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HIRİSTİYANLIĞIN İNANÇ ESASLARI, RİTÜELLERİ 

 

HIRİSTİYANLIĞIN İNANÇ ESASLARI 

Hristiyanlığın inanç esasları, bu dinin kutsal kitaplarında açık ve net bir şekilde belirtilmiş değildir. Bu 

sebeple Hristiyan mezhepleri arasında inanç konusunda görüş ayrılıkları söz konusudur. Bununla 

birlikte Havariler Kredosu denilen inanç esasları, hemen hemen bütün Hristiyanlarca kabul 

edilmektedir. Havariler Kredosu’nda belirlenen inanç esasları şunlardır: “Ben Tanrı’ya, kudretli 

Baba’ya ve onun biricik oğlu Rab İsa’ya, Bakire Meryem ve Kutsal Ruh’tan doğmuş olduğuna, Pilatus 

zamanında çarmıha gerildiğine, öldüğüne ve gömüldüğüne, üçüncü gün ölüler arasından dirildiğine, 

göklere yükseldiğine, Baba’nın sağında oturduğuna, oradan ölüleri ve dirileri yargılamak üzere 

ineceğine inanırım. Ve Kutsal Ruh’a, evrensel kiliseye ve azizlerin birliğine, günahların 

bağışlanacağına, ölülerin dirileceğine ve sonsuz hayata inanırım.” 

Havariler Kredosu’nda da görüldüğü üzere Hristiyan inanç esasları ana hatlarıyla üç ana konu etrafında 

şekillenmiştir: Tanrı, İsa ve Kutsal Ruh. Bunlar, zaman içinde Hristiyan inancının temelini oluşturan 

teslisin (üçlü tanrı inancı) ortaya çıkmasına yol açtı.  

Teslis inancına göre Hristiyanlar, Baba, oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere üçlü bir Tanrı inancını 

benimserler. Tanrı’nın, üç farklı kişilikte birleştiğini savunurlar. Hristiyanlara göre Baba, kâinatı 

yaratmıştır. Tanrı’nın yeryüzünde bedenleşmiş hâli olan Oğul yani İsa Mesih, insanlığı asli günahtan 

kurtarmak üzere Baba tarafından gönderilmiş ve çarmıhta kendini feda etmiştir. O, hem beşer hem de 

Tanrı’nın biricik oğludur. İsa Mesih, kıyamete yakın zamanda yeryüzüne inecek ve ilahi krallığı 

kuracaktır. Kutsal Ruh ise ilahi sevgiyi insanın kalbine ve gönlüne vermekte, onlara inayet etmektedir. 

Hristiyan inancında teslisin üç unsuru da Tanrı kabul edilir. Hristiyanlara göre teslis, akılla değil ancak 

imanla anlaşılabilir. 

Hristiyanların kutsal kitabına Kitab-ı Mukaddes denilmektedir. Kitab-ı Mukaddes, Tevrat ve İncil olmak 

üzere iki bölümden oluşmaktadır. Eski Ahit’te Yahudilerin, Yeni Ahitte ise Hristiyanların kutsal 

metinleri yer almaktadır. Yeni Ahit, Matta, Markos, Luka, Yuhanna İncilleri ile Resullerin İşleri, 

Pavlus’un Mektupları ve Vahiy bölümlerinden oluşmaktadır. Hristiyan kutsal metinleri Hz. İsa’dan 

(a.s.) sonra yazılmıştır ve tahrif edilmiştir. Bunlar, vahiy de dağildir. Bunları yazanlar, kulaktan kulağa 

ulaşan bilgileri sözlü ve yazılı Hristiyan geleneğine bağlı kalarak oluşturmuşlardır. 

Hristiyanlara göre Tanrı, İsa Mesih olarak yeryüzüne inmiştir. O, İsa Mesih’in bedeninde insan olmuş, 

insanlar arasında yaşamış ve onlara mesajını vermiş, kendisini tanıtıp açıklamıştır. Bu sebeple 

Hristiyanlığa göre İsa Mesih’in yapıp ettikleri, Tanrı’nın eylemleri ve söylemleridir. İnciller, İsa 

Mesih’in hayatını ve eylemlerini anlatır. Dolayısıyla İsa Mesih’in eylemleri ve söylemleri vahiydir. 

İnciller, Kutsal Ruh’un denetiminde kaleme alınmıştır. İsa Mesih, kendisinin peygamberlik görevini 

tamamlamaları ve mesajlarını insanlara iletmeleri için on iki havariyi görevlendirmiştir. Onlara bazı 

yetkiler vermiştir. İsa Mesih’in ölümünden sonra havariler, bir tür nebevi faaliyetlerde bulunmuşlardır. 

Hristiyanlara göre önceki vahiy ve nübüvvet süreci, insanlığı İsa Mesih’in ebedî ahdine hazırlama 

amaçlıdır. İsa Mesih ile nübüvvet ve vahiy tamamlanmış olup ondan sonra bu vahyin anlaşılma süreci 

devam edecektir. Hristiyanlıkta kadınların da peygamber olabileceğine inanılır. 

 

KUTSAL MEKÂNLAR, RİTÜELLER VE SEMBOLLER 

Kiliseler, Hristiyanlıkta kutsal sayılan mekânlardır. Hristiyanların bir araya gelip ayin yaptıkları 

mekânlara kilise denir. Kilise kavramı, mezhep anlamında da kullanılır. Katolik kilisesi, Ortodoks 

kilisesi ifadeleri buna örnek verilebilir. Kiliselerin büyük olanlarına katedral, küçük olanlarına ise şapel 

denir. Kiliselerde genellikle bir, bazen de birden fazla çan kulesi bulunur. Çan aracılığıyla Hristiyanlara 

ayin vaktinin geldiği bildirilir. Çan, Hristiyanlığın sembollerinden biridir. Ayrıca kiliselerin en önemli 

yerinde haç bulunur. Haç, Hristiyanlığın en önemli sembolü olup Hz. İsa’nın (a.s.) çarmıha gerilişini 



simgeler. Hristiyanlar evlerine, iş yerlerine, hatta boyunlarına haç işareti asarlar. Hristiyanlıkta papaz, 

rahip ve rahibeler din adına hizmet yürüten başlıca kişilerdir.  

Hristiyanların belli ayinleri, ritüelleri vardır. Ancak Hristiyanlar arasında bu konuda uygulama 

farklılıkları bulunmaktadır. Önceden günde yedi vakit olan ayinler, günümüzde iki vakte indirilmiştir. 

Hristiyanlar kiliselerde belirli zamanlarda, genellikle de sabah ve akşam vakitlerinde ayin 

yapmaktadırlar. Bunun yanı sıra sabah ve akşam ayini bireysel olarak da yapılabilmektedir. Ayinlere 

başlarken haç (ıstavroz) çıkarılması yaygın bir uygulamadır. Hristiyanlıkta pazar ayini çok önemlidir. 

Bu ayin, kiliseye bağlılığın göstergesi sayılmakta ve Hz. İsa’nın (a.s.) yeniden dirilişini kutlamak için 

kilisede, din adamlarının gözetiminde yapılmaktadır. Hristiyan ayinlerinde Kitab-ı Mukaddes’ten 

parçalar okunmakta, ilahiler söylenmektedir. Hristiyanlıkta, Hz. İsa’nın (a.s.) doğumu anısına genel 

olarak 25 Aralık’ta kutlanan Noel de önemli bir ayindir. 

 

 

Hristiyanlıkta Tanrı’nın da katıldığına inanılan ve sakrament denilen belli ayinler vardır. Bunları şöyle 

sıralayabiliriz:  

Vaftiz: Hristiyan olmanın ilk adımı ve şartı olan vaftiz, aynı zamanda bir kiliseden diğerine geçmek için 

de gereklidir. Vaftiz, Hz. Âdem’in (a.s.) işlediği asli suçtan kurtulmanın da tek yoludur. Bu sebeple 

Hristiyanlıkta vaftizsiz ölenin, asli suçtan arınmadığı için günahkâr öldüğü kabul edilir. Kilisede yapılan 

vaftiz; kişinin suya daldırılması, suya batırılması, kişiye su serpilmesi ve dökülmesi ile gerçekleştirilir.  

Evharistiya/Ekmek-Şarap Ayini: Hz. İsa’nın (a.s.), çarmıha gerilmeden önce havarileriyle yediği son 

akşam yemeğinin hatırasına yapılan ayindir. Pazar günleri kilisede yapılmaktadır.  

Konfirmasyon/Kuvvetlendirme: Vaftiz edilen çocuğun, takdis edilmiş bir yağla vücudunun yağlanması 

şeklinde gerçekleştirilen ayindir. Bu ayin, vaftizin kuvvetlendirilmesi anlamına gelir. Günah  

İtirafı/Tövbe: Günah işleyen kişinin, günahını kilisede itiraf etmesi ve rahibin, Baba, Oğul ve Kutsal 

Ruh adına o kişinin işlediği günahı bağışlamasıdır.  

Son Yağlama: Ölümü yaklaşan hastalara uygulanan bir ayindir. Hastanın şifa bulması, günahlarının 

bağışlanması ve rahat bir şekilde ölmesi amacıyla yapılmaktadır 

 

Not: Bu ders notu MEB Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11 Ders Kitabından 

derlenmiştir. (Yazarlar: Bekir PINARBAŞI, Fikri ÖZDEMİR) 


