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Uzun yıllardır Protestan Hıristiyanlar, dig ˇer dinlere  

inanan dostlarıyla sohbetler etmektedirler.  

Bu konus ¸malarda dinimizin önemli bilgilerini içeren 

bir bros ¸ürün çıkartılması isteg ˇi dile getirilmis ¸tir.  

Bu amaçla hazırladıg ˇımız bu bros ¸ürümüz sayesinde 

insanların beraberce din ve inanç hakkında  

bilgilenmelerine yardımcı olabilirsek çok mutlu oluruz.

Westfalya Protestan Kilisesi hakkındaki bütün bilgilere 

internet üzerinden www.evangelisch-in-westfalen.de 

adresinden ulas ¸abilirsiniz.

Hıristiyan-Müslüman diyalog ˇu konusunda bilgilere ve 

konus ¸abileceg ˇiniz kis ¸ilere de yine internet üzerinden 

www.islam-dialog.ekvw.de adresinden ulas ¸abilirsiniz.

Protestan Hıristiyanların Inandıkları



Tanrı’ya inancımızı

Hıristiyanlıkta her dinî ayin bu cümle ile bas ¸lar. 

Tanrı’nın üç yolla insana rastlamasına, Kutsal Üçlü 

Birlig ˇe inanır ve s ¸unları kabul ederiz:

Tanrı, Kainat’ın ve bütün insanların yaratıcısı olarak, 

Peder olarak tecelli eder,

Tanrı, insanlıg ˇın barıs ¸tırıcısı og ˇlu Mesih I ˙sa olarak  

tecelli eder,

Tanrı, tüm inananların birlig ˇi yoluyla Kutsal Ruh  

olarak tecelli eder.

Biz Hıristiyanlar bu s ¸ekilde Tanrı’nın Tek oldug ˇunu, 

Bir oldug ˇunu, fakat Tanrı’nın insanın kars ¸ısında  

Peder, Og ˇul ve Kutsal Ruh olarak tecelli ettig ˇini  

vurguluyoruz.

Yüce Rabbin, Peder’in,  
    Og ˇlu’nun ve Kutsal  
  Ruh’un adına.



I ˙sa Meryem’den dog ˇmadır. Nasıra s ¸ehrinde büyür. 

Özellikle memleketi Celile’de vaaz verir ve insanları 

iyiles ¸tirirdi. I ˙nsanları çevresinde toplar, ve vaazlarında 

Tanrı’nın yeni dünyasını, barıs ¸ın ve adaletin egemen 

olacag ˇı bir dünyanın geleceg ˇini anlatırdı. Bu 

vaazlarında hayat sevincini kaybetmis ¸ insanlara  

metanet ve sevinç as ¸ılaması, çevresindeki yoksullara  

kardes ¸çe yaklas ¸ımı, hastaları iyiles ¸tirmesi ve toplum-

dan dıs ¸lanmıs ¸ insanlara da iyi yaklas ¸ması ile tanınırdı.  

Bu yaptıklarından ve vaazlarından dolayı Yahudi ve 

Romalı önderlerin tepkisini çeker. Romalılar tarafından 

ölüme mahkum edilir ve çarmıha gerilir. I ˙sa, çarmıha 

gerilis ¸inden üç gün sonra üç kadın ve bir kaç havari 

ile tekrar kars ¸ılas ¸ır. Bu anın görgü tanıkları  

çevresindekilere s ¸unu anlatırlar: „I ˙sa dirildi ve yas ¸ıyor. 

Tanrı onu ölümünden sonra yeniden diriltti.” I ˙s ¸te bu 

zamandan beri Hıristiyanlar I ˙sa’yı kendi yas ¸amlarının 

ve dünyanın Kurtarıcısı olarak kabul ederler. 

Mesih Isa

     Mesih I ˙sa, dün, ve bugün,  
             ve sonsuza dek aynıdır.

I ˙branililere Mektup, Bölüm 13, 8



Vaftiz

Vaftiz edilen kis ¸iye Tanrı sevgisi bag ˇıs ¸lanır. Vaftiz  

edilen insanlar vaftiz yoluyla evrensel kilise cemaatine 

katılırlar. Vaftiz edilen kis ¸inin bas ¸ının üzerinden üç 

kez su dökülür veya vaftiz edilen kis ¸i üç kez suya 

batırılır. Üç kez yapılmasının anlamı, bas ¸ta  

anlattıg ˇımız gibi vaftiz edilen kis ¸iyi Tanrı’nın,  

Og ˇlu’nun ve Kutsal Ruh’un adına vaftiz etmektir. 

Bu s ¸ekilde sembolik olarak Tanrı ve insan arasına  

girebilecek her s ¸ey suyla yıkanarak temizlenmektedir. 

Vaftiz edilen kis ¸iler, Hıristiyan olmus ¸ olur. Tanrı’nın 

Üçlü Birlig ˇi’ne ait olup Hıristiyanlık dünyasına, vaftiz 

olmus ¸ olanların cemaatine katılmıs ¸, kilise cemaatine 

ve birbirlerine bag ˇlanmıs ¸ olurlar.

I ˙sa Havarilerine ög ˇretisini yayma ve vaftiz etme  

görevini verdi. O yüzden biz Hıristiyanlar için vaftiz 

kutsal bir is ¸lemdir. Bizler insanları, I ˙sa’nın bize verdig ˇi 

bu göreve dayanarak, onun adına vaftiz ediyoruz.

Genellikle yeni dog ˇan bebekler vaftiz edilir. Daha  

sonraki yas ¸larda ise özel bir din dersiyle Hıristiyanlık 

dini daha genis ¸ olarak ög ˇretilir. Bu derslerin sonunda 

çocuklar vaftizlerini Konfirmasyon töreni denilen dini 

ayin ile onaylarlar. Bu dini ayinden sonra bütün  

ailelerin katıldıg ˇı bir tören yapılır, kutlanılır.

Yetis ¸kin insanlar ise vaftiz edilmeden önce 

Hıristiyanlık dini ve inancı konusunda ders alırlar.

Tanrı bir, inanç bir, vaftiz bir’dir.
Efeslilere Mektup, Bölüm 4, 5



Son Yemek

… beni anmak  
       için böyle yapın.

Luka, Bölüm 22, 19

I ˙sa kendisine ihanet edildig ˇi gece havarileriyle beraber, 

bütün Musevilerle birlikte Pessah bayramını 

kutlamaktaydı. Bu bayram, I ˙srailog ˇulları’nın Mısır’da 

kölelikten kurtulmalarının anısına her yıl 

kutlanmaktadır. Pessah gecesinde ekmeg ˇin ve s ¸arabın 

önemli bir anlamı vardır: Ekmek esaretin zorlug ˇunu ve 

Mısır’dan kaçıs ¸ı ifade eder. S ¸arap ise bu kurtulus ¸un 

verdig ˇi sevincin simgesidir. I ˙sa bu iki sembole yeni  

bir anlam kazandırır. Ekmek kurban edilecek kendi  

bedenini, s ¸arap ise günahların bag ˇıs ¸lanması için  

dökülecek kendi kanını hatırlatacaktır insanlara. I ˙sa, 

Havarilerini her zaman ekmek ve s ¸arabı paylas ¸maya, 

ve böylelikle Mesih I ˙sa‘yi ve onun insanlar için  

öldüg ˇ ünü hatırlamaya davet eder. 

I ˙sa’nın Son aks ¸am Yemeg ˇi’nin hatırlanması, evkaristi, 

vaftizden sonra Hıristiyanlarda ikinci kutsal is ¸lemdir. 

Bu anma, bu paylas ¸ım ile biz Hıristiyanlar Mesih  

I ˙sa’mız ile, ve aynı zamanda da bütün dig ˇer 

Hıristiyanlarla beraberlig ˇimizi kutluyoruz.



Kilise

Kilise kelimesinin Almancada iki anlamı vardır. I ˙lk 

anlamı, Hıristiyanların ayin için toplandıkları binaların 

adıdır. 2000 yıldan beri dünyanın her yerinde kiliseler 

ins ¸a edilmektedir. Bu binalar sadece ayin için 

toplanılan bir yer olmayıp, aynı zamanda mimari ve 

sanatsal yönden Hıristiyanlık dininin yeryüzündeki 

göstergeleridir. Kiliselerde nesillerce insan dua etmis ¸, 

ayin yapmıs ¸, hüzünleriyle Tanrı kars ¸ısına çıkmıs ¸ ve  

sevinçleri de için Tanrı’ya s ¸ükranlarını iletmis ¸lerdir.  

Bu yüzden kiliseler Hıristiyanların en önemli bulus ¸ma 

yeridir.

Kilise kelimesi aynı zamanda Hıristiyanların birlig ˇi 

anlamında da kullanılır. Temelinde vaftiz olan bu  

birlik ve beraberlig ˇi, son yemeg ˇin anılması, evkaristi, 

ile kutluyor, cemaatlerimizde, dini toplantılarda, 

Hıristiyanların bütünlüg ˇünde ve evrensel birlig ˇinde 

yas ¸ıyoruz. Hıristiyanlar arasında bazı farklılıklar 

olmasına rag ˇmen, bütün Hıristiyanların birlig ˇine 

inanıyoruz.

Apostelgeschichte, Kapitel 2, 42 über die ersten Christen in Jerusalem

   Onlar kendilerini resullerin ög ˇretisine,  
        cemaatteki beraberlig ˇe, ekmeklerini  
     paylas ˛maya ve duaya adadılar. 



Büyük Dua ve On Emir

Havarileri I ˙sa’ya nasıl dua edeceklerini sormus ¸lar. O da 

Büyük Dua ile, diye cevap vermis ¸tir. Bu dua, bütün 

Hıristiyanlık dünyasında, bütün dillerde edilir.

Göklerdeki Pederimiz, adın yüceltilsin.  

Hükümdarlıg ˇın gelsin. Göklerde oldug ˇu gibi, Yeryü-

zünde de senin istedig ˇin olsun. Günlük ekmeg ˇimizi 

bugün de bize ver. Bize kötülük edenleri  

bag ˇıs ¸ladıg ˇımız gibi, Sen de bag ˇıs ¸la suçlarımızı. Bizi 

günah is ¸lemekten koru ve kötülükten kurtar. Amin. 

(Matta, Bölüm 6, 9-13)

Büyük duanın ilk bölümünde Hıristiyanlar Tanrı’nın 

kendilerine yakın ve hayatlarının içinde olmasına dua 

ederler. I ˙kinci bölümde ise kendimiz için, ve insanların 

birlikte iyi yas ¸aması için dua ederiz.

Büyük dua gibi, dinimizin bir bas ¸ka temelini de On 

Emir olus ¸turur.

I ˙lk dört Emir’de insanın Tanrı’ya saygı göstermek için 

neler yapması gerektig ˇi yazılmıs ¸tır. Geri kalan 

Emir’lerde ise insanların barıs ¸ içinde beraber yas 

¸amaları için yapılması gerekenler sıralanmıs ¸tır.

On Emir, Kutsal Kitap’ın Eski Ahit veya Tevrat denilen, 

Musevilerle Hıristiyanlara ortak olan ilk bölümünde 

yazılıdır.

Eski Ahit’te Musa’nın 2. Kitabi, Ayrılıs ¸, Bölüm 20 ‘de  

s ¸öyle yazılıdır:



1.                Seni Mısır’dan çıkaran, 

 kölelikten kurtaran Tanrı benim. 

           Benden bas ¸ka Tanrın olmayacak.

2.       Kendine yukarıda gökyüzünde,  

           as ¸ag ˇıda yeryüzünde ya da yeraltındaki sularda  

     yas ¸ayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın.  

              Onlara boyun eg ˇmeyecek, onlara tapmayacaksın.

3.  Tanrı’nın adını bos ¸una ag ˇzına almayacak,  

              kötüye kullanmayacaksın.  

       Çünkü Tanrı bunu yapanları cezasız bırakmaz. 

4.
5.

6.
8.7.

9. 10.

               Annene, babana saygı göster. Öyle ki iyilik  

        gelsin ve yeryüzündeki ömrün uzun olsun.

Öldürmeyeceksin.

Çalmayacaksın.

    Zina etmeyeceksin.

          Koms ¸una kars ¸ı yalan yere  

               tanıklık etmeyeceksin.

                     S ¸abat gününe uy ve onu kutsal say.  

         Haftada altı gün çalıs ¸ıp, bütün is ¸lerini tamamlayacaksın.  

  Yedinci gün Tanrı’nın S ¸abat’ıdır, yedinci gün Rabbine aittir. 

        O gün çalıs ¸mayacaksın, og ˇlun, kızın, kölen, 

                        yardımcın, hayvanın, s ¸ehrinde yas ¸ayan 

                 yabancılar de çalıs ¸mayacak...

         Koms ¸unun evine, ...,   

  ne de hiçbir s ¸eyine göz dikmeyeceksin.



Hıristiyanlık dininin önemli bayramları, 
Noel, Paskalya ve Pantikost Yortusu 

Noel bayramında I ˙sa’nın dog ˇumunu kutlarız. Kutsal 

Kitap’ın anlattıg ˇı gibi, I ˙sa Betlehem s ¸ehrinde bir çiftlikte 

dünyaya gelmis ¸tir. Ailesinin bir nüfus sayımı için, 

babası Yusuf’un geldig ˇi kente gitmesi gerekiyordu. 

Babası Yusuf, Kral Davut’un soyundandı. Yeni dog ˇan 

Mesih I ˙sa bebeg ˇi görmeye Dog ˇudan âlimler, akil  

adamlar gelmis ¸lerdi. Bunlar, bir Kral çocug ˇunun, Mesih  

I ˙sa’nın dog ˇumunu müjdeleyen bir yıldız gözlemlemis ¸ler 

ve O’na hediyeler getirmis ¸lerdi. I ˙s ¸te o zamandan bu  

yana Noel’de kars ¸ılıklı hediye verme alıs ¸kanlıg ˇı  

süregelmis ¸tir. Biz  Hıristiyanlar, I ˙sa’nın dog ˇumuyla 

Tanrı’nın yeryüzünde insan olarak tecelli ettig ˇine 

inanıyor ve bunu her yıl 25 Aralık’ta kutluyoruz.

Paskalya Hıristiyanların en önemli bayramıdır. Bu 

bayramda I ˙sa’nın ölümden yeni bir hayata çag ˇrılıs ¸ını, 

Tanrı’ya kavus ¸masını kutlarız. Bu dirilis ¸in dinimizdeki 

anlamı s ¸udur: I ˙sa insanların günahını ve ölümü kendi 

üzerine aldı. Tanrı ise ona yeni bir hayat verdi.

Paskalya her yıl farklı tarihlerde kutlanır. Çünkü  

Paskalya Pazarı, ilkbaharın birinci dolunayını izleyen  

ilk Pazar günüdür. Aslında her Pazar ayinler,  

Paskalyadaki cos ¸kuyla kutlanır. Pazar günü  

Hıristiyanlar için haftanın ilk günüdür.



Paskalyadan önceki yedi hafta boyunca bu bayram için 

hazırlanılır. Bu süre içinde Hıristiyanların çog ˇu oruç tutar, 

I ˙sa’nın ölümünden önce çektig ˇi acıları hatırlar, ve insan 

kendi günahını ve hatalarını düs ¸ünür. I ˙sa’nın ölüm 

günü’nün yıldönümünde ise Hıristiyanlar I ˙sa’nın insanlar 

için acı çektig ˇini ve onlar için öldüg ˇünü hatırlar.

Pantikost yortusuna ise “kilisenin dog ˇum günü”  

de deriz. I ˙sa’nın Tanrı’ya, yeni hayatına kavus ¸masının  

50. gününde, I ˙sa’nın havarileri Kudüs’te dig ˇer  

insanlardan ayrı, geri çekilmis ¸, küçük bir cemaat  

olarak yas ¸amaktadırlar. I ˙sa’nın aralarından ayrılıs ¸ından 

sonra ne yapacaklarını düs ¸ünmektedirler. Pantikost  

günü Tanrı’nın Kutsal Ruh’u havarilere ulas ¸ır.  

Havariler bundan sonra artık I ˙sa ile beraberken  

yas ¸adıklarını bas ¸ka insanlara açıkça ve korkmadan 

anlatmaya bas ¸larlar. Bütün korkuları uçup gitmis ¸tir.  

Havariler, sık sık toplanmaya bas ¸lar. Bas ¸ka insanların 

da inanca kavus ¸masıyla gitgide yayılmaya bas ¸layan  

bir cemaate dönüg ˇürler. Bu dig ˇer insanlar gerçi  

I ˙sa’yı bizzat görmemis ¸ insanlardır. Ama önce havariler  

yoluyla, ayinler yoluyla, birliktelikleri ve bas ¸kalarının 

sorunlarıyla ilgilenmeleri sayesinde yayılan, Pantikost 

Yortusu’nda bas ¸layan kilisenin birlig ˇi, Hıristiyanlık 

dünyasında böylece bu güne kadar büyüyerek gelmis ¸tir. 
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www.evangelisch-in-westfalen.de

Landeskirchenamt 
Altstädter Kirchplatz 5  
33602 Bielefeld  
Telefon 0521 594-391

Bu konularda daha fazla bilgi almak 
için, ve Hıristiyan - Müslüman  
diyalog ˇu konusunda kimlere  
danıs ¸acabileceg ˇinizi internette 
www.islam-dialog.ekvw.de  
adresinde bulabilirsiniz.

Hıristiyan-Musevi Diyalog ˇu için de 
www.judentum-dialog.ekvw.de  
adresine bakabilirsiniz.

Hinweis:  
 „Was evangelische Christen glauben“  
ist auch in deutscher Sprache erhältlich  
unter www.ekvw.de


