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EPİTOME – İMAN İTTİFAKI  

MADDELERİNİN ÖZETİ 

 

 

TASLAK 

Genel olarak maddeler, aşağıdaki unsurları içermektedir: (a) 

anlaşmazlık konumu, (b) Kutsal Kitap’ın öğretisini doğrula-

yıcı, olumlu ifadeler ve (c) yanlış öğretiye karşı olumsuz ifa-

deler. 

 

Özet İçerik, Kaide ve Norm 

I. Asli günah 

II. Özgür İrade [veya İnsan Gücü] 

III. Allah’ın Önünde İmanla Aklanmış Sayılma 

IV. İyi Eylemler 

V. Yasa ve Müjde 

VI. Allah’ın Yasası’nın Üçüncü Kullanımı 

VII. Rab’bin (Kutsal) Sofrası 

VIII. Mesih Kişisi 

IX. Mesih’in Cehenneme İnmesi 

X. Kilise Uygulamaları 

XI. Allah’ın Ebedî Önbilgisi ve Seçilmişlik 

XII. Diğer Hizipler ve Mezhepler 
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ÖZET İÇERİK, KAİDE VE NORM 

 

BÜTÜN ÖĞRETİLER BUNA GÖRE YARGI-

LANMALI VE ORTAYA ÇIKAN YANLIŞ ÖĞ-

RETİLERİN NE OLDUĞUNA HRİSTİYAN 

USULÜYLE KARAR VERİLMELİ VE AÇIK-

LANMALI 

Not: Kilisedeki öğretilerin yegane kaynağı nedir? 

Kutsal Kitap, yalnız ve sadece Kutsal Kitap. Al-

lah’ın Kelamı, Allah’ın gerçeğinin katıksız salt 

kaynağı ve membaıdır. Ancak kilise iman ikrarları 

ve inanç bildirgeleri, bu gerçeğin tanıkları olarak 

işlev görmektedirler. Bunun gibi, gerçek öğretiyi 

sahte öğretiden ayırmada standart olarak kabul 

edilirler. Kiliseler, çağrılmış rahiplerin ve diğer ki-

lise görevlilerinin koşulsuz şartsız kendilerini kili-

senin inanç bildirgelerine emanet etmelerini iste-

yebilir, ister ve istemelidir. Bu şekilde, kilisenin 

inanç bildirgesi Allah’ın Kelamı’nın salt öğretisini 

korur ve güvence altında tutar. Bu durum, yalnız-

ca Kutsal Kitap öğreti normunun kaynağıdır ifade-

siyle çelişmekte midir? Asla. İnanç bildirgeleri 

öğretinin kaynağı değildir, vaazın ve öğretinin de-

ğerlendirildiği standart ya da normlardır, çünkü 

Allah’ın Kelamı temellidirler. Bu güzel bir düşün-

ce olabilir, ama önemli bir düşüncedir de. Günü-

müzde, esas Luteryen kiliselerde, yaklaşık beş yüz 
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yıldır yaptıkları gibi rahipler ve diğer kilise hiz-

metlileri imanlı ve sadık bir şekilde Kutsal Yazı-

lar’a ve Luteryen İnanç Bildirgeleri’ne göre öğ-

retmeye ve uygulamada bulunmaya kendilerini 

emanet ederler. 

(1) 1. Bütün öğretmenlerin yanı sıra, bütün öğretilerin değer-

lendirilmesi ve yargılanması gereken tek kaidenin, kuralın ve 

normun [2. Timoteos 3:15-17] yalnızca Eski ve Yeni Antlaş-

ma’nın peygamberlik ve elçisel Yazılar olduğuna inanıyoruz, 

öğretiyoruz ve kabul ediyoruz. Çünkü Mezmur 119:105’te 

yazılmış olduğu gibi, “Sözün adımlarım için çıra, yolum için 

ışıktır.” Elçi Pavlus şöyle söylemiştir, “İster biz, ister gökten 

bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir müjde bildirirse, 

lanet olsun ona!” (Galatyalılar 1:8). 

 

(2) Fakat antik veya modern öğretmenler tarafından yazılan 

diğer yazılar –kimin ismini taşıdıkları hiç önemli değil– Kut-

sal Yazılar’a denk olarak görülmemelidir. Hepsi, Kutsal Ya-

zılar’a tabiidir [1. Korintliler 14:32]. Diğer yazılar, peygam-

berlerin ve elçilerin bu <salt> öğretisini elçilerin zamanından 

sonra nasıl ve nerelerde muhafaza ettiğini gösteren tanıklar 

olmaları dışında başka bir yolla veya başka bir şekilde kabul 

edilmemelilerdir.  

 

(3) 2. Elçilerin döneminden hemen sonra ve hatta elçiler hâlâ 

hayatta iken, sahte öğretmenler ve sapkınlar ortaya çıkmıştır 

[Titus 3:9-10]. Bu nedenle, İlk kilisedeki sapkınlara karşı 
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kısa, özlü iman ikrarları (semboller) yazılmıştır. Bu iman 

ikrarları, hemfikir, evrensel Hristiyan inancı ve doğru öğreten 

ve gerçek kilisenin inanç bildirgesi olarak görüldü. Bunlar 

Elçilerin İman İkrarı, İznik-İstanbul İman İkrarı ve 

Athanasius’un İnanç Bildirgesi’dir. Kendimizi bu iman ikrar-

larına emanet ediyoruz ve bu şekilde bu ikrarlara karşı olarak 

Allah’ın kilisesine sunulmuş olan bütün sapkınlığı ve öğreti-

leri reddediyoruz. 

 

(4) 3. Ancak iman konularında bölünmeler bizlerin dönemin-

de de gerçekleşmiştir. Bu nedenle, ilk, değiştirilmemiş 

Augsburg İnanç Bildirgesi’ni Hristiyan inancımızın ve inanç 

bildirgemizin ortak fikir birliği ve beyanı –özellikle, papalık 

ve onun sahte ibadetine, putperestliğine, batıl inançlarına ve 

diğer mezheplere karşı– olarak kabul ediyoruz. Augsburg 

İnanç Bildirgesi, çağımızın sembolüdür ve büyük Meclis’te 

1530 yılında, Augsburg’ta İmparator 5. Karl’a sunulmuştur. 

Başlıca teologların o dönemde imzaladığı, 1537 yılındaki 

Şmalkalden’de oluşturulan Augsburg İnanç Bildirgesi Mad-

deleri ve Savunması’yla birlikte bu inanç bildirgesini benim-

siyoruz. 

 

(5) Bu konular aynı zamanda ruhban olmayanların sınıfı ve 

canlarının kurtuluşunu da içermektedir. Bu nedenle, Martin 

Luther’in, Luther’in çalışmalarında bulunduğu üzere, Kısa ve 

Uzun İlmihâlleri’ni de kabul ediyoruz. Bunlar “sıradan halkın 

Kutsal Kitap’ı”dır, çünkü bir Hristiyanın kurtuluşu için bil-

mesi gereken her şey, Kutsal Yazılar’da daha geniş kapsamlı 

olarak ele alınan her şey bu ilmihâllerde yer almaktadır. 

 



 

54 

(6) Yukarıda belirtildiği gibi, bütün öğretiler bu şekilde uygu-

lanmalıdır. Bu inanç bildirgelerine karşı olan her şey, inancı-

mızın ortak beyanına karşı çıkılması gibi, reddedilmeli ve 

yargılanmalıdır. 

 

(7) Bu şekilde Kutsal Yazılar’ın Eski ve Yeni Antlaşması ile 

diğer bütün yazılar arasındaki ayrım muhafaza edilir. Yalnız-

ca Kutsal Yazılar, yargıç, kaide ve norm olarak kalır. İyi mi 

kötü mü [1. Selanikliler 5:21-22], doğru mu yanlış mı oldu-

ğunu görmek için bütün öğretiler, Kutsal Yazılar’a göre –tek 

mihenk taşı olarak– ayırt edilmeli ve yargılanmalıdır. 

 

(8) Yukarıda bahsedilen diğer iman ikrarları ve yazılar, Kut-

sal Yazılar gibi yargıç değillerdir. Onlar sadece imanın tanık-

lığı ve beyanıdır. O dönemde yaşayanlar tarafından Allah’ın 

kilisesindeki anlaşmazlık maddelerine bakarak Kutsal Yazı-

lar’ın nasıl anlaşılmış ve nasıl açıklanmış olduğunu gösterir-

ler. Ayrıca, karşıt öğretilerin nasıl reddedildiğini ve kınandı-

ğını, <Kutsal Yazılar’la çelişen öğretilerin hangi iddialarla 

reddedildiğini ve suçlandığını> gösterirler. 
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I. ASLİ GÜNAH 

Not: Günah insanoğlunun özü müdür? Hayır, çün-

kü eğer öyle olsaydı, Allah günahı yaratmakla 

suçlanırdı. Fakat günah, insan doğamızın oldukça 

derin ve bütün bir bozuluşudur – korkunç ve ürkü-

tücü bir bozuluştur. Rabbimiz İsa Mesih dışında 

hiç kimse, bizim için bu yıkımın üstesinden gele-

bilir ve bizi bundan kurtarabilir. Bu günahtan ötü-

rü, ruhsal olarak tamamen ve son derece ölüyüz. 

Ama umut vardır! Mesih Lazar’ı ölümden dirilt-

miş olduğu gibi, bugün de Kelamı ve Sakrament-

leri’ndeki Müjdesi aracılığıyla bizleri yeniden ya-

şama döndürür. Bu konuyla ilgili Kutsal Kitap’ın 

duruşu, Madde I ve II’de açıklanmaktadır. (Ayrıca 

bakınız AC II; Ap II; SA III I; FC SD I.) 

ANLAŞMAZLIK KONUMU  

BU ANLAŞMAZLIKTA BAŞLICA SORULAR 
 

(1) Asli günah gerçekten de, hiçbir ayrım olmadan, bir insa-

nın bozulmuş doğası, tözü ve esası mıdır? Özünün başlıca ve 

en büyük kısmı mıdır (yani, en yüce konumda ve güçte ras-

yonel canın kendisi)? Ya da düşüşten sonra dahi, asli günah 

ile insanın tözü, doğası, esası, bedeni ve canı arasında bir 

ayrım var mıdır, çünkü tabiatın kendisi bir şey ve bozulmuş 

doğaya sahip ve doğayı bozan asli günah başka bir şeydir? 

 




