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Hristiyan İnancı Konusunda Bilmeniz
Gereken Şeyler

Almanların yarısından çoğu kendilerini bir kiliseye ait olarak hissederler. Bu da gösteriyor 
ki, Hristiyan inancı toplumumuzun en önemli temellerinden biridir. Yine de pek çok kişi 
artık bu inanca sahip değidir. Deutschlandbegleiter olarak size anlattığımız kuralların 
birçoğunu Kutsal Kitap‘ta bulabilirsiniz. Bu nedenle size Hristiyan inancını kısaca açıkla-
mak istiyoruz.

Hristiyanlar, seven, kudretli ve kendilerinin Yaratıcısı olan tek bir Tanrı‘ya inanırlar. Tanrı 
evreni ve insanları yarattı. İnsanları kendi suretinde yarattı. Tanrı insanların sevgi dolu ol-
malarını istediği için onları özgür yaratıklar yaptı. Ne var ki insan Tanrı‘ya isyan etmek için 
bu özgürlüğü kötüye kullandı. Bu nedenle insan Tanrı‘dan ayrıldı. Hristiyanlar bu ayrılığa 
“günah” diyorlar. Günah Tanrı‘yla olan ilişkimizi bozar.

Tanrı’yla Tekrar Yakınlaşmanın Yolu
Yaratıcımız yarattıklarını sevdiğinden, bizi O’nunla tekrar yakınlaş-
tırması ve uzalaştırması için Oğlu İsa Mesih’i dünyaya gönderdi. 
Bu uzlaşmanın simgesi çarmıhtır (haç). Hristiyanlar çarmıhın 
(haçın) önünde diz çöktüklerinde aslında çarmıha tapınmaz-
lar, aksine Tanrı’yla aralarında sağlanmış olan uzlaşmaya değer 
verdiklerini gösterirler. Yani çarmıh Tanrı’nın bağışlamasının ve 
bizi sevgiyle aramasının bir simgesidir. Tanrı’yla uzlaşmamız için 
çarmıhta kendini kurban etmiş olan İsa Mesih aracılığıyla Tanrı’nın 
bizi sevdiğini ve bizim O’nunla barışmamızı istediğini görmüş oluruz.  

Ebediyeti Tanrı’yla Birlikte Geçireceğimiz Kesindir
Hristiyan olmak demek, Tanrı’yla İsa Mesih aracılığıyla uzlaştığımıza inanmak, bunu kabul 
etmek ve günahlarımızı görerek bunlardan dolayı pişman olmak demektir. Bu inanç, kur-
tulduğumuzdan ve ebediyeti Tanrı’yla birlikte geçireceğimizden kesinlkle emin olmamızı 
sağlar. Tanrı bize bunu vaat eder! Tanrı’ya karşı gelemeyiz ve bunu istemeyiz de. İnanan 
insanların bir umudu vardır; bu umut yargı günüyle ilgili korkuyu alır. Hristiyanların da 
öldükten sonra cennete gideceklerine dair umutları vardır. 
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Tanrı’nın vaatleri, Kutsal Kitap’ta verdiği sözler ve Hristiyanla-
rın inandıkları Kutsal Yazılar, inancın çok özel armağanlarıdır. 
Hristiyan inancının temeli Kutsal Kitap’tır (=Tevrat+Zebur+İncil). 
Çünkü Kutsal Kitap sayesinde Tanrı’nın kim olduğunu öğreniriz. 
Hristiyanlar Kutsal Yazıların Tanrı tarafından esinlendiğine ve hep 
birlikte bir bütünlük oluşturduklarına inanırlar. Kutsal Kitap inanç 
hakkındaki ve imanlıların nasıl yaşayacakları konusundaki soru-
lara yanıt verir. Bu kitap insanlar tarafından yazıldığı için, sık sık 
Tanrı’nın Sözlerinin değiştirildiği iddialarıyla karşılaşılır. Ancak Hristiyanlar Tanrı’nın kendi-
sinin Kutsal Kitap’ı gözettiğine ve Sözlerinin bozulmadan insanlara ulaştığına inanırlar.

Tek Tanrı
Hristiyanlar tek bir Tanrı’ya inanırlar; Tanrı’nın birden fazla özellikleri olsa da: Tanrı kud-
retlidir, Babadır ve sevgidir. Yani Hristiyanlar üç Tanrı’ya inanmazlar. Hristiyanlar, üç farklı 
şekilde karşımıza çıkan tek bir Tanrı’ya inanırlar: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Bu Üçlü Birlik 
bir zara benzetilebilir. Zarın birden fazla yüzeyi vardır, ama buna rağmen tektir. Eğer 
Meryem’in Üçlü Birlik’ten biri olduğunu duymuşsanız, bu doğru değildir. Hristiyanlar 
Tanrı’nın Meryem’le cinsel ilişki kurduğuna inanmazlar.

Eğer Hristiyan inancı hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz çevrenizdeki Hristiyan-
larla konuşun. Deutschland-Begleiter.de ‘de gidebileceğiniz Hristiyan topluluklarının 
isimlerini bulabilirsiniz. Ya da size bizi tavsiye etmiş olan kişiye de sorabilirsiniz.
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