve 1992
Bu Öārenim Yardımı kitabını aľaāıdaki yayınları temel alarak oluľturdum:
± Bill T.Arnold, Walter A. Elwell, vb., Studienbuch Altes und Neues Testament (Eski ve Yeni Antlaľma Çalıľma Kitabı), R.Brockhaus: Wuppertal 2005
± Donald Guthrie, J.Alec Motyer, Kommentar zur Bibel (Kutsal Kitap
Yorumu), R.Brockhaus: Wuppertal 2006

8

Yeni Antlaĩma Bilgisi

± Thomas Weißendorn, Apostel, Lehrer und Propheten, 3 Bände (Elçi,
Öāretmen ve Peygamberler, 3 Cilt), Francke: Marburg 2004, 2005
± Die Lexikon-Bibel: Gute Nachtricht Übersetzung mit Erklärungen und
Bildern, Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart 2003
Yeni Antlaľma üzerindeki çalıľmalarını daha da derinleľtirmek isteyenlere yararlı birer yardımcı kaynak olarak yukarıda bildirdiāimiz yayınları
öneririz.
Carsten Friedrich
Aksi bildirilmediāi durumlar dıľında Kutsal Kitap ayetleri (Eski Antlaľma)
Kitabı Mukaddes Ľirketi, 2001 ve (Yeni Antlaľma) Yeni Yaľam Yayınları
2001 çevirilerinden alınmıľtır. Özel isimler bu çevirilerde yazıldıāı biçimde kullanılmıľtır.
Kutsal Kitap bölümlerinin kısaltmaları

Eski Antlaĩma
Yar.
Çık.
Lev.
Say.
Yas.
Yľu.
Hak.
Rut
1Sa.
2Sa.
1Kr.
2Kr.
1Ta.
2Ta.
Ezr.
Neh.
Est.
Eyü.
Mez.
Özd.

Yaratılıľ
Mısır’dan Çıkıľ
Levililer
Çölde Sayım
Yasa’nın Tekrarı
Yeľu
Hakimler
Rut
1.Samuel
2.Samuel
1.Krallar
2.Krallar
1.Tarihler
2.Tarihler
Ezra
Nehemya
Ester
Eyüp
Mezmurlar
Süleyman’ın Özdeyiľleri

Vai. Vaiz
Ezg. Ezgiler Ezgisi
Yľa. Yeľaya
Yer. Yeremya
Aāı. Aāıtlar
Hez. Hezekiel
Dan. Daniel
Hoľ. Hoľea
Yoe. Yoel
Amo. Amos
Ova. Ovadya
Yun. Yunus
Mik. Mika
Nah. Nahum
Hab. Habakkuk
Sef. Sefanya
Hag. Hagay
Zek. Zekeriya
Mal. Malaki

Giriĩ
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Yeni Antlaĩma
Mat. Matta
Mar. Markos
Luk. Luka
Yu. Yuhanna
Elç. Elçilerin Ēľleri
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.
2Ti.
Tit.
Flm.
Ēbr.
Yak.
1Pe.
2Pe.
1Yu.
2Yu.
3Yu.
Yah.
Va.

Timoteos’a 1. Mektup
Timoteos’a 2. Mektup
Titus’a Mektup
Filimon’a Mektup
Ēbraniler’e Mektup
Yakup’un Mektubu
Petrus’un 1. Mektubu
Petrus’un 2. Mektubu
Yuhanna’nın 1. Mektubu
Yuhanna’nın 2. Mektubu
Yuhanna’nın 3. Mektubu
Yahuda’nın Mektubu
Vahiy

Kullanılan kısaltmalar
EA
YA
Böl.
A
Ē.Ö.

Eski Antlaľma
Yeni Antlaľma
Bölüm
Ayet
Ēsa’dan önce

Ē.S. Ēsa’dan sonra
par diāer Müjdeler’deki paralel
ayetler ve kesimler
krľl. karľılaľtırınız
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Yeni Antlaĩma Kitapları’na Genel Bakıĩ
Yeni Antlaľma [27 kitap: 5 tarihsel, 21 (öāretisel) mektup, 1 peygamberlik]
Tarihsel Kitaplar [5]
Müjdeler [4] Matta, Markos, Luka, Yuhanna
Eliçilerin Ēľleri
(Öāretisel) Mektuplar’ı [21]
Pavlus’un Mektupları [13; alıcılarının adlarını taľırlar]
Ana Mektuplar [4; “Ana” – merkezi öāretisi ve uzunluāu
kapsamında]
x Romalılar’a Mektup
x Korintliler’e 1. ve 2. Mektup
x Galatyalılar’a Mektup
Hapishane Mektupları [4]
x Efesliler’e Mektup
x Filipililer’e Mektup
x Koloseliler’e Mektup
x Filimon’a Mektup
Pastoral (Kilise Çobanlarına Özgü) Mektuplar [3]
x Timoteos’a 1. ve 2. Mektup
x Titus’a Mektup
Diāer Mektuplar [2]
x Selanikliler’e 1. ve 2. Mektup
Ēbraniler’e Mektup
Katolik Mektuplar
x
x
x
x

[7] [“katolik” = “genele yönelik”; yazarlarının adını taľırlar]
Yakup’un Mektubu
Petrus’un 1. ve 2. Mektubu
Yuhanna’nın 1., 2. ve 3. Mektubu
Yahuda’nın Mektubu

Peygamberlik Kitabı

x Vahiy

Yeni Antlaĩma’nın Oluĩması
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Yeni Antlaĩma’nın Oluĩması
Ēlk Hristiyanların Kutsal Kitap’ı Eski Antlaľma’ydı. Böylece imanlarının
Yahudi köklerine sadık kaldılar. Kutsal Yazılar’ın tapınmada sinagoglarda
okunması kendilerinin alıľık olduāu durumdu ve ľimdi Mesih inanlıların
toplantılarında da aynı gelenek uygulanıyordu (1Ti.4:13). Çok kısa zaman
içinde kilise toplulukları içinde önemli yer alan ilk dönem Hristiyanlıāına
ait yazıların da toplantılarda okunmasına (1Se.5:27) ve bu amaçla kiliseler
arasında karľılıklı deāiľ tokuľ yapılmasına da (Kol.4:16) ľaľmamalı.
2.Petrus 3:15’e göre sahte öāretmenler “öbür Kutsal Yazılar’ı olduāu gibi
bunları da (yani Pavlus’un mektuplarını da) çarpıtarak kendi yıkımlarını hazırlıyorlar.” Burada Pavlus’un mektupları da tıpkı EA gibi Kutsal Yazılar
arasında kabul edilmektetir. Bunun yanında, baľlangıçta Ēsa Mesih’in aāzından bildirilen sözleri de yazıya geçirmek önemliydi.
Hristiyanlar için EA’da olduāu kapsamda bir inancın temelini oluľturan
belgeler (buna “Kanon” adı verilir) olan Kutsal Yazılar’ın baālayıcı olarak
bir araya getirilmesi düzeni biliniyordu. Bu nedenle çok sayıdaki Hristiyan yazıları arasından gelecek için baālayıcı olanlarının seçilmesi anlamlı
gözüküyordu. Yazı’nın bu baālayıcı düzen kapsamında kayda geçip geçmediāi konusunda geçerli ölçütler (kriterler) ľunlardı:
Â Yazı Elçiler’den biri tarafından ľahsen yazılmıľ ya da onaylanmıľ olmalı.
Â Yazıların içeriāi Hristiyan öāretisini kusursuz bildirmeli.
Â Yazılar kiliselerin büyük çoāunluāu tarafından kabul edilir olmalı.
2. yüzyılın sonunda dört Müjde (Matta, Markos, Luka, Yuhanna), Elçilerin
Ēľleri, Pavlus’ın onüç Mektubu, Petrus’un 1. Mektubu, Yuhanna’nın 1.
Mektubu ve Yuhanna’nın Vahiy’i genelde Kutsal Yazılar olarak kabul ediliyordu. Yeni Antlaľma’nın diāer yazıları da çoktan beri tanınıyor ve
okunuyordu. Yeni Antlaľma’nın 27 kitabının tamamlanmıľ haliyle sıralandıāı, bildiāimiz en eski tanıklık Ē.S. 367 yılına aittir. Aynı ľekilde 4.
yüzyılda bu kanon Kilise konsilleri tarafından da tümüyle karara baālanarak onaylandı.
Yeni Antlaľma’nın tüm yazıları o dönemin “dünya dili” olan Grekçe’de
yazıldı.
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Müjdeler
Yeni Antlaľma’nın ilk dört kitabı “Müjdeler” olarak adlandırılırlar. Bunun
Grekçe karľılıāı ‘evangelion’dur ve “Sevindirici Haber” ya da “Müjde” anlamındadır. Ēnsanların günahları için acı çeken, ölen, Tanrı tarafından
diriltilen, Tanrı Oālu olarak dünyaya gelen ve Tanrı’nın Egemenliāi’nin
baľladıāını bildiren Ēsa Mesih’in Müjde’sini içerir. O’nun kiľiliāini, öāretisini ve iľlerini yazar. Müjdeler Ēsa’nın doāumunu, çocukluāunu, halk arasında gösterdiāi etkinliāi, ayrıca da çektiāi acıları, ölümünü ve diriliľini
anlatır.
Bununla birlikte, Müjdeler’i kiľinin içsel geliľimiyle dıľsal yaľam ľartlarını olanak ölçüsünde tümden ele aldıāını savlayan modern biyografiyle
karıľtırmamalıyız. Müjdeler’de daha ziyade ilk inanlılara önemli görünen,
Ēsa’yı tam ve doāru anlamak, O’nun isteāi doārultusunda yaľam sürmek,
iman yaľamını canlandırmak ve derinleľtirmek gibi konular bildirilir.
Bunun için, birçok ľey, her defasında tarih sıralamasına göre deāil, tersine konusal olarak sıralanmıľtır. Bu nedenle, Müjdeler Ēsa’nın yolunun basit sunumundan daha fazlasıdır: Tek bir ortak amaçları vardır, bu da Ēsa
Mesih’e olan imandır. Luka, yazdıāı Müjde’yi Hristiyan öāretisinin güvenilirliāinin altını çizsin (Luk.1:4) ve böylece imanı güçlendirsin diye yazıyor. Yuhanna yazdıāı Müjde’nin amacını (bu mutlak tüm Müjdeciler’in de
amacı olmuľtur) ľöyle açıklıyor: “Ēsa, öārencilerinin önünde, bu kitapta yazılı
olmayan baľka birçok doāaüstü belirti gerçekleľtirdi. Ne var ki yazılanlar,
Ēsa’nın, Tanrı’nın Oālu Mesih olduāuna iman edesiniz ve iman ederek O’nun adıyla yaľama kavuľasınız diye yazılmıľtır” (Yu.20:30-31).
Müjdeler’in hiçbiri yazarının adını kendisi bildirmez. Elimizdeki bazı Kutsal Kitap çevirilerinde baľlık olarak verilen “... göre Müjde” orijinal metinlerde yer almaz, tersine eski el yazması metinlerde eski geleneāi sergiler. Bu nedenle, Müjdeler’in yazarlarının kimler olduāu konusundaki
soruya yanıt verirken eski kilise kaynaklarının aktardıāı bilgilere gereksinim duyarız.
Müjdeler’deki ortak ve farklı yönleri açıklamak için deāiľik kuramlar
vardır. Bazıları yazarların diāer Müjdeler’i bildiklerini ve ellerinde bulunan baľka yazılı kaynakları kullanarak kitaplarını hazırladıkları savunurlar. Baľka bir kurama göre, doāruluāu kesin bilinen sözlü aktarmalar,
Müjdeler’in oluľmasında temel oluľturmuľtur.

Müjdeler’i ve Elçilerin ćĩleri’ni Daha Kapsamlı Anlamak ćçin Arka Plan Bilgileri 13

Müjdeler’i ve Elçilerin ćĩleri’ni Daha Kapsamlı Anlamak ćçin Arka Plan Bilgileri
Sadukiler: Çoāunlukla üst tabakadan seçkin kâhinlerin oluľturduāu Yahudi dinsel topluluk. Hem ölülerden diriliľi, hem meleklerin varlıāını
(Elç.23:8; Mar.12:18-27) hem de Yasa’yı bütünlemesi gereken sözlü aktarmaları 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 bildirdiāi arınma kuralları uyarınca yaľamak
konusunda tüm halkı yönlendirmek istiyordu. Halk Yasa’yı tümden tutmakla kalmayacak, tersine sözlü aktarılan yorumlarını ve Yasa’nın uygulamalarını da yerine getirecekti. Ferisilerin kanısına göre, Mesih’in gelip
halkı kurtarabilmesi için, bu ľekilde paklanmıľ ve kutsal kılınmıľ bir halk
önkoľuldu. Ferisiler ölülerin diriliľine ve meleklere inanıyorlardı
(Elç.23:8).
Ēsa, Ferisiler’i ikiyüzlülük ve kibirlilikleri dıľında, her ľeyden önce kendi
ekledikleri törelerle bile bile Tanrı yasasının gücünü ortadan kaldırmakla
suçluyordu (Mat.23; Mar.7:1-13).
Din bilginleri, Kutsal Yasa öāretmenleri: Çoāunlukla Ferisiler’den olan
Yahudi tanrıbilimciler. Görevleri Yasa’yı araľtırmak ve yorumlamaktı,
bununla birlikte yorumları Yasa’nın kendisi gibi baālayıcı olarak görülüyordu (krľl. Gal.1:14; Mar.7:3). Din bilginleri kendilerini ve görevlerini Ezra’nın geleneāine dayandırıyordu (Ezr.7:6,10,25).
Samiriyeliler: Asurlular’ın Kuzey Krallıāı’nı ele geçirmesinin ardından
(Ē.Ö. 722) ortaya çıkan, etnik ve dinsel açıdan karıľık bir halk: Sürgüne götürülmeyen Ēsrailliler ve Asurlular’ın yeni yerleľtirdikleri halkların karıľımıyla Samiriye halkı oluľtu (2Kr.17:24-41). Sürgünden geri dönen Yahudiler (Ē.Ö. 538’den itibaren) Samiriyeliler’i Ēsrailli olarak tanımadı ve bu
nedenle tapınaāın yeniden inľaasına katılmalarına izin verilmedi (Ezr.4:15). Ēsa’nın yaľadıāı dönemde dindar Yahudiler Samiriyeliler’i ve topraklarını hor görüp uzak durdu (Yu.4:9), çünkü sadece Musa’nın beľ kitabını
(özel bir derleme) Kutsal Yazı olarak kabul ediyorlardı ve Siyon Daāı’ndaki Tapınak’ta deāil, Gerizim Daāı’nda kendi tapınaklarında ibadet
ediyorlardı (Yu.4:20).
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Mesih/Hristos: Mesih Ēbranice’den gelir ve “Meshedilmiľ” anlamını taľır,
“Hristos” sözcüāünün Grekçe karľılıāıdır. Bu ünvan, kökeninde Tanrı tarafından çaārılan ve görevi kapsamında Ēsrail’in meshedilen krallarına ait
bir ünvandır (Örnek: 1Sa.12:3). 2.Samuel 7:11-16’da Tanrı tarafından Davut’a verilen tanrısal vaat uyarınca, Ēsrail Ēsa’nın yaľadıāı dönemde ülkeyi
iľgalci Roma egemenliāinden kurtaracak, onları parlak yeni bir çaāa iletecek ve tüm dünyaya egemen kılacak bir “Davut Oālu” bekliyordu.
Ēsa çaādaľlarının bu beklentisini düzeltiyor: Ēľgalci Roma egemenliāinden
kurtaran, siyasal zafere sahip Mesih olarak gelmek yerine (Yu.18:36-37),
günah ve suç egemenliāinden kurtaran (Mat.26:28), acılar çeken Mesih
olarak geliyor (Mar.8:27-33). Ēsa’nın ľimdi de sahip olduāu gizlideki görkemli görünümü (Mat.28:18; Ēbr.2:8), ancak ikinci geliľinde herkesçe görülür olacaktır (Mar.14:61-62).
Ēsa ortaya çıktıāında, yaľadıāı dönemin Mesih’e iliľkin yaygın beklentilerine uymadıāından çok az kiľi tarafından Mesih olarak kabul edildi.
Ēsa’nın döneminde birçok kiľi ayaklanarak Mesih oldukları iddiasıyla ortaya çıktıāından ve iľgalci Roma’ya karľı halkı kıľkırttıāından (krľl.
Elç.21:38), Romalı makamlar bu ünvanla ortaya çıkanlara karľı bu baālamda aľırı tepki gösteriyordu. Bu nedenle Yahudi önderler Ēsa’yı Roma
valisi Pilatus önünde siyasi-devrimci Mesih olarak ľikayette ve O’nun
çarmıha gerilmesi konusunda baľarılı oldular (Mat.27:1-2, 11-26).

MÜJDELER VE ELÇćLERćN ćĨLERć
Matta’ya göre Müjde
Matta’ya göre Müjde nedensiz olarak Yeni Antlaľma’nın baľlangıcında
bulunmuyor. Çünkü Eski Antlaľma ile Yeni Antlaľma arasında bir köprü
oluľturuyor: Matta tekrar tekrar EA’dan alıntılar yapıyor ve bunlardaki
Ēsa’nın vaat edilen Mesih olduāuna iliľkin peygamberlik bildirilerini tekrar ediyor.
Müjde’nin yazarı metnin hiçbir yerinde kendi ismini anmıyor. Kitaba
sonradan verilen baľlık, ilk kiliseden nakledilen bilgilerde olduāu gibi,
Müjde’nin yazarını Elçi Matta (krľl. Mat.9:9; 10:3) olarak görüyor. Bu durumda bir görgü tanıāının bildirdikleri karľımızda duruyor. Matta, Müjde
kitapçıāını muhtemelen 40 ile 70 yılları arasında kaleme aldı. Mesih olan
Ēsa’ya olan imanlarını güçlendirmeleri ve derinleľtirmeleri ve böylece
yeni inançlarını diāer Yahudiler’e karľı açıklayıp savunabilmelerinde
yardım için ilkin Yahudilik’ten gelen inanlılara yönelik yazdı.
Anahtar Ayet
Siz öncelikle O’nun egemenliāinin ve doāruluāunun ardından gidin, o zaman size
bütün bunlar da verilecektir (Mat.6:33).
Kuruluĩ Düzeni
Ēsa’nın doāumu ve çocukluāu
Ēsa’nın vaftizi ve denenmesi
Ēsa’nın daādaki vaazı
Ēsa mucizeler gerçekleľtiriyor
Öārencilerin gönderilmesi
Ēsa’nın Göklerin Egemenliāi’ne iliľkin benzetmeleri
Ēsa’nın güçlü iľleri ve uyarı sözleri
Ēsa Yeruľalim yolunda
Yeruľalim’deki tartıľmalar
Ēsa’nın sonun belirtileri hakkındaki konuľması
Ēsa’nın acılar çekmesi, ölümü ve diriliľi
Özellikle dikkat ediniz!
Â Müjde’nin ilk ayeti

1:1–2:23
3:1–4:25
5:1–7:29
8:1–9:34
9:35–12:50
13:1–13:58
14:1–16:12
16:13–20:34
21:1–23:39
24:1–25:46
26:1–28:20
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± Müjde’nin henüz baľlangıcında Ēsa, Mesih olarak tanıtılıyor, yani
vaat edilen ve geliľi beklenen Mesih, Davut oālu olarak sunuluyor:
Tanrı Davut’a soyundan gelecek olan birinin sonsuza dek tahtında
oturacaāına iliľkin vaatte bulunmuľtu (2Sa.7:12-16).
± Ēsa ayrıca Ēbrahim oālu olarak tanıtılıyor: Ēbrahim, Ēsrail halkının
atası ve dünyadaki tüm halklara bir bereket olacaāı yolunda Tanrı’dan vaat almıľtı (Yar.12:2-3).
Â 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; 27:910. Matta, Eski Antlaľma’dan yaptıāı bu alıntılarla Ēsa’nın yaľamının
ve yaptıklarının sıradan bir olay olmadıāını, tersine Tanrı tarafından
tasarlanmıľ ve önceden bildirilen dünya tarihinin bir doruk noktası
olduāunu vurguluyor. Yerine gelen alıntılar ľunu kanıtlıyor: Ēsa EA’da
bildirilen Mesih’tir. “Her ľey planı çerçevesinde gerçekleľiyor.”
Â Matta’nın Yeľaya peygamberden aktardıāı, acılar çeken Tanrı kuluna
iliľkin iki önbildiriyi ľu ayetlerde görüyoruz: Yeľaya 53:4, Matta
8:17’de ve Yeľaya 42:1-4, Matta 12:18-21.
Â Matta’da yer alan, Yahudilik’ten gelme inanlılara yazdıāı için açıklanmaya (Markos’ta olduāu gibi) gerek olmayan Yahudi âdetleri, kurallar ve deyimler:
± El yıkama âdeti (15:2; krľl. Mar.7:2-3, bu âdet ayet 3’te açıklanıyor).
± Hamailler (Mat.23:5).
± Üst giysinin püskülleri (Mat.23:5).
± Küçük sineāi süzmek ve deveyi yutmak (Mat.23:24).
± Badanalı, yani beyaza boyalı mezarlar (Mat.23:27).
Â Matta’ya göre Müjde’deki beľ büyük konuľma:
± Daādaki vaaz (Mat.5-7).
± Göreve gönderme konuľması (Mat.10).
± Benzetme konuľması (Mat.13).
± Kiliseye konuľma (Mat.18).
± Son olaylara iliľkin konuľma (Mat.24-25).
Bu konuľma birimlerinin her biri “Ēsa konuľmasını bitirince”
(Mat.7:28; 11:1; 13:53; 19:1; 26:1) sözleriyle sonuçlanıyor.
Â Matta’daki, Ēsa’nın öāretisine karľı dinleyicilerin tepkisi: 7:28-29;
13:54; 22:33.
Â Bütün öāretisini tüm dünyaya yaymaları konusunda Ēsa’nın öārencilerine verdiāi görev: Matta 28:19-20.
Â Bir yandan, Ēsrail’in özel rolü:
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± Ēsa ilkin sadece Ēsrail’in kaybolan koyunlarına gönderildi
(Mat.15:24) ve öārencilerini de ilkin kesinlikle yalnız bu kayıp koyunlara gönderiyor (Mat.10:5-6).
± Halkın ve özellikle yöneticilerin Ēsa tarafından sertçe yargılanıľı
(Mat.21-23).
Â Diāer yandan, Yahudi olmayan halklara iliľkin vurgu:
± Ēsa’yı kral olarak yücelten Doāu’dan gelen yıldızbilimciler: Matta 2.
± Ebeveynleri Ēsa’yı Mısır’a güvenliāe götürüyor: Matta 2.
± Ēsrail’de bulamadıāı, uluslardan olan yüzbaľının imanına Ēsa’nın
övgüsü: Matta 8:10.
± Hem bu yüzbaľı hem de Kenanlı kadın imanları nedeniyle ľifa mucizesi yaľıyorlar: Matta 8:13; 15:28.
± Ēsa'nın, tüm dünyadaki uluslardan gelenlerin Tanrı’nın yeni dünyasında payları olacaāı, buna karľı bazı Yahudiler’in orada bulunmayacaāı bildirisi: Matta 8:11-12.
± Kötü baā kiracılarına iliľkin benzetme: Tanrı’nın Egemenliāi baľka
bir ulusa verilecek: Matta 21:33-46.
± Sevindirici Haber tüm dünyaya vaaz edilecek, tüm halklar onu iľitecek: Matta 24:14.
± Ēsa’nın öārencileri tüm halklara gitmeli ve onları da öārenciler
yapmalılar: Matta 28:18-20.
Uluslardan gelen inanlıların Tanrı halkına dahil ediliľi Matta’nın ana
konusudur!
Â Ēsa’nın EA’ya ve Yasa’ya yönelik tutumu.
Ēsa Yasa’yı ortadan kaldırmıyor, tersine onu yerine getiriyor ve onun
her an geçerli olduāunu bildiriyor: Matta 5:17-20. Ēnsansal ve tanrısal
yasalar arasında kesin ayrım yapıyor: Matta 15:1-9 (Matta 11:2830’daki Ēsa’nın çaārısıyla da krľl.) ve yanlıľ Eski Antlaľma anlayıľını
düzeltiyor:
± “Karľı tezler” (antitezler) diye adlandırılan Daādaki Vaaz: Matta
5:21-48.
± Ľabat Günü sorunu: Matta 12:1-14.
± Boľanma konusu: Matta 19:1-12.
± Ant içme, ondalık verme ve paklanma kuralları: Matta 15:10-20;
23:16-25.
Â Sadece Matta bölümünde yer alan “Göklerin Egemenliāi” terimi. Diāer
Müjde metinleri sadece Matta’nın da kullandıāı, aynı anlamı içeren
“Tanrı Egemenliāi” terimini kullanıyor (Mat.6:33; 12:28; 19:24;
21:31,43). Matta 19:23-24 ayetleri bu terimlerin her ikisinin de kullanılabileceāini, yani aynı anlama geldiāini özellikle sergiliyor.
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Â Diāer Müjdeler’in hiçbirinde yer almayan, Matta 16:18 ve 18:17’deki
“Kilise” terimi.
Â Ēsa’nın ľifa iľlerinin Matta’da özetlenerek sunulması, 4:23-25; 9:35;
14:34-36; 15:29-31; 21:14.
Â Kendilerinin de aynı iľleri yapmaları konusunda Ēsa’nın öārencilerini
görevlendirmesi: Matta 10:1,7-8.
Â Öārencilerini göndermesine sebep taľıyan, Ēsa’nın insanlara acıması:
Matta 9:35-38.
Â Matta’da vurgulanan Son Olaylar konusu: Ēlgisi özellikle gelecekteki
Göklerin Egemenliāi’nin yerine gelmesinde odaklanmakta:
± Son Olaylar’a iliľkin konuľma: Böl.24–25.
± Ekinler arasındaki deliceler benzetmesi: Matta 13:24-30, 36-43.
± Ēsa’nın ölülerin diriliľi konusundaki öāretisi: Matta 22:23-33.
± Ēsa’nın dünyanın sonuna dek öārencilerinin yanında olacaāı vaadi:
Matta 28:20.

Markos’a göre Müjde
Markos’a göre Müjde’de Ēsa Mesih bize Tanrı Oālu olarak tanıtılıyor.
Ēsa’nın Tanrı Oālu olduāuna iliľkin inancı, baľtan (1:1) sona (15:39) altını
çizercesine sunuyor.
Markos Müjdesi’ni uluslardan gelen inanlılar için yazdı. Bunu muhtemelen 40 ile 70 yılları arasında Roma’da kaleme aldı. Müjde metninde her
ľeyden önce Ēsa’nın iľlerini ön safhaya koyuyor. Matta, Yahudi okuyucuları için EA’dan alıntılara ve Ēsa’nın konuľmalarına odaklanmıľtı. Markos’un Roma’daki okuyucuları için ise Ēsa’nın iľleri daha ilgi çekiciydi.
Ancak Markos aynı zamanda Ēsa’nın yalnız yaptıāı mucizeleriyle tam anlaľılamayacaāını, tersine acılar çekmesinin, çarmıhtaki ölümünün ve diriliľinin de gerekliliāini vurguluyor (aľaāıya bkz.: “Mesih’e iliľkin giz”).
Markos’a göre Müjde’de de yazarı anılmıyor. Ēlk kiliselerde aktarılan bilgiler ıľıāında yazar Yuhanna Markos (krľl. Elç.12:12; 13:5,13; 15:36-40).
Filimon 24, Koloseliler 4:10 ve 2.Timoteos 4:11’de Pavlus’un iľ arkadaľı
olarak ve 1.Petrus 5:13’te Petrus’un iľ arkadaľı olarak anılıyor. Yine ilk
kiliseden aktarılan bilgilere göre, Petrus’un çevirmeni olarak hizmet
vermiľ ve elçi olarak Markos’a göre Müjde’yi onaylayan Petrus’tan aldıāı
bilgiler ıľıāında Müjde metnini kaleme almıľtır.
Anahtar Ayet
Çünkü Ēnsanoālu bile hizmet edilmeye deāil, hizmet etmeye ve canını birçokları
için fidye olarak vermeye geldi (Mar.10:45).

Markos’a göre Müjde

Kuruluĩ Düzeni
Müjde’nin giriľi
Ēsa Celile’de etkinlik gösteriyor
Ēsa Yeruľalim yolunda
Yeruľalim’deki tartıľmalar
Son olaylara iliľkin konuľma
Ēsa’nın acıları, ölümü ve diriliľi
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1:1-13
1:14–8:26
8:27–10:52
11:1–12:44
13:1-37
14:1–16:20

Özellikle ĩunlara dikkat ediniz
Â Matta ile arasındaki farklara, her ľeyden önce farklı okuyucu hedefine 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 konuľma bloāu: Böl.13.
± Ēsa’nın soyaāacına yer verilmiyor.
± Ēsa’nın doāumu ve çocukluk dönemi yer almıyor.
Â Matta’dan daha ayrıntılı ve etraflı anlatılar.
Â Ēsa’nın Tanrı Oālu olarak sunuluľu:
± Daha ilk ayette Ēsa Tanrı Oālu olarak tanıtılıyor: Markos 1:1.
± Baba, Ēsa’yı iki kez Oālu olarak onaylıyor: Ēsa’nın vaftizinde
(Mar.1:11) ve Ēsa’nın görünüľünün deāiľiminde (Mar.9:7).
± Kötü ruhlar Ēsa’yı Tanrı Oālu olarak tanımalı: Markos 3:11; 5:7.
± Ēsa’nın baľkâhin önünde kendisini Tanrı Oālu olarak tanıtması ve
bunun Tanrı’ya küfür olarak yorumlanması ve bunun sonucunda
Yahudiler Kurulu tarafından cezaya çarptırılması: Markos 14:6164.
± Çarmıhın altında duran Romalı yüzbaľının tanıklıāı: Markos 15:39.
Çember burada kapanıyor: Yahudi olmayan birisinin, çarmıha gerilerek ölen Ēsa’nın Tanrı Oālu olduāuna iliľkin tanıklıāı Markos’a
göre Müjde’nin hedefi ve doruk noktası.
Â Bunu yapmakla kendisini Tanrı’ya eľit kılan, Ēsa’nın günahları baāıľlama yetkisi: Markos 2:5-7. Öncesinde gerçekleľen ľifa mucizesi
Ēsa’nın yetkisini görülür biçimde ortaya çıkarıyor ve günahları baāıľlama yetkisinin olduāunu saālam temelle destekliyor: Markos 2:1-12.
Â Ēsa’nın Tanrı tarafından buyrulan Ľabat’ın üzerinde de Rabbi olma
yetkisi ve bu nedenle, bugün ne yapılabileceāi üzerinde karar verebilmesi: Markos 2:23-28.

20

Yeni Antlaĩma Bilgisi

Ēsa böylece Tanrı olduāunu ileri sürüyordu. Ardından gerçekleľen ľifa
mucizesi Ēsa’nın yetkisini açıkça sergiliyor ve bu yolla günahları baāıľlamaya yetkisi olduāu savının altı çiziyor: Markos 3:1-6.
Â Markos’ta Ēsa için kullanılan “Ēnsanoālu” terimi: 2:10,28; 8:38; 9:9,31;
10:33; 10:45; 14:21,41,62:
Bunun arka planını Daniel’in bir görümü oluľturuyor (Dan.7:13,14):
burada insanoālu son yargının ardından, Tanrı tarafından dünyanın
hakimiyeti eline verilen, yersel olmayan, göksel kiľidir. Bu ünvan doārudan doāruya –sözcük anlamıyla düľünülmese de– Ēsa’nın tanrısal
yetkisinin altını çiziyor. Ēsa bunu hem çekeceāi acılara iliľkin her üç
bildirisinde, hem de görkemle yeniden geliľini açıklarken kullanıyor.
Â Ēsa’nın gerçek insan olarak tanıtılması: Markos Ēsa’yı nasıl açıkça gerçek Tanrı olarak tanıtıyorsa, aynı zamanda bize O'nu gerçek insan olarak da tanıtıyor:
± Ēsa dua etti
(Mar.1:35)
± Ēsa kederlendi
(Mar.3:5)
± Kendi ev halkı onu aklını kaçırmıľ sandı
(Mar.3:21)
± Ēnsanlara acıdı
(Mar.6:34; 8:2)
± Ēsa içini çekti
(Mar.7:34; 8:12)
± Ēsa öfkelendi
(Mar.10:14)
± Ēsa çocukları kucaāına aldı
(Mar.10:16)
± Ēsa birisine sevgiyle baktı
(Mar.10:21)
± Ēsa acıktı
(Mar.11:12)
± Ēsa ölesiye kederlendi
(Mar.14:34)
Â Ēsa’nın kiľiliāine yönelik sorular (Mar.1:27; 2:7; 4:41), ve okuyucunun
bunlara Müjde’den bulması gereken yanıtlar.
Â “Mesih’e iliľkin 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, Ēsa’nın öārencilerine, iyileľtirilenlere ve cinlere O’nunla yaptıkları deneyimleri ve O’nun kimliāine iliľkin edindikleri bilgiyi kendilerine saklamaları ve kimseye söylememeleridir. Onlara suskun kalmalarını
buyurmaktadır. Ancak O’nun diriliľinden sonra deneyimlerini anlatabileceklerdir (Mar.9:9).
± Luka ve Matta’da da suskun kalma buyrukları yer alıyor, ama orada Markos’ta olduāu kadar dikkate deāer sıklıkla kullanılmıyor
(Luk.4:34; 4:41; 5:14; 8:56; 9:21; Mat.12:16; 16:20; 17:9).
± Suskun kalma buyruāunun nedeni, çarmıhta ölümünün ve diriliľinin gerçekten Ēsa’nın kimliāini gösterebilmesi olabilir! Daha önce
O’nu insanların günahları yerine ölen Mesih olarak görme yerine,
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sadece mucizeler gerçekleľtiren Mesih ve yersel zaferler kazanan
kral olarak yanlıľ anlamaları tehlikesi bulunuyordu. Ēsa mucizeler
aracılıāıyla tanınmak istemiyor! Ēsa’nın zamanında yaľayan Yahudi çaādaľları, Yahudi krallıāını yeniden kuracak yersel bir kral
bekliyorlardı, ama acılar çeken Tanrı Kulu’nu deāil. Çarmıh yolunda Ēsa’nın gösterdiāi alâmetler ve mucizeler, yalnız o büyük mucizenin ıľıāında –O’nun diriliľi– doāru ve tümden anlaľılabilir. Bunun dıľında, öārencilere verilen suskunluk buyrukları, o zamana
dek Ēsa’yı ne denli kısıtlı anladıklarının altını çiziyor.
Â Sürekli vurgulanan öārencilerin anlayıľsızlıāı. Bu, diāer Müjdeler’de
de bildirilmekte, ancak Markos’ta özel olarak vurgulanmakta ve sıklıkla yer almakta, özellikle Ēsa’nın çekeceāi acılara iliľkin her üç bildirisinde: Markos 8:31-33; 9:30-32; 10:32-34. Diāer örnekler ľunlardır:
Markos 1:36-37; 4:13; 6:52; 7:18; 8:17-21; 9.10,32; 10:14.
Â Ēsa’nın vaat edilen Mesih olduāuna iliľkin Petrus’un tanıklıāı: Markos
8:27-30.
Â Petrus’un tanıklıāını hemen ardından izleyen, Ēsa’nın çekeceāi acılara
iliľkin ilk bildirisi: Markos 8:31-33. Vaat edilen Mesih, acılar çekmeli
ve ölmelidir – ve dirilecektir!
Â Acılar çekeceāine iliľkin ilk bildirisinin hemen ardından, yeniden
Ēsa’nın kendisini izlemenin ne anlama geldiāini açıklaması: Markos
8:34-38. Eāer Mesih acılar çekmiľse, O’nun izleyicileri de çarmıhlarını
yüklenmelidir!
Â Mesih’in ölümünün yorumu:
± Canını birçokları için fidye olarak vermek: Markos 10:45. Ēsa yaľamını bizi günah ve yargıdan kurtarmak için kurban olarak verdi.
± Antlaľmanın kanı olarak: Markos 14:24. Ēsa’nın kanı inanlıların
Tanrı’yla paydaľlıāını yeni antlaľmada olanaklı kılıyor.
Â Ēmanı henüz küçük, ancak imanının artması için Ēsa’dan dilemeye yetecek kadar büyük olan babanın açıksözlü tanıklıāı: Markos 9:24
Â Müjde’in sonu:
± En eski ve en mükemmel el yazmalarında Markos’a göre Müjde,
16:8’deki ľu sözlerle sona erer: Kadınlar mezardan çıkıp kaçtılar. Onları bir titreme, bir ľaľkınlık almıľtı. Korkularından kimseye bir ľey söylemediler.
± Gerçi bu alıľılmamıľ, ama olaāan bir sondur. Olanlar karľısındaki
derin saygıyı (ve böylelikle olanların büyüklüāünü) vurgulamakta.
Diriliľin yinelenen bildirisi daha önce de bir melek tarafından duyurulmuľtu: Markos 16:6 ve Müjde Yazısı amaç noktasına yüzbaľının tanıklıāıyla ulaľmıľtı: 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 açıklanarak) yer almaktadır.

Luka’ya göre Müjde
Üçüncü Müjde Yazısı’nda da yazar kendisinin ismini anmıyor. Ēlk kiliseden aktarılan bilgiler bize, Pavlus’un seyahat arkadaľı olan Luka’nın bu
Müjde Yazısı’nı kaleme aldıāını bildiriyor (2Ti.4:11; Flm.24). Mesleāi hekimlikti (Kol.4:14).
Yeni Antlaľma’nın iki kitabı onun kalemindendir: Luka’ya göre Müjde ve
Müjde’nin devamı niteliāindeki Elçilerin Ēľleri (Elç.1:1). Her iki yazı da
aynı alıcı için kaleme alınmıľ, yani Teofilos için. Muhtemelen Teofilos kitapların yayılmasını saālayabilecek nüfuzlu biriydi. Elçilerin Ēľleri 60’lı
yılların baľlangıcında birden sona erdiāine göre, Müjde 50’li yıllarda yazılmıľ olmalıdır.
Anahtar Ayet
Nitekim Ēnsanoālu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi (Luk.19:10).
Kuruluĩ Düzeni
Önsöz (Prolog)
Ēsa’nın doāumu ve çocukluāu
Ēsa Celile’de
Ēsa Yeruľalim yolunda
Ēsa’nın Yeruľalim’deki etkinliāi
Ēsa’nın acılar çekmesi, ölmesi ve diriliľi

1:1-4
1:5–2:52
3:1–9:50
9:51–19:27
19:28–21:38
22:1–24:53

Özellikle dikkat ediniz
Â Önsöz olarak adlandırılabilecek prolog, Luka’nın Müjde Yazısı’nı nasıl
ve niçin yazdıāını açıklamaktadır: Luka 1:1-4.
Alıcı Teofilos Hristiyan inancının dayandıāı güvenilir tarihsel esaslar
olduāunu bilmelidir. Bu tarihsel olaylar tesadüfler deāil, tersine zaman ve mekân içindeki Tanrı’nın iľleyiľidir. Bu nedenle Luka Müjde’de Ēsa’nın yaľamını sürekli olarak somut tarihsel olaylarla baālantı
içine alıyor (Örnek: Luk.1:5; 2:1-2; 3:1-2, 19-20). Luka böylelikle kurtuluľ tarihini dünya tarihiyle baālıyor. Luka Ēsa’nın öyküsünü sunan ilk
kiľi deāildir, tersine Müjde’de görgü tanıklarının kendisine ilettiāi ve
araľtırıp düzene koyduāu bilgiler vardır.
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Â Diāerleriyle karľılaľtırıldıāında daha ayrıntılı olarak sunulan Ēsa’nın
doāumu ve çocukluāu (Luk.1–3).
Â Tanrı (Luk.1:47) ve Ēsa (Luk.2:11) “Kurtarıcı” olarak sunuluyor. Luka,
Ēsa’nın kurtarıcı olarak kayıp insanla karľılaľmasını ve kiľiyi Tanrı’nın
hükümranlıāına davetini tekrar tekrar sergiliyor (Luk.19:10):
± Ēsa’nın sadece Yahudiler için deāil, tüm insanlar için kurtarıcı olduāunun sergilenmesi (Örnek: Luk.2:14, 30-32; 24:47).
± Ēsa’nın soyaāacı Matta’da olduāu gibi, sadece Ēsrail’in atası Ēbrahim’e kadar deāil, tersine tüm insanlıāın atası Adem’e kadar gidiyor: Luka 3:38 (krľl. Rom.5:12-19; 1Ko.15:22,45). Ēlyas’ın ve Eliľa’nın
döneminde Tanrı yardımı uluslardan olanlara da ulaľmıľtı: Luka
4:25-27. Yahudiler tarafından aľaāı görülen Samiriyeliler örnek insan olarak gösterilmekte: Luka 10:29-37; 17:11-19.
± Yeniden bulunan üç kaybolan (kaybolan koyun, para, oāul) benzetmeleri: Luka 15. Bu benzetmeler Tanrı’nın kayıp olana sevgisinin ve her günahlının O’na geri dönmesi karľısındaki sevincinin
altını çiziyor. Bu üç benzetmenin anlatılma nedeni, Ēsa’nın, kendini aľaāı gören insanlara deāer vermesi karľısında kızan bazı Ferisilerin ve din bilginlerinin kendilerini doāru gören tutumlarıdır.
Davranıľları üçüncü benzetmedeki büyük oāula benziyor.
± Vergi görevlisi Zakkay’ın Ēsa’yla karľılaľmasında (Luk.19:1-10) aynı
tepkiyi gösterdikleri bildirilen (Luk.19:7) izleyicilerin tutumunu
karľılaľtırın; buna karľı Ēsa, aľaāı görülenlere karľın sergilediāi
tam bu tutuma çaārıldıāını biliyor (Luk.19:10).
± Muhtemelen hayat kadını olan, günahlı kadınla karľılaľma:
(Luk.7:36-50).
± Ferisi ve vergi görevlisi benzetmesi: Luka 18:9-14.
± Ēsa’nın yanında çarmıha gerilen iki hayduttan biri günahlarından
tövbe ediyor: Luka 23:39-43
Â Luka’daki zenginlik ve fakirlik konusu:
± Dünyasal zenginlikten kaynaklanan tehlike üzerindeki vurgulama:
Luka 6:24-25; 12:13-21; 16:1-15, 19-31; 19:1-27.
± Ēsa’nın fakirlere olan sevgisi üzerindeki vurgulama: Luka 6:20-21;
16:19-31.
Â Kutsal Ruh’un önemli rolü:
± Vaftizci Yahya ve ebeveynleri üzerinde: Luka 1:15,41,67.
± Ľimon üzerinde: Luka 2:25-28.
± Ēsa üzerinde: Luka 1:35; 3:16,22; 4:1,14,18; 5:17; 10:21; Elç.10:38.
± Öārencilerin gelecekteki donanımları üzerinde: Luka 11:13; 12:1012; 24:49: Elç.1:4-5, 8.
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Â Luka’da kadınlara iliľkin oldukça olumlu anlatım:
± Luka 1: Elizabet.
± Luka 1. ve 2. bölümler: Ēsa’nın annesi Meryem.
± Luka 2:36-38: Peygamber Anna.
± Luka 7:11-17: Nain’li dul kadın.
± Luka 7:36-50: “Kentte yaľayan günahkar kadın” aracılıāıyla meshedilme – bu kadın bir fahiľeydi.
± Luka 8:1-3: Bazı kadınlar Ēsa’yı izliyor ve O’na yardım ediyorlar.
± Luka 10:38-42: Meryem ve Marta.
± Luka 13:10-17: Ēsa içinde hastalık ruhu bulunan beli bükük kadını
iyi ediyor.
± Luka 21:1-4: Dul kadının baāıľı.
± Luka 23:27-31: Kadınlar çarmıhın altına geliyorlar ve diriliľe dek
anılıyorlar (Luka burada diāer Müjde yazarlarından daha çok kadınlardan söz ediyor).
Â Yalnız Luka’da yer alan dört övgü ilahisi:
± Yücelik (Batı Kilisesi’nde Magnificat denilir) (Luk.1:46-55) – Meryem: 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 yücelerdeki Tanrı’ya yücelik olsun...
± Ľimdi salıver (Nunc Dimittis) (Luk.2:29-32) – Ľimon: Ey Rabbim, verdiāin sözü tuttun. Kulunu ľimdi esenlikle salıver...
Â Duanın Luka’da önemli rolü:
± Ēsa’nın dua konusundaki öāretisi: Luka 11:1-13
± Yalnız Luka’da anılan Ēsa’nın duaları:
o Vaftizinde: Luka 3:21.
o Çölde yalnızken: Luka 5:15-16.
o On iki öārencisini seçmeden önce bir gece tek baľına dua etmesi: Luka 6:12.
o Çekeceāi acıları ilk kez bildirmeden önce: Luka 9:18.
o Görünümü deāiľtiāinde: Luka 9:29.
o 70 öārenci geri döndüāünde: Luka 10:17.
o Öārencilerine nasıl dua edeceāini öāretmeye baľlamadan 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 arkadaľ: Luka 11:5-8.
o Hakkını isteyen dul kadın: Luka 18:1-8.
o Ferisi ve vergi görevlisinin duaları: Luka 18:9-14.
Â O zamanın önemli sosyal olaylarından sayılan, Ēsa’nın da uyguladıāı
birlikte yemek yeme olayı: Ēsa insanlarla derin iliľki kurmak istiyordu!
± 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.
Â Sürekli O’nun yolunun hedefi olarak bildirilen, Ēsa’nın acılar çekmesi,
ölümü ve diriliľi: 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 oldukça benzediāini, buna karľın Yuhanna’ya göre Müjde’nin hem bildirilen içeriāi, hem de kullanılan dil yapısı bakımından diāer üç Müjde’den
daha farklı olduāunu fark edecektir. Mesih’in yaľamına iliľkin benzer bakıľ açısı nedeniyle ilk üç Müjde’ye “Sinoptik (benzer bir açıdan bakan)
Müjdeler” ve yazarlarına da “Sinoptikler” adı veriliyor. Buna karľın Yuhanna, Ēsa’yı daha farklı ve özel bir açıdan anlatıyor: Ēsa burada, insan
olarak bu dünyaya gelen, Baba’nın sözlerini bildiren Baba’nın iľlerini uygulayan ve Baba’yla eľsiz baālantısı olan, sonsuzluktan beri Baba’nın yanında var olan Tanrı Oālu olarak merkezde durmaktadır. Tanrı’nın görkemi, bu yolla Ēsa’da yeryüzüne gelmektedir. Bu yücelik Yuhanna’nın
buna Ēsa’nın mucizeleri dediāi “alâmetlerle” özel olarak kendisini göstermektedir. Bu alâmetlere insanlar imanla ya da imansızlıkla tepki gösterebilirler. Ēman edene sonsuz yaľam armaāan edilir: Ľimdi ve yeryüzünde baľlayan, Tanrı’yla paydaľlıāı olan ve artık insanın biyolojik
ölümüyle sınırlı olmayan bir yaľam.
Muhtemelen Yuhanna, Müjde Yazısı aracılıāıyla sinoptiklerin bakıľ açılarını tamamlamak ve okuyucularına Ēsa Mesih’in kimliāine ve hizmetine
iliľkin daha derin anlayıľ saālamak istiyor. Müjde’yi yazarak okuyucuları
için ne istediāini Yuhanna 20:30-31’de açıkça dile getiriyor: Ēsa’nın vaat
edilen kurtarıcı olduāuna iman etmeleri!
Ēlk kiliselerden nakledilen bilgilere göre Elçi Yuhanna dördüncü Müjde’nin yazarıdır. Müjde’de çeľitli bölümlerde kullanılan “Ēsa’nın sevdiāi
öārenci” deyimi nedeniyle sıklıkla yazar Yuhanna olarak görülmektedir.
Yuhanna 1:14; 19:35 ve 21:24’te yazarın kendisinin olaylara görgü tanıāı
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olduāu iddiası açıkça görülmektedir. Yuhanna’nın bu Müjde Yazısı’nı ne
zaman yazdıāını kesin olarak belirlemek oldukça zor. Bugün genellikle
yaklaľık olarak Ē.S. 90 yılı yazılıľ tarihi olarak kabul edilmektedir, ama Ē.S.
64 veya 70 yılları da olası yazılıľ tarihi olabilir.
Anahtar Ayet
Söz insan olup aramızda yaľadı. O’nun yüceliāini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oāul’un yüceliāini– gördük (Yu.1:14).
Kuruluĩ Düzeni
Giriľ (Önsöz)
Ēsa’nın herkese yönelik etkinliāi
Öārencilerine veda konuľması
Ēsa’nın acılar çekmesi, ölümü ve diriliľi

1:1-18
1:19–12:50
13:1–17:26
18:1–21:25

Özellikle dikkat ediniz
Â Yuhanna’ya göre Müjde’nin özel bakıľ açısını ortaya koyan ilk üç
Müjde’yle arasındaki temel farklılıklar:
± Matta, Markos ve Luka’daki (=Sinoptikler) hemen tüm kesimlere
iliľkin paralellik Yuhanna’da eksik; bunun yanında da Yuhanna’nın yazdıklarının yüzde 80-90’ının paralelini sinoptiklerde
görmüyoruz.
± Sadece iki mucize olayı sinoptiklerdekine benzerlik taľıyor:
o 5000 kiľinin doyurulması: Yuhanna 6:1-14.
o Ēsa’nın su üzerinde yürümesi: Yuhanna 6:16-21.
± Ancak Ēsa’nın acılar çekmesi, ölümü ve diriliľi Yuhanna’da da tamamen benzer bir ľekilde dile getiriliyor.
± Dört mucize yalnızca Yuhanna’da bildiriliyor:
o Kana’daki düāün – Su ľaraba dönüľtürülüyor: Yuhanna 2:1-12.
o Beytesda havuzunda iyileľtirme: Yuhanna 5:1-18.
o Doāuľtan kör adamın görüme kavuľturulması: Yuhanna 9.
o Lazar’ın ölümden diriltilmesi: Yuhanna 11:1-44.
± Yuhanna Ēsa’nın dört kez Yeruľalim’e gittiāini anlatıyor (Yu.2:13;
5:1; 7:10; 12:12), sinoptiklerse yaľamının sonunda yaptıāı bir tek
yolculuktan söz ediyor.
± Sinoptiklerde olduāu gibi betimler ve kısa, özlü anlatımlar yerine,
Yuhanna uzun konuľmalara ve diyaloglara yer veriyor.
Â Yuhanna 1:1-18’deki Müjde’ye önsöz, prolog:
± Ēsa, Söz olarak (Grekçe: Logos) tanıtılmakta. Bu Söz ezelden beri
Tanrı’yla birlikteydi, yaratılıľta hak sahibiydi ve hatta kendisi
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Tanrı’ydı. Yuhanna bu sözlerle Ēsa’nın Tanrı olduāunu vurguluyor!
Tüm yaľam bu Söz’den ortaya çıkıyor. Söz karanlık dünyaya gelen
ve insanları aydınlatan ıľıktı, insan olarak kan ve beden aldı ve insanlar arasında yaľadı! Tanrı insan bedeni aldı! O bu dünyaya geldi
ve insansal koľullar ve ľartlar altında yaľadı. Tanrı kendisi insan
olmakla insanlara çok yakın olmak istiyordu!
± Tanrı gizlidedir. O’nu kimse hiçbir zaman görmedi. Sadece Ēsa aracılıāıyla O’nun huzuruna çıkabiliriz. Çünkü Tanrı Ēsa’da kendisi insanlara geldi. Ēnsanların Tanrı’nın bu dünyaya geliľine tepkisi
iman ya da imansızlık. Ēsa iman edene Tanrı çocuāu olmak yetkisini veriyor.
± Logos terimini kullanmakla Yuhanna Yunan-Roma felsefesinin
merkezi bir terimini ele alıyor. Bunu yapmakla Ēsa’nın evrensel
yetkisini vurguluyor: Filozofların aradıāı Ēsa’da bulunmaktadır:
Tanrı’nın kendisi, baľlangıç, bu dünyanın amacı ve hedefi, Tanrı’nın bu dünyaya gösterdiāi 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 oynuyor.
Â “Gerçek” terimi:
± Yuhanna 1:1-18 ve 14:6’da açıkça beliren ľu: Gerçek Yuhanna’da
soyut bir kavram deāil, tersine bir kiľi: Ēsa gerçeāin kendisidir.
± Gerçek, Ēsa’nın öārencilerini gerçek özgürlüāe kavuľturuyor. Kiľileľmiľ gerçek olan Ēsa’nın sözleri gerçekle iç içe birbirine baālıdır:
Yuhanna 8:31-32.
Â “Yücelik” terimi:
± Ēsa hep Tanrı’nın görkemini taľıyordu. O bu dünyaya insanlara
Tanrı yüceliāini açıklamak üzere geldi. Ardından Baba’nın yüceliāine geri döndü: Yuhanna 1:14; 12:41; 17:1,5,10,22,24.
± Ēnanlılar da Ēsa aracılıāıyla Tanrı görkemine paydaľtırlar: Yuhanna
17:22.
Â Ēsa’nın ezelden ebede var oluľu:
± Ēsa hep Tanrı’ylaydı ve Tanrı yüceliāinde ezelden ebede payı vardır: 1:1-3,30; 6:62; 8:58; 17:5. Bu ifadeler Ēsa’nın Tanrı oluľunun altını çiziyor.
± Ēsa dünyada Baba’nın isteāini yerine getirip O’nun iľlerini tamamladıktan sonra, Baba’ya geri döndü: Yuhanna 7:33; 13:1,3; 14:12;
12:28; 17:11.
Â Ēsa’nın Tanrı olduāuna iliľkin kesin belirtme: Yuhanna 1:1,18; 20:28.
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Â Ēsa’nın Tanrı olduāunu kabul ve reddeden Yahudiler: Yuhanna 5:18;
10:33.
Â Ēsa’nın kendisinin kim olduāunu ve insanlar için ne anlama geldiāini
vurgulayan yedi “Ben’im” sözü:
o Yuhanna 6:35
Yaľam Ekmeāi
o Yuhanna 8:12
Dünyanın Iľıāı
o Yuhanna 10:7
Koyunların Kapısı
o Yuhanna 10:11
Ēyi Çoban
o Yuhanna 11:25
Diriliľ ve Yaľam
o Yuhanna 14:6
Yol, Gerçek, Yaľam
o Yuhanna 15:1
Gerçek Asma
Â Ēsa alâmetler gerçekleľtiriyor, böylece görkemi açıklanıyor.
Bunlar Ēsa’nın Tanrı Oālu olduāuna olan imanı uyandırma amacı güdüyor (krľl. Yu.2:11). Buna karľın bazı insanlar alâmetlere raāmen
imansızlıkta kalmakta inat ediyor: Yuhanna 12:37. Yuhanna Ēsa’nın
gerçekleľtirdiāi bu alâmetlerden yedisine deāiniyor:
o Yuhanna 2:1-12
Kana’daki düāün.
o Yuhanna 4:46-54 Saray görevlisinin oālunun iyileľtirilmesi.
o Yuhanna 5:1-9
Kötürümün iyileľtirilmesi.
o Yuhanna 6:1-14
5000 kiľinin doyurulması.
o Yuhanna 6:16-21 Ēsa su üzerinde yürüyor.
o Yuhanna 9:1-41
Doāuľtan kör görüme kavuľturuluyor.
o Yuhanna 11:1-44 Lazar ölümden diriltiliyor.
Baľka diāer birçok alâmetlere deāinilse de, ayrıntıları açıklanmıyor:
Yuhanna 2:23; 3:2; 6:2; 7:31; 9:16; 11:37; 12:37. Her ľeyden önce Yuhanna 20:30 ve 21:25 bize Yuhanna’nın seçtiāi alâmetlerin, Ēsa’nın tüm
gerçekleľtirdiklerinden sadece küçük bir kesimi olduāunu gösteriyor.
Â Tüm Müjde’de açıklanan, Baba Oāul arasındaki biricik iliľki.
Â Ēnanlının Tanrı’dan aldıāı sonsuz yaľam: Yuhanna 3:16; 5:24; 6:50,58;
8:51; 10:28; 17:2-3.
Â Ēsa’nın ölmesinin anlamının açıklandıāı 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 uāruna canını vermeye hazır çoban.
o Yuhanna 12:24
Topraāa düľüp ölen buāday tanesi.
Â Ēsa’nın öārencilerine karľı sergilediāi hizmet tutumu: Yuhanna 13:120.
Â Sevginin anlamı: Yuhanna 13:34-35; 15:12,17.
Â Ēnanlıların Ēsa’yla baālılıāı ve bu baālılık aracılıāıyla ürün getirdikleri:
Yuhanna 15:1-17.
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Â Ēsa, Baba’ya geri döndüāünde O’nun etkinliāini dünyada sürdürecek
olan Kutsal Ruh hakkında ayrıntılı öāreti: Yuhanna 3:3-8,34; 4:24; 7:3739; 14:15-26; 15:26; 16:7-15.

Elçilerin ćĩleri
Elçilerin Ēľleri Luka’ya göre Müjde’nin devamıdır. Luka Müjde’sinde
Ēsa’nın yaľamı ve mesajına iliľkin yazdıktan sonra, Elçilerin Ēľleri’nde
Ēsa’nın göāe alınmasının ardından dünyada neler olduāunu kaleme alıyor:
Kutsal Ruh’un etkinliāiyle Ēsa’nın haberinin nasıl yayıldıāını ve Ēsa inanlılarından oluľan kilisenin nasıl geliľtiāini görmekteyiz. Müjde’de olduāu
gibi yazdıklarının ikinci kesimini de Teofilos’a atfediyor. Bildirilen olaylar
otuz senelik bir zaman dilimini kapsıyor, yani Ē.S. 30 ile 60 yılları arasını.
Luka’nın yazdıkları yaklaľık Ē.S. 62 yılında aniden kesildiāinden, bu durumda Elçilerin Ēľleri’ni bu zaman içerisinde yazmıľ olmalıdır.
Elçilerin Ēľleri’nin merkez noktası isminden tahmin edileceāi üzere elçiler deāil, tersine Kutsal Ruh’tur. O inanlıları Müjde’yi müjdeleme görevinde donatmakta ve Ēsa Mesih’in kilisesinin geliľip büyümesini saālamaktadır. Elçilerin Ēľleri 1:8 ayeti, kitabın ana hatlarını özetliyor ve
Kutsal Ruh’un geliľini vaat ediyor. Kutsal Ruh, öārencileri ilkin Yeruľalim’de, ardından tüm Yahudiye’de ve Samiriye’de ve sonunda da “dünyanın dört bucaāına” dek Ēsa’nın haberini müjdeleyen tanıkları olarak yeterlilikle donatacaktır. Elçilerin Ēľleri’nde kastedilen, o zaman dünyanın
dört bucaāı sayılan –ve aynı zamanda dünyanın merkezi sayılan– Roma’ya, Pavlus’un tutuklu olarak orada Müjde’yi müjdelemesiyle ulaľılmıľ
oldu.
Elçilerin Ēľleri bize ilk inanlılara iliľkin çok deāerli bilgiler sunuyor:
Ēmanlarını nasıl yaľadılar, hangi sorunlarla boāuľtular ve Kutsal Ruh
Ēsa’nın öārencilerini nasıl kullandı. Kurtuluľ tarihinde öne çıkan Pentikost Günü, Kutsal Ruh’un inanlıların üzerine dökülmesi olayı gibi Müjde’nin Yahudi olmayan uluslar arasında yayılması ve onların inanlılar
topluluāuna kabul edilmeleri bize açıkça anlatılmaktadır. Bu baālamda
Elçilerin Ēľleri Ēsa’nın yaľamı ve etkinliklerinin bildirildiāi Müjdeler ve
YA’nın somut topluluk ve kiľilere atfedilen mektupları arasında baālantı
kuran bir köprü durumundadır. Elçilerin Ēľleri Pavlus’un kaleme aldıāı
mektupları tarih sıralamasına koymakta ve anlamakta büyük yardımcı
durumundadır.
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Anahtar Ayet
Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruľalim’de, bütün Yahudiye’de ve Samiriye’de ve dünyanın dört bucaāında benim tanıklarım olacaksınız
(Elç.1:8).
Kuruluĩ düzeni
Yeruľalim’deki ilk kilise
Yahudiye ve Samiriye’de Müjde’nin yayılması
Petrus Müjde’yi Yahudi olmayanlara götürüyor
Pavlus’un ilk müjdeleme yolculuāu
Elçiler Konseyi
Pavlus’un ikinci müjdeleme yolculuāu
Pavlus’un üçüncü müjdeleme yolculuāu
Pavlus’un Yeruľalim ve Kayseriye’deki tutukluluāu
Kayseriye’den Roma’ya

1:1–5:42
6:1–9:43
10:1–11:30
13:1–14:28
15:1-35
15:36–18:22
18:23–21:14
21:15–26:32
27:1–28:31

Önemle dikkat ediniz
Â Elçilerin Ēľleri’ndeki Ēsa’nın etkinliāi: Ēsa Göksel Baba’nın yanında olsa
da, kilise aracılıāyla iľlerliāini sürdürmektedir (Elç.3:16; 4:10,30; 9:34).
Â ÂKutsal Ruh’un mükemmel rolü: “Elçilerin Ēľleri”nden daha uygun
isim “Kutsal Ruh’un Ēľleri” olurdu.
± Ēsa Kutsal Ruh’un geleceāini 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 çaāırıyor (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).
Â Pentikost vaazının büyük etkisi: (Elç.2:37-41).
Â Yeruľalim kilisesindeki kardeľçe paylaľma tutumu (Elç.2:44,45; 5:3237).
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Â Aynı Yeruľalim kilisesi daha sonraki bir dönemde açlık sıkıntısı yaľadıāı ve diāer kiliselerce yardım edildiāi: Elçilerin Ēľleri 11:27-30; 12:25;
krľl. Rom.15:25-28; 1Ko.16:1-3; 2Ko.8-9; Gal.2:10.
Â Kısa özetler:
± Ēlk kilisede yaľam: Elçilerin Ēľleri 5:42-47.
± Kilisenin büyüyen saygınlıāı: Elçilerin Ēľleri 5:12-16.
± Yeruľalim kilisesinin büyümesi: Elçilerin Ēľleri 6:7.
± Tüm Yahudiye, Celile ve Samiriye’deki kiliselerin büyümesi: Elçilerin Ēľleri 9:31.
± Büyüyen diāer kiliseler: Elçilerin Ēľleri 12:24; 16:5; 19:20.
Â Gamaliel’in öāüdü: Elçilerin Ēľleri 5:33-39. Gamaliel Pavlus’un öāretmeniydi: Elçilerin Ēľleri 22:3.
Â Kilisedeki bir yakınma konusu ve çözümü: Elçilerin Ēľleri 6:1-6.
Â Ēman tanıklıāını ľehit olarak ölene dek sürdüren Ēstefanos: Elçilerin
Ēľleri 6:8–7:60.
Â Müjde’nin Yeruľalim dıľına, Samiriye’ye ulaľmasını saālayan kilisenin
yaľadıāı baskılar: Elçilerin Ēľleri 8; 11:19-21.
Â Ēsa baskılar altındaki kilisesiyle kendisini özdeľleľtiriyor ve kiliseye
yönelik baskıları doārudan kendisine yapılmıľ olarak deāerlendiriyor:
Elçilerin Ēľleri 9:5.
Â Pavlus’un iman ediľinin üç kez yineleniľi: Elçilerin Ēľleri 9:1-19; 22:121; 26:1-23. Luka bunu yapmakla bu olayın kilise tarihi için önemini
vurguluyor.
Â Ēki ana kiľi, Petrus ve Pavlus:
± Petrus, Böl. 1–12’deki ana kiľi.
± Pavlus, Böl. 13–28’deki ana kiľi.
Karľılaľtırma yapılırsa, diāer elçilere iliľkin az bilgi sunulmakta.
Â Ēsa Mesih’e iman eden Etiyopya kraliçesinin veziri: Elçilerin Ēľleri
8:26-40.
± Yahudi deāildi ve hadım edilmiľ bir erkekti, bu nedenle Yahudi
topluluāunun üyesi olamazdı: Yasa’nın Tekrarı 23:2.
± Filipus ona EA ıľıāında Müjde’yi açıklıyor!
± Hadım edilmiľ bu adamın Mesih inanlıları kilisesine üye alınmasıyla Yeľaya 56:3-5’teki vaat gerçekleľiyordu.
Â Tanrı’nın doāaüstü yolla Yahudi olmayanlara Müjde’nin ilan edilmesini hazırlaması: Elçilerin Ēľleri 10. Petrus ilkin bu göreve karľı duruyor (Elç.10:9-16), ama bu görevi yine de üstleniyor ve hatta sonunda
bunu diāer elçilere karľı savunuyor (Elç.11:1-18). Geriye kalan elçiler
de, Yahudi olmayanların da Mesih inanlıları kilisesine katılmaları gereāini anlıyorlar: Elçilerin Ēľleri 11:18.
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Â Tanrı’nın anlaľılamayan yolları: Yakup imanı nedeniyle kılıçla öldürülürken (Elç.12:1-2), Petrus Tanrı’nın duruma elini uzatması sayesinde mucizeyle hapisten kurtuluyor (Elç.12:3-19).
Â Büyücülerle tekrarlanan tartıľmalar:
± Simun: Elçilerin Ēľleri 8:9-26.
± Baryeľu: Elçilerin Ēľleri 13:6-12.
± Falcılık ruhuna tutulmuľ köle kız: Elçilerin Ēľleri 16:16-19.
± Kötü ruhları kovan Yahudi: Elçilerin Ēľleri 19:13-20.
Â Diāer açıklamalarda sürekli yinelenen, Pavlus’un Pisidya Antakyası’nda sergilediāi örnek Müjde’yi yayma uygulaması: Elçilerin Ēľleri
13:14-52. Vaazına Yahudi sinagoāunda baľlıyor. Bu nedenle her ľeyden önce Yahudilerin yanında, Yahudiler topluluāu yanında yer alan
veya onlara katılmıľ olan Yahudi olmayanlar da Ēsa Mesih’e iman ediyorlardı. Yahudilerin kıskanç tepkisi karľısında Pavlus konuľmalarını
doārudan doāruya Yahudi olmayanlara yöneltiyor.
Â Müjde’nin haberini ulaľtırmak söz konusu olduāunda, Pavlus’un bu
insanlara karľı tutumundaki özgürlüāü: Bunun için 1. Korintliler 9:1923’ü okuyunuz!
± Elçiler Konseyi’nin sonucuna göre Timoteos’un Pavlus tarafından
(Elç.16:3) sünnet edilmesi gerekli deāildi. Bir diāer yerdeyse Pavlus
sünnet ľartı isteyenlere karľı sert tutum sergiliyor (Örnek: Gal.5:112). Timoteos’un durumunda herhangi biri bunu kurtuluľ için gerekli görmüyordu (Pavlus buna karľı ľiddetle savaľıyordu), tersine
Timoteos’la birlikte Müjde’yi kendilerine götüreceāi Yahudiler’de
gereksiz kızgınlık yaratmak istemiyordu (krľl. Gal.6:15).
± Pavlus Atina’da (Elç.17:16-34):
± Pavlus kentteki birçok yalancı tanrılar karľısında kızgın, ancak ileride yapacaāı müjdeleme vaazında bu yalancı tanrılar konusuna
oldukça bilgece deāiniyor. Hatta Yunan ľairlerinden bile alıntılar
yapıyor (Elç.17:28) ve onu dinleyenlerin düľünce yapısına kendisini tümden uyarlıyor. Vaazı kurtuluľ tarihini sunan yapıya sahip ve
dünyanın yaratılıľına uzanan bir yay çizerek son yargıya deāiniyor. Vaazın doruk ve amaç noktası, Ēsa’nın ölülerden diriliľidir.
Bunu anlatınca dinleyiciler arasında tartıľmalar baľlıyor.
± Pavlus Yeruľalim’de: Elçilerin Ēľleri 21:20-26:
± Yahudilikten gelen inanlılar Musa’nın yasasını sıkı sıkıya tutmayı
sürdürüyordu, ama uluslardan gelen inanlılar için elçiler konseyinin kararını da kabul ediyorlardı. Onların güvensizliāini ortadan
kaldırmak amacıyla adak ve bununla ilgili kuralları uyguladı.
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Â Taľlanan, ama saā kalan Pavlus: Elçilerin Ēľleri 14:19-20: krľl. Korintliler’e 2. Mektup 11:25.
Â Yahudi ve Yahudi olmayan inanlıların birlikteliāini düzenleyen Elçilerin Ēľleri 15’teki Elçiler Konseyi.
Â Açıksözlülükle sergilenen, Pavlus ve Barnabas arasındaki sert tartıľma: Elçilerin Ēľleri 15:36-41.
Â Elçilerin Ēľleri’nde “Biz” ľeklinde yazılan kesimler: Elçilerin Ēľleri
16:10-17; 20:5-15; 21:1-18: 27:1-28:16. Bu kesimlerin bu tarzda yazılmasının en iyi açıklaması, Luka’nın Pavlus’un yanında yol refakatçısı olarak olaylara görgü tanıāı olması, yani bildirilen olaylarda kendisinin
de orada bulunmasıdır.
Â Dayak yedikten sonra imanları nedeniyle zindana atılarak ayaklarından tomruāa vurulan Pavlus ve Silas’ın Tanrı’yı yüceltmeleri
(Elç.16:22-25) ve hapishanede yatmanın ľaľırtıcı ürünü (Elç.16:29-34).
Â Eski Antlaľma’da bollukla bulunan Ēsa Mesih’in Müjde’si: Elçilerin Ēľleri 17:2-3,11; 26:22-23; 28:23.
Â Efes’teki çatıľmaların birbiriyle kesiľen dinsel ve maddi güdüleri: Elçilerin Ēľleri 19:23-40.
Â Pavlus’un vaazı sırasında uykuya dalan Eftihos’un ölümü ve diriltiliľi:
Elçilerin Ēľleri 20:7-12.
Â Pavlus’un Efesli Ēhtiyarlar’a veda konuľması: (Elç.20:17-38):
± Gerekli her ľeyi öārettiāine iliľkin kesin bilgisi.
± Ēhtiyarları bir daha görmeyeceāine iliľkin kesin bilgisi.
± Sahte öāretmenlerin türeyeceāine iliľkin kesin bilgisi.
± Ēhtiyarlar’ın Pavlus’a derin baālılıāı.
Elçilerin Ēľleri 20:35’te Ēsa’nın söylediāi söz yalnız burada bize bildirilmekte.
Â Pavlus’un Roma’ya yolculuāu:
± Yeruľalim’e ve Roma’ya gitme kararı (Elç.19:21) ve Yeruľalim’e
gitmemesi konusunda Pavlus’a bildirilen yinelenen uyarı peygamberlikleri (Elç.20:22-23; 21:4,10-13). Bu uyarıların içeriāindeki öz
noktayı Pavlus da görüyor, ama o bunu farklı yorumluyor: Elçilerin Ēľleri 20:24; 21:13.
± Yeruľalim’de tutuklanmasının ardından Tanrı Pavlus’u yüreklendiriyor ve aynı zamanda Roma’ya uzanacak yolu kendisine gösteriliyor: Elçilerin Ēľleri 23:11. Tanrı Yeruľalim ve Roma’ya olan yolculuāunu onaylıyor!
± Pavlus’un EA’ya iliľkin tanıklıāı: Elçilerin Ēľleri 24:14.
± Yolculuāunun amacına, yani Roma’ya gitmek için Roma Ēmparatoru Sezar’a baľvuruyor: Elçilerin Ēľleri 25:10-12.
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± Her savunma konuľmasında Müjde’yi açıklıyor ve böylece önemle
Müjde’yi yayıyor, özellikle krľl. Elçilerin Ēľleri 26:27-29.
± Pavlus’un suçsuzluāu onaylanıyor: Elçilerin Ēľleri 26:31-32.
± Pavlus’un Roma’ya gitmesi konusunda Tanrı’nın tekrarlanan onayı: Elçilerin Ēľleri 27:24.
± Roma’ya gelebilmesi için Pavlus’un yaľamı tekrar tekrar korunuyor: Yahudilerin çeľitli suikastlerinden, ayaklanmalarından ve davalarından; 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 krľl. Mar.16:18; Elç.28:8-9).
Pavlus’un Yaĩamı (Yıllara iliĩkin sayılar sadece yaklaĩık olarak verilebilir.)
Pavlus Tarsus’ta dünyaya geliyor, anne babası Yahudi, Ēbranice ismi Saul;
doāumundan itibaren Roma vatandaľlıāını taľıyor (Elç.16:37; 22:3,28;
Flp.3:5).
Yeruľalim’de yaľayan bir Ferisi olan, tanınmıľ Rabbi Gamaliel tarafından
eāitilir (Elç.22:3; 23:16). Ferisilerden biri olarak Pavlus Ēstefanos’un taľlanmasında oradaydı ve onun bu ölüm cezasını hak ettiāine kanıľı vardı.
Ēsa’nın kilisesini yok etmeyi istiyordu (Elç.7:58; 8:1,3; 9:1-2).
Yıl Ē.S. 32 ya da 35: Pavlus’un imana geliľi: Ľam’daki Mesih inanlılarını tutuklamaya giderken, yolda dirilmiľ Ēsa ile karľılaľıyor (Elç.9; Gal.1:12;
1Ko.15:8-9).
Pavlus “Arabistan”a gidiyor; burası muhtemelen Ľam’ın güneyinde yer
alan Nabatiler’in bölgesi ve daha sonra Ľam’a geri dönüyor (Gal.1:17).
Yıl Ē.S. 35 ya da 38: Ēmana geliľinin üç yıl ardından, Pavlus orada iki hafta
kalacaāı Yeruľalim’e ilk kez gidiyor. Orada Petrus ve Yakup’la buluľuyor.
Kendisine karľı düzenlenen bir suikast giriľimi nedeniyle Tarsus’a kaçıyor (Gal.1:18; Elç.9:26-30).
Barnabas oradaki kilisede birlikte bir yıl hizmet edecekleri Pavlus’u Tarsus’tan Antakya’ya getiriyor (Elç.11:25-26).
Pavlus ve Barnabas toplanan baāıľları Yeruľalim’e getiriyorlar ve ardından Antakya’ya geri dönüyorlar (Elç.11:27-30; 12:25).
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Yaklaľık Ē.S. 47: Antakya kilisesi Pavlus ve Barnabas’ı ilk müjdeleme yolculuāuna (Kıbrıs ve küçük Asya) gönderiyor (Elç.13–14).
Yaklaľık Ē.S. 48: Yeruľalim’deki Elçiler Konseyi (Elç.15:1-34; Gal.2:1-10).
Ē.S. 48 yılından itibaren: Pavlus ikinci müjdeleme yolculuāunda (Barnabas
olmadan) yeniden Küçük Asya’yı, yani Anadolu’yu, ziyaret ediyor ve oradan Avrupa’ya geçiyor (Filipi, Selanik, Atina, Korint). Pavlus Korint’te bir
buçuk yıl kalıyor. Geri dönüľ yolculuāu sırasında kısaca Efes’i, Yeruľalim’i
ve Antakya’yı ziyaret ediyor (Elç.15:36–18:22).
Ē.S. 52 yılından itibaren: Pavlus üçüncü müjdeleme gezisi sırasında Efes’te
üç yıl kalıyor (oradan Korint’e bir ara ziyareti yapıyor; krľl. 1Ko.’in giriľ
kesimiyle), ardından Makedonya’ya, Truva’ya ve Milet’e devam ediyor.
Orada Efes kilisesi Ēhtiyarları’na veda ettikten sonra Yeruľalim’e gidiyor
(Elç.18:23–21:16).
Ē.S. 57-60 yılları: Pavlus Yeruľalim’de tutuklanıyor ve orada vali Feliks tarafından davasının iki yıl sürümcemede bırakılacaāı Kayseriye’ye getiriliyor (Elç.21:17–24:27).
Festus görevi Feliks’ten devralıyor. Pavlus, Festus ve kral II.Agrippa
önünde Sezar’a baľvuruyor ve bunun üzerine Roma’ya getiriliyor (Elç.25–
28).
Ē.S. 60-62 yılları: Pavlus Roma’da iki yıl ev hapsinde kalıyor ve Elçilerin
Ēľleri burada son buluyor (Elç.28:14-30).
Bundan sonra muhtemelen Pavlus bir süre serbest bırakıldı ve Ēspanya’ya
seyahatte bulundu (Rom.15:24.).
Ē.S. 64 ya da 67 yılları: Muhtemelen ileride yeniden tutuklandı ve idam
edildi (2Ti.4:6-8).

YENć ANTLAĨMA MEKTUPLARI
Yeni Antlaľma yazılarının çoāunluāunu mektuplar oluľturuyor: Alıcısının
adıyla isimlendirilen Pavlus’un 13 mektubu ve Ēbraniler’e Mektup ve “katolik” (genele yönelik) diye tabir edilen, yazarlarının adıyla anılan 7 mektup.
Bu mektupların bazıları bir ya da birden fazla topluluāa, diāerleriyse ľahıslara yöneltilmektedir.
Tüm mektuplar belirli bir nedenle kaleme alındı. Mektupları daha iyi anlayabilmek için bu arka plan bilgisini göz önünde tutmamız önemlidir. Bu
baālamda çok yakından incelememiz gerekir. Çünkü mektuplar, sanki telefon eden birisini dinliyormuľuz görünümünü sergiler: Ēletiľimin tek
yönünü duyarız. Bu durumda ikinci tarafı iľittiklerimizden çıkarmaya çaba göstermeliyiz. Yeni Antlaľma mektuplarında karľılaľtıāımız durum da
ľudur: Kilise topluluklarını doārudan tanımıyoruz – buna karľın Pavlus
Korintliler’e mektupları yazdıāında, kendi kurduāu kiliseye yazıyor
(Elç.18). Bunun dıľında, Korintliler’e 1. Mektup’la kendilerine yanıtını
verdiāi, Korint kilisesinin Pavlus’a sorularını yazdıāı mektup da elimizde
deāil (1Ko.7:1). Kloi’ye Korint kilisesinin durumunu ľahsen de sorma olanaāımız yok (1Ko.1:11). Pavlus’un kiliseye yazdıāı 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 gerekmekte. Bu nedenle, Yeni Antlaľma mektuplarını çok iyi okumamız ve
en azından bu yolla bazı esas bilgilerin izine ulaľmaya çabalamamız gereklidir – hep yazarının söylemek istediāi gibi anlayabilmeyi amaçlayarak.
Elimizdeki mektupların çoāunluāu, tarih bildirimi, gönderici ve alıcı, hitap ve selam gibi kendine özgü özellikler taľımaktadır. Antik çaāda YA
mektuplarında özelliāine rastlanılan bir mektup yazma usulü vardı:
1. Gönderenin adı
2. Alıcının adı
3. Selam
4. Dua veya ľükran sunma.
5. Ana kesim
6. Bitiľ selamı
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Bazı mektuplarda bu özellikler eksik (Örnek: 1. Yuhanna), diāerleri tümden bu örnek ľema üzerinde kurulmuľ (Örnek: Romalılar’a Mektup).
Pavlus’un mektuplarının ana bölümü genelde ikiye bölünüyor: Pavlus ilk
kısımda tanrıbilimsel temel oluľturuyor, ikinci kısımdaysa bunu geliľtirerek inanlının yaľamının bu temel üzerinde uygulama açısından nasıl görünmesi gerektiāini sergiliyor. Ēlk kısım Tanrı’nın cesaretlendirmesini,
ikinci kısımsa Tanrı’nın bizden isteāini içeriyor.
Yeni Antlaľma döneminde de mektupların yazılmasında sekreterlerin
katkısı normal durumdu. Yazar mektubun sonuna kendi el yazısıyla selam ya da kısa bir not eklerdi (1Ko.16:21-24 ve Gal.6:11-18’de olduāu gibi)
ya da sekreter kendisini tanıtır ve alıcıya kiľisel selamını yazardı
(Rom.16:22’deki gibi). Bu kapsamda, yazar sekretere mektubu ya dikte ettirir ya da konunun ana hatlarını açıklar, sekreter de mektubu kendi baľına yazardı ve yazar da sonuna kendi eliyle yazdıāı selamla mektubu
onaylardı.

Romalılar’a Mektup
Pavlus o ana dek henüz kiľisel olarak tanımadıāı Roma kilisesine yazıyor
mektubunu (Rom.1:7-15). Kiliseyi ziyaret etmeyi ve oradan Ēspanya’ya giderek orada Müjde’yi yaymayı arzuluyordu. Kilisenin onun bu yolculuāunu desteklemesini ve Müjdeleme yolculuāu için tüm gerekeni saālamasını
umut ediyordu (Rom.15:22-24). Pavlus mektubu aracılıāıyla kendisini ve
onların yardımıyla Ēspanya’ya götürmek istediāi haberini Roma kilisesine
tanıtıyor. Bununla, neden tüm insanların bu habere acilen gereksinimi
olduāunu vurguluyor: Yahudiler olsun uluslar olsun, hepsi günahlı ve
kendi yeterlilikleriyle asla Tanrı önünde duramazlar. Ancak Tanrı Ēsa Mesih aracılıāıyla bir çıkıľ yolu, kurtuluľ saāladı. Ēsa Mesih aracılıāıyla olan
bu kurtuluľu ve O’na imanı vaaz ediyor Pavlus – ve Roma’daki inanlıların
yardımıyla bunu Ēspanya’da da yapmak istiyor. Muhtemelen kilise görevlisi (diyakon) Fibi bu mektubu Roma’ya ulaľtırdı (Rom.16:1-2). Pavlus,
Romalılar’a Mektup’u muhtemelen üçüncü müjdeleme yolculuāu sırasında, Korint’te bulunduāu sırada yazdı (Ē.S. 55 ya da 57 yıllarında). Tertius
sekreteri olarak yanındaydı (Rom.16.22).
Anahtar Ayet
Çünkü herkes günah iľledi ve Tanrı’nın yüceliāinden yoksun kaldı. Ēnsanlar Ēsa
Mesih’te olan kurtuluľla, Tanrı’nın lütfuyla, karľılıksız olarak aklanırlar
(Rom.3:23-24).

Romalılar’a Mektup

Kuruluĩ düzeni
Mektuba giriľ
Ulusların ve Yahudilerin suçluluāu ve kayıp durumu
Kurtuluľ: Ēman aracılıāıyla aklanmak
Günaha üstün gelmek
Tanrı’nın Ēsrail halkıyla olan yolu
Mesih inanlısının yaľamına pratik buyruklar
Mektubun sonu
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1:1-17
1:18–3:20
3:21–4:25
5:1–8:39
9:1–11:36
12:1–15:13
15:14–16:27

Özellikle dikkat ediniz
Â Romalılar’a Mektup’ta yer alan EA’dan yapılan birçok alıntı ve kurulan baālantılar; Daha Romalılar 1:2’de Pavlus vaaz ettiāi Müjde’nin çok
önceden peygamberlerce Kutsal Yazılar’da bildirildiāini açıkça vurguluyor. Bu kapsamda, bunu saālam temellere oturtmak ve kanıtlamak
için ileriki bölümlerde sıklıkla bu yazılara baľvuruyor.
Â Romalılar 1:3-4’te, Ēsa’nın Müjdesi’nin kısa biçimini, mektubun baľlangıcındaki ana haberinin özeti (Rom.1:16-17) ve Pavlus’un Tanrı’dan
aldıāı görevin tanıtımı görürüz (Rom.1:5,14; 15:14-21).
Â Yaratılıľ iľlerinde, Yaratıcı Tanrı’yı tanımanın kuramsal olanaāını
okuruz (Rom.1:18-32). Ancak yaratıklar tam bunu yapmıyor ve Yaratan’a tapmak yerine yaratıklara tapınmayı yeāliyorlar. Tanrı ceza olarak insanları getireceāi tüm neticelerle kendi seçtikleri tanrısız yollarda gitmeye bırakıyor.
Â Durumun çaresizliāi: Hiç kimse, ne Yahudi ne de uluslardan, Tanrı
yargısı karľısında ayakta kalamaz: Herkes günahlı, herkes suçlu, herkesi yargı, makûmiyet bekliyor (Rom. 2:1–3:20). Ēnsanın içi aslında hiç
iyi deāil (Rom.3:10-18).
Â Sevgi ve sadakatle tüm insanlara Tanrı’nın sunduāu çare: Mesih çarmıhtaki ölümüyle insanların suçunun bedelini ödüyor. Buna güven
baālayan (“iman eden”) Tanrı tarafından kabul bulur: Romalılar 3:2131.
Â Romalılar’a Mektup’ta yer alan “Tanrı’nın aklaması” terimi:
21
Ama ľimdi Yasa’dan baāımsız olarak Tanrı’nın insanı nasıl aklayacaāı açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyor. 22Tanrı insanları Ēsa Mesih’e olan imanlarıyla aklar. Bunu, iman eden herkes için yapar. Hiçbir ayrım
yoktur. 23Çünkü herkes günah iľledi ve Tanrı’nın yüceliāinden yoksun kaldı.
24
Ēnsanlar Ēsa Mesih’te olan kurtuluľla, Tanrı’nın lütfuyla, karľılıksız olarak
aklanırlar. 25-26Tanrı Mesih’i, kanıyla günahları baāıľlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha
önce iľlenmiľ günahları cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak ve Ēsa’ya iman
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edeni aklamak için ľimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı (Rom.3:21-26).
Â Onun imanının da Tanrı tarafından kendisine doāruluk sayıldıāı Ēbrahim örneāi: Romalılar 4 (krľl. Gal.3:6-9; Yak.2:21-24).
Â Ēsa Mesih aracılıāıyla sahibi olduāumuz Tanrı’yla barıľ: Romalılar 5:1.
Â Mesih adına acılar çekmek konusunda Pavlus’un görüľü: Romalılar
5:3-5; 8:17-18.
Â Daha biz günahlıyken bizim yerimize ölen Mesih’le kendisini bunda
gösteren ve Kutsal Ruh aracılıāıyla yüreklerimize dökülen Tanrı sevgisi (Rom.5:5-8). Kutsal Ruh Tanrı sevgisine iliľkin bize tanıklık yapıyor ve bu sevgiyi bizde, insan kardeľe karľı olan sevgimiz için etkin
kılıyor.
Â Adem’in günahının (Rom.5:12-21) sonuçlarına karľı zafer kazanan Mesih aracılıāıyla inanlıların Tanrı’nın yargısından kurtuluľu (Rom.5:911; 8:1).
Â Mesih aracılıāıyla kavuľtuāumuz yeni yaľam (Rom.6:1-11): Vaftizle,
Mesih’le öldüāümüzü, gömüldüāümüzü ve dirildiāimizi simgesel olarak sergiliyoruz. Ēsa Mesih’e imanımız nedeniyle artık günahın üzerimizde hiçbir yetkisi yok, günah egemenliāinden özgür kılındık. Bunun
neticesi olarak özgürlük ve sorumluluk ortaya çıkıyor: Kime hizmet
edeceāimize karar verebiliriz: Günaha ya da Tanrı’ya (Rom.6:11-23).
Â Günah aracılıāıyla Yasa’nın kötüye kullanılması (Rom.7:1-13) ve insanın Yasa’yı yerine getirmekteki ve böylece iyiyi yapmaktaki –bunu
yapmayı istese bile– yetersizliāi (Rom.7:14-25).
Â Tanrı’nın isteāini yapmaya, yani Yasa’yı izlemeyi, günahı ve Tanrı’ya
isyan eden bencil doāamıza (“benlik”) karľı zafer kazanmaya bizi yeterli kılan Kutsal Ruh’tur. Bu kapsamda, her kim yaľamını yönetmesi
için onu Kutsal Ruh’a teslim ederse, o kiľi Tanrı çocuāudur: Romalılar
8:1-17.
Â Tanrı’nın sonsuz yüceliāini tüm düľük ve geçici yaratılıľ ile birlikte
umut eden Tanrı’nın çocukları: Romalılar 8:19-25.
Â Doāru ľekilde dua edebilme yetersizliāimiz ve bu yetersizliāimizi gideren Kutsal Ruh: Romalılar 8:26-27.
Â Ne olursa olsun, Tanrı’yı sevenlere ve O’nun çaāırdıklarına her durumun yararlı yönde iľlemesi vaadi: Romalılar 8:28.
Â Kurtuluľumuzun güvencesi (Rom.8:28-30) ve bizi ondan hiçbir ľeyin
ayıramayacaāı Tanrı sevgisi (Rom.8:31-39). Tanrı sevgisi bizi sorunlar
ve tehlikelerden korumuyor, ama bu ľeyler bizi artık ondan ayıramaz
ve Tanrı bize bu durumlarda yardımcıdır.
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Â Halkı Ēsrail kurtulsun diye, kendi kurtuluľunu feda etmeye bile razı
olan Pavlus: Romalılar 9:1-3.
Â Tanrı’nın özgürlüāü (Rom.9:6-29): Ēnsanın eylemlerinden ayrı olarak,
lütfunu kime gösterip kime göstermeyeceāi konusu Tanrı’nın özgür
isteāine baālıdır. Biz insanların bu nedenle O’nu eleľtirmeye ya da
O’nu adaletsizlikle suçlamaya hakkımız yoktur, tersine biz kendi eylemlerimiz için O’nun önünde hesap vermeliyiz.
Â Tanrı’nın Ēsrail halkıyla iľi:
± Ēsrail halkının kurtuluľ planındaki ayrıcalıāı: Romalılar 9:3-5.
± Ēsrail halkının yanılgısı: Romalılar 9:30-10:13.
± Ēsrail’in “arta kalanları”, Tanrı sadakatinin kendilerine belirgin olduāu Yahudilikten gelme Mesih inanlıları: Romalılar 11:1-10.
± Tanrı’nın Ēsrail halkıyla ve uluslarla olan planı ve Ēsrail halkının
kurtuluľuna iliľkin büyük vaat: Romalılar 11:11-16, 25-27.
± Ēsa Mesih’e iman etmeyen Yahudiler’e karľı kibirlenmemeleri konusunda, uluslardan olan Mesih inanlılarına uyarı olarak sergilenen zeytin aāacı resimlemesi (Rom.11:16-24). Hem uluslar hem de
Yahudiler için geçerli olan tek bir ölçüt var: Zeytin aāacının filizlerinden olup olmama konusu yalnız kiľinin Mesih’e imanına baālıdır.
± Ēsrail konusunu onunla kapadıāı ve Tanrı bilgeliāinin ne denli gizemli, yargılarının nasıl akıl ermez ve yollarının ne kadar anlaľılamaz olduāunu vurguladıāı Pavlus’un Tanrı’ya övgüsü: Romalılar
11:33-36.
Â Romalılar 12:1’le baľlayan ve ľimdiye dek sergilenen nedenle, Mesih
inanlılarının uygulamsal yaľamı için buyrukları ve gerekli dersleri
içeren mektubun ikinci ana kısmı.
Â Tüm yaľamımızı kapsayan, gerçek tapınma: Romalılar 12:1.
Â Dünyaya ayak uydurmamak, tersine Tanrı isteāinin ne olduāunu anlayabilmek için düľüncemizi Tanrı’nın yenilemesinine bırakmaya
çaārı: Romalılar 12:2.
Â Kilisedeki farklı ruhsal armaāanlar ve hizmetler: Romalılar 12:3-8.
Â Sevgiden kaynaklanan yaľam için verilen birçok ferdi buyruk: Romalılar 12:9-21.
Â Pavlus’un, yetkisini Tanrı’dan alan devlete karľı baālı olmak konusundaki isteāi: Romalılar 13:1-7 (konu için ayrıca krľl. Elç.5:29).
Â Tanrı buyruklarının tümünü özetleyen sevgi buyruāu: Romalılar 13:710.
Â Iľıktaki yaľam: Romalılar 13:11-14.
Â Kilisedeki zayıflar ve güçlüler: Romalılar 14.
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± Herkes kendisi için sorumlu ve kendi yaľamına iliľkin Tanrı’ya hesap vermeli.
± Vicdani konularda bizden farklı görüľe sahip ve bizden farklı davranan kardeľleri yargılamamalı ve onları aľaāı görmemeliyiz.
± Davranıľlarımızla kardeľlere tökez olmamalıyız.
Â Mesih inanlısı olarak yaľamakta EA’nın önemli rolü: Romalılar 15:4.
Â Pavlus’un kendisi ve hizmeti için ivedi dua isteāi: Romalılar 15:30-32.
Â Romalılar 16:7’de yer alan (kadın) Elçi Yunya: Ēsim Yunanca’da ismin i
halini (Akkusativ) taľıdıāından, burada bir kadın adı mı, erkek adı mı
olduāu belirsizdir. Ancak antik çaā edebiyatında kadın adı olarak
“Yunya” ismi sıklıkla kullanılırken, buna karľın erkek ismi olarak
“Yunyas”a rastlanılmamaktadır.
Â Sonuç olarak kilise içindeki yanlıľ öāretmenlere ve bölünmelere karľı
uyarı: Romalılar 16:17-20.
Â Mektubun sonuçlandıāı övgü sözleri: Romalılar 16:25-27.

Korintliler’e 1. Mektup
Pavlus kendilerine mektup yazdıāı Korint kilisesini, ikinci Müjdeleme
yolculuāu sırasında kendisi kurdu (Elç.18). Orada toplam bir buçuk yıl
hizmet verdi (Elç.18:11). Korint bir Roma eyaleti olan Ahaya’nın baľkentiydi ve Akdeniz’in önemli bir ticari liman kenti sayılıyordu. Kent o devirde sürdürdüāü ahlaksız yaľamla nam salmıľtı. Sürdürülen cinsel özgürlüāün ünü kent sınırlarını aľmıľtı. Özellikle putperest dinlerle
baālantıyla bir arada yürütülen fuhuľ gündemdeydi.
Pavlus kentten ayrıldıktan sonra kilise içinde ortaya çıkan sorunlar çok
çeľitliydi: Birbirleriyle çekiľen gruplar yüzünden kilisede bölünmeler
vardı (1Ko.1–4) ve Mesih inanlıları arasında aāır derecede ahlaki bozukluk yayılmaktaydı (1Ko.5–6). Evlilik bekârlık konusundaki sorular yanıtsız
açıkta kalıyordu (1Ko.7). Putperest topluma karľı gereken tutum, özellikle de putlara sunulan kurban etleri konusunda ne yapılacaāı tam bilinmiyordu (1Ko.8–10). Kilisenin tapınmasında kaos vardı (1Ko.11–14), hatta
bazılarınca ölülerin diriliľi yadsınıyordu (1Ko.15). Pavlus Korintliler’e birinci mektubunda bu uygunsuzluklara iľaret ediyor ve kiliseye doāru yolu öāretmeye çabalıyor.
Elimizde bulunan Korintliler’e yazılı iki mektup elçi ile kilise arasındaki
iletiľimin sadece bir kesimi. Aľaāıdaki olaylar yeniden oluľturulabilir:
Â Pavlus Korint’te bir kilise oluľturuyor ve orada bir buçuk yıl kaldıktan
sonra müjdeleme yolculuāuna devam ediyor: (Elç.18).

Korintliler’e 1. Mektup

43

Â Pavlus Korintliler’e bugün elimizde olmayan bir mektup yazıyor
(1Ko.5:9).
Â Korintliler Pavlus’a somut sorularını içeren bir mektup yazıyor:
(1Ko.7:1).
Â Korintliler’e 1. mektupta Pavlus Korintliler’in sorularını Efes’ten yanıtlıyor (1Ko.16:8) ve Korint’ten aldıāı diāer bilgilere deāiniyor
(1Ko.1:11; 5:1).
Â Pavlus kiliseyi ziyaret amacıyla Efes’ten Korint’e geliyor. Kilise üyelerinin arasında apaçık bir çekiľme yaľanıyor (2Ko.2:1-11; 7:12; krľl.
1Ko.4:18-21).
Â Pavlus Efes’e geri dönüyor ve daha önce bildirdiāi gibi yeniden onları
ziyaret etmek (2Ko.1:15-16) yerine, oradan Korint kilisesine (2Ko.2-11;
7:5-16), acı dolu (“Gözyaľı mektubu” diye adlandırılan) bir mektup yazıyor. Mektubu Titus’la gönderiyor; mektup bugün elimizde bulunmuyor.
Â Pavlus Korintliler’in mektubuna gösterdiāi tepkiyi merak ettiāinden,
Titus ile karľılaľmak için Makedonya’ya kadar gidiyor (2Ko.2:12-13).
Titus Korint’ten iyi haberlerle dönüyor: Kilise Pavlus’un son ziyaretinde olan olaydan piľmanlık duyuyor (2Ko.7:5-16).
Â Pavlus bunun üzerine Korintliler’e bu barıľmadan duyduāu sevincini
ve ľükranlarını sunduāu ikinci mektubunu yazıyor ve yapacaāı üçüncü bir ziyaretini bildiriyor (2Ko.12:14: 13:1).
Â Pavlus muhtemelen 2. mektubunu kaleme alırken Korint’ten daha
olumsuz yeni haberler alıyor ve bu nedenle, önceki bölümlerde barıľmayı vurgularken ve Korintliler’in fikir deāiľikliāini överken,
10’dan 13’e kadar olan bölümlerde kendisine karľı gelenlere sert çıkıyor ve Korintliler’i tövbeye çaāırıyor.
Pavlus Korintliler’e 1. Mektup’u üçüncü müjdeleme yolculuāu sırasında,
muhtemelen Ē.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 Ēsa Mesih’ten baľka bir temel atamaz
(1Ko.3:11).
Kuruluĩ düzeni
Mektuba giriľ
Kilisedeki ayrılıklara karľı
Kilisedeki ahlak dıľı duruma karľı

1:1-9
1:10–4:21
5:1–6:20
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Evlilik ve evlenmeme konusu
Baľka tanrılara kesilen kurbanların etleri konusu
Kilisede tapınmadaki uygunsuzluāa karľı
Ölülerin diriliľi konusu
Mektubun sonu
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7:1-40
8:1–10:33
11:1–14:40
15:1-58
16:1-24

Özellikle dikkat ediniz
Â Kutsal Ruh’un kilisede zenginlikle iľleyiľi karľısında Pavlus’un teľekkürü ve birçok sorunlara karľın sahip olduāu güveni (1Ko.1:4-9). Kilisedeki problemler, kilisenin ruhsal armaāanları olgun olmayan tutumla kullanmasından kaynaklanıyor. 1.Korintliler 12–14. bölümlerde
Pavlus bunun çözümünü gösteriyor.
Â Ēnsan bilgeliāi karľısında saçmalık olarak görülen, ama gerçekte Tanrı’nın bilgeliāi, gücü ve kurtuluľ yolu olan çarmıhın mesajı (1Ko.1:17–
2:16).
Â Tanrı’nın kilisesine çaāırdıāı, dünyasal ölçüler açısından aľaāı görülenler: 1.Korintliler 1:26-29.
Â Tanrı’nın bize Mesih’le verdiāi her ľey: 1.Korintliler 1:30.
Â Artık açıklanan, Tanrı’nın kurtuluľ planı: 1.Korintliler 2:1,7,10-12.
Â Ruhsal açıdan olgun olmayıľın iľareti olan, kilisedeki ayrılıklar ve çekiľmeler (1Ko.3:1-4). Pavlus kilisede hizmet görenlere iliľkin doāru
açıya dikkatleri çekiyor (1Ko.3:4-4:7) ve kendi bakıľ açısından elçilerin
hizmetini açıklıyor (1Ko.4:9-13).
Â Pavlus tarafından talep edilen kilisedeki paklık (1Ko.5:1-13), kilise
üyelerini içeriyor (1Ko.5:9-13). Ceza hareketinin amacı sonuçta günahlının kurtuluľudur (1Ko.5:5; krľl. 1Ko.11:31-32). Kilise üyeleri eski günahlı yaľam yollarından kurtarıldılar ve paklandılar (1Ko.6:9-11).
1.Korintliler 6:12 ve 10:23’te Pavlus muhtemelen kilise içindeki belirli
grupların kullandıāı, bununla sınırları kendi istekleri doārultusunda
kaydıran “Bana her ľey serbest” sloganını ele alıyor.
Â Tanrı’ya ait, Mesih’in bedeninin bir azası ve Kutsal Ruh’un bir tapınaāı
ve onunla Tanrı’yı yüceltmemiz gereken bedenimiz: 1.Korintliler 6:1220.
Â Pavlus’un boľanma hakkındaki 1.Korintliler 7:10-16’daki öāretisi,
Ēsa’nın Matta 5:32; 19:9’daki öāretisini tamamlıyor.
Â Pavlus’un Mesih inanlılarından talep ettiāi her durumda içsel özgürlük (1Ko.7:29-31) ve evli olmamanın getirdiāi yararlar (1Ko.7:32-35).
Â 1.Korintliler 8–10. bölümlerdeki baľka tanrılara sunulan kurbanların
eti sorusu:
Tapınaklarda baľka tanrılara kurban edilen hayvanların etleri daha
sonra pazarda satıľa sunuluyordu (1Ko.10:25). Bu sunuların etlerinin
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tapınakta yenildiāi sofraya katılmak toplumun sosyal olaylarındandı
(1Ko.8:10). Pavlus her ľeyi yaratan, her ľeyin sahibi ve her ľeyin Rabbi
olan tek bir Tanrı olduāunu (1Ko.8:4-7; 10:26) ve sunu etinin bu nedenle cinlere kurban edildiāini vurguluyor (1Ko.10:20).
Mesih inanlıları yedikleri bu et konusunda genel anlamda büyük bir
özgürlüāe sahipler: Araľtırıp soruľturmadan, korkmadan bu eti de yaratan Tanrı’ya ľükrederek yiyebilirler (1Ko.8:8; 10:25-33). Ancak Pavlus üç noktada sınır çiziyor:
± Bu özgürlüāü henüz özümleyememiľ olan imanda zayıf kardeľleri
dikkate almak açısından (1Ko.8:10-13; 10:32).
± Hristiyanların özgürlüāünü yanlıľ, yani putları kabul etme yolunda yorumlayabilecek olan Mesih inanlısı olmayanları dikkate almak açısından (1Ko.10:28-29, 32).
± Pavlus putataparlıāa kiľisel katılımı kesinkes yasaklıyor
(1Ko.10:14-22).
Tümünün üzerinde Tanrı’yı yücelten yaľamı yaľamak (1Ko.10:31) ve
kimseye imanında engel olmamak ilkesi bulunuyor (1Ko.10:32).
Â Hristiyan yaľamı yaľamak konusunda verilen temel bilgiler:
± Baľkaları için kendi haklarından vazgeçen (1Ko.9:1-18) ve kendi
özgürlüāünü baľkalarının refahı için kullanan Pavlus örneāi
(1Ko.9:19-23).
± Kazanmak için aāır kısıtlamaları üstlenen atletin koľusunun Hristiyan yaľamı için örnek olarak kullanılması (1Ko.9:24-27).
± Mısır’dan çıkıľta gerçekleľen, Hristiyanlar olarak bizlere bir uyarı
örneāi olması gereken olaylar: 1.Korintliler 10:1-13.
Â O devrin örf ve adetlerinden olduāu savlanılan kadının baľörtüsüne
iliľkin soru: 1.Korintliler 11:16.
Â Korintliler’in yaraľmayan yolla Rab’bin Sofrası’na paydaľ olmaları:
1.Korintliler 11:17-34: Muhtemelen uzun çalıľmaları gereken ve az
yemek getiren fakirleri beklemiyorlardı. Bu nedenle bunlar aç kalırken, diāerleri bu zamana dek sarhoľ bile oluyordu.
Â Kutsal Ruh’un iľleyiľi: Çeľitlilikte birlik:
± Kutsal Ruh’un iľleyiľi Ēsa’nın Rab olduāuna dair bir tanıklıktır:
1.Korintliler 12:1-4.
± Aynı Ruh’un iľleyiľi olan, kilisedeki birbirinden farklı armaāanlar:
1.Korintliler 12:4-11.
± Birbirinden farklı üyeleriyle her ľeye raāmen bir bütün oluľturan
ve birbirlerine gereksinimi olan beden örneāi: 1.Korintliler 12:1230.
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± 1.Korintliler 12:29-30’daki, hem içeriāindeki baālantı açısından,
hem de Yunanca dilbilgisi açısından açıkça “Hayır” cevabı gerektiren, ama yanıtı beklenmeyen sorular: Hristiyanların tümü elçi mi?
Hepsi bilmediāi dilleri konuľabilir mi? vb.
Â Kutsal Ruh’un armaāanlarının ve bunların kullanımının konu edildiāi
ve tesadüf eseri olarak 12. ve 14. bölümler arasında yer almayan,
1.Korintliler 13’te “Sevginin Üstünlüāü” bölümü. Pavlus bu armaāanların nasıl doāru yolda, yani sevgide kullanılmasının kaçınılmaz olduāunu açıkça anlatıyor.
± Pavlus Tanrı’ya iliľkin bilginin bu yaľamda her zaman parçalar halinde kalacaāını ve ilk sonsuzlukta kusursuzlaľacaāını söylüyor
(1Ko.13:9-12; krľl. 1Ko.8:1-3; krľl. Va.22:4). Parçalar halinde olması
nedeniyle gerçek bilgi kiľiyi kibirliliāe deāil alçakgönüllülüāe itiyor.
± 1.Korintliler 14:1’de Pavlus daha önce tanımlanan sevgiyi yaľamak
için gayrete çaāırıyor.
Â 1.Korintliler 14’teki peygamberlik armaāanı:
± Sevgide olduāu kapsamda peygamberlik armaāanında da gayrete
çaārı yapılıyor: 1.Korintliler 14:1,39.
± Peygamberliāin özü kiliseyi bina etmek, cesaretlendirmek ve teselli vermektir: 1.Korintliler 14:3-4.
± Pavlus’un herkesin peygamberlik armaāanına sahip olması konusundaki isteāi: 1.Korintliler 14:5.
± Peygamberlik armaāanının kiľileri günahkâr olduklarına ikna etmek ve onları imana getirmek amacıyla kullanılması: 1.Korintliler
14:24-25.
± Peygamberlik bildirilerinin tartılması gereāi (1Ko.14:29): Görüldüāü gibi Yeni Antlaľma kapsamındaki peygamberliklerin hatasız
olma iddiası yok. Hiçbir çeliľki ve ľüpheye yer vermeyen EA peygamberlerinin yetki iddiasına (“RAB böyle diyor: ...”) da sahip deāil
(bu rol YA’da daha çok elçilere düľüyor); krľl. 1.Selanikliler 5:1922.
± Peygamberlik bildirilerinde açıklanması gereken doāal düzen:
1.Korintliler 14:29-33.
Â 1.Korintliler 14’teki dillerle dua armaāanı (dillerle konuľma):
± Bu armaāan ilkin kiľinin kendisinin bina olunması için yararlı:
1.Korintliler 14:4.
± Dillerle yapılan dua çevrilirse, tüm kilise için sadece o zaman anlamlıdır (çünkü tümü için bina edicidir): Korintliler’e 1. Mektup
14:4-19,27-28.
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± Çeviri armaāanı (diāer armaāanlarda olduāu gibi, bu kapsamda
krľl. 1Ko.14:1) Tanrı’dan istenmelidir: 1.Korintliler 14:13.
± Pavlus düľünerek yapılan duayla dillerle yapılan duayı karľı karľıya getirmiyor, tersine her ikisini de yapmak istiyor: 1.Korintliler
14:15.
± Dillerle dua eden kiľi engellenmemelidir: 1.Korintliler 14:39-40.
Â Herkesin kiliseye hizmet amacıyla, armaāanları ölçüsünde katkıda bulunduāu kilise toplantısı: 1.Korintliler 14:26.
Â Kadınların kilise toplantılarında susmalarına iliľkin buyruk:
1.Korintliler 14:33-35.
± Pavlus 1.Korintliler 11:5,13’te kadınların toplantılarda konuľtuāuna deāiniyor, somut olarak, dua ettiklerini ve peygamberlikte bulunduklarını bildiriyor. Bu nedenle Pavlus 1.Korintliler 14:33-35’te
kilise toplantılarında kadınlara genel bir susma buyruāunu kastediyor olamaz.
± Ayetleri ľu kapsamda anlamak açısından akla yatkın baālantı ľöyledir: Kadınlar o dönemde erkeklere göre eāitimde maādur edildiklerinden, kilise toplantılarında bir konuyu anlayamıyorlarsa,
toplantı sırasında sürekli sorular sorarak kilise düzenini bozmak
yerine konuyu evde kendi kocalarından sorup öārenmelidirler.
Â Ēsa Mesih’in ölüler arasından diriliľi (1Ko.15):
± Pavlus Ēsa Mesih’in ölüler arasından gerçekten diriltildiāinin tanıklarını sıralıyor (1Ko.15:3-8).
± Ēsa 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 baāıľlanmamıľtır ve Ēsa’ya iman edip de ölenler kayıptır. Mesih’in ölüler arasından diriliľi olmadan, gelecekte tüm insanlar için ölüler arasından bir diriliľ yoktur.
± Tüm insanların ölümden dirilmesinin önemi: Prensipte ölümden
diriliľ yoksa, Mesih de diriltilmiľ olamaz (1Ko.15:13). Hatta diriliľ
yoksa, Pavlus’un Müjde’yi ilan etmesi için kendisini tehlikeye atması anlamsız olurdu (1Ko.15:30-32). Ölülerden diriliľ yoksa, insanlar yaľamlarının doluluāunu salt bu dünyada ve ľimdi aramalıdır (1Ko.15:32).
± Diriliľin ve yeni bedenin tanımı: 1.Korintliler 15:35-58.
± Gelecekte, tüm ölülerin diriliľinde, Mesih’in ölüme karľı kazanacaāı kesin zafer: 1.Korintliler 15:26, 51-56.
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± Ēmanda sarsılmazlık ve caymazlık, Rab’bin iľinde gayretlilik ve bu
emeāin kesin ödülü olması, diriliľ konusundaki bildirilerin mektubun alıcıları için olan neticeleridir: 1.Korintliler 15:58.

Korintliler’e 2. Mektup
Korintliler’e 1. Mektup’un giriľ kesimiyle karľılaľtırınız.
Korintliler’e 2. Mektup muhtemelen Makedonya’da oluľtu. Pavlus mektubu 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 verdiāi hizmetindeki zayıflıkları ve acılarını vurguluyor. Ama Pavlus’un tam bu zayıflıāında 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
topluluāu kendi taraflarına çekmeye çabalayanlara yanıt veriyor. Pavlus’u zayıflıkla, konuľmalarındaki ikna gücü eksikliāiyle, kısıtlı ruhsal derinlikle ve doāaüstü olayları göstermekte noksanlıkla suçluyorlar. Bu tartıľmalar sayesinde Korintliler’e 2. Mektup’ta Elçi Pavlus’un yaľamına ve
hizmetine alıľılmamıľ derin bir bakıľ atıyoruz, çünkü sunduāu kanıtlarına yaľam öyküsünden (otobiyografisine) birçok bilgileri ekliyor (krľl. Örnek, böl.12).
Anahtar Ayet
Biz kendimizi ilan etmiyoruz; ama Mesih Ēsa’yı Rab, kendimizi de Ēsa uāruna kullarınız ilan ediyoruz (2Ko.4:5).
Kuruluĩ düzeni
Mektuba giriľ
Son zamanda olup bitenler
Pavlus’un elçilik hizmeti
Pavlus’un Korintliler için mücadelesi
Yeruľalim Kilisesi için toplanan baāıľ
Pavlus’un elçilik yetkisi

1:1-11
1:12-2:13
2:14–6:10
6:11–7:16
8:1–9:15
10:1–13:13

Özellikle dikkat ediniz
Â Böylece baľkalarını da teselli edebilsin diye, Müjde uāruna acı çeken
Pavlus’un Tanrı tarafından teselli edilmesi: 2.Korintliler 1:3-11.
Â Tanrı’nın bütün vaatleri kendisinde evet olan Mesih’tir: 2.Korintliler
1:19-20.
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Â Korintliler’in imanları üzerine efendi deāil, tersine sevinçleri için
yardımcı olmak isteyen Pavlus: 2.Korintliler 1:24.
Â Pavlus’un Müjde’yi ilan etme hizmetiyle ortaya çıkan iki sonuç: Yaľam
ve ölüm: 2.Korintliler 2:14-16.
Â Yeni Antlaľmanın üstün yüceliāi: 2.Korintliler 3.
Â Ēsrail halkına iliľkin bilgiler: 2.Korintliler 3:14-16; krľl. Rom.9–11.
Â Kutsal Ruh’un 2.Korintliler 3:17-18’deki iľleyiľi:
± Hristiyanları özgürlüāe iletiyor.
± Kutsal Ruh’un iľleyiľiyle deāiľtiriliyoruz ve adım adım Ēsa’ya benzer oluyoruz.
Â “Bu çaāın ilahı”, yani Ľeytan aracılıāıyla Müjde’ye karľı zihinleri kör
olan imansızlar. Bu körlükten onları yalnızca Tanrı kendi elini uzatıp
Mesih’e iliľkin gerçek bilgiyi vermesiyle kurtarabilecek: 2.Korintliler
4:4-5.
Â Sıradan ve kırılgan kaplar içinde görünen Tanrı görkemi: 2.Korintliler
4:7-18.
Â Doāal güç, yani insanın dıľ varlıāı harap olsa da, Tanrı aracılıāıyla yenilenen insanın iç varlıāı: 2.Korintliler 4:16.
Â Gelecek yüceliāe iliľkin umut: 2.Korintliler 4:17–5:10:
± Pavlus bu dünyadaki yaľamı “yabancı diyarda Tanrı’dan uzak” bir
yaľam olarak niteliyor ve bu ayrılıāı aľmayı yeāliyor.
± Biz halen imana göre yaľıyoruz, gözle görünenlere göre deāil.
± Kutsal Ruh Tanrı’nın bize güvencesi, gelecekteki yücelikten ilk
paydır.
± Rab’le tam bir paydaľlık özlemi duyan ve son yargıyı bekleyen
Pavlus, Tanrı’yı hoľnut etmek için her tür gayreti gösteriyor.
Â Herkes için ölen ve dirilen için yaľamak: 2.Korintliler 5:14-15.
Â Mesih’te yeni yaratılan insan: 2.Korintliler 5:17.
Â Barıľtırma haberi (2Ko.5:18-21): Pavlus bu habere karľı sadakatsizlik
edenlere uyarıda bulunuyor (2Ko.6:1; krľl. 2Ko.11:3-4; 13:5). Onun görevi bu barıľtırma haberini bildirmek (2Ko.6:3-10).
Â 2.Korintliler 6:14–7:1’deki uyarılar, krľl. 1.Korintliler 5:6–6:20; 10:1422.
Â “Gözyaľı mektubu”nun Korintliler’e getirdiāi acı faydalı oldu:
2.Korintliler 7:8-12.
Â Zengin olan ama bizi sevdiāi için yoksul olmayı seçen Mesih:
2.Korintliler 8:9; krľl. Filipililer 2:6-7; Matta 8:20.
Â Yeruľalim kilisesi için toplanılan baāıľ (2Ko. 8-9):
± Elinde bol olanın, eksiāi olanı tamamladıāı eľitlik ilkesi:
2.Korintliler 8:11-15.
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± Pavlus’un baāıľ paraları kapsamında gösterdiāi özen ve koruma:
2.Korintliler 8:20-21.
± Tanrı’nın baāıľlar konusundaki ilkeleri ve vaatleri: 2.Korintliler
9:6-15.
Â Pavlus’un sürdürdüāü ruhsal savaľ: 2.Korintliler 10:3-5; 11:13-15.
Â Ēleride bu ölçülerin saçmalık olduāunu sergilemek için, ilkin karľıtlarının ölçülerine indiāi, sonunda geriye sadece Pavlus’un bundan gurur
duyduāu kendi zayıflıāı kalan, “istihzalı (alaysı) konuľması”:
2.Korintliler 11:16–12:13.
Â Tanrı’nın, kibirlenmemesi için Pavlus’a yüklediāi acılar ve Tanrı’nın,
Pavlus’un umut ettiāinden farklı yanıtlar verdiāi Pavlus’un duaları:
2.Korintliler 12:7-10.
Â Pavlus’un alaysı konuľması: 2.Korintliler 12:13.
Â Korintliler’in deāerlendirmediāi, Pavlus’un özverisi: 2.Korintliler
12:15.
Â Pavlus’un bir sonraki ziyareti kapsamında kaygıları: 2.Korintliler
12:20-21.
Â Tekrar doāru yola dönmeleri konusunda çaārısıyla baālantılı olarak,
Pavlus’un sonuçtaki sert uyarısı: 2.Korintliler 13.

Galatyalılar’a Mektup
Pavlus bu mektubu Galatya’da kendi kurduāu kiliselere yazıyor (Gal.4:13).
Pavlus, ya Ē.S. yaklaľık 48-49 yıllarında (Elç.15’te sözü edilen Elçiler Konseyi’nden kısa süre önce veya sonra) Roma’nın eyaleti Galatya’nın güneyinde ilk müjdeleme yolculuāu sırasında kurduāu (krľl. Elç.13–14) kiliselere yazıyor. Ya da ikinci müjdeleme yolculuāu sırasında Galatya’nın
kuzeyinde kurmuľ olabileceāi kiliselere yaklaľık 54-56 yıllarında yazıyor.
Pavlus oradan ayrıldıktan sonra, Yahudilik’ten gelen Hristiyan vaizler kiliselere geldi ve kurtuluľ için yasayı tutmanın ve sünnet olmanın gerekliliāini öāretmeye baľladılar (Gal.6:12-13). Pavlus için bu sahte öāreti tüm
Müjde’ye karľıdır: Eāer bu vaizler haklıysa, Mesih boľuna ölmüľtür
(Gal.3:21). Galatya’daki Hristiyanlar bu öāretiyi izlerlerse, Mesih’le iliľkileri kopmuľ ve Mesih’in lütfundan uzaklaľmıľ olacaklardır (Gal.5:4). Ödün
vermenin mümkün olmayacaāı bir durum olduāundan, Pavlus bu kapsamda bu vaizlere ve sahte öāretilerine karľı sertlikle karľı çıkıyor
(Gal.1:8-9; 5:12). Bu sahte öāretiyi izleme görüľünde olan kiliseler de sert
azar iľitiyor (Gal.1:6-9; 3:1) ve tövbeye çaārılıyorlar (Gal.5:1). Bu kapsamda Pavlus elçilik yetkisini ve bildirdiāi Haber’in Tanrı’dan kaynaklandıāını 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 boyunduruāuna girmeyin (Gal.5:1).
Kuruluĩ düzeni
Mektuba giriľ
Pavlus’un elçilik yetkisi
Yasa ya da iman
Mesih’teki özgürlük
Mektubun sonu

1:1-5
1:6–2:21
3:1–4:31
5:1–6:10
6:11-18

Özellikle dikkat ediniz
Â Galatyalılar 1:1-5’teki alıľılmamıľ giriľ:
± Alıľılmamıľ ölçüde sert, çünkü Galatyalılar’a iliľkin herhangi bir
övgü bulunmuyor; Galatyalılar’a yöneltilen azarlamaları izleyen
ayetlerle krľl.
± Pavlus henüz birinci ayette önemli rol oynayacak olan yetkisini
vurguluyor.
± Pavlus, mektubun konusu olarak önemli olan Mesih’teki kurtuluľu, daha mektubun baľlangıcında bildiriyor: Ayet 4 (krľl. Gal.4:35:9).
Â Onu çarpıtanların Tanrı lâneti altında bulunduāu, tek Müjde: Galatyalılar 1:6-8.
± Pavlus insanların deāil Tanrı’nın onayını ve hoľnutluāunu arıyor:
Galatyalılar 1:10.
± bildirisini insansal öāretiden deāil, Tanrı’dan doārudan vahiy yoluyla aldı: Galatyalılar 1:10-24.
± Pavlus’un bildirdiāi mesajı ve Müjde’yi yayma hizmeti Yeruľalim’deki ilk kilisenin söz sahibi inanlılarınca onaylandı: Galatyalılar 2:1-10.
Â Pavlus Petrus’un korkak ikiyüzlülüāü konusunda hesap soruyor
(Gal.2:11-14) ve bu davranıľına bir yanıt olarak Yahudilikten gelen
inanlıların da yasanın iľlerini tutmakla deāil, Mesih’e olan iman aracılıāıyla kurtulduklarını vurguluyor (Gal.2:15-21).
Â “Yasanın iľleri” (Gal.2:16; 3:2): Kendi gücüyle Tanrı önünde durabilmek (“doārulukla donatılma”) amacıyla yasanın gereklerini yerine getirme güdüsü.
Â Çarmıh üzerinde Mesih’le ölmemiz. Artık O’nun bizde yaľadıāı gerçeāi
ve bizi seven ve yaľamını bizim için feda edene imanla yaľadıāımız
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yaľam (Gal.2:19-20; 6:14-15). Yasayı yerine getirmekle Tanrı önünde
doārulukla donatılabilseydik, Mesih boľuna ölmüľ olurdu (Gal.2:21).
Â Pavlus’un iman için ve yasanın gereklerini yerine getirmeye karľı üçlü kanıtı:
± Galatyalılar’ın kilise yaľamları ve Pavlus’un iman deneyimleri bir
kanıttır: Galatyalılar 3:1-5.
± Kutsal Yazı’nın kendisi bir kanıttır: Galatyalılar 3:6-14.
± Kurtuluľ planındaki sıralama bir kanıttır. Bununla baālantılı insan
yaľamından (Antlaľma) bir örnek gösteriliyor: Galatyalılar 3:15-18.
Â Hiç kimsenin tümüyle yerine getiremeyeceāi ve bu yüzden lanet getiren yasa.
± Mesih bizi bu lanetten kurtardı ve Ēbrahim’e vaat edilen bereketten pay verdi: Galatyalılar 3:10-14.
± Yasanın amacı, günahın gücünü yasanın çiānemesinde görülür
kılmaktır: Galatyalılar 3:19-25; bu kapsamda krľl. Romalılar 3:19;
5:20; 7:7-13.
Â Mesih’te sahip olduāumuz, Tanrı çocukları olma yetkisi (Gal.3:23–
4:11).
± Yasanın altında hapsedilmiľ olmak yerine (3:23), Mesih aracılıāıyla
özgür ve ergen Tanrı çocuklarıyız.
± Köleler deāil, miras hakkı olan çocuklarız.
± Ēçimizde Tanrı’ya Baba diye seslenen Kutsal Ruh’a sahibiz; krľl.
Romalılar 8:15,26-27.
Â Pavlus’un Galatyalılar’a iliľkin kaygısı ve ľaľkınlıāı: Galatyalılar 4:820.
Â Ēsa Mesih inanlılarının hedefi dünyasal Yeruľalim (ve bununla iliľkide
bulunan eski antlaľmanın kulluāu) deāil, tersine özgür göksel Yeruľalim’dir (yani, Tanrı’nın yeni dünyası): Galatyalılar 4:21-31 (krľl.
Ēbr.12:18-24; 13:14; Va.21:1–22:5).
Â Ēman aracılıāıyla doāruluāa kavuľma baľka hiçbir ilaveye gereksinim
duymaz, daha ziyade kendi iľleri aracılıāıyla bu doāruluāa bir ľey eklemek isteyene yıkım getirir (Gal.5:1-12). Pavlus Müjde’nin mesajına
bu yolla yıkım getirenlerle tartıľıyor ve sert olarak onlara karľı duruyor (Gal.5:12; Gal.1:8-9).
Â Galatyalılar 5:15’teki çok kızgın alay (istihza).
Â Yasadan özgürlük ve lütfun ters anlaľılması:
± Pavlus’un vaaz ettiāi yasadan özgürlük ve iman aracılıāıyla lütufla
kurtuluľ, artık Hristiyanlar istediklerini yapabilir, istemediāini bırakır ve bundan böyle yasanın bildirilerini de öneme almaları gerekli deāildir yolunda yanlıľ anlaľılmamalıdır: Galatyalılar 5:13-14.
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± Pavlus kurtuluľ için yasanın gereklerini yerine getirme zorunluluāuna karľı gelmektedir. Bundan böyle lütuf aracılıāıyla kurtulanlar Ruh’un gücü yardımıyla yasayı tutmalıdır. Ēman sevgiyle etkisini gösterir (Gal.5:6). Galatyalılar 6:2’deki Mesih’in yasası ve
Galatyalılar 6:9-10’daki iyilik yapmaktan usanmamak çaārısı ve
Romalılar 8:1-4 aynı konudan söz eder.
Â Kutsal Ruh’un gücüyle bencil ve Tanrı’ya isyan eden doāamızı (“benliāi”) yenebiliriz: Galatyalılar 5:13-26.
± Kutsal Ruh’un “benliāe” karľı zafer dolu savaľı: Galatyalılar 5:1618; krľl. Romalılar 7:14–8:13.
± Benliāin iľleri: Galatyalılar 5:19-21.
± Kutsal Ruh’un ürünleri: Galatyalılar 5:22-23.
± Ruh’un bu ürünleri yasayla çeliľmiyor: Galatyalılar 5:23.
± “Benliāimiz” Mesih’le birlikte çarmıha gerildi: Galatyalılar 5:24.
± krľl. Galatyalılar 6:7-8.
Â Günaha düľen inanlı kardeľlere karľı tutumumuz: yumuľaklıkla ve
kibirlenmeden: Galatyalılar 6:1-5.
Â Pavlus mektubun sonunu kendi eliyle tamamlar: Galatyalılar 6:11-18.

Efesliler’e Mektup
Pavlus bu mektubu tutuklu bulunduāu sırada (Ef.3:1; 4:1; 6:20), muhtemelen Roma’da 60’lı yılların baľlangıcında yazdı. Mektup, Efes’teki Mesih
inanlılarına yöneliktir (Ef.1:1). Oradaki kilise Pavlus’un kentte geçirdiāi
üç yıllık süre içinde (Elç.20:31), üçüncü müjdeleme yolculuāu sırasında
kuruldu.
Efes önemli bir liman kentiydi ve Roma eyaleti Küçük Asya’nın baľkentiydi. Ľehir Artemis’in (Diana) tapınaāıyla ünlüydü. Tapınak çok göāüslü
doāurganlık tanrıçasının dikili heykeliyle dünyanın yedi harikasından
biri sayılıyordu. Elçilerin Ēľleri 19. bölüm bize kentte yaľayan Hristiyanlara karľı bu tapınak kültünden hangi düľmanlıāın doāduāunu ve büyücülüāün ve okült uygulamaların ľehirde ne ölçüde yaygın olduāunu açıklıyor. Bir diāer tapınaksa Roma imparatorlarını yüceltmeye adanmıľtı.
Bu arka plan bilgileri bize Efesliler’e Mektup’taki Mesih’in gücüne ve
egemenliāine yapılan özel vurguyu açıklıyor (Ef.1:19-23; 4:8-10). Ēçinde
bulunduāu ruhsal savaľ nedeniyle donatılması gereken (Ef.6:10-18) inanlılarda Mesih bu güç ve egemenlikle iľliyor (Ef.1:19-20; 3:10-11, 20-21).
Mektubun diāer bir aāırlık noktası Pavlus’a bildirilen “giz”in açıklanmasında bulunuyor: Hristiyan topluluāundaki Yahudilik’ten ve uluslardan
gelen inanlıların birliāi: (3:3).
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Anahtar Ayet
Her ľeyi ayakları altına sererek O’na baāımlı kıldı. O’nu her ľeyin üzerinde baľ
olmak üzere kiliseye verdi. Kilise O’nun bedenidir, her yönden her ľeyi dolduranın
doluluāudur (Ef.1:22-23).
Kuruluĩ düzeni
Mektuba giriľ
Mesih’in kilisesinin sırrı
Mesih’in kilisesinin pratikteki yaľamı
Mektubun sonu

1:1-2
1:3–3:21
4:1–6:20
6:21-24

Özellikle dikkat ediniz
Â Kiliseye iliľkin öāreti:
± Beden: Efesliler 1:22-23; 2:16; 4:7-16.
± Yahudi ve uluslardan gelen inanlılar Mesih’te birlik oluľturuyor:
Efesliler 2:11-22.
± Bu birlik kurtuluľ planının amacı ve ľimdi açıklanan sır: Efesliler
1:8-10; 3:1-13.
± Peygamberlerin ve elçilerin temeline kurulu tapınak, Mesih Köľe
Taľı’dır: Efesliler 2:20-22.
± Kilise Tanrı’yı yüceltmelidir: Efesliler 3:10,21.
± Ruhsal armaāanların çeľitliliāinde kilisenin birliāi: Efesliler 4:1-16.
± Evlilikle yapılan kıyaslama: Efesliler 5:21-33.
Â Evlilik, aile ve iľ konularına iliľkin öāreti: Efesliler 5:21–6:9.
Â Ēnanlıların dünyanın kuruluľundan önce seçildikleri öāretisi: Efesliler
1:4-5, 11,18; 3:11; 4:1-4.
Â Efesliler 1:15-23 ve 3:14-21’de yer alan iki dua:
± Yinelenen ifade, “yüceliāine övgü”: (Ef.1:6, 12,14).
± Tanrı sevgisini daha derin anlayabilmemiz için Pavlus’un dileāi:
(Ef.3:18-19).
± Tanrı O’ndan dileyebileceāimizden ya da düľünebileceāimizden
çok daha fazlasını yapabilir (Ef.3:20).
Â Efesliler’e Mektup’ta sıklıkla kullanılan “Mesih’te” ifadesi: (Örnek:
Ef.1:10; 2:10; 3:6).
Â “Ölü” ve söz dinlemez imansızları kurtaran ve onları Mesih’le birlikte
diriltip göksel yerlerde oturtan Tanrı’nın acıması: Efesliler 2:1-7.
Â Tanrı’nın bizler için önceden hazırladıāı iyi iľleri yapabilmek için, iľler olmadan lütufla kurtuluľ: Efesliler 2:8-10.
Â Mesih’te yeni yaľam, eski insanı çıkarmak, yeni insanı giyinmek: Efesliler 4:17-24.

Filipililer’e Mektup
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Â Yeni yaľamın somut nasıl olması gerektiāi konusuna açıklık getiren
buyruklar: Efesliler 4:25 - 5:20; Örnek:
± Kutsal Ruh’u üzmek konusunda uyarı: Efesliler 4:30.
± Mesih baāıľladıāı için, baāıľlamamız gerektiāi çaārısı: Efesliler
4:32.
± Mesih bizi sevdiāi için, sevme çaārısı: Efesliler 5:2.
± Bir tür putperestlik olan açgözlülük: Efesliler 5:5; krľl. Matta 6:24;
19:16-26.
± Her zaman Tanrı isteāini arama çaārısı: Efesliler 5:10.
± Kalan zamanı akıllı yolda kullanma çaārısı: Efesliler 5:15-18.
± Kutsal Ruh’la dolun çaārısı: Efesliler 5:18.
± Her vakit ve her ľey için ľükretme çaārısı: Efesliler 5:20.
Â Ēnanlının içinde bulunduāu ruhsal savaľ: Efesliler 6:10-18.

Filipililer’e Mektup
Filipi kilisesi Pavlus tarafından ikinci müjdeleme yolculuāu sırasında Avrupa kıtasındaki ilk kilise olarak kuruldu (Elç.16:6-40). Filipi Roma’nın
Makedonya eyaletinde stratejik açıdan önemli bir ticaret kentiydi. Pavlus’un orada bulunan kiliseyle özel bir candan iliľkisi vardı (Flp.1:7-8).
Zaman zaman parasal yardımlarını kabul ettiāi tek kiliseydi (Flp.4:15;
2Ko.11:9). Pavlus cezaevindeyken (Flp.1:7, 12-26), kilise ľahsen onu desteklemesi için, aynı zamanda kilisenin baāıľlarını da beraberinde getiren
Epafroditus’u onun yanına gönderdi. Pavlus bunun üzerine Filipililer’e
olan mektubu yazdı:
Â Yaptıkları baāıľ için teľekkür etmek ve aldıāını belirtmek için: Filipililer 4:10-20.
Â Geçirdiāi aāır hastalık sonrası Filipi’ye geri gönderdiāi Epafroditus’a
refakat mektubu olarak: Filipililer 2:25-30.
Â Kiľisel ve hukuksal durumuna iliľkin bilgilendirmek ve böylece onları
kendi içinde bulundukları durumda teľvik etmek amacıyla: Filipililer
1:12-30.
Â Timoteos’un ziyaretini ve tez zaman sonra kendisinin de onları ziyaret edebileceāini bildirerek umutlarını dile getirmek için: Filipililer
2:19-24.
Â Pavlus’un Galatyalılar’a Mektubu’ndaki uyarılara benzeyen sahte öāretmenlere karľı kiliseyi uyarmak amacıyla (krľl. oradaki açıklamalarla): Filipililer 3.
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Pavlus bu sırada cezaevinde ve idam tehlikesi altında olmasına karľın,
mektupta gördüāümüz içtenlikle birlikte, mektubun ana konusu olan sevinç de (1:4, 18,25; 2:2, 17-18, 28-29; 3:1; 4:1, 4,10) kayda deāer.
Filipililer’e Mektup muhtemelen Pavlus’un Roma’da tutuklu bulunduāu
sırada Ē.S. 60-62 yıllarında oluľtu (Flp.1:13; 4:22).
Anahtar Ayet
Rab’de her zaman sevinin; yine söylüyorum, sevinin! (Flp.4:4).
Kuruluĩ düzeni
Mektuba giriľ
Elçinin ľu anki durumu
Kiliseye uyarılar
Hizmet arkadaľlarından haberler
Diāer uyarılar ve ikazlar
Filipililer’in baāıľına teľekkür
Mektubun sonu

1:1-11
1:12-26
1:27–2:18
2:19-30
3:1–4:9
4:10-20
4:21-23

Özellikle dikkat ediniz
Â Pavlus’un Filipi kilisesine iliľkin güven doluluāu (Flp.1:6) ve kilise için
duası (Flp.1:9-11).
Â Baľkalarının yanlıľ güdülerine karľın Müjde’nin yayılmasına neden
olan, Pavlus’un tutukluluāu: Filipililer 1:12-20.
Â Pavlus’un ümit doluluāu ve O’nu yüceltmek için Mesih adına ölmeye
hazır oluľu: Filipililer 1:19-26.
± Pavlus ölümde kazanç görüyor: Filipililer 1:21-23.
± Ēsteāi yine de hayatta kalmak yolunda: Filipililer 1:21-26.
Â Kilisenin Müjde için sürdürdüāü mücadele ve bununla baālantılı olarak Mesih için acılar çekme ayrıcalıāı: Filipililer 1:27-30.
Â Pavlus’un çaāırdıāı ve bu kapsamda Mesih’i ölçüt gösterdiāi, alçakgönüllülükten etkilenen birlik: Filipililer 2:1-12.
± Mesih her ľeyde Tanrı’ya eľitti.
± Ama bu eľitliāe sımsıkı sarılmadı, kul özünü alıp, insanlarla eľitliāe girerek insan biçiminde dünyaya geldi.
± Tanrı’ya karľı sadık bir ľekilde kendisini çarmıh ölümüne dek alçalttı.
± Bu nedenle Tanrı O’nu her ľeyin üzerine yükseltti ve bir gün tüm
insanların ve dünyanın görünmez ruhsal güçlerinin önünde eāilmesi gereken Rab kıldı.

Filipililer’e Mektup
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Â Tanrı lütfuyla çevrili insan iľleri ve Tanrı lütfunun insanın iľlerinde
nasıl etkin olması gerektiāi: Filipililer 2:12-13.
Â Mesih’i kazanmak için artık hepsini süprüntü sayan Pavlus’un insansal üstünlükleri ve icraatı: Filipililer 3:1-11.
Â Pavlus’un ulaľmaya çabaladıāı hedef: Filipililer 3:12-21.
Â Kaygılar karľısında doāru tutum: Filipililer 4:6-7.
Â Pavlus Tanrı gücüyle yaľamın her koľulunun üstesinden geliyor: Filipililer 4:11-13.
Koloseliler’e Mektup
Kolose diāer kentlerle karľılaľtırıldıāında, Küçük Asya’da (Anadolu’da)
önemsiz küçük bir ľehirdi. Oradaki kilise Pavlus tarafından deāil, Pavlus’un yakın hizmet arkadaľı olduāu görülen (krľl. Flm.23) Epafras tarafından kuruldu (Kol.1:7). Pavlus mektubu kiliseye Tihikos (Kol.4:7) ve Onisimos (Kol.4:9; krľl. Flm.) aracılıāıyla iletir; tutukluluāu (muhtemelen Ē.S.
60-62 yıllarındaki Roma’daki tutukluluāu) hakkındaki olup bitenlerle ilgili
ayrıntılı bilgiyi de sözlü olarak kiliseye ulaľtıracaklardır (Kol.4:7-10). Ēçerik ve dil bakımından Efesliler’e Mektup’a oldukça benzerlik gösteren
mektubun yazılmasındaki gerekçe, Kolose’de yayılan tehlikeli bir sahte
öāretidir. Epafras’ın Kolose’deki olaylara iliľkin Pavlus’u bilgilendirdiāi
anlaľılıyor (Kol.1:7-8; 4:12), bunun üzerine Pavlus kendisini ľahsen tanımayan (Kol.2:1) kiliseye yönelerek onlara yazıyor. Kiliseye yazılan mektuptan, ona karľı mücadele verilen sahte öāretinin içeriāi ve oluľum ľekli
aľaāıda verildiāi kapsamda yeniden tespit edilebilir:
Â Dünyaya kozmik güçler hükmeder. Ēnsan onları saymakla, arınma ve
yiyecek kurallarını yerine getirmekle, bayramları tutmakla ve kendi
bedenine eziyet çektirmekle bu güçleri lehte etkilemeliydi.
Â Sünnet kurtuluľun gerekliliāi olarak talep ediliyordu.
Â Muhtemelen bu sahte öāreti Yunan felsefesinin ve Yahudi geleneklerinin elementleriyle birleľmiľti.
Â Öāretmenler bu güçlerin görümler aracılıāıyla kendilerine verdiāi üstün anlayıľa dayanıyorlardı.
Pavlus bu sahte öāretinin karľısına Mesih’in büyüklüāünü ve gücünü dikiyor. Çarmıhtaki ölümü aracılıāıyla bu güçlere karľı zafer kazanmıľ ve
inanlıları onların egemenliāinden özgür kılmıľtı. Mesih dıľında daha üstün anlayıľ yoktur: Bilgeliāin ve bilginin tüm hazineleri O’nda saklıdır
(Kol.2:3).
Anahtar Ayet
Tanrılıāın bütün doluluāu bedence Mesih’te bulunuyor (Kol.2:9).
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Kuruluĩ düzeni
Mektuba giriľ
Mesih’in ve kilisenin yüceliāi
Sahte öāretiye karľı
Mesih’te yeni yaľam
Mektubun sonu
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1:1-14
1:15-29
2:1-23
3:1–4:6
4:7-18

Özellikle dikkat ediniz
Â Mesih:
± Biz O’nun egemenliāi altındayız ve karanlık güçlerinin yetkisinden
özgür kılındık: Koloseliler 1:13-14; 2:20.
± O’nun aracılıāıyla kurtuluľa, yani suçlarımızın baāıľlanmasına sahibiz: Koloseliler 1:14.
± görünmeyen Tanrı’nın görünen kiľiliāidir: Koloseliler 1:15.
± Görünen ve görünmeyen her ľey O’nun aracılıāıyla yaratılmıľtır
ve son hedefini O’nda bulur: Koloseliler 1:16-17.
± kilisenin baľıdır: Koloseliler 1:18; 2:19.
± Ölüler arasından ilk doāan, yeni yaľama ilk ulaľandır: Koloseliler
1:18.
± Tanrı’nın tüm doluluāu O’nda konut kurmuľtur ve bize bundan
pay vermektedir: Koloseliler 1:19,27; 2:9-10; 3:4.
± Çarmıhta akan kanı aracılıāıyla esenlik saāladı ve barıľmayı olanaklı kıldı: Koloseliler 1:20-23.
± Tanrı önünde yetkin olmanın tek yolu O’dur: Koloseliler 1:28.
± tanrısal gizdir ve bilginin ve bilgeliāin tüm hazineleri O’nda saklıdır: Koloseliler 2:2-3.
± varlıāımızı aldıāımız Rab’dir: Koloseliler 2:6.
± Her yönetimin ve hükümranlıāın baľı 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 saāındaki ľeref yerini verdi: Koloseliler 3:1.
Â Yeryüzündekileri deāil, göksel olanları düľünmemiz konusundaki
çaārı: Koloseliler 3:1-4.
Â Eski insanı üzerimizden çıkarıp yeni insanı giyinmek ve bunun neticesindeki yaľamı yaľamak: Koloseliler 3:5-17.

Selanikliler’e 1. Mektup
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Â Hristiyan topluluāun dıľında olanlara karľı nazik bir ľekilde iman konusunda bilgi vermek ve herkese uygun yanıtı vermek konusundaki
çaārı: Koloseliler 4:5-6.

Selanikliler’e 1. Mektup
Roma eyaletindeki Makedonya’nın baľkenti olan Selanik’teki kilise, Pavlus tarafından Silas’la yaptıāı ikinci müjdeleme yolculuāu sırasında kuruldu. Pavlus ve Silas kenti gece kaçarcasına terk etmeliydiler, çünkü Yahudiler halkı onlara karľı ayaklandırmıľlar ve onları kentin yetkililerine
ľikayet etmiľlerdi (Elç.17:1-15). Yeni kurulan kilise, kurucularının oradan
ayrılmasının ardından kendi halkı tarafından devam eden düľmanlıklara
ve baskılara maruz kaldı. Pavlus kilise için kaygılandıāından, topluluāu
baskılar karľısında cesaretlendirmek ve düľmanlıklara raāmen kilisenin
imanlarına sımsıkı sarılıp sarılmadıklarını kendisine rapor etmesi için
Timoteos’u Selanik’e gönderdi. Timoteos Selanik’ten iyi haberleri ve
muhtemelen bununla baālantılı olarak da genç topluluāun bazı sorularını
geri getirdi. Pavlus bunun üzerine Selanikliler’e 1. Mektup’u yazdı. Mektupta kilisenin saālam, sarsılmaz imanı hakkındaki sevincini dile getiriyor ve onlara yaľadıkları düľmanlıkların Tanrı tasarısına ait olduāunu
açıklıyor. Baskı altındaki inanlılar olarak, Eski Antlaľma peygamberleriyle, Pavlus’la ve her ľeyden önce Ēsa’nın kendisiyle aynı sırada bulunuyorlar (1Se.2:13–3:11).
Timoteos’un Pavlus’a ilettiāi kilisenin sorularından biri, anlaľıldıāına göre bu arada ölen kilise üyelerine iliľkin olmalı, ki bu nedenle Mesih’in
ikinci geliľi ve ölülerin diriliľi konuları Selanikliler’e 1. Mektup’ta önemli
rol oynamaktadır (1Se.4:13–5:11).
Pavlus bu mektubu Ē.S. yaklaľık 50 yılında, muhtemelen Korint kentinden
yazdı (krľl. Elç.18:5).
Anahtar Ayet
Esenlik kaynaāı olan Tanrı’nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rabbimiz Ēsa Mesih’in geliľinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere
korunsun. Sizi çaāıran Tanrı güvenilirdir; bunu yapacaktır (1Se.5:23-24).
Kuruluĩ Düzeni
Mektuba giriľ
Kilise için teľekkür
Selanik’teki hizmeti sırasında Pavlus’un tutumu
Kilisenin baskılardaki sarsılmazlıāı

1:1
1:2-10
2:1-12
2:13–3:13
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Kutsal yaľam sürme konusundaki uyarı
Mesih’in ikinci geliľine iliľkin
Diāer uyarılar
Mektubun sonu
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4:1-12
4:13–5:11
5:12-22
5:23-28

Özellikle dikkat ediniz
Â Pavlus’un genç kiliseye övgüsü: 1.Selanikliler 1:2-10; 3:6-10; 4:9-10.
Â Kendine hizmet edenlerin yüreklerini sınayan Tanrı: 1.Selanikliler
2:4.
Â Pavlus ve Silas’ın sevgi ve alçakgönüllülükle Selanikliler’e Müjde’yi
ulaľtırmaları (bir anne gibi) ve yaľamlarını onlarla paylaľmaları:
1.Selanikliler 2:7-8.
Â Tanrı’ya yaraľan yaľamı sürdürmeleri konusunda teľvik ve uyarı (bir
baba gibi): 1.Selanikliler 2:11-12.
Â Tanrı sözünün etkinliāi: 1.Selanikliler 2:13.
Â Kutsal yaľam yaľama konusunda uyarı ve bununla baālantılı ikaz:
1.Selanikliler 4:1-8.
Â Düzenli yaľam sürme konusunda uyarı ve kendi geçimlerini saālamak
için çalıľmaya hazır olmaları: 1.Selanikliler 4:11-12; 5:14.
Â Mesih’in ikinci geliľine iliľkin öāreti:
± Tanrı’nın yargısından bizi kurtaracak olan ölümden dirilmiľ Olan’ı
gökten bekleyiľ: 1.Selanikliler 1:10.
± Pavlus yargı günü kurduāu kilise hakkında övünç duymak istiyor:
1.Selanikliler 2:19-20.
± Ēkinci geliľ gününe dek Tanrı’nın kilise üyelerine saāladıāı ruhsal
büyüme ve geliľme: 1.Selanikliler 3:12-13.
± Mesih’in ikinci geliľinde yaľayan inanlılarla ölenlerin birleľmeleri:
1.Selanikliler 4:13-18.
± Mesih’in ikinci geliľi önünde tutularak yaľanan ıľıktaki yaľam:
1.Selanikliler 5:1-11.
± Pavlus kiliseyi dalgalanmalara çekmek istemiyor, tersine onları
teľvik ve teselli ediyor; aynısını kendi aralarında da yapmalılar:
1.Selanikliler 4:13,18; 5:11.
Â Kilisede hizmet verenlere saygı gösterilmesi isteāi: 1.Selanikliler 5:12.f
Â Ruh’u iľleyiľini söndürmeme, ama peygamberlik sözlerini eksiksiz
sınama ve sadece iyi olana tutunma konusunda ikaz: 1.Selanikliler
5:19-22.

Selanikliler’e 2. Mektup
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Selanikliler’e 2. Mektup
Pavlus bu mektubu muhtemelen Selanikliler’e 1. Mektup’tan kısa süre
sonra yazdı (krľl. Selanikliler’e 1. Mektup’a iliľkin açıklamalarla). Ēlk mektubunda deāindiāi bir sorun ľiddetlenmiľ görünüyor ve elçi bunun üzerine yeniden tepki gösteriyor: Bazı kilise üyeleri günlük görevlerini tümden savsaklıyor: Geçimleri için çalıľmayı bırakmıľlar ve iľe yaramaz
halde boľ geziyorlar (2Se.3:6-16; krľl. 1Se.4:11-12; 5:14). Belki de bu tutum
Selanikliler’e 1. Mektup’un yanlıľ anlaľılmasından kaynaklanmıľ olabilir:
Kilisede bu esnada Mesih’in ikinci geliľinin çok yakında olduāu düľünülüyordu. Mesih yarın gelecekse neden ve niçin çalıľılmalıydı? Bu duruma
karľı Pavlus Selanikliler’e 2. Mektup’ta dünyanın sonundan önce daha
neler olması gerektiāini vurguluyor, yani Rab’bin günü çok kısa bir zamanda gelmeyebilir (2Se.2:1-12; krľl. 1Se.5:1-11).
Anahtar Ayet
Rab’bin gününün geldiāini ileri süren herhangi bir ruh, bir söz ya da bizden gelmiľ gibi gösterilen bir mektup hemen aklınızı karıľtırmasın, sizi telaľlandırmasın
(2Se.2:2).
Kuruluĩ düzeni
Mektuba giriľ
Mesih yargı için geliyor
Mesih Karľıtının (Deccal’ın) ortaya çıkıľı
Sarsılmama konusunda uyarı
Çalıľmak konusunda uyarı
Mektubun sonu

1:1-2
1:3-12
2:1-12
2:13–3:5
3:6-15
3:16-18

Özellikle dikkat ediniz
Â Son yargıya iliľkin öāreti: 2.Selanikliler 1:3-12:
± Baskılar kilisenin bakıľlarını son yargıya ve Tanrı’nın yeni dünyasına çevirmelidir.
± zaman ľimdi kilisenin acılarına acı katan baskılar çekecek, ama kilise tüm acılardan kurtarılacaktır.
± Bu nedenle Mesih’in ikinci geliľi günü, karľılık bulma günüdür:
Ēsa’nın Müjdesi’ni itaatle kabul etmeyenler üzerine ceza olarak
sonsuz yıkım gelecektir.
± Aynı zamanda Mesih Müjde’ye iman edenlerce onurlandırılacak ve
coľkuyla karľılanılacaktır.
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± Pavlus, Tanrı’nın Selanikliler’i bu çaārıya yaraľır kılması için dua
ediyor.
Â “Yasa tanımaz adam” Mesih düľmanına (Mesih karľıtı, Deccal) iliľkin
öāreti: 2.Selanikliler 2:1-12 (krľl. Va.13; 19:11–20:10):
± Rab’bin günü henüz gelmedi; daha önce sıralanan ľu olayların gerçekleľmesi gereklidir:
± Tanrı düľmanı, Mesih’in ikinci geliľinden önce ortaya çıkmalı ve
insanları Tanrı’dan uzaklaľtırmalıdır.
± Tanrı’ya isyan etme gücü ľimdi de iľlerlikte olsa da, henüz saklıdır;
birisi ya da bir ľey onu tutmaktadır (en olası yorum: Tanrı’nın
kendisi).
± Belirlenen zamanda Tanrı düľmanı açıkça ortaya çıkacak ve Tanrı
olduāunu savlayacaktır.
± Ortaya çıkıľı Ľeytan’ın gücüyle olacak, Tanrı gerçeāine inanmayanları kandırmak amacıyla onun aracılıāıyla mucizeler gerçekleľtirecektir.
± Mesih’in ikinci geliľinde Deccal yok edilecektir: Mesih onu aāzının
soluāuyla öldürecektir.
Â Çaārısında sarsılmaz durumda kalmak için kilise Pavlus’un ve hizmet
arkadaľlarının kendilerine öārettiklerini uygulamalıdır: 2.Selanikliler
2:13-17.
Â Kiliseyi pekiľtirip onu kötülükten koruyacak Tanrı sadakatinin vaadi:
2.Selanikliler 3:3
Â Pavlus’un kendi yaľamıyla altını çizebildiāi, çalıľma ve düzenli yaľam
sürdürme ľartı: 2.Selanikliler 3:6-15.

Pastoral (Kilise çobanlarına özgü) Mektuplar
Timoteos’a 1. Mektup, Timoteos’a 2. Mektup ve Titus’a Mektup Pastoral
Mektuplar (kilise çobanlarına özgü mektuplar) olarak adlandırılırlar. Pavlus bu mektuplarda kiliseye “Çoban” (Latince: Pastor) atanan iki yakın
hizmet arkadaľına, hizmetleri ve kilisenin yaľamına iliľkin buyruklar
vermektedir.
Pavlus bu mektupları gözlerini yaľama kapamadan kısa süre önce yazdı.
Pavlus’un önceden yaptıāı ve Elçilerin Ēľleri’nde yazılı müjdeleme yolculuklarındaki olaylarla Pastoral Mektuplar’da verilen bilgileri uyuma getirmek mümkün deāildir. Bu nedenle, Pavlus’un Elçilerin Ēľleri’nde yazılı
Roma tutukluluāundan sonra yeniden serbest bırakıldıāını ve baľka ha-
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ber gezileri yapmıľ olduāu varsayılabilir. Daha sonra Roma’da tekrar tutuklanmıľ ve aktarılan eski bilgilere göre bu idamıyla sonuçlanmıľtı.
Bu kurama göre Pastoral Mektuplar 62 ile 67 yılları arasında kaleme
alınmıľtır. Timoteos’a 2. Mektup’un yazılıľı sırasında Pavlus cezaevindedir ve kısa süre sonra gerçekleľecek idamını beklemektedir (2Ti.4:6-8).
Pavlus Pastoral Mektuplar’da evden eve dolaľan ve Mesih inanlılarını Mesih’ten uzaklaľtıran sahte Yahudi öāretmenlere (Tit.1:10) karľı durma
konusunda buyruklar vermektedir (1Ti.5:13-14; 2Ti.3:6-7; Tit.1:11).
Üstün bilgiye (1Ti.6:20) sahip olduklarını ve diriliľin gerçekleľtiāini bile
(2Ti.2:18) savlıyorlardı.
Dünyadan elini eteāini çekmeyi (derviľ yaľamını) öāretiyorlardı: Evlenmemek, bedeni eziyet çektirerek ona hakim olmak ve yiyeceklere iliľkin
kurallar gibi ... (1Ti.4:3,8).
“Bilgi”lerinin bir aāırlık noktası, EA’nın soyaāaçlarına dayandırdıkları
kurgulardı (1Ti.1:4; 4:7; 2Ti.4:4; Tit.1:14; 3:9).
Yasa üzerindeki tartıľmalar da rol oynuyordu (Tit.3:9; 1Ti.1:7).
Sahte öāretmenler öāretilerinin karľılıāında kendi ceplerini doldurmayı
umut ediyordu (1Ti.6:3-10; Tit.1:11).
Pavlus Timoteos ve Titus’a bu sahte öāretiden uzak kalmayı ve bu öāretinin savunucularıyla tartıľmalara ve münakaľalara girmemelerini öāütlüyor. Bunun yerine açıklıkla ve cesaretle gerçek haberi vaaz etmeliler (Örnek: 2Ti.2:14-26).

Timoteos’a 1. Mektup
Pavlus Efes kilisesinde bıraktıāı hizmet arkadaľı Timoteos’a yazıyor
(1Ti.1:3). Umudu Timoteos’u kısa zaman içinde ziyaret edebilmektir. Bu
ziyaret bir süre daha gecikebileceāinden, diri Tanrı’nın kilisesinde nasıl
davranılması gerektiāi konusunda Timoteos’a talimatlar veriyor
(1Ti.3:14-15). (bkz. Pastoral Mektuplar giriľ yazısı).
Anahtar Ayet
Kendine ve öāretine dikkat et, bu yolda yürümeye devam et. Çünkü bunu yapmakla hem kendini hem de seni dinleyenleri kurtaracaksın (1Ti.4:16).
Kuruluĩ düzeni
Mektuba giriľ
Timoteos’a verilen görev
Kilise yaľamına iliľkin sorular
Sahte öāretiler konusunda uyarı;

1:1,2
1:3-20
2:1–3:16
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4:1–6:21

Özellikle dikkat ediniz
Â Kiliseye verilen her dersin amacı: pak yürek, temiz vicdan, içten
imandan kaynaklanan sevgi: 1.Timoteos 1:5.
Â Günahlıları kurtarmak için dünyaya gelen Ēsa Mesih – Pavlus’un bu
konuda en iyi örnek oluľu: 1.Timoteos 1:12-17.
Â Duanın önemi: Kilisenin tüm insanlar için, böylelikle kilise Tanrı
önünde huzur dolu ve dürüst bir yaľam sürdürebilsin diye özellikle
baľta bulunan yöneticiler için dua etmesi Tanrı dileāidir: 1.Timoteos
2:1-3.
Â Tüm insanların kurtulup gerçeāi bilme aľamasına gelmesini isteyen
Tanrı: 1.Timoteos 2:4.
Â Ēmanın merkezi içeriāini özetleyen tanıklıklar:
± 1.Timoteos 2:5-6.
± 1.Timoteos 3:16.
± 1.Timoteos 6:15-16.
Â 1.Timoteos 2:11-15’teki kadınlara iliľkin buyruklar: Bu buyruklar ardında sahte öāretiye karľı tutum yatıyor olmalı: bu öāreti evliliāi yasaklıyordu (1Ti.4:13) ve kadınlarca evden eve taľınıyordu (1Ti.5:13-15;
2Ti.3:6-7; krľl. 1Ko.14:33-35 açıklamasıyla).
Â Gözetmenlerin (Piskoposlar) (kilise önderleri, Timoteos’a 1. Mektup
3:1-7) ve kilise görevlilerinin (Diyakon) sahip olması gereken niteliklere iliľkin talep (1.Timoteos 3:8-13).
Â Ľükranla faydalanıp tadını çıkarabileceāimiz Tanrı’nın yaratılıľı:
1.Timoteos 4:4-5.
Â Ľimdiki ve gelecekteki yaľam için itaatin bereketi: 1.Timoteos 4:8.
Â Timoteos’un kilise için örneklik iľlevi: 1.Timoteos 4:12-16.
Â Kutsal Yazılar’dan okumak, öāüt vermek ve öāretmek konusundaki
çaārı: 1.Timoteos 4:13.
Â Ailemize karľı sorumluluk: 1.Timoteos 5:4,9.
Â Ēľçinin ücret hakkı: 1.Timoteos 5:17-18.
Â Sürekli ortaya çıkan mide sorunu konusunda Pavlus’un Timoteos’a
öāüdü:
1.Timoteos 5:23: Pavlus Timoteos’un yaľamında ne onun iyileľmesini
engelleyen gizli bir günah arıyor, ne hâlâ hasta olduāu için onu az
iman etmekle suçluyor, ne de ľifa bulmak için daha çok dua etmesini
buyuruyor. Tam aksine, sorununa basit bir çare gösteriyor.
Â Yanlıľ kazanma hırsı konusunda uyarı (burada, sahte öāretmenler örneāinde gösteriliyor): 1.Timoteos 6:6-10.

Timoteos’a 2. Mektup
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Â Zenginlik konusunda doāru tutum: 1.Timoteos 6:17-19.
Â Timoteos’a kiľisel sesleniľ: 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 arkadaľı Timoteos’a (krľl. 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 tutukluluāu sırasında mahkeme önünde ilk savunmasını yaptıāında herkes onu terk etmiľti (2Ti.4:16). Pavlus baľkentteki davasının “bütün uluslara” Müjde’yi
ilan edebilmesi için fırsat olacaāı beklentisinde ve hizmetini bu yolla tamamlama isteminde (2Ti.4:17). Amacına ulaľtıāını biliyor ve ľehit olarak
öleceāini hesap ediyor: Çünkü kanım adak ľarabı gibi dökülmek üzere. Benim
için ayrılma zamanı geldi. Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarıľı bitirdim, imanı
korudum (2Ti. 4:6-7). (bkz. Pastoral Mektuplar giriľ yazısı).
Anahtar Ayet
Bunun için Rabbimiz’e tanıklık etmekten de O’nun uāruna tutuklu bulunan benden utanma. Tanrı’nın gücüyle Müjde uāruna benimle birlikte sıkıntıya göāüs ger
(2Ti.1:8).
Kuruluĩ düzeni
Mektuba giriľ
Sadık olma ve sıkıntılara göāüs germe konusunda uyarı
Sahte öāretmenlere karľı durma konusunda uyarı
Elçinin örnekliāi ve vasiyeti
Mektubun sonu

1:1,2
1:3–2:13
2:14–3:9
3:10–4:8
4:9-22

Özellikle dikkat ediniz
Â Tanrı’nın bize verdiāi güç, sevgi ve özdenetim ruhu: 2.Timoteos 1:7.
Â Ēmanın merkezi içeriāini özetleyen tanıklıklar: 2.Timoteos 1:9-10 ve
2.Timoteos 2:11-13.
Â Ruhsal çoāaltma ilkesi: 2.Timoteos 2:2.
Â Ruhsal hizmet konusunda üç resimleme ve bununla baālantılı üç ifade: asker, sporcu, çiftçi: 2.Timoteos 2:3-7.
Â Pavlus’un seçilmiľler uāruna göāüslediāi acı: 2.Timoteos 2:9-10.
Â Timoteos’un sahte öāretmenlere karľı geleceāi yol ve yöntem:
2.Timoteos 2:14-26.
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Â Dünyada içinde yaľadıāı zamanı son günler olarak nitelemesi ve sahte
öāretmenlerin tanıtımı: 2.Timoteos 3:1-9.
Â Kutsal Yazılar’ın esinleme olduāu öāretisi: 2.Timoteos 3:15-17:
± Kutsal Yazılar Tanrı tarafından verildi, öyleyse “esinlendi”.
± Kutsal Yazılar deāil, Ēsa Mesih’e iman kurtarıyor, ama Kutsal Yazılar Ēsa aracılıāıyla olan bu kurtuluľa giden yolu gösteriyor.
± Bu nedenle Kutsal Yazılar imanda öāretmek, yanlıľ yolda olanları
çürütmek ve doāru yola iletmek ve Tanrı’ya yaraľan bir yaľama
eāitmek konusunda yararlıdır.
± Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iľ için donatılmıľ olarak yetkin olur
(2Ti.3:17).
Â Pavlus’un vasiyeti: Ēsa Mesih’in Müjdesi’ne sadık, yılmadan, tüm
adanmayla ve bununla baālantıda olan acıları da vaaz etmesi konusunda Pavlus’un Timoteos’a etkili son sesleniľi: 2.Timoteos 4:1-5.
Â Yaľam hedefine ulaľmıľ olan Pavlus: 2.Timoteos 4:6-8.

Titus’a Mektup
Pavlus Titus’u oradaki kiliselere ihtiyarlar ataması ve kendisinin baľlattıāı kilise oluľturulması çabalarını sonuçlaması için Girit’te bıraktı (Tit.1:5).
Pavlus’un diāer iki hizmet arkadaľı Girit’e ulaľır ulaľmaz, Titus Korint’in
yaklaľık 250 km kuzey batısındaki bir liman kenti olan Nikopolis’te Pavlus’la buluľmalıdır (bkz. Pastoral Mektuplar giriľ yazısı).
Anahtar Ayet
Ēyi olanı yaparak her konuda onlara örnek ol. Öāretiľinde dürüst ve aāırbaľlı ol,
kimsenin kınayamayacaāı doāru sözler söyle. Öyle ki bize karľı gelen, hakkımızda
söyleyecek kötü bir söz bulamayıp utansın (Tit.2:7-8).
Kuruluĩ düzeni
Mektuba giriľ
Titus’un Girit’teki görevi
Kilisedeki düzene iliľkin buyruklar
Mektubun sonu

1:1-4
1:5-16
2:1–3:11
3:12-15

Özellikle dikkat ediniz
Â Pavlus’un hizmetinin içeriāini özlü olarak dile getirdiāi baľlangıç selamı: Titus 1:1-3
Â Ēhtiyarlar atanması konusundaki buyruklar: Titus 1:5-9.

Filimon’a Mektup
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Â Pavlus’un peygamber olarak nitelediāi (en azından bu noktada) ve
sözlerinin doāru olduāunu ifade ettiāi, Knossos kentinden Giritli ozan
Epimenides’den (yaklaľık Ē.Ö. 600) alıntı: Titus 1:12. Pavlus da Atina’daki konuľmasında Epimenides’ten sözler kullanıyor. Pavlus’un
Elç. 17:28 kullandıāı alıntı sözleri “O’nda yaľıyor ve hareket ediyoruz.
O’nda varız.” Epimenides’in aynı ľiirinde (“Cretica”) yer alıyor.
Â Tanrı’yı tanıdıāını savlayan, ama tutumlarıyla O’nu yadsıyan sahte
öāretmenler: Titus 1:16 (krľl. Pastoral Mektuplar giriľ yazısı).
Â Kadınlara, erkeklere ve kölelere buyruklar: Titus 2:1-10.
Â Tanrı lütfu, Titus 2:11-14:
± Tüm insanları kurtarmak istiyor.
± Mesih’in ikinci geliľini beklerken bizi itaatte eāitiyor
± Mesih bizi her suçtan kurtarmak, kendisine özel olarak ait, arıtılmıľ, iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak üzere canını bizim uārumuza verdi.
Â Titus’un bu lütuf haberini tam yetkiyle vaaz etme görevi. Bu görevde
öāretiyor, azarlıyor ve uyarıyor: Titus 2:15.
Â Yöneticilere ve yönetime tabi olmak uyarısı: Titus 3:1 (krľl. Rom.13:17; Elç.5:29).
Â Eski yaľamla Mesih’te kurtuluľun karľılaľtırılması: Titus 3:3-7.
Â Vaftiz: “yeniden doāuľ yıkamasıyla ve ... Kutsal Ruh’un yenilemesiyle”: Titus 3:5; krľl. Romalılar 6:1-14; Galatyalılar 3:27; Koloseliler 2:12-13;
1.Petrus 3:21.
Â Tanrı’nın üzerimize bollukla döktüāü Kutsal Ruh: Titus 3:4-7.
Â Ēyilik yapmanın önemi:
± Tanrı bizi bu amaç için kurtardı: Titus 2:14.
± Tüm insanlar için yararlı: Titus 3:8.
± Aksi takdirde yaľamımız ürün getirmez: Titus 3:14.
Â Kilisenin ve üyelerinin sahip olması gereken iyi tanıklık: Titus 1:6-7;
2:5,10.

Filimon’a Mektup
Filimon Pavlus’un kendisini imana getirdiāi (Flm.19) ve evinde bir kilisenin toplandıāı (Flm.2) dostlarından biridir. Onisimos efendisinden kaçan,
Filimon’un kölelerinden biridir –o dönemde çok aāır bir suçtu– ve muhtemelen efendisinden çalmıľtı da (krľl. Flm.18-19)! Evden kaçan Onisimos
o sıralarda muhtemelen Roma’da ev hapsinde olan Pavlus’la tanıľtı (yaklaľık Ē.S. 60-62: krľl. Elç.28:30) ve böylece Mesih’e iman etti (Flm.9-10). Görüldüāü üzere, imanı aracılıāıyla kaçmaya devam edemeyeceāini ve efen-
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disine geri dönmesi gerektiāini anladı. Pavlus Onisimus’u yazdıāı mektupla geri gönderdi – elimizdeki Filimon’a Mektup bu mektuptur. Filimon
da orada oturuyordu ve Kolose kilisesine Koloseliler’e Mektup’u da muhtemelen aynı zamanda beraberinde getirdi (krľl. 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 deāil, köleden üstün, sevgili kardeľ olarak geri alacaksın...
(Flm.16a)
Kuruluĩ düzeni
Mektuba giriľ
Filimon’un sevgisi ve imanı için teľekkür
Onisimos’a iliľkin rica
Mektubun sonu

Ayet 1-3
Ayet 4-7
Ayet 8-21
Ayet 22-25

Özellikle dikkat ediniz
Â Filimon’un sevgisi ve imanına iliľkin övgü: Filimon 4-7.
Â Pavlus özel olarak elçilik yetkisine baľvurmuyor, tersine Filimon’un
anlayıľını ve sevgisini umut ediyor ve buna raāmen tüm kiľisel aāırlıāını Onisimos için ortaya koyuyor: Filimon 8-9, 14.
Â Onisimos’u cezalandırmadan, imanda kardeľ olarak ve yürekten kabul
etmesi konusunda Pavlus’un Filimon’dan etkin ricası (Flm.15-17) ve
bundan daha çoāunu yapması dileāi – muhtemelen Onisimos’u özgür
etmesi konusunda bir çaārı: Filimon 21.
Â Onisimos’a övgü:
± Onisimos’la ne denli baālı olduāu: Filimon 10,12.
± Onisimos’un ona ne kadar yararlılık gösterdiāi: Filimon 11,13.
Â Pavlus’un Onisimos için kiľisel kefaleti:
± Pavlus onun kaçıľıyla getirdiāi zararı kendisi karľılamak istiyor:
Filimon 18-19.
± Pavlus Filimon’un kendisine borçlu olduāunu anımsatıyor (çünkü
Filimon Pavlus aracılıāıyla iman etmiľti): Filimon 19.
± Filimon 19. ayetten itibaren kendi eliyle kaleme alınan satırlar.
± Filimon’un Pavlus’a bir sevinç yaratması konusundaki rica: Filimon 20.
Â Bu mektup eline geçtikten sonra aslında Onisimos’u geri kabul edip,
onu cezalandırmaktan vazgeçmek ve imanda kardeľ olarak özgür bırakmaktan baľka bir ľey yapamayacak durumda olan Filimon.

ćbraniler’e Mektup
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ćbraniler’e Mektup
Ēbraniler’e Mektup imzasız (anonim) olarak yazılmıľ bulunuyor. Yazar
mektubun hiçbir yerinde kendisini tanıtmıyor; bir mektubun taľıması gereken, kendine özgü karakteristik özellikler tümden eksik. Bu nedenle
yazarı bugüne dek bilinmiyor.
Mektup Yahudilikten gelenlerin oluľturduāu Mesih inanlıları topluluāuna yönelik yazılmıľ. Baľlangıçtaki Ēsa’ya olan coľkun (Ēbr.6:10; 10:32-35)
imanları bu arada oldukça uyuľmuľ durum sergiliyor (Ēbr.5:11-14). Hatta
içinde bulundukları iman yorgunluāu nedeniyle, Yahudilik’e geri dönme
tehlikesi içindeler.
Buna bir yandan muhtemelen eski Yahudi inançdaľları da katkıda bulunuyor. Öte yandansa, Yahudilik “saālam” ve göze çarpan dinsel düzenlemeleriyle, örneāin muhteľem tapınakla, kaftanlara bürünmüľ kâhinleriyle, getirilen kurban sunularıyla hâlâ çekici görüntü sergiliyor. Çünkü bu
türden düzenlemeleri genç Hristiyan kilisesi sergileyemiyordu.
Bu nedenle, yazar okuyucularına ľimdi Eski Antlaľma (Yahudilik) ile Yeni
Antlaľma (Hristiyanlık) arasındaki farkı açıklıyor. Eski Antlaľma’nın birçok dinsel düzenlemelerini, örneāin baľkâhin ve kurbanları ele alıyor ve
bunların ľimdi eskimiľ (Ēbr.8:13) olan bir düzene ait olduklarını ve bunların tek amacının Mesih’e iľaretten ibaret olduāunu sergiliyor.
Yazar yazısında okuyucuların tekrar bu eskimiľ Antlaľma’ya geri dönmemeleri için sürekli olarak Mesih’i öne çıkaran öāreti ile bu Mesih’e yaľam boyu sadık kalma uyarıları arasında gidip geliyor. Okuyucuların bir
zamanlar Mesih için karar vermiľ olmaları yeterli deāil. Bundan da fazlası, yaľamlarının sonuna dek gitmeleri gereken, sonsuz kurtuluľla sonuçlanacak amaca giden bir yol içine girdiler (Örnek: Ēbr.3:14; 6:11-12).
Yazar mektubu yazdıāı günlerde tapınaāı kâhinleriyle ve kurban sunma
hizmetiyle hâlâ mevcut olarak gördüāüne göre (krľl. Ēbr.9:25; 10:1-3), Ēbraniler’e Mektup tapınaāın Ē.S. 70’te Romalılar tarafından yıkılmasından
önce yazılmıľ olmalıdır.
Anahtar Ayet
Tanrı Oālu Ēsa gökleri aľan büyük baľkâhinimiz olduāu için açıkça benimsediāimiz inanca sımsıkı sarılalım (Ēbr.4:14).
Kuruluĩ düzeni
Tanrı’nın kendi Oālu’nda olan vahyi
Gerçek baľkâhin Ēsa Mesih
Ēman yolunda yürüyen Tanrı halkı
Mektubun sonu

1:1–4:13
4:14–10:18
10:19–13:17
13:18-25
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Özellikle dikkat ediniz
Â Ēbraniler’e Mektup’ta baľ rol oynayan Tanrı’nın konuľması:
± Mektubun baľlangıcı: Ēbraniler 1:1-2: Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılıāıyla birçok kez çeľitli yollardan konuľtu; ľimdi
son çaāda Oālu aracılıāıyla konuľtu.
± Eski Antlaľma’dan yapılan birçok alıntılar doārudan Tanrı’nın konuľması olarak kabul ediliyor, örnek: Ēbraniler 1:5-14.
± Tanrı sözü diri, etkin ve en keskin kılıçtan daha keskindir: Ēbraniler 4:12-13.
± Ēnsanın Tanrı’nın konuľması karľısında vereceāi doāru yanıt iman
tanıklıāına sarılmaktır: Ēbraniler 4:14.
Â Ēsa’nın üstün yüceliāi ve Tanrı’nın O’nda olan vahyi: Ēbraniler 1:1-4.
Â Ēsa’nın Tanrı’lıāı: O Tanrı tarafından “Tanrı” ve “Rab” olarak adlandırılıyor: Ēbraniler 1:8-10.
Â Ēsa’nın meleklere üstünlüāü: Ēbraniler 1:5-14.
Â Ēsa’nın Musa’ya üstünlüāü: Ēbraniler 3:1-6.
Â Ľimdi her zaman ve her yerde göremediāimiz Ēsa’nın egemenliāi: Ēbraniler 2:8.
Â Kurtarıcı olarak insanlara eľit olması gereken Ēsa: Ēbraniler 2:5-18.
Â Tanrı’nın huzurunu (Tanrı’nın yeni dünyasındaki sonsuzluāa iliľkin
bir betim) imansızlık, itaatsizlik ve imanı terkle kaçırmamak konusundaki uyarı: Ēbraniler 3:7 – 4:13 (özellikle 3:12-14; 4:11).
Â Tam güvence verilen umuda sarılmak konusundaki teľvik: Ēbraniler
6:11-20.
Â Ēsa baľkâhinimiz olarak:
± Baľkâhinin görevleri: Günahlarına karľı kurban sunarak insanları
Tanrı önünde temsil eder: Ēbraniler 5:1.
± Zayıflıklarımıza yakınlık duyan baľkâhinimiz Ēsa (Ēbr.2:17-18; 4:145:10). Bizim gibi denendi ve çektiāi acılarla söz dinlemeyi öārendi.
Denenmelerde yenilgiye düľmedi, yani hiç günah iľlemedi. Bu nedenle denenmelere dayanmakta bize yardım edebilir.
± Ēsa sonsuzluklar boyu baľkâhindir: Kendisi sonsuz olduāundan Eski Antlaľma baľkâhini gibi ölmeyecektir: Ēbraniler 7:1-3, 16, 23-24.
± Tanrı bir ant içtiāinden Ēsa baľkâhindir, yani Tanrı’nın geri döndürülmeyecek vaadi üzerine: Ēbraniler 7:20-22.
± Ēsa göksel olanın simgesi olan yersel tapınakta deāil, göksel tapınakta baľkâhindir: Ēbraniler 8:1-6; Böl.9.
± Hayvan sunuları yerine kendi canını kurban olarak sunmuľtur: Ēbraniler 9:11-14.

ćbraniler’e Mektup
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± günahsızdı ve Eski Antlaľma’nın baľkâhinleri gibi kendi günahları
için kurban sunması gerekmiyor: Ēbraniler 7:26-28.
± O’nun kurban olması tüm günahların affedilmesi için sonsuza dek yeterlidir: Ēbraniler 10:1-18.
Â Ēsa’nın Tanrı’ya ulaľmak için açtıāı yolda umutla dolu ve sürekli zorluklara da katlanan iman üzerine yapılan vurgu: Ēbraniler 6:11-12;
10:22-23, 36-39; 11; 12:1-3.
Â Ēman yolunun hedefi: Tanrı’nın yeni dünyası, sonsuzluk – çeľitli betimlemelerle açıklanıyor:
± Henüz belirmemiľ olan huzur: Ēbraniler 3:7–4:13.
± Göksel vatan: Ēbraniler 11:14-16.
± Yeni bir yer: Ēbraniler 12:26-28.
± Gelecek, göksel kent Yeruľalim: Ēbraniler 11:10; 12:22; 13:14.
Â Ēmandan ayrılmaya iliľkin kesin uyarılar ve bunun neticesi, her ľeyden önce geri dönülmezlik: Ēbraniler 6:4-8; 10:26-31; 12:16-17. Bu kesimler imandan bilinçli olarak dönmek kapsamında bir uyarı olarak
anlaľılmalıdır ve genel, günahlı tutumu ele almıyor. Bu ayetler aynı
zamanda imandan ayrılan kiľi için geri dönülemeyecek noktayı saptayan bir sözleľmenin maddeleri olarak da anlaľılmamalıdır. Bundan
öte, bu adımı atmak konusunda uyarmak ve daha baľlangıçta durdurmak (iman yorgunluāundakileri) istiyor. Geri dönüľün olduāu her
yerde, görüleceāi gibi bu sınır henüz aľılmamıľtır.
Â Eski Antlaľma:
± Eski Antlaľma günahların kusursuz baāıľlanmasını saālayamadıāından yetersizdir: Ēbraniler 8:7; 9:9-10; 10:1-4, 11.
± Eski Antlaľma eskimiľ ve zamanı geçmiľtir: Ēbraniler 8:13; 10:9,18.
± Sadece Mesih’in sunusu gerçekten ve tümden günahlardan arıtır:
Ēbraniler 9:12; 10:10-18.
± Eski Antlaľma günahlara gerçek aflıāı saālayamamıľ olsa da, EA
inanlıları kurtulmuľtur. Ēsa’nın ölümü onları da günahlarından
kurtarmıľtır (Ēbr.9:15), çünkü imanları gizemli bir ľekilde daha o
zaman Mesih’e yönelmiľti (Ēbr.11:26). Yeni Antlaľma inanlılarıyla
birlikte yetkinliāe eriľecekler, yani Tanrı’nın yeni dünyasına gireceklerdir (Ēbr.11:39-40).
± Ľimdi, Yeni Antlaľma döneminde, hâlâ Eski Antlaľma’ya sarılan ve
kurbanlardan kurtuluľ bekleyen kiľi, kendisini Ēsa’nın kurbanından soyutlar. Ľimdi geçerli olan, ya o ya da budur: Ēbraniler’e Mektup 13:10.
Â Yeni Antlaľma’daki çaārımızın yüceliāi ve ciddiliāi: Ēbraniler 12:18-29.
Â Yakıp yok eden bir ateľ olan Tanrımız: Ēbraniler 12:29; krľl. 10:31.
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Â Çocuklarını eāiten Tanrı: Ēbraniler 12:1-13.
Â Konukseverliāin bereketi: Ēbraniler 13:2.
Â Acı çekenlerle derin baālılık: Ēbraniler 13:3.
Â Evliliāe saygı: Ēbraniler 13:4.
Â Açgözlülüāün gereksizliāi: Ēbraniler 13:5-6.
Â Dün, bugün ve sonsuza dek aynı olan Ēsa: Ēbraniler 13:8.
Â Kilise önderlerine itaat etmeye çaārı: Ēbraniler 13:17.
Â Tanrı’yı hoľnut eden kurbanlar: Ēbraniler 13:15-16.
Â Mektubun sonunda sunulan kutluluk dileāi: Kendisini hoľnut eden
ľeyi Ēsa Mesih aracılıāıyla bizlerde gerçekleľtirsin: Ēbraniler 13:20-21.

Yakup’un Mektubu
Bu öāreti mektubunun yazarı kendisini okuyucularına Yakup olarak tanıtıyor (Yak.1:1). Yakup Ēsa’nın üvey erkek kardeľiydi (Yahuda’nın Mektubu’nun yazarı Yahuda gibi: Mat.13:55; Yah.1:1) ve Yeruľalim kilisesindeki
önderlerdendi (Gal.1:19; 2:9; Elç.15:13-21; 21:18). Yakup’un Mektubu orada
yazılmıľ olmalıdır. Yakup Ē.S. 62 yılında ľehit olarak öldü. Mesih inanlısının pratik hayatta nasıl yaľaması gerektiāi konusunda yazılan bu öāreti
mektubu “on iki oymaāa” yöneltilmiľtir, yani muhtemelen Yahudilik’ten
gelen ve Grek-Roma dünyasına “daāılmıľ olarak yaľayan” Mesih inanlılarına yazılmıľtır. Burada kullanılan ifadeyi mecazi anlamda anlamak istersek, o zaman tüm Hristiyanlar kastediliyor diyebiliriz, çünkü küçük bir
azınlık olarak inanlı olmayanlar dünyasında yaľamaktalar.
Yakup yazısında gerçek imandan kaynaklanıp geliľmesi gereken iľlerin
önemini vurguluyor. Aksi taktirde iman ölüdür (Yak.2:26).
Yakup’un Mektubu içerik açısından Ēsa’nın öāretisine büyük benzerlik
taľımaktadır; her ľeyden önce Daādaki Vaaz’a (Mat.5–7). Örnek olarak
karľılaľtırınız:
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).

Yakup’un Mektubu

Kuruluĩ düzeni
Mektuba giriľ
Ēman denenmelerde kendisini kanıtlar
Ēman yapılan eylemlerde kendisi kanıtlar
Ēman kiľinin konuľmasında kendisini kanıtlar
Ēman kilise yaľamında kendisini kanıtlar
Son uyarılar
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1:1
1:2-18
1:19–2:26
3:1-12
3:13–5:11
5:12-20

Özellikle dikkat ediniz
Â Ēmanın sınanması:
± Anlamı: Yakup 1:2-4.
± Nedeni: Yakup 1:12-15.
Â Tanrı’dan gelen bilgelik:
± Ēsteyene sevinçle veriyor: Yakup 1:5-8.
± Gerçek ve sahte bilgelik kendisini pratik yaľamda gösterir: Yakup
3:13-18.
Â Ēman eylemleri:
± Yalnız iľitmekle kalmamalı, tersine uygulamalı: Yakup 1:22-25.
± Ēmanı eylemler izlemiyorsa, bu iman gerçek ve kurtaran iman deāildir; bundan da öte, ölüdür! Yakup 2:14-26.
± Yakup, imanı bilinen bir gerçeāi kuramsal olarak onaylamak olarak gören ve etkisi somut olarak yaľamda bulunmayan bir yanlıľ
anlamaya karľı çıkıyor. Ľöyle yanlıľ anlaľıldı: ‘Eāer salt lütuf aracılıāıyla, eylemler olmadan kurtuluyorsam, o zaman iľlerim önem
taľımaz.’ Bu doāru olsa iman birľeyleri doāru bulmaktan ileri gitmezdi.
± Buna karľı Yakup gerçek imanın zorunlu olarak her zaman inanlının yaľamında ve tutumunda iľlevde görülmesi gereāini gözler
önüne seriyor.
± Yakup bu durumda Pavlus’un öāretisiyle kesinkes çeliľmiyor. Kiľinin kendi eylemleriyle kurtuluľu kazanma ya da kurtuluľuna ekleme istekleri söz konusu olunca, Pavlus imanın karľıtı olarak “yasanın iľleri” konusunda olumsuz konuľuyor. Buna karľılık Yakup
imanın ľartı ve kökeni deāil, neticesi ve ürünü olan “imanın iľleri”
konusunda konuľuyor! Pavlus da bu yanlıľ anlamaya karľı mücadele vermiľti (Rom.3:8; 6:1; Gal.5:13) ve bir imanın eylemlerde iľlerlikte olması gereāini vurguluyor (Ef.2:8-10; Flp.2:12-13; Rom.8:4;
Gal.5:6; 6:9-10; Tit.2:14; 3:8,14).

74

Yeni Antlaĩma Bilgisi

Â Yakup’un sürekli vurguladıāı yoksulluk ve zenginlik konusu:
± Fakirler övünmeli, zenginse bunun geçiciliāinin bilincinde olmalı:
Yakup 1:9-11.
± Dullar ve öksüzlerin gereksinimleri karľılanmalıdır: Yakup 1:27.
± Zenginlere ayrım yapmak yerine yoksullara saygı gösterilmelidir:
Yakup 2:1-13.
± Zenginlere uyarı: Yakup 5:1-6.
Â Konuľmak:
± Önce düľünülmeli, sonra konuľulmalı: Yakup 1:19-20.
± Ēnanlıların yaľamları için konuľmanın yeri ve deāeri: Yakup 1:26.
± Dilin tehlikeli gücü: Yakup 3:1-12.
± Yermek ve yargılamak yasaāı: Yakup 4:11-12; 5:9.
± Dürüstçe konuľmak – ant içmemek: Yakup 5:12.
± Bu konu için karľılaľtırınız:
± Gerçek nedeni: Ēnsanın kötü yüreāi: Matta 12:33-37; 15:18-19.
± Tanrı’nın saāladıāı çözüm: Ēnanlının yeni yüreāi: Hezekiel 36:2627; Koloseliler 3:8-10.
± Konuľma gücü olumlu yönde kullanılabilir: Efesliler 4:29.
Â Kilisedeki çekiľmeler; nedenleri ve bunların üstesinden nasıl gelinebileceāi: Yakup 4:1-12.
Â Ēsa’nın kilisesinin dünyayla girdiāi ruhsal “zina”: Yakup 4:4-5.
Â Tanrı’nın alçakgönüllülere verdiāi, ama kibirlilerden esirgediāi lütfu
ve bununla baālantıda olan Tanrı’ya geri dönme çaārısı: Yakup 4:6-10.
Â Özgüven ve gurura karľı uyarı: Yakup 4:13-17.
Â Sabırla beklememiz istenilen, Rab’bin ikinci geliľi: Yakup 5:7-11.
Â Her durumda, özellikle kilisedeki hastalar için dua: 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 verdiāi
takma ad). Mektubun yazılmasında Pavlus’un hizmet arkadaľı olarak tanınan Silvanus (1Pe.5:12; krľl. 1Se. ve 2Se.1:1) katkıda bulundu. Eski kilise
tarihinden aktarılan bilgilere göre Petrus bu mektubu Sezar Nero yönetimi altında ľehit edilmeden kısa süre önce (Ē.Ö. 64 ya da 67) yazdı.
Mesih inanlılarının Mesih adına çektiāi acılar Petrus’un 1. Mektubu’nun
merkezi noktasını oluľturuyor. Mektubun alıcıları iman edip yaľamlarını
bu kapsamda deāiľtirdikten (1Pe.4:3-4) sonra pagan çevrelerinden düľmanlık görmeye baľlamıľtır. Petrus inanlıları Ēsa örneāiyle acılarını kat-

Petrus’un 1. Mektubu
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lanıľla taľımaya çaāırıyor (1Pe.2:21-25). Onların bakıľlarını yollarının sonundaki sonsuz yüceliāe çeviriyor (1Pe.1:3-9) ve inanlıları kendilerine
yöneltilen tüm iftiraları ve kuľkuları düz bir yaľam yaľamakla çürütmeye
davet ediyor (1Pe.2:12-17; 3:9-17).
Anahtar Ayet
Tersine, Mesih’in acılarına ortak olduāunuz oranda sevinin ki, Mesih’in görkemi
görüldüāünde de sevinçle coľasınız (1Pe.4:13).
Kuruluĩ Düzeni
Mektuba giriľ
Acılarda umut
Dünyada örnek tutum
Mesih’le acılar çekmek
Mektup sona ermeden önce kiliseye uyarılar
Mektubun sonu

1:1-2
1:3–2:10
2:11–4:11
4:12-19
5:1-11
5:12-14

Özellikle dikkat ediniz
Â Ēnanlıların çaārısı: 1.Petrus 1:2.
Â Ēnanlıların umudu: 1.Petrus 1:3-5.
Â Ēnanlıların Mesih uāruna çektiāi acı: 1.Petrus 1:6-7; 2:19-25; 3:13-17;
4:1-5, 12-19; 5:9-11:
± Ēmanın kanıtlanması için bir sınavdır.
± Mesih’in acılarına ortak olmaktır ve Tanrı adına acılar çekme lütufdur.
± Mesih’in ikinci geliľinde ödül bulacaktır.
± Mesih örneāi izlenmeli ve karľılıkta bulunulmamalıdır.
± Ēnsanlardan korkulmamalı, tersine herkese hesap vermeye hazır
olunmalıdır.
± Ēftiralar iyi iľlerle çürütülmelidir.
± Tanrı acı çekenleri yeniden ayaāa kaldıracak ve pekiľtirecektir.
Â Kutsal Ruh aracılıāıyla Tanrı’nın lütuf armaāanını bildiren Eski Antlaľma peygamberleri: 1.Petrus 1:10-12.
Â Tanrı’yı hoľnut eden, kutsal yaľamı yaľamaya çaārı: 1.Petrus 1:13-25.
Â Ēnanlıların onunla fidyeyle satın alındıkları Mesih’in kanı: 1.Petrus
1:18-21.
Â Tanrı’nın sonsuz sözü aracılıāıyla gerçekleľen yeni doāuľ: 1.Petrus
1:22-25.
Â Diri taľ Mesih ve diri taľlar ve seçilmiľ, kutsal kâhinler topluluāu olan
inanlılar: 1.Petrus 2:4-10.
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Â Mesih inanlılarının görevleri:
± Tanrı’yı tanımayan insanlar arasında: 1.Petrus 2:11-12.
± Yöneticilere karľı: 1.Petrus 2:12-17.
± Ters huylu efendiler karľısında ve acılarda: 1.Petrus 2:18-25.
± Evlilikte: 1.Petrus 3:1-7.
± Ēnsan iliľkilerinde: 1.Petrus 3:8-12.
± Baskılarda: 1.Petrus 3:13-17.
Â Mesih’in ölümünün ve diriliľinin amacı: 1.Petrus 3:18.
Â “Mesih’in ölüler ülkesine iniľi” olarak adlandırılan ayetler: 1.Petrus
3:19-20; 4:6.
Â Temiz vicdanın dileāi olan vaftiz: 1.Petrus 3:21.
Â O’nun yüceltilmesi için, Tanrı tarafından verilen ruhsal armaāanlar
kapsamında birbirine hizmet: 1.Petrus 4:10-11.
Â Kilise ihtiyarlarına uyarılar: 1.Petrus 5:1-4.
Â Alçakgönüllü olmaya çaārı: 1.Petrus 5:5-7.
Â Ayık ve uyanık olmaya çaārı: 1.Petrus 5:8-9.

Petrus’un 2. Mektubu
Petrus ikinci mektubunu yazdıāında (2Pe.3:1), yaľamının sonlarında bulunuyordu (Roma’da, Ē.S. 64 ya da 67 yıllarında). Mektubuyla okuyucularına anımsatmak, uyanık kalmalarını saālamak ve bildirdiklerinin ölümünden sonra da kalması için önemli konuları yazılı olarak onlara
bırakmak istiyordu (2Pe.1:12-15).
Ēnanlıların, ‘Ēsa gerçekten görkemle yeniden gelecek mi?’ konusunda içine düľtükleri ľüpheler, mektubun somut yazılma amacı olarak verilebilir
(2Pe.3:3-4). Petrus, Ēsa’nın yeniden geleceāine iliľkin bildirilerin doāruluāunun altını çizerek (2Pe.1:16-20) bu ľüphelere deāiniyor ve Rab’bin gününün neden gecikmiľ göründüāünü temele dayandırarak açıklıyor (Böl.
3). Mektubunun içeriāinin diāer aāırlık noktasını kutsal yaľam sürdürme
konusu (2Pe.1:3-11; 3:11-14) ve inanlıları sefahat dolu bir yaľama çeken
sahte öāretmenlere karľı durmak oluľturuyor (Böl. 2).
Anahtar Ayet
Kendi yüceliāi ve erdemiyle bizi çaāıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonucunda yaľamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her ľeyi bize verdi (2Pe.1:3).

Petrus’un 2. Mektubu

Kuruluĩ düzeni
Mektuba giriľ
Umut güvencesi
Sahte öāretmenler, yaľamları ve cezaları
Ēsa’nın ikinci geliľi ve yeni yaratılıľ
Mektubun sonu
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1:1,2
1:3-21
2:1-22
3:1-16
3:17-18

Özellikle dikkat ediniz
Â Gerçek iman yaľamını yaľamak için bize gereken her ľeyi armaāan
eden Tanrı: Petrus’un 2. Mektubu 1:3.4 ve bu armaāandan kaynaklanan sorumluluāumuz: 2.Petrus 1:4-11.
Â Ēsa Mesih’in görkemle yeniden geleceāine iliľkin bildirinin güvenilirliāi: Petrus gelecekte böyle belirecek olan Ēsa’yı, güç ve ľanla daha önce “daāda görünüľü deāiľtiāinde” ľahsen gördü: 2.Petrus 1:16-19; krľl.
Markos 9:2-10.
Â Tanrı’nın verdiāi görev doārultusunda konuľan ve Kutsal Ruh’la yöneltilen peygamberlerin güvenilir peygamberlikleri: 2.Petrus 1:19-21.
Â Açgözlülükleri ve sefih yaľantılarıyla Mesih inanlılarını günahlı yaľama sürükleyen sahte öāretmenler: 2.Petrus 2.
Â Rab’bin günü, 2.Petrus 3:1-15:
± Ēsa neden ľimdiye dek geri gelmedi?
± Rab’bin katında baľka bir zaman ölçüsü geçerlidir: Bir gün bin yıl,
bin yıl bir gün.
± “Gecikme” Rab’bin sabrının iľaretidir: Mahvolmamak için herkese
yanlıľ yollarından dönmek için fırsat verilmelidir.
± Rab’bin günü, beklenmeden, gece hırsızın geldiāi gibi gelir.
± Rab’bin günü yargı günü ve dünyanın sonunun geldiāi gün ve yıkım günüdür.
± Tanrı içinde artık haksızlıāın hiç olmayacaāı yeni bir yer ve yeni
bir gök yaratacak.
± Bu beklentiler inanlıları kutsal yaľam yaľamaya teľvik etmelidir.
Â Sevgili kardeľimiz Pavlus: 2.Petrus 3:15-16:
± Onun öāretisiyle Petrus’un öāretisi uyum içinde.
± Petrus Pavlus’un mektuplarındaki bazı kesimleri zor anlaľılır buluyor.
± Pavlus’un bildirilerini bilerek çarpıtan kiľiler Kutsal Kitap’ın diāer
kesimleri için de aynısını yapmaktalar ve bunu yapmakla kendi yıkımlarını hazırlıyorlar.
± Petrus burada Pavlus’un mektuplarıyla EA’nın yazılarını aynı seviyeye koyuyor.
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Yuhanna’nın 1. Mektubu
Yuhanna’nın 1. Mektubu’nda mektupların tüm klasik özellikleri yer almıyor, ne yazar ne de kimlere yazılmıľ olduāu somut olarak belirtilmiyor.
Eski kiliseden aktarılan bilgilere göre mektubun yazarı Elçi Yuhanna’dır.
Mektupta, Tanrı’da kalmayı, Tanrı sevgisinde kalmayı, Tanrı buyruklarına baālı kalmayı ve kardeľlik sevgisinde kalmayı vurguluyor. Bunların
tümü birbirinden ayrılamayacak ľekilde iç içe örülmüľtür, biri olmadan
diāerini düľünmek olası deāildir.
Bunun dıľında Yuhanna’nın 1. Mektubu, Ēsa’nın et ve kan almıľ gerçek
insan bedeninde geldiāini ve böyle öldüāünü yadsıyan bir sahte öāretiye
karľı da savaľmaktadır (1Yu.2:18-23; 4:1-6; 5:6-8).
Yuhanna’nın üç mektubunun hangi sırada yazılıp oluľtuāunu bugün bilmiyoruz. Muhtemelen, eski kilise kaynaklarından aktarılan bilgilere göre,
Yuhanna’nın çoāunlukla hizmet verdiāi Efes’te yazıldılar.
Anahtar Ayet
Tanrı’nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaľayan Tanrı’da yaľar, Tanrı da onda yaľar (1Yu.4:16).
Kuruluĩ düzeni
Tanrı’yla paydaľlıkta yaľamak
Tanrı çocuāu olarak yaľamak
Sevgide ve imanda yaľamak
Duada ve günahtan uzak yaľamak

1:1–2:29
3:1–4:6
4:7–5:12
5:13-21

Özellikle dikkat ediniz
Â Yuhanna’nın görgü tanıāı olarak yaľadıklarına dayanan bildiri:
1.Yuhanna 1:1-3.
Â O’nda hiç karanlık olmayan, ıľık olan Tanrı: 1.Yuhanna 1:5.
Â Iľıkta yaľamak: 1.Yuhanna 1:6-7.
Â Sevgi olan Tanrı: 1.Yuhanna 4:7 – 5:3.
± Tanrı sevgisi, kendisini biricik Oālu’nu günahlarımız için yerimize
kurban olarak dünyaya göndermesiyle belirgin etti.
± Biz O’nu sevmedik, tersine O bizi sevdi.
± Bizim birbirimizi sevmemizle Tanrı sevgisi hedefine ulaľıyor.
± Korkmak yerine, güvenlik içinde yargı gününe doāru ilerlersek,
Tanrı sevgisi bir baľka amacına ulaľmıľ olacaktır.
Â Buyrukları, özellikle sevgi buyruāunu yerine getirmek: 1.Yuhanna
2:3-11; 3:11-24; 4:7 – 5:3.

Yuhanna’nın 1. Mektubu

79

± Tanrı’ya olan sevgi ve O’nun buyruklarını yerine getirmek birbirinden ayrılmaz baālarla baālıdır.
± Kiľinin Tanrı’ya sevgisi, onun insan kardeľine olan sevgisinde
kendisini özellikle sergiler.
Â Günaha iliľkin öāreti:
± 1.Yuhanna 1:7 – 2:2: Her Mesih inanlısı günah iľler!
± Günah iľlemediāini savlayan kendisini kandırır ve Tanrı’yı yalancı
çıkarır. Günahlarımızı ikrar edersek, Tanrı adildir ve tüm haksızlıklarımızı baāıľlar ve Ēsa bizi Baba’nın yanında savunur. Ama buna karľın Mesih inanlısının amacı günah iľlememektir.
± 1.Yuhanna 3:3-10; 5:18: Mesih inanlısı günah iľlemez!
± Ēsa dünyaya günahları kaldırmak için geldi. Günah iľleyen iblistendir ve Ēsa’yı tanımamıľtır. Ama Tanrı’dan doāmuľ olan günah
iľlemez ve günah iľleyemez 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. bölümler günah eylemlerini tek baľına ele alıyor, buna karľı Yuhanna’nın 1. Mektubu 3:5 ise bireylerin yaľamlarındaki alıľılmıľ temel
tutumdan söz ediyor diyebiliriz.
± Bir baľka çözüm olarak ľu önerilir: Ēkinci bildiri ľimdiki yaľamda
kusursuz olarak yaľanamayacak ruhsal gerçek durumu kasteder.
Bu yüzden ilk kesimde bildirilenler gereklidir.
Her durumda her iki kesim göz önünde tutulmalıdır!
Â Ēsa Mesih’in yaľadıāı gibi yaľamak konusunda inanlılardan yüksek
beklenti: 1.Yuhanna 2:6.
Â Yüreāimiz bizi suçlasa da Tanrı’ya güven: 1.Yuhanna 3:19-21.
Â Çekiciliāiyle geçiciliāiyle bu dünya ve dünya üzerinde kazanılan zafer:
1.Yuhanna 2:15-17; 4:4-6; 5:4-5.
Â Mesih Karľıtı (daha doārusu, birçok Mesih Karľıtı, Mesih Karľıtı’nın
ruhu): 1.Yuhanna 2:18-23; 4:1-6. Ēnkar ettikleri:
± Ēsa’nın vaat edilen Mesih olduāu,
± Ēsa’nın Tanrı Oālu olduāu,
± Ēsa’nın et ve kan alarak bir insan olduāu.
Â Kutsal Ruh (“Mesh olunma”): 1.Yuhanna 2:20-29; 4:1-6:
± gerçek Ruhu,
± Gerçeāi öāretiyor,
± Ēnsanı, Ēsa’nın kan ve etten olan gerçek beden alarak insan olduāu
tanıklıāına götürüyor,
± Mesih baālılıāında kalmayı öāretiyor.
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Â Yalnız Tanrı Oālu’nu varlıāında bulunduranın sahip olduāu sonsuz
yaľam: 1.Yuhanna 5:11-13.
Â Duanın getirdiāi güvenlik: 1.Yuhanna 5:14-15.
Â Tek gerçek Tanrı’ya iliľkin tanıklık: 1.Yuhanna 5:20.

Yuhanna’nın 2. Mektubu
Yuhanna’nın 2. Mektubu’nda ne yazarının kim olduāuna, ne de kime yazılmıľ olduāuna dair bir bilgi yok. Sadece “Ben ihtiyardan, Tanrı’nın seçtiāi, gerçekten sevdiāim hanımefendiye ve çocuklarına” (2Yu.1:1) diye
okuyoruz. Muhtemelen, “Hanımefendi” kiliseye verilen onurlu isim, “çocukları” ise bu kilisenin üyeleri. Bu hitap ľeklini simgesel anlamda deāil
de harfiyen anlamak istersek, bu durumda Yuhanna’nın 2. Mektubu ľerefiyle tanınan bir hanımefendiye ve tüm çocuklarına yazılı özel mektuptur. Eski kiliseden aktarılan bilgilere göre mektup elçi Yuhanna tarafından yazılmıľtır.
Birbirini sevme çaārısının yanında, Ēsa’nın kan ve beden alarak gerçek bir
insan olarak dünyamıza geldiāini yadsıyan bir öāretiye karľı uyarı, mektubun merkezinde yer alıyor (2Yu.7; krľl. bu öāretiye karľı çıkılan Yuhanna’nın 1. Mektubu’nun giriľ kesimiyle).
Anahtar Ayet
Haddini aľıp Mesih’in öāretisine baālı kalmayan hiç kimsede Tanrı yoktur. Bu
öāretiye baālı kalanda ise hem Baba, hem de Oāul vardır (2Yu.9).
Kuruluĩ düzeni
Mektubua giriľ
Birbirini sevmek konusunda uyarı
Sahte öāretmenlere karľı uyarı
Mektubun sonu

Ayet 1-3
Ayet 4-6
Ayet 7-11
Ayet 12-13

Özellikle dikkat ediniz
Â Gerçek ve sevgi arasındaki baālantı: 2.Yuhanna 4-6.
Â Emek verilenleri yitirmemek ve bunun sonucundaki ödülü kaybetmemek konusundaki uyarı: 2.Yuhanna 8.
Â Mesih’in öāretisi (ya Mesih’ten gelen öāreti, ya da Mesih’e iliľkin öāreti): 2.Yuhanna 9:
± Bu öāretide kalmayan Tanrı’ya sahip deāildir.
± Bu öāretide kalan hem Baba’ya hem de Oāul’a sahiptir.
Â Sahte öāretmenlerin kati reddi: 2.Yuhanna 10-11.

Yuhanna’nın 3. Mektubu
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Yuhanna’nın 3. Mektubu
Kilisenin ihtiyarı (krľl. 2Yu.), eski kiliseden aktarılan bilgilere göre elçi
Yuhanna, Gayus’a yazıyor. Yuhanna, kendisinin gönderdiāi gezici müjdecileri kabul edip aāırladıāı için Gayus’u övüyor (3Yu.5-8).
Gayus böylece, Yuhanna’nın yetkisini tanımayan, onun gönderdiāi hizmet arkadaľlarını kabul etmeyen ve kilisesinin üyelerini de bu konuda
engelleyen kilisenin yöneticisi Diotrefis’in tam karľısında yer alıyor. Buyruklarına karľı gelenleri kiliseden dıľlıyordu (3Yu.9-10).
Yuhanna kendisi yakın zamanda kiliseye gelmeyi ve olaylara ľahsen müdahale etmeyi umut ediyordu (3Yu.10,14).
Anahtar Ayet
Sevgili kardeľim, sana yabancı oldukları halde, kardeľler için yaptıāın her ľeyi
içten bir baālılıkla yapıyorsun (3Yu.5).
Kuruluĩ düzeni
Mektuba giriľ
Gayus’a övgü
Diotrefis hakkında eleľtiri
Dimitrios tavsiye ediliyor
Mektubun sonu

Ayet 1-4
Ayet 5-8
Ayet 9-11
Ayet 12
Ayet 13-15

Özellikle dikkat ediniz
Â Gayus’un tutumu karľısında Yuhanna’nın sevinci ve övgüsü:
3.Yuhanna 3-6.
Â Müjde’yi müjdeleyenlere karľı sorumluluk: 3.Yuhanna 6-8.
Â Hüküm sürme hırsı sergileyen Diotrefis’in tutumuna sert eleľtiri:
3.Yuhanna 9-10.
Â Kötüyü deāil, iyiyi örnek almak konusunda yapılan çaārı: 3.Yuhanna
11.

Yahuda’nın Mektubu
Yahuda mektubunda kendisini Yakup’un erkek kardeľi olarak tanıtıyor.
Yani Yahuda Ēsa’nın bir diāer üvey kardeľi (Mat.13:55; krľl. Yakup’un
Mektubu giriľ kısımı). Petrus’un 2. Mektubu 2. bölümle birçok paralellik
göstermektedir. Güncel bir durum (Yah.3) nedeniyle okuyucularını kendilerine emanet edilen imana sadık kalmaları ve kiliseyi bölen ve sefih
yaľantılarıyla kendilerini belli eden sahte öāretmenlere karľı durmaları
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konusunda uyarmaktadır (Yah.16,19-20). Mektup Ē.S. 60’lı yıllarda, Yahuda’nın hizmet ettiāi bölge olarak bize aktarılan Filistin’de oluľmuľ olabilir.
Anahtar Ayet
...sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uārunda mücadeleye özendirmek için yazma gereāini duydum (Yah.3b).
Kuruluĩ düzeni
Mektuba giriľ
Sahte öāretilere karľı uyarı
Mektubun sonu

Ayet 1-2
Ayet 3-23
Ayet 24-25

Özellikle dikkat ediniz
Â Mesih’in ikinci geliľine dek inanlıları koruyan Tanrı: Yahuda 1 ve 24.
Â Emanet edilen “kutsal iman” uāruna mücadele ve bu temel üzerinde
inľa etme çaārısı: Yahuda 3 ve 20.
Â Uyarılar: Yahuda 20-23:
± Kutsal Ruh’un gücüyle dua etmek,
± Tanrı sevgisine sarılmak,
± Ēnanlıyı merhametiyle sonsuz yaľama kavuľturacak olan Ēsa’nın
ikinci geliľini beklemek,
± Ēmanda ľüpheye düľenlere merhamet göstermek ve onları kurtarmak.
Â Sahte öāretmenlerin bozukluāu ve onları bekleyen yargı: Yahuda 419.
Â Yüce varlıklara sövmeme konusunda uyarı: Yahuda 8-10; krľl.
2.Petrus 2:10-12.
Â Kutsal Kitap dıľındaki Yahudi kaynaklarından mektuba iliľkin aktarmalar:
± Yahuda 9: “Musa’nın göāe 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 dıľı Yahudi kaynaklarından aktarmalar yapıyor. Atina’daki vaazında (Elç.17:28) ve Titus 1:12’de uluslardan olan ozanlardan bile alıntı kullanıyor.

PEYGAMBERLćK KćTABI
Vahiy
Yuhanna (eski kilise kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, Yuhanna’yı
ve Yuhanna’nın üç mektubunu yazan elçidir) orada Ēsa Mesih’ten bir vahiy alıp yazdıāı (Va.1:1,9) Patmos adasına (Küçük Asya, yani Anadolu, kıyıları önünde, Ege Denizi’nde) sürgün edildi.
Vahiy için genelde Sezar Domitian yönetimi altında Hristiyanların baskı
gördüāü Ē.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
taľır (Va.2-3).
Tüm Yeni Antlaľma’nın tanıklıāı ľudur: Ēsa Mesih ölmüľ, ölümden diriltilmiľ ve ľimdi dünyanın efendisi olarak Tanrı’nın yanında bulunmaktadır. Ancak Ēsa’nın bu egemenliāi ľu an henüz kusursuzlukla görülmemektedir (Ēbr.2:8). Ne zaman ve nasıl bu durum deāiľecektir ve Mesih gözle
görünür –hatta ľimdi O’na karľı çıkanlar üzerinde de– egemen olarak hüküm sürecektir? Bu soruyu YA’nın son kitabı, Yuhanna’nın Vahyi yanıtlıyor. Bu soru özellikle Ēsa Mesih’in kilisesi düľmanlıklar, baskılar ve
ayartma altındayken özellikle ciddi olarak ön safhaya çıkmaktadır. Vahiy
baskılar ve denenmeler altındaki kilisenin bakıľlarını Tanrı’nın zaferine
çevirmektedir. O, dünyanın Yaratıcısı (dıľtan bakıldıāında ľu an öyle görünmese de) tarihi yönetmekte ve kendi zamanında tüm kötünün sonunu
getirecek, adil yargıyla yargılayacak ve içinde Tanrı huzurunun ve egemenliāinin kusursuzlukla yaľandıāı yeni bir dünya yaratacaktır. Vahiy
bölümü bu dünyanın bugününe ve geleceāine iliľkin sansasyon yaratıcı
kuramları tatmin eden, dünya tarihinin ayrıntılı bir tasarı deāil. Bunun
ötesinde, bakıľlarını Tanrı’nın kudretine (burası ve ľimdi için de) ve
O’nun son zaferine yönelterek, denenmelerdeki Mesih inanlılarına cesaret ve teselli vermektedir. Bu kapsamda kitabın bakıľ açısı dünyada olup
bitenlerle gökte olup bitenler arasında sürekli olarak deāiľmektedir. Bugün bizim anlamakta güçlük çektiāimiz (sıklıkla EA’ya dayandırılan) resimlemeler ve simgeler o zamanın okuyucuları için büsbütün anlaľılır
kapsamdaydı. Ama kitabın ana bildirileri bizim için bugün de iyi anlaľılır
durumdadır.
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Anahtar Ayet
Var olan, var olmuľ ve gelecek olan. Her Ľeye Gücü Yeten Rab Tanrı “Alfa ve
Omega ben’im” diyor (Va.1:8).
Kuruluĩ düzeni
Giriľ
Küçük Asya’daki kiliselere Mesih’in yedi bildirisi
Göksel sahne
Yeryüzünün egemenliāinin Ēsa Mesih’çe üstlenilmesi
hazırlıāı
Yeryüzü egemenliāinin Ēsa Mesih’çe üstlenilmesi
ve eski dünyanın sonu
Tanrı’nın yeni dünyası
Sonuçta verilen vaatler ve uyarılar

1:1-20
2:1–3:22
4:1–5:14
6:1–19:10
19:11–20:15
21:1–22:5
22:6-21

Özellikle dikkat ediniz
Â Tanrı:
± Var olan, var olmuľ 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 yaľayan: Vahiy 4:8-11.
± Canavarın Tanrı’ya düľmansal gücüne izin veren (bu nedenle,
Tanrı’dan baāımsız, kendi gücü olmayan) ve her ľeyi önceden belirleyen: Vahiy 13:5-18; krľl. Vahiy 17:17.
± Zaferi ve yargısı: Vahiy 11:15-18; 12:7-12; 19:1-9.
Â Ēsa Mesih:
± Güvenilir tanık, ölüler arasından ilk doāan, dünya krallarına egemen 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.
± Ēlk ve son, diri olan, ölmüľ ve iľte sonsuzlara dek yaľayan, 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.
Â Kuzu:
± Aynı zamanda aslan: Vahiy 5:5.
± Gücü, onuru ve yüceliāi almaya layık, çünkü boāazlandı: Vahiy 5:9.

Vahiy
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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.
± Ēnanlılar giysilerini Kuzu’nun kanında bembeyaz yıkadılar: Vahiy
7:14.
± Kuzu’nun kanı ve inanlıların sarsılmaz tanıklıāıyla iblis üzerine zafer kazanıyorlar: Vahiy:12:11.
± Kuzu’ya övgü olarak yükseltilen zafer ilahisi: Vahiy 15:2-4.
± Kuzu’nun düāünü: Vahiy 19:7-9; 21:2,9; 22:17.
± Kuzu’nun yaľam kitabı: Vahiy 3:5; 13:8; 17:8; 20:12,15; 21:17; krľl.
Luka 10:20; Filippililer 4:3; Ēbraniler 12:23; Mısır’dan Çıkıľ 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; krľl. Yuhanna 1:1-18.
± Nihai zaferi: Vahiy 19:11 - 20:3; 20:7-10.
± Tez geliyor: Vahiy 22:6-21.
± A ve O, baľlangıç ve sonuç, ilk ve son: Vahiy 22:13.
Â Kilise:
± Ēsa tarafından seviliyor ve O’nun kanı aracılıāıyla 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 geleceāi: Vahiy 7:9-17.
± Ēsa’nın tanıklıāı için ölüme bile razı ve bu nedenle ödüllendirilecek: Vahiy 12:11; 14:13; 20:4-6.
Â Küçük Asya’daki kiliselere yedi bildiri (“Yedi Kiliseye Mektup”): Vahiy
2-3. Her bildirinin kuruluľ yapısı birbirine çok benzer durumda:
1. Kilisenin meleāine yazma görevi.
2. Mesih’in karakterize edilmesi.
3. Övgü/azar.
4. Çeľitli tehditler ve/veya teľvikler.
5. Çaārı: “Kulaāı olan Ruh’un kiliselere ne dediāini iľitsin.”
6. Vaat: (“Galiplere verilen söz”) “Galip geleni...”
Â Tanrı’dan karľılık yargısı çaārısını seslenen ľehitler: Vahiy 5:9-11;
krľl. dileklerinin yerine getiriliľi bölüm 18, özellikle 18:20,24; 19:1-3.
Â Korkunç yargıya raāmen Tanrı’ya dönmek istemeyen, insanlıāın derinden çürümüľlüāü: Vahiy 9:20-21; 16:9-11.
Â Bu dünyanın sonu: Vahiy 20:11.
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Â Ölülerin diriliľi ve son yargı: Vahiy 20:4-6, 12-15.
Â Tanrı’nın yeni dünyası, Vahiy 21:1 - 22:5:
± Murdar hiçbir ľey ve kimse Tanrı’nın yeni dünyasına giremeyecek:
(krľl. Va. 22:14-15).
± Tanrı insanlarla oturacak, insanlar O’nun halkı, O’nun çocukları
oldu ve O’nu görebilirler.
± Tanrı onların gözyaľlarını silecek.
± Ölüm ve yas artık olmayacak.
± Artık tapınak olmayacak, çünkü Tanrı ve Kuzu kendisi tapınaktır.
± Ne güneľe, ne aya ne de lâmbalara gereksinim olacak, çünkü Tanrı’nın görkemi parlayacak, bu nedenle artık gece olmayacak.
Â Bu kitabın bildirisinin güvenilirliāi: Vahiy 21:6-21.
Â Kutsal olmak ve doāru olanı yapmak konusunda uyarı: Vahiy 22:11-12.
Â Bu kitaba bir ľey eklemek ya da çıkarmak konusunda uyarı: Vahiy
22:18-19.

BćR YILDA YENć ANTLAĨMA’YI OKUYALIM
Bu kitapla atmaya çalıľtıāımız temeli güçlendirmek ve her ľeyden önce
ele alınan metinlerle kiľisel olarak karľılaľmak için aľaāıdaki plan yardımıyla tarihsel akıľ sıralamasıyla Yeni Antlaľma’nın tümünü bir yıl içinde
okuyabilirsiniz. Zahmetinize deāecektir!
Hafta

Metin

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

Okundu
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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 Ēľleri 1:1–5:42

24. Hafta

Elçilerin Ēľleri 6:1–10:48

25. Hafta

Elçilerin Ēľleri 11:1–14:28

26. Hafta

Yakup 1:1–5:20; Yahuda 1-25

27. Hafta

Elçilerin Ēľleri 15: 1-35; Galatyalılar 1:1–6:18

28. Hafta

Elçilerin Ēľleri 15:36–18:22

29. Hafta

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

30. Hafta

Elçilerin Ēľleri 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 Ēľleri 20:4–23:35

39. Hafta

Elçilerin Ēľleri 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

Ēbraniler 1:1–8:13

46. Hafta

Ēbraniler 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

