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Kutsal Kitap’ta Tanrı hakkında yazılanlardan:
“Ne mutlu … bütün yüreğiyle O’na yönelenlere!”  
 Mezmur 119:2 

“... Tanrı’ya yaklaşan, O’nun var olduğuna ve kendisini 
arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir.”
 İbraniler 11:6 
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Çalışmaya Başlamadan Önce Bu Kısmı 
Mutlaka Okuyun …

1. Bu alıştırma kitabında, Peygamberlerin Bütün Söyledikleri adlı 
kitap temel alınmıştır. Temel kitap yorumlarıyla birlikte yaklaşık 
1200 adet Kutsal Kitap ayeti içermektedir. Temel kitap kılavuz 
niteliğinde olmasına rağmen bir ders kitabından çok, öykü 
kitabı gibi yazılmıştır. Elinizde 2015 basımlı Peygamberlerin Bütün 
Söyledikleri adlı kitap yoksa,  temin etmek için bu alıştırma 
kitabının son sayfasına bakabilirsiniz. 

2. Bu kitabı çalışırken kendiniz için öğrenmeyi hedef edinin. 
Buradaki temel amaç, Kutsal Yazılar’ın ana temasını anlamaktır. 
Buna inanıp inanmamak ise  tamamen size kalmıştır. 

3. Çalışmanın başlangıç aşamalarında zihninizde pek çok soru 
oluşabilir. Bu durumun sizi hedefinizden saptırmasına izin 
vermeyin. Sorularınızı çalışmanın sonunda, sorumlu kişiyle 
tartışmak üzere bir yere not edin. Çalışmayı tamamlarken 
bu soruların birçoğunun kendiliğinden yanıt bulduğunu 
göreceksiniz. 

4. Her bölümü sırasıyla ele alın. Bu çalışmayı yaparken bir bölümden 
diğer bölüme rastgele atlamayın. Peygamberlerin Bütün Söyledikleri 
adlı kitaptaki her bölümü teker teker ve sırasıyla okumanız, 
ardından da karşılığı olan soruları cevaplamanız önemlidir. 
Ancak bunu yaptıktan sonra bir sonraki bölüme geçebilirsiniz. 
Bir soruda zorlandığınızda ilgili kısmı kısaca tekrar gözden 
geçirirseniz, hem doğru cevabı bulmuş olursunuz hem de bu, 
size o konuda daha çok derinleşmenizi  sağlar. 

5. Bu Alıştırma Kitap’ındaki soruları yanıtlamak öyküyü 
anlamanızı engelliyorsa, yanıtlama işini sonraya bırakıp yalnız 
Peygamberlerin Bütün Söyledikleri’ni okuyun. 

6. Çalışma programını mutlaka tamamlamaya gayret edin. 
Öykünün tamamına vakıf olmadan Kutsal Yazılar’ın temel 
bildirisine dair kesin bir yargıda bulunmak, yanlış sonuçlar 
çıkarma tehlikesini de beraberinde getirir. 

7. Bu Alıştırma Kitabı bir sınav değildir, ancak Peygamberlerin Bütün 
Söyledikleri kitabının ana noktalarını anlayıp anlamadığınızı 
kontrol etmek için size yardımcı bir araçtır. Bazı sorular size çok 
basit gelirse buna şaşırmayın – bu, işlenen konuyu anladığınızı 
gösterir. Bununla birlikte dikkat gerektiren bazı sorularla da 
karşılaşabilirsiniz, bu yüzden özenle okuyun! Kısa alt çizgili 
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sorularda, alt çizginin sayısı yanıt sözcüğünün harf sayısını 
belirtmektedir, örneğin, __ __ __. 

8. DERİNLEŞME başlığı altında yer alan kısımlar, daha derin bir 
araştırma yapmanız için ve Kutsal Kitap ayetlerini bulabilme 
yeteneğinizi geliştirmek amacıyla verilmiştir.

Şimdi, Peygamberlerin Bütün Söyledikleri adlı kitabı açın, ilk önce 
Önsöz kısmını okuyun ve çalışmanıza Birinci Bölüm’le başlayın. 
İyi dersler!
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Birinci Bölüm
Alıştırmalar

1 Giriş
Bu kısım için soru yoktur.

2 Durumu Doğru Kavramak
1. Kitabı Mukaddes ya da Kutsal Kitap, yüzyıllar boyunca en çok 

satılan kitap olmuştur. Kutsal Yazılar hem yaşam hem de ölüm 
hakkında çok derin sözler içerir.

 � Doğru ❑ Yanlış

2. Kutsal Yazılar birçok bakımdan yapboz oyununa benzer. 
Yani, Tanrı Sözü’nü doğru anlayabilmek için parçaların doğru 
birleştirilmesi gerekir.

 � Doğru ❑ Yanlış

3. Kutsal Yazılar hakkında doğru anlayış sahibi olmanın temel 
ilkeleri şunlardır:

A. Temel kavramları öğrenmekle başlayıp, basitten karmaşığa 
doğru yol alın.

B. En baştan başlayarak olayların meydana geliş sırasına 
göre çalışın.

C. İlk önce temel kavramları, sonra karmaşık olanları öğrenin; 
toplanan bilgi üzerine inşa edin.

D. Konuları tek tek inceleyin.
E. Yukarıdakilerin hepsi.

3 Eşsiz Bir Kitap
1. __________ rağmen Kutsal Kitap’ın uyum ve devamlılık 

göstermesi eşsizdir. (Üç tanesini seçin):
A. 14 dilde yazılmasına
B. Yazılması 1500 yıl sürmesine
C. Yazarlarının üç farklı kıtadan yazmalarına
D. Yazarlarının mesleklerinin farklı olmalarına

2. Kutsal Yazılar’ın eşsiz özelliklerinden birisi, Tanrı’nın bunların 
Kendi sözleri olduğunu belirtmesidir.

 � Doğru ❑ Yanlış
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3. Kutsal Yazılar’daki her bir kitabın nihai yazarı kimdir?
A. tek bir peygamber 
B. Tanrı’nın kendisi 
C. Kutsal Yazılar’da bu belirtilmiyor 

4. Tanrı ve O’nun sözleri birbirinden ayrılmazdır. Bu yüzden 
Kutsal Yazılar’a çoğunlukla şu ad verilir:

A. Tanrı’nın Sözü B. Kutsal bir kitap

5. Peygamberlerin Tanrı’nın verdiği mesaja kendi özel düşüncelerini 
katma özgürlüğü vardı.

 � Doğru ❑ Yanlış

6. Bugün elimizdeki Kutsal Yazılar’ın, asırlar önce peygamberlerin 
yazdıklarıyla __________ inanmamız için yeterli neden vardır.

A. temelde farklı olduğuna
B. ana temalarda bir dereceye kadar benzediğine
C. neredeyse aynı olduğuna

7. Tevrat, Mezmurlar ve Peygamberden oluşan Eski Antlaşma 
çevirilerinin özgün metinleri bugün bile okunabilen ve Mesih’in 
doğumundan 100 yıl önce kaleme alınan elyazmalarına dayanır.

 � Doğru ❑ Yanlış

8. Tanrı’nın, yazılı Sözü’nü, bugün de güvenebildiğimiz bir şekilde 
koruyamadığını peygamberler bizzat itiraf ederler.

 � Doğru ❑ Yanlış

9. Tanrı yücedir ve karakterine uygun olarak Sözü’nü harika bir 
şekilde korumuştur. Kutsal Yazılar’da, “… gök ve yer ortadan 
kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf 
ya da bir nokta bile eksilmeyecek” diyor. (Matta 5:18) 

 � Doğru ❑ Yanlış

10. Kutsal Yazılar Tanrı’yla ilgili önemli bir iddiada bulunur. Kutsal 
Yazılar…

A. Tanrı’nın kimliği ve beklentisi hakkında insanların 
fikirleridir.

B. Tanrı’nın insanlığa mesajıdır.
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İkinci Bölüm
Alıştırmalar

1 Başlangıçta Tanrı …
1. Tanrı öylesine yücedir ki Kendisi’ni sonsuz geçmişte yarattı.

 � Doğru ❑ Yanlış

2. Kutsal Yazılar, Tanrı’nın sonsuz geçmişten sonsuz geleceğe 
kadar var olacağını söyler. Tanrı _________________ dur.

3. Tanrı Sözü’ne göre, Tanrı’nın varlığını devam ettirebilmesi için 
neye ihtiyacı vardır?

A. Yaşamın temel ihtiyaçlarına
B. Sonsuz maddeye
C. Hiçbir şeye

4. Tanrı’nın, her biri O’nun karakteri ve yüceliğiyle ilgili bir 
özelliğini belirten birçok ismi ve unvanı vardır. Kendiliğinden 
var olma niteliğini belirten bir ismi __ __ __    __ __ __ ’__ __’dir.

5. Tanrı’nın özel ismi kendiliğinden var olma niteliğini belirten 
Yahve’dir. Bu isim, Kutsal Kitap’ta genellikle RAB olarak 
çevrilerek yüceliğini vurgular.

 � Doğru ❑ Yanlış

6. En Yüce teriminin anlamı RAB’bin benzer tanrılar arasında en 
yücesi ve onların hakimi olduğudur.

 � Doğru ❑ Yanlış

7. Kutsal Yazılar ___________ açıkça vurgular.
A. yalnızca bir Tanrı olduğunu 
B. üç Tanrı olduğunu
C. pek çok Tanrı olduğunu

8. Kutsal Yazılar’da Tanrı’nın yüceliğinin bir başka yönü olarak 
O’nun görünmez olduğu bildirilir. O ___________ .

A. Doğanın bir gücüdür.
B. Ezelden ebede yaşayan tek sonsuz ruhtur. 

2 Melekler, Gök Cisimleri ve Yıldızlar
1. Kutsal Yazılar’da meleklerin ______ olduğu belirtilir. (iki tanesini seçin):

A. sayısız B. görünmez C. Tanrı’yla eşit

2. Melekler Tanrı’ya hizmet etmek üzere yaratıldılar.
 � Doğru ❑ Yanlış
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3. Tanrı’nın, yarattığı varlıklarla arasındaki ilişkiyi en iyi anlatan 
kelimeleri işaretleyin.

 Küreği ___________ kişi küreğin ___________ ’dir.
  yapan tamircisi
  satın alan sahibi
  kıran satıcısı

4. Tanrı Lusifer’i yarattığı zaman (iki tanesini seçin):
A. onu suçsuz, kusursuz yarattı.
B. Lusifer diğer meleklerden farklı değildi.
C. ona özel görevler verildi.

5. Kutsal Yazılar’da Tanrı yüce olduğu için __________ bildirilir.
A. hiç övgüye layık olmadığı.
B. biraz övgüye layık olduğu
C. tüm övgüye layık olduğu

6. Tapınma kelimesi bir kişinin [zenginliğini / değerini] beyan etme 
anlamına gelir.

Üçüncü Bölüm
Alıştırmalar

1 Gök ve Yer
1. Kutsal Kitap’taki ilk kitabın adı Tekvin ya da Yaratılış’tır ve 

içinde herşeyin başlangıcı anlatılır.
 � Doğru ❑ Yanlış

2. Kutsal Kitap’a göre Tanrı görünen ve görünmeyen herşeyi 
yarattı. Tanrı şöyle yarattı (iki tanesini seçin):

A. melekler ile
B. sadece buyurarak
C. hiçbir madde kullanmadan
D. önceden varolan bir madde kullanarak

3. Tanrı yücedir. O evrende eşi olmayan sınırsız bir güce sahiptir.
 � Doğru ❑ Yanlış

4. Kutsal Yazılar ’da Tanrı’nın son derece bilge olduğu, ancak 
gücünün sınırlı olduğu bildirilir.

 � Doğru ❑ Yanlış
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5. Kutsal Yazılar’da Tanrı’nın başka hiç kimsenin sahip olmadığı 
üç özelliğe sahip olduğu bildirilir. O yücedir, çünkü O her şeyi 
bilen, her şeye gücü yeten ve aynı anda her yerde olandır.

 � Doğru ❑ Yanlış

2 İyi Olduğunu Gördü
1. Tanrı Sözü’nde, Tanrı’nın yeryüzünü dokuz günde yarattığı 

bildirilir.
 � Doğru ❑ Yanlış

2. Kutsal Yazılar, dünyanın yaratıldığı ilk halinin, bugünkü halinden 
farklı olduğuna işaret eder.

 � Doğru ❑ Yanlış

3. Tüm evren kesin yasalara göre işler ve Tanrı’nın bir [düzen / 
rastgele] Tanrısı olduğunu acıklar.

4. Biz bu doğa yasalarına neredeyse içgüdüsel bir biçimde büyük 
saygı gösteririz, çünkü nerede bir yasa varsa, her zaman bir de 
sonucu olduğunu biliriz.

 � Doğru ❑ Yanlış

5. Kutsal Kitap, “Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu 
gördü.” diyor. (Yaratılış 1:31) Yani, Tanrı’nın yarattığı herşey (Doğru 
olanların hepsini işaretleyin):

A. mükemmeldi.
B. kusursuzdu.
C. hatasızdı.

6. Tanrı’nın yaratılışı mükemmeldi, çünkü mükemmellik gerçekten 
yüce olmanın bir parçasıdır. Tanrı’nın pak doğasını açıklayan 
diğer kelimeler ________ ve ________dur ve her ikisi de lekesiz 
olmak anlamına gelir.

A. kutsal ve doğru 
B. iyi ve saygın 
C. sevecen ve yardımsever

7. Tanrı evrendeki çesitli zenginlikleri yararlanmamız ve keyfini 
çıkarmamız için yarattı. Bundan Tanrı’nın __________ ve 
__________ olduğunu anlarız.

kutsal      seven       doğru      kayıran
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3 Erkek ve Kadın
1. Kutsal Kitap’ta insanın Tanrı’nın suretinde yaratıldığı bildirilir. 

Bu, RAB’bin tüm sıfatlarını taşıdığımız ve RAB’bin kopyaları 
olduğumuz anlamına gelir. 

 � Doğru ❑ Yanlış

2. Şunların hangisi doğrudur?
A. Dışsal bir neden olmadan insan kendi kendine can buldu. 
B. İnsana bir melek can verdi. 
C. Tanrı insana yaşam soluğunu üfledi.

3. Tanrı Adem ve Havva’yı etkileyecek herhangi bir şey yapmadan 
önce onlardan izin almak zorundaydı.

 � Doğru ❑ Yanlış

4. Adem ve Havva’ya yapmamaları buyrulan tek şey neydi?
A. Yaşam ağacının meyvesinden yemek. 
B. İyiyle kötüyü bilme ağacının meyvesinden yemek. 
C. Bahçedeki bütün ağaçların meyvesinden yemek.

5. [Seçme / Yürüme] yeteneği insanı robottan ayıran niteliktir. Bu 
bir ilişkiyi hakiki kılar. Bu da [gülmek / itaat etmek] kavramına 
anlam ve derinlik verir.

6. Tanrı’nın Sözü’nde insanın, bir oğulun babasına yaptığı gibi, 
Tanrı’nın görkemini yansıtması için yaratıldığı bildirilir.

 � Doğru ❑ Yanlış

7. Kutsal Yazılar’da Tanrı’nın uzak ve gizemli bir Yaratan olmadığı, 
Adem ve Havva’nın dostu olduğu, açıkça belirtilir.

 � Doğru ❑ Yanlış

8. Tanrı Sözü bize yalnızca mükemmel (kusursuz) insanların, 
mükemmel (kusursuz) Tanrı’nın huzurunda yaşayabileceğini 
öğretir.

 � Doğru ❑ Yanlış

Dördüncü Bölüm
Alıştırmalar

1 Şeytan
1. Parlak Yıldız’ın başkaldırısı, Tanrı’nın nefret ettiği [öfkesinden / 

gururundan] kaynaklandı.
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2. Tanrı için gururlu bir yürek _________ bir biçimidir.
A. sevginin
B. saygının
C. günahın

3. Kutsal Yazılar’da Tanrı’nın kutsal doğası gereği __ __ __ __ __ __ 
karşı hoşgörü göstermediği bildirilir.

4. Parlak Yıldız karakterini ortaya koyan diğer adlarla anılmaya 
başlandı. Her iki isminin iki anlamını bulun. (Bkz sayfa 49).

A. İblis a. hasım
  b. suçlayıcı
B. Şeytan c. iftiracı
  d. düşman

2 Tanrı Dedi Mi?
1. Tanrı Sözü’nde Şeytan’ın ____________________ olduğu bildirilir.

A. büyük aldatıcı, yalanın babası
B. zararsız bir soytarı
C. önemsiz bir cin
D. kişinin hayal gücünün ürünü

2. Şeytan, Havva’nın Tanrı’dan şüphe etmesi için O’nun Sözü’nü 
ilk önce çarpıttı, ardından açıkça ________.

A. görmezden geldi
B. inkâr etti
C. teyit etti

3. Yasayı yerine getirmemenin sonuçları vardır. Kutsal Kitap’ta 
bu sonuçların çok ciddi olduğu bildirilir.

 � Doğru ❑ Yanlış

4. Adem ve Havva örtünmek için incir yapraklarından giysiler yaptılar 
ve Tanrı’dan saklandılar, çünkü daha önce hiç yaşamadıkları 
rahatsız edici bir [suçluluk / yenilme] duygusu yaşıyorlardı.

5. Tanrı’nın sözünü dinlersek ruhlar aleminden korkarak 
yaşamamıza gerek kalmaz. Çünkü Tanrı bütün kötü ruhlar ve 
kara büyüden daha güçlüdür.

 � Doğru ❑ Yanlış

6. Adem ve Havva itaat etme veya etmeme arasında bir __ __ __ __ __ 
yapma şansına sahipti. Tanrı, görünüşte çok küçük olsa bile, 
her türlü itaatsizliği __ __ __ __ __ sayar.
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7. Adem ve Havva’nın günahı Tanrı’yla olan arkadaşlıklarını biraz 
bozmuş olsa da, kalıcı herhangi bir sonuç veya etki doğurmadı.

 � Doğru ❑ Yanlış

8. Kutsal Yazılara göre Tanrı Adem ve Havva’nın itaatsizliğini 
önemsiz bir hata olarak gördü.

 � Doğru ❑ Yanlış

3 Neredesin?
1. RAB Adem ve Havva’nın, tam olarak neler olup bittiğini 

algılamalarını istiyordu. Onlar Tanrı’nın sözüne karşı gelmişlerdi! 
Tanrı yerine Şeytan’a güvenmişlerdi.

 � Doğru ❑ Yanlış

2. Adem ve Havva (iki tanesini seçin):
A. günahlarının sorumluluğunu kabul etmeye hazır değildiler.
B. baskı altında kalmadan Şeytan’ın peşinden gittiklerini 

itiraf ettiler.
C. Kendi günahları için başkalarını suçladılar.

3. Adem ve Havva’nın günahı kimi etkiledi?
A. Yalnızca kendilerini. B. Tüm insan ırkını.

4. Tanrı’nın Sözü’nde Havva’nın soyundan bir erkek çocuğun 
geleceği vaat edilir. Bu erkek çocuk insanlığı günahın 
sonuçlarından kurtaracaktı. O, Vaat Edilen Kurtarıcı olarak 
bilinecekti.

 � Doğru ❑ Yanlış

5. Kutsal Yazılar’da Şeytan’ın erkek çocuğa geçici olarak zarar 
vereceği, ama çocuğun ____________ açıkça belirtilir.

A. Şeytan’ın başını ezeceği
B. Şeytan’ı ciddi şekilde yaralayacağı
C. Şeytan’a yardım edeceği

6. Bir Kurtarıcı’nın vaat edilmesi, Tanrı’nın doğasını açıklayan 
isimlere bir yenisini daha eklemiştir. O, Kurtaran ya da Kurtarıcı 
olarak bilinecekti. ❑  Doğru ❑ Yanlış

7. Adem ve Havva’nın günahından ötürü artık hiçbir şey mükemmel 
değildi. Dünya ve üzerindeki her şey _________ etkilendi.

A. kuraklıktan B. lanetten C. tufandan

8. Yerçekimi kuralına karşı gelmenin kırık kemiklerle sonuçlanması 
gibi, Tanrı’nın sözüne karşı gelmenin de sonuçları vardır. 
Günahın en acı sonucu [ölümdür / başarısızlıktır]. 



Beşinci Bölüm  17

4 Ölüm
1. Kutsal Kitap’a göre, ölüm bir çeşit ayrılık ima eder. Ayrıca yok 

olma veya var olmama anlamlarına da gelebilir.
 � Doğru ❑ Yanlış

2. Tanrı Sözü’ne göre günahın kaçınılmaz bir sonucu vardır: 
“Çünkü günahın  __ __ __ __ __ __ ölüm …” (Romalılar 6:23) 

3. Aşağıdaki anlamları eşleştirin.

4. Kusursuz olan Tanrı huzurunda günahın kalmasına izin 
vermez. Habakkuk 1:13 şöyle der: “Kötüye bakamayacak kadar 
saftır gözlerin. Haksızlığı hoş göremezsin …”

 � Doğru ❑ Yanlış

5. __ __ __ __   __ __ __ __ Tanrı’nın özellikle Şeytan ve peşinden 
gidenler için yarattığı sonsuz azap yeridir.

6. Günahkâr insan Şeytan’ın çekeceği aynı cezaya uğrayacaktır. 
Herhalde fiziksel ölümden sonra geldiği için Tanrı Sözü bunu  
“__ __ __ __ __ __ ölüm” diye adlandırır.

7. Kutsal Yazılar’da çocukların günahkâr bir doğayla doğdukları 
açıkça belirtilir. Onların günah işlemeyi öğrenmeye ihtiyaçları 
yoktur.

 � Doğru ❑ Yanlış

Beşinci Bölüm
Alıştırmalar

1 Paradoks
1. Tanrı’nın belirlediği evreni yöneten fizik yasaları olduğu gibi, 

Tanrı’yla insan arasındaki ilişkiyi yönlendiren ruhsal [öneriler 
/ yasalar] da vardır.

___ A. Bedenin Ölümü

___ B. İlişkinin Ölümü

___ C. Gelecekteki Sevincin 
Ölümü

1. İnsan ruhunun Tanrı’dan 
ayrılması

2. İnsan ruhunun Tanrı’dan 
sonsuza dek ayrılması

3. İnsan ruhunun bedenden 
ayrılması
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2. Kutsal Kitap, günahın sadece _______________ ödenebilen ahlaki 
hesap defterine bir borcun yazılmasıyla sonuçlandığını öğretir.

A. sadık bir şekilde dua ederek
B. elinden geldiği kadar iyi ve alçakgönüllü bir insan olmaya 

çalışarak
C. sadaka vererek
D. ölerek
E. oruç tutarak

3. Tanrı Sözü’nde “ölecek olan günah işleyen kişidir” diye bildirilir.
 � Doğru ❑ Yanlış

4. İnsan, bir madalyonun iki yüzü gibi, iki yönü olan bir sorunla 
karşı karşıyadır.
 İstemediğimiz bir şeyimiz var; yani bir [ahlak / günah] 

sorunu ve bunun bütün sonuçları.
 Tanrı’nın huzuruna kabul edilebilmemiz için sahip 

olmadığımız bir şeye ihtiyacımız var; yani [iyilik / kusursuzluk].

5. Kutsal Yazılar ’da Tanrı’nın adil olduğu bildirilir. Bu, O’nun 
bir yargıç olarak yasalarını adil ve eşit biçimde uyguladığı 
anlamına gelir.

 � Doğru ❑ Yanlış

6. Tanrı dünyayı yaratırken bir bakıma sevgi ve ilgisini gösterdi. 
Ama sonra, insan onu hak ettiği için, Tanrı lütuf ve merhamet 
kelimeleriyle tanımlanan daha derin bir sevgi gösterdi.

7. Tanrı [bütün / çoğu / en kötü] günahlarımızı ya bu dünyadayken, 
ya da fiziksel ölümden sonra yargılar.

8. Tanrı ölüm cezasının sonsuzluğundan kurtulmamız için bir 
yol sundu. Tanrı bunu _______ yaptı.

A. yarattıklarını sevdiği için
B. Şeytan öyle istediği için
C. insan hak ettiği için

9. Tanrı Sözü’nde Şeytan’ın isyan çıkarmasının nedeninin kibir 
(gurur) olduğu ve gururun Tanrı’dan yardım istememizi 
engellediği belirtilir. Tanrı insanın ölüm cezasından kurtulması 
için ona ancak ________ zaman yardım eder.

A. kendi benliğiyle hoşnut olduğu
B. yaşamından tatmin olduğu
C. kendini alçaltıp Tanrı’dan yardım dilediği
D. başkalarına yardım ettiği
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2 Kefaret (Günahların Bağışlanması)
1. Adem ve Havva’nın, günah sorununu [çözmek / unutmak] için 

ne içsel ne de dışsal anlamda yapabileceği hiçbir şey yoktu.

2. Tanrı Sözü’ne göre __ __ __ __ günahın sonucudur.

3. Adem ile Havva’nın Kayin ve Habil adlı çocukları günahsız 
doğdular.

 � Doğru ❑ Yanlış

4. Kutsal Yazılar’da, “____  ___________ bağışlama olmaz” diye 
bildirilir. (İbraniler 9:22)

A. suyla yıkanmadan
B. kan dökülmeden
C. gözyaşı dökülmeden

5. Tanrı gelecekteki bazı olaylar doğrultusunda, [sevap olarak / 
insanın yerine] bir hayvanın ölümünü kabul edeceğini bildirdi.

6. Kurbanın akıtılan kanı günaha bir kefaret örtüsü sağlayacaktı. 
Bunun aracılığıyla, (iki tanesini seçin):

A. Tanrı artık insanın günahını görmeyecekti.
B. Şeytan yatıştırılacaktı.
C. insan Tanrı tarafından kabullenilebilecekti.

7. Kayin’in sunusu üç nedenden ötürü kabul edilemezdi: (üç 
tanesini seçin):

A. En iyi meyvesini sebzesini kendine sakladı.
B. Tanrı’nın talimatının güvenilirliğine inanmadı.
C. Tanrı’nın yoluyla Tanrı’ya yaklaşmadı.
D. Sunusunun akıtılacak kanı yoktu.

8. Kayin öfkelendi, ama Tanrı ona karşı sabrederek, eğer kardeşinin 
yoluyla yaklaşırsa, [kabulleneceğini / bahane bulacağını] bildirdi.

9. Kutsal Yazılar’a göre cennet (üç tanesini seçin):
A. imanlılar için bir yerdir.
B. hayal gücünün ürünüdür.
C. cennet’in gerçekten var olup olmadığını öğrenmek için 

beklemek zorundayız.
D. insanın Tanrı’yla özel ilişkisinin yeniden kurulacağı yerdir.
E. ne acı, ne gözyaşı, ne de ölümün olduğu bir yerdir.
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3 Hanok Peygamber
1. Hanok, kendisini günahın bedelinden ancak Rab’bin 

kurtarabileceğine inanan bir Tanrı adamıydı.
 � Doğru ❑ Yanlış

2. Tanrı’ya yaklaşmak için, kişi (iki tanesini seçin):
A. O’nun var olduğuna inanmalıdır.
B. iyi bir insan olmaya gayret etmelidir.
C. O’nunla ilişki kurmanın yolunu yine O’nun sağlayacağına 

inanmalıdır.

4 Nuh Peygamber
1. Nuh’un döneminde yaşayan insanlar Rab’be sırt çevirdikleri 

halde, Tanrı onların günahına ___________________ . Günah 
Tanrı’yı kederlendirir.

A. hiçbir şey yapamazdı
B. göz yummadı
C. ilgi göstermedi

2. İnsan Tanrı’yı dışlayan bir yaşam felsefesi geliştirmiş olsa bile, 
Tanrı insanı hâlâ günahlarından sorumlu tutuyordu.

 � Doğru ❑ Yanlış

3. Nuh peygamber kendi döneminde yaşayan diğer insanlardan 
şu açıdan farklıydı (iki tanesini seçin):

A. Günahkârdı.
B. Doğru bir insandı.
C. Tanrı’ya güvendi.

4. Kutsal Yazılar’da Nuh’un Tanrı’ya kurban sunduğu belirtilir. 
Bu da onun [kültürel payın / ölüm cezasının] masum bir hayvanla 
ödenmesi gerektiğini bildiğini gösteriyor.

5. Aynı insanlar gibi Tanrı da bazen yargı göndermekle tehdit 
eder ama göndermez.

 � Doğru ❑ Yanlış

6. Böylesine büyük sonuçlar doğuran bir tufanı yalnızca gücü 
her şeye yeten kudretli Tanrı yaratabilirdi.

 � Doğru ❑ Yanlış

5 Babil
1. İnsan ____________ yüceltmek için bir kule inşa etmek istedi.

A. Tanrı’yı B. ilk insan, Adem’i C. kendini
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2. Kendimizi yüceltmemiz doğrudur, zira gerçekten layığız.
 � Doğru ❑ Yanlış

3. __ __ __ kelimesinin tanımı, insanın Tanrı’ya ulaşma çabasıdır.

4. Tanrı Sözü’nde insan şöyle tanımlanmaktadır (iki tanesini seçin):
A. Ruhsal bir boşluktadır.
B. kaybolmuştur ve Tanrı’yla doğru bir ilişki kuramıyor.
C. Hiçbir zaman Rab ile arkadaş olamaz.

5. Kutsal Yazılar’da Tanrı sevecen ve merhametli olduğu için, insanın 
dini çabalarından farklı olarak, insanı Tanrı’nın huzuruna kabul 
edilir hale getiren tek gerçek yolu Rab’bin Kendisi sağladığı öğretilir.

 � Doğru ❑ Yanlış

6. Tanrı insan ırkını yeryüzüne dağıttı, çünkü insanlar O’nun 
buyruklarını yerine getirmeyi ve O’nun yolundan gitmeyi reddetti.

 � Doğru ❑ Yanlış

Altıncı Bölüm
Alıştırmalar

1 Eyüp Peygamber
1. Eyüp onun adına Tanrı’ya yaklaşabilecek, aracılık yapacak ve 

kendisi için merhamet dileyecek biri olmasını istiyordu.
 � Doğru ❑ Yanlış

2. Eyüp Tanrı’nın önünde doğru sayılmanın tek yolunun _______ 
olduğunu öğrendi.

A. Tanrı’yı hoşnut etmek için iyi işler yapmak
B. dua ederek Tanrı’nın kendisini kabul edeceğini ümit etmek
C. Tanrı’nın kutsal huzuruna kabul edilebilmesi için gerekli 

olan doğruluğu Tanrı’nın kendisine vereceğine güvenmek

2 İbrahim Peygamber
1. Verdiği vaatler aracılığıyla Tanrı Avram’a (İbrahim’e) soyundan 

birisinin Vaat Edilen Kurtarıcı olacağını bildirdi.
 � Doğru ❑ Yanlış

2. Tanrı’dan bağımsız olarak Avram (İbrahim) Tanrı’nın doğruluğuna 
eş değerde bir doğruluğa sahip olmanın imkansız olduğunu 
gördü.

 � Doğru ❑ Yanlış
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3. Tanrı, Avram (İbrahim) Kendisi’ne [saygı gösterdiği / inandığı] için 
onun günah borcunu sıfırlamakla kalmadı ve onun hesabına 
[doğruluk yatırdı / doğruluk borcu ekledi.]

3 İçten İman
1. İçten iman şunlara dayanmaktadır:

A. gerçeklere
B. hissetme şekline
C. atalarının neye inandıklarına

2. Bir kişinin imanının anlamlılığı, imanını ne kadar uyguladığından 
çok, kişinin güveninin ve inancının kimde olduğu ile belirlenir. 

 � Doğru ❑ Yanlış

3. Avram’ın (İbrahim’in) itaati, Tanrı’ya ve diğer insanlara imanının 
içtenliğini kanıtlama çabasıydı.

 � Doğru ❑ Yanlış

4 Hacer ve İsmail
1. Tanrı Avram’a (İbrahim’e) Hacer’den çocuk sahibi olmasını 

söylemiştir.
 � Doğru ❑ Yanlış

2. Tanrı İsmail’i bereketleyeceğini ve onun soyunu büyük bir 
ulus yapacağını söylemesine rağmen, İbrahim’e vermiş olduğu 
Sara’dan bir çocuk doğacağı vaadini değiştirmedi. O çocuğun 
adı İshak olacaktı.

 � Doğru ❑ Yanlış

3. Tanrı “hardal tanesi kadar olan” imanı onurlandıracağını 
söylemektedir. Diğer bir deyişle, önemli olan imanınızın miktarı 
değil, güveninizin ve inancınızın kimde olduğudur.

 � Doğru ❑ Yanlış

5 İsmail ve İshak
1. Tanrı İbrahim ve Sara’ya verdiği çocuk vaadini yerine getirmiştir.

 � Doğru ❑ Yanlış

2. Tanrı Hacer’e, İsmail’i büyük bir ulusun babası yapacağı sözünü 
vermiştir. Bugün, birçok Arap ülkesi direkt olarak bu kişinin 
soyundan gelmektedir.

 � Doğru ❑ Yanlış
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6 RAB Sağlar
1. İshak, soyundan Vaat Edilen Kurtarıcı’nın geleceği oğul 

olmasına rağmen, İbrahim Tanrı’nın onu kurban etmesi için 
verdiği buyruğa itaat etti. Çünkü Tanrı’nın oğlunu ölümden 
diriltebileceğinden emindi. 

 � Doğru ❑ Yanlış

2. Tanrı’nın araya girip İbrahim’in İshak’ı öldürmemesini 
söylemesine rağmen, orada bir ölüm gerçekleşmişti. Tanrı, bir 
________________ sağlamıştı. Bu Tanrı’nın tasarısıydı.

3. Tanrı bu olayda İbrahim’e Kendi karakterine dair bir ders daha 
vermişti. Tanrı İbrahim’e oğlunu sunakta kurban etmesini 
buyurarak onu sınamıştı. Bunu yapmasının amacı:

A. Tanrı’nın bir çocuğun kurban edilmesiyle yatıştırılabileceğini 
göstermekti.

B. öfkeli bir Tanrı olduğunu göstermekti.
C. yargı, iman ve kişinin yerine geçen kurban aracılığıyla kurtuluşa 

dair gerçekleri göstermekti.

4. Aşağıdaki metinleri uygun cümleler oluşturacak şekilde 
birleştirin.

 

5. Bu öykü, iki insanın Tanrı’nın buyurduğu yolla Tanrı’ya 
yaklaşmalarının, O’nun Sözü’nün doğru olduğuna inanmalarının 
çok canlı bir anlatımıdır.

 � Doğru ❑ Yanlış

A. Tanrı’nın İbrahim’in 
oğlunu ölüm hükmü altına 
alması gibi,

B. Tanrı araya girdi.

C. İnsanın yerine,

D. Aynen Habil’in kendi 
yerine ölmesi için sunduğu 
kurban gibi,

E. Tanrı, nasıl Habil’in 
kurbanını kabul edilebilir 
gördüyse,

1. Bir bedel sağlayarak 
kurtuluş yolunu açtı.

2. İshak’ın yerine kabul 
edilebilir kurban olarak 
bir koç sağlamayı 
uygun gördü.

3. tüm insanlık da ölüme  
mahkûmdur.

4. koç da İshak’ın yerine 
öldü.

5. masum bir hayvan öldü.
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Yedinci Bölüm
Alıştırmalar

1 Yakup ve Yahuda
1. İshak’ın iki oğlu vardı: Esav ve Yakup. Esav Kayin’e benziyordu; 

kendi istediklerini yapıyordu. Yakup ise Tanrı’ya iman ettiğinden 
Rab onu doğru kabul etmişti. Çünkü o,

A. günahlarının kefareti-örtünmesi için Tanrı’ya kan akıtan 
kurban sunuyordu.

B. her gün dua ediyordu.
C. iyi ve çalışkan bir insan olmaya gayret ediyordu.

2. Tanrı, İbrahim’e ve İshak’a verdiği vaadi Yakup’a da yineledi 
ve Vaat Edilen __ __ __ __ __ __ __ __ __’nın onun soyundan 
geleceğini bildirdi.

2 Musa Peygamber
1. Musa’nın bir Mısırlıyı öldürüp Mısır ’dan kaçmasından kırk yıl 

sonra, Tanrı ona bir çalıdan yükselen alevlerin içinde göründü. 
Musa çalıya yaklaştığı zaman Tanrı ona ___________________ 
için çarıklarını çıkarmasını söyledi.

A. kültüre göre uygun olduğu
B. kustal topraklara bastığı

2. Tanrı Musa’yı İsrailliler’e gönderenin ____________ olduğunu, 
yani kendi gücüyle var olan olduğunu Musa’nın onlara 
bildirmesini söyledi. 

A. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı
B. Yüceler Yücesi
C. Ben Ben’im

3 Firavun ve Fısıh Bayramı
1. Tanrı hem İsrailliler ’e hem de Mısırlılar ’a şunu öğretti (iki 

tanesini seçin):
A. O Kendisi’ne iman edenleri kurtarır.
B. Mutlak Tanrı O’dur.
C. Tanrı’nın cezalandırmasından yalnızca İsrailliler kurtulabilir.

2. Tanrı O’nun söylediği yolla Kendisi’ne gelenlere lütuf ve 
__ __ __ __ __ __ __ __ gösterir.
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3. Tanrı lütufkâr olduğu için, Fısıh’la ilgili olarak verdiği 
buyruklardan birkaçı yerine getirilemese de olurdu. Önemli 
olan kişinin iyi niyetli olmasıydı.

 � Doğru ❑ Yanlış

4. Bir Mısırlının, Tanrı’nın Fısıh için verdiği buyrukların hepsini 
O’nun tek gerçek Tanrı olduğuna inandığı için yerine getirmesi 
halinde, Tanrı onun evinin üzerinden geçecekti.

 � Doğru ❑ Yanlış

5. İlk doğanlar, sadece masum bir kuzu kendilerinin yerine geçtiği 
için, ölümden kurtuldular. Kuzu ilk doğanın yerine geçen 
bedel oldu.

 � Doğru ❑ Yanlış

6. Aşağıdaki cümleleri bedel kavramı doğrultusunda uygun bir 
biçimde eşleştirin.

Sekizinci Bölüm
Alıştırmalar

1 Ekmek, Bıldırcın ve Su
1. İsrailliler, Tanrı’nın yol göstericiliğinden memnundu.

 � Doğru ❑ Yanlış

2. Tanrı, Musa’dan halka sadece bir günde yiyebilecekleri kadar 
ekmek toplamalarını söylemesini istedi. Ertesi gün yeniden 
ekmek sağlanacaktı. Tanrı bu dersle onlara Kendi Sözü’nün 
________ öğretiyordu.

A.  yalnız iyi zamanlarda güvenilir olduğunu
B. doğru olduğunu ve her zaman güvenilmesi gerektiğini
C. düşünmeleri gereken önemli bir şey olduğunu

3. Günahlı insan Tanrı’nın sevgisini ve verdiklerini hak etmez. 
Ama Tanrı günahlarına rağmen onun ihtiyaçlarını karşılar. Hak 
edilmeyen bu sevgiye lütuf denir.

 � Doğru ❑ Yanlış

___ A. Tanrı Habil’i kabul etti
___ B. İbrahim İshak’ı kurban 

olarak sunduğu zaman,
___ C. Fısıh ile

1. İshak’ın yerine koç öldü.
2. ilk doğanların yerine 

kuzu öldü.
3. çünkü onun yerine bir 

hayvan öldü.
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2 On Emir
1. ______ için Tanrı Musa’ya dağın etrafına bir sınır çizmesini 

buyurdu.
A. Halkı düşen kayalardan korumak
B. İsraillilere Kendisi’nin nerede yaşadığını göstermek
C. Kutsal olan Tanrı ve günahlı insanın arasındaki var olan 

ayrılığı resmetmek/açıklamak

2. Tanrı, İsraillilere eğer yaşamlarında herhangi bir şeyi ya da 
kişiyi Tanrı’dan daha önemli sayarlarsa, o zaman Tanrı’nın 
birinci buyruğuna karşı gelmiş olduklarını söyledi.

 � Doğru ❑ Yanlış

3. Kutsal Yazılar ’da Tanrı’nın insanın putlara veya ilahlara 
tapınmasını istemediği bildirilir, çünkü

A.  hiç kimse O’nun neye benzediğini bilmez.
B.  yalnızca Tanrı tapınılmaya layıktır.
C.  onlar Tanrı’ya benzemez.

4. Tanrı’nın kimliğinden ötürü, İsmini dahi saygısızca ve boş yere 
kullanmamalıyız.

 � Doğru ❑ Yanlış

5. Tanrı’nın Sözü’nde bazı öfkeli davranışlar ________ benzetilir.
A. cinayete
B. huysuzluk nöbetlerine
C. saygısızlığa
D. strese

6. Tanrı yalnız dışsal davranışlarımızı değil, içsel düşüncelerimizi 
de bilir.

 � Doğru ❑ Yanlış

7. Hırsızlık, hile ve yalanın bütün çeşitleri hiçbir zaman doğru 
olmaz.

A. Doğru. Bunlar Tanrı’nın karakterine karşıdır.
B. Yanlış. Bazen refahımız ya da sorumluluğumuz kuralları 

esnetmeyi gerektirir.

8. Dürüst olmayan, hileli her insan Şeytan’a ayak uydurmuştur, 
çünkü Şeytan  __ __ __ __ __ ’ın babasıdır.

9. Tanrı’nın insanlıktan beklentileri, yıllar içinde önemli ölçüde 
değişmiştir.

 � Doğru ❑ Yanlış
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10. On Emir Rab’bin günah saydığı şeylerin insanın bilincine 
varmasını sağlamıştır.

 � Doğru ❑ Yanlış

3 Mahkeme
1. Tanrı Sözü’nde, insanın Tanrı tarafından kabul görmesi için 

On Emir’in kaç tanesine uyması gerektiği bildirilir?
A. İçlerinden herhangi dört tanesine, tam tamına
B. İlk sekiz emire (son iki tanesi isteğe bağlıdır)
C. Hepsine

2. Tanrı insanı bütün günahlarından −farkında olmadığı 
günahlarından bile− sorumlu tutar.

 � Doğru ❑ Yanlış

3. Kişi eğer yeterince gayret gösterirse, Tanrı’nın buyruklarının 
tamamını eksiksiz ve tutarlı biçimde yerine getirmesi 
mümkündür.

 � Doğru ❑ Yanlış

4. On Emir’in iki ana amacı vardır (iki tanesini seçin):
A. yaşamlarının Tanrı tarafından kabul edilecek derecede 

doğru olduğunu söyleyenleri susturmak
B. yasa önünde gerçekten suçlu olduğumuzu insanlığa 

göstermek
C. insanlığa Tanrı’yı hoşnut etmek için uyması gereken bir 

dizi kurallar vermek

5. Tıpkı bir aynanın insanın yüzündeki kiri açığa vurması gibi, 
On Emir de insanın __ __ __ __ __’ını açığa vurur. 

6. Tanrı Yasa’yı “buyruk aracılığıyla günahın ______ günahlı olduğu 
anlaşılsın” diye verdi. (Romalılar 7:13)

A. orta derecede
B. ne denli
C. bir dereceye kadar

7. Kutsal Yazılar’da insanın _______ günahkâr olduğu belirtilir.
A. ana rahmine düştüğünden beri
B. doğumundan itibaren
C. ilk kez günah işlemeyi seçmesinden itibaren
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8. Tanrı İsrailliler ’i kutsal olmaya çağırdı; kutsallık Tanrı’nın 
_________ doğasıyla ilişkilidir.

A. ilgisiz ve soğuk B. eleştirici C. mükemmel

9. Kişinin iyi davranmasının ve iyi niyetli olmasının günahlarından 
ağır basabileceği ve böylelikle de kişinin, Tanrı tarafından kabul 
edilebileceği kavramı, Kutsal Kitap’a bütünüyle yabancıdır.

 � Doğru ❑ Yanlış

Dokuzuncu Bölüm
Alıştırmalar

1 Buluşma Çadırı
1. Kutsal Yazılar’a göre Tanrı’ya yaklaşmanın ilk adımı kişinin 

________ bir günahkâr olduğunun bilincine varmasıdır. 
A. layık B. çaresiz C. umutlu D. becerikli

2. İsrailliler kutsal bir konut kurmakla görevlendirildi. Bu yer (iki 
tanesini seçin):

A. Buluşma Çadırı adlı özel amaçlı bir yerdi.
B. Bugünkü tapınma yerleriyle aynıydı.
C. Tanrı’nın eve ihtiyacı olduğundan dolayı gerekliydi.
D. Rab’bin tasarladığı ayrıntılı bir görsel eğitim aracıydı.

3. Buluşma Çadırı’nı yaparken İsraillilerin kendi planlarını 
uygulamalarına izin verildi.

 � Doğru ❑ Yanlış

4. Buluşma Çadırı iki bölüme ayrılmıştı. Üçte birini oluşturan 
bölüme En Kutsal Yer, geri kalan üçte ikilik bölüme ise Kutsal 
Yer adı verilmişti. Bu iki bölüm birbirinden ne ile ayrılmıştı?

A. Büyük bir kapı
B. Kalın bir perde
C. Sekiz altın direk

5. Buluşma Çadırı tamamlandığı zaman İsrailliler ’e yol gösteren 
bulut En Kutsal Yer’i kapladı. Bu, Tanrı’nın varlığının halkının 
arasında olduğunu simgeliyordu.

 � Doğru ❑ Yanlış

6. Tek kapıdan içeriye girildikten sonra, Tanrı’ya yaklaşmanın ilk 
adımı olarak eğilip Rab’be tapınılırdı.

 � Doğru ❑ Yanlış
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7. [Başa / bedenine] konulan [el / kol], o kişinin suçlarının ve 
günahlarının hayvana geçtiğini simgeliyordu. İnsanın 
günahları artık hayvana aktarıldığından, hayvanın [acı çekmesi 
/ ölmesi] gerekiyordu. Günahın cezası ölümdür. Bu durumda, 
suçlunun [yerine / lehine] masum olan hayvan can veriyordu. 
Kutsal Kitap Tanrı’nın, suçlunun yerine sunuyu [kabul ettiğini 
/ reddettiğini] söyler.

8. Günahın ücreti ölüm olduğu için, bu sunu ________________ 
tasvir ediyordu.

A. Tanrı’nın kurban sunusuna olan ihtiyacını
B. Şeytan’ın yatıştırılmasını
C. günahın bağışlanması için neyin gerekli olduğunu

9. Hayvanın kanı insanın günah borcunu sonsuza dek silemezdi, 
zira bir insanın yaşamıyla hayvanınki aynı değerde değildir. 
Kutsal Yazılar’da bunun için, “boğalarla tekelerin kanı günahları 
ortadan kaldıramaz” diye bildirilir. (İbraniler 10:4)

 � Doğru ❑ Yanlış

10. Başkâhin, En Kutsal Yer’e yalnızca yılda bir kez, Bağışlanma 
Kapağı’nın üzerinde [yemek / kan] sunması koşuluyla girebilirdi. 
Bu tören [Fısıh Bayramı’nda / Günahların Bağışlanma Günü’nde] 
yapılırdı.

2 İmansızlık
1. İsrailliler Rab’i gittikçe daha iyi tanımaya başladıkça, edindikleri 

bilgiler onlara daha fazla _______.
A. değer kazandırdı
B. sorumluluk yükledi
C. saygınlık kazandırdı

2. Tanrı günahı yargılamayı bir süreliğine erteleyebilir, ama 
nihayetinde bütün günahları yargılar.

 � Doğru ❑ Yanlış

3. Tanrı’nın İsrailliler ’i yargılamaktaki amacı onlara Kendisi’nin 
istediği gibi davranabildiğini göstermekti.

 � Doğru ❑ Yanlış

4. Kutsal Kitap tövbe kelimesini ___________ anlamında kullanıyor.
A. ağlayarak üzgün olmak
B. daha dürüst yaşamaya söz vermek
C. düşünceyi değiştirmek
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5. İnsan ancak yaşarken tövbe edebilir ve Tanrı tarafından 
duyulabilir.

 � Doğru ❑ Yanlış

6. Tanrı’nın Sözü’nde “günahın ücreti  __ __ __ __dür” diye bildirilir.

3 Hakimler, Krallar ve Peygamberler
1. Kutsal Yazılar’a göre tüm yollar, yani tüm inançlar, sonunda 

aynı Tanrı’ya varır. Ondan dolayı Tanrı’ya inanmak yeterlidir.
 � Doğru ❑ Yanlış

2. Kral Davut, İsrail üzerine hüküm süren başka birçok krala 
benzemeyerek, Tanrı’ya güvendi. Davut Rab’be _______________ 
diye seslendi.

A. İlhamım B. Kurtarıcım

3. Tanrı, _____________ peygamberler gönderdi. (iki tanesini seçin):
A. RAB’bin, benmerkezci davranışlarından dolayı onları 

yargılayacağı konusunda uyaran
B. halkın duymak istediğini söyleyip halk arasında popüler 

olan
C. gelecek olan Kurtarıcı ile ilgili detaylı bilgi veren

4. Bir grup Yahudi dini önder Yasa’ya sıkı sıkıya bağlılıklarıyla 
tanınmıştı. Onlar On Emri yerine getirmeye çok önem 
veriyorlardı ve Yasa’yı ihlal etmemek için bazı ek yasalarla 
onun çevresinde koruyucu bir halka oluşturmuşlardı. Bu dini 
fanatiklere ________ adı verilmişti.

A. Sadukiler B. Yazmanlar C. Ferisiler

5. Asırlar boyunca Tanrı’nın vaatlerini yerine getirmesini dört 
gözle bekleyen insanlar vardı. En önemlisi, ______________ 
gelmesini bekliyorlardı. 

A. Sezar’ın
B. Vaat Edilen Kurtarıcı’nın
C. Firavun’un

6. Tanrı bazı insanların ortaya çıkıp, Vaat Edilen Kurtarıcı 
olduklarını iddia edeceğini biliyordu. Tanrı insanların sahteyle 
gerçeği birbirinden ayırabilmesi için yüzlerce yıllık süreçte pek 
çok farklı peygamberin, gelecek olan Kurtarıcı hakkında vahyi 
yazmalarını sağladı. Bu peygamberliklerin tamamının bir kişi 
tarafından yerine getirilmesi aklın ötesinde bir olasılıktır.

 � Doğru ❑ Yanlış



Onuncu Bölüm  31

Onuncu Bölüm
Alıştırmalar

1 Melek Cebrail
1. İnsanın günah borcunu ne hayvan kanı, ne de başka bir günahlı 

insan ortadan kaldırabilirdi. İnsanlığı günah sorunundan 
kurtaracak kusursuz bir Kurtarıcı’ya ihtiyaç vardı.

 � Doğru ❑ Yanlış

2. Gücü her şeye yeten RAB, İsa’dan 400 yıl önce Malaki peygamber 
aracılığıyla şöyle bildirmişti: “İşte habercimi gönderiyorum. Önümde 
yolu hazırlayacak.” (Malaki 3:1) Bu haberci ______ olacaktı.

A. Vaftizci Yahya
B. Zekeriya
C. Cebrail
D. Yusuf

3. İsa’nın babası bir insan olmadığı için Adem’in günahkâr doğasına 
sahip değildi. Aksine, (sıfatları belirten) Babası Tanrı olduğu için 
İsa Tanrı gibi mükemmeldi. Tanrı’nın doğasına sahip olduğu 
için Tanrı Oğlu olarak tanınacaktı.

 � Doğru ❑ Yanlış

4. İnsanoğlu adı (iki tanesini seçin):
A. İsa’nın insan olan babasının Yusuf olduğunu ima eder.
B. İsa’nın insanlığını vurgular. İsa günahsız olmakla birlikte 

tamamen insanlığa büründü.
C. İsa’nın gerçek kimliğini belirtir: asırlarca Kutsal Kitap 

uzmanları bu isminin Kurtarıcı’yı kastettiğini anlamıştır.

5. Kutsal Kitap Tanrı’nın Meryem’i Cennet Kraliçesi olmak üzere 
eş olarak aldığını ve ondan İsa doğduğunu öğretir.

 � Doğru ❑ Yanlış

2 Mesih
1. Tıpkı Tanrı’nın karakterini belirten birçok ismi olduğu gibi, 

aynı şekilde Vaat Edilen Kurtarıcı’ya karakterini belirten isimler 
verilmiştir. Her bir ismi anlamıyla eşleştirin:

___ A. İsa
___ B. İmanuel
___ C. Hristos
___ D. Mesih

1. Tanrı bizimle
2. Mesih’in Grekçesi 
3. Kurtaran ya da Kurtarıcı
4. Mesh Edilmiş Olan
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2. Mesih’in doğumundan 700 yıldan fazla bir zaman önce, Mika 
Peygamber Vaat Edilen Mesih’in _______________ yazmıştı (iki 
tanesini seçin): 

A. Beytlehem Efrata’da doğması gerektiğini
B. kraliyet sarayında doğacağını
C. ezelden beri yaşadığını

3. “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz __ .” Yuhanna 1:1

A. bir tanrı oldu B. Tanrı’ydı C. bir melekti

4. Bu zamana kadar Tanrı Kendisini insanlığa sesli ve yazılı 
Sözü aracılığıyla tanıtıyordu. Şimdi insana bürünerek kendini 
insanlığa daha yakından tanıttı. Gerçekten, “Söz, insan olup 
aramızda yaşadı.”

 � Doğru ❑ Yanlış

3 Bilgeler Arasında
1. Kutsal Yazılar’da bulunan İsa’nın çocukluğu ile ilgili tek öykü 

O’nun on iki yaşına gelince “buluğ çağına girmesi” ile ilgilidir. 
 � Doğru ❑ Yanlış

2. İsa çocukken bile tapınaktaki bilgelerde büyük bir etki bıraktı.
 � Doğru ❑ Yanlış

4 Yahya Peygamber
1. Vaftiz olmak neyi ifade eder?

2. Kutsal Kitap’ta, tövbe etmek, “düşünce değiştirmek” anlamına gelir.
 � Doğru ❑ Yanlış

3. Vaftizci Yahya, Ferisiler ’in ve Sadukiler ’in vaftiz edilmeye 
ihtiyaçları olduğunu düşünmüyordu, zira onlar zaten oldukça 
dindardılar.

 � Doğru ❑ Yanlış

4. Yahya, İsa’yı dünyanın günahını ortadan kaldıracak olan Vaat 
Edilmiş Kurtarıcı olarak tanımladı. Yahya, İsa’nın Tanrı [Kuzusu 
/ Armağanı] olduğunu ve [kendisiyle birlikte / kendisinden önce] 
yani, sonsuzluktan beri var olduğunu söyledi.

5. Kutsal Yazılar’da Tanrı’nın aynı zamanda Baba, Oğul ve Kutsal 
Ruh olduğu ve bunların tek gerçek Tanrı’yı kapsayan üç eşit 
ve sonsuz kimlik olduğu açıklanır.

 � Doğru ❑ Yanlış

paklığı özdeşleşmeyi yıkanmayı fiziksel temizliği



On Birinci Bölüm  33

6. Sınırlı algılama yeteneğimizin, [sonsuz / sınırlı] bir Tanrı’yı [sonsuz 
/ sınırlı] beynimize sığdıramayacağını kabul etmeliyiz.

On Birinci Bölüm
Alıştırmalar

1 Ayartma
1. İsa tamamen Tanrı olduğu halde, aynı zamanda fiziksel ihtiyaçları 

olan tam bir insandı da.
 � Doğru ❑ Yanlış

2. Şeytan, taşları ekmeğe dönüştürmesini söyleyerek İsa’yı ayartmak 
istedi. Ancak burada bir tuzak vardı. İsa, bunu yapmış olsaydı,

A. Yaradan-Tanrı olarak evrende kendisinden daha büyük 
hiç kimsenin olmadığını ispat ederdi.

B. Kendi kimliğine sadık kalmayarak Şeytan’ın sözünü 
dinlemiş olacaktı.

3. İsa _________’dan alıntı yaparak Şeytan’ın ayartılarına karşı 
galip geldi.

A. saygıdeğer dini felsefecilerden
B. babası Yusuf ’tan
C. Tanrı’nın yazılı Sözü olan Kutsal Kitap’tan

4. İsa, Şeytan’ın meydan okumasına, kişinin fiziksel ihtiyaçlarını 
gidermesinin ruhsal ihtiyaçlarından daha önemli olduğunu 
söyleyerek karşılık verdi.

 � Doğru ❑ Yanlış

5. Şeytan dini kullanmayı sever ve Kutsal Yazılar’dan alıntı yapmak 
onun başlıca numarasıdır. Ancak Şeytan İsa’yı ayartmaya çalıştığı 
zaman Kutsal Yazılar’dan net ve doğru alıntı yaptı.

 � Doğru ❑ Yanlış

6. Eğer İsa yere kapanıp Şeytan’a tapınsaydı, onun hizmetkârı 
olmuş olurdu.

 � Doğru ❑ Yanlış

7. Tanrı ile Şeytan arasındaki savaş dengeli bir mücadeledir. İsa, 
Şeytan kadar güçlüdür.

 � Doğru ❑ Yanlış
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8. İsa’ya en yakın olanlar bile, İsa hakkında şöyle yazmıştır:
A. O günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı.
B. O konuşurken biraz abarttı, sorunları bazen hafife aldı.

2 Güç ve Şöhret
1. Tövbe etmek insanın içinde gerçekleşen bir şeydir. İsa, 

egemenliğini insanın yüreğinde başlatmayı amaçladı.
 � Doğru ❑ Yanlış

2. İsa yetkiyle konuştu, ama insandan üstün olmadığı için bu 
yetkisini eylemleriyle ortaya koyamadı.

 � Doğru ❑ Yanlış

3.  İsa sakat ve hasta olan erkek, kadın birçok insanı iyileştirdi, 
çünkü (üç tanesini seçin):

A. insanların beğenisini ve desteğini kazanmaya çalışıyordu.
B. zor durumdakilere acıdı.
C. Kendisinin ve mesajının göksel ortamdan geldiğini 

göstermek istedi.
D. kudretliydi.

Derinleşme:
O dönemin toplumunda cüzam hastası olan bir kişi, biri yanına 
yaklaştığı zaman “murdar” diye bağırarak geleni uyarmak 
zorundaydı. Bir cüzamlıya dokunmak yalnızca tiksindirici değil, 
tasavvur edilemez bir hareketti. Buna rağmen Kutsal Yazılar’da 
İsa’nın bile bile bir cüzamlıya elini uzatıp dokunduğu bildirilir 
(Markos 1:40-45). Bu dokunuş aslında şart değildi. İsa birçok insanı 
uzaktan iyileştirmişti. Bu dokunuşun, olayı izleyen kalabalık ve 
cüzamlı adam için ne anlam taşıdığını bir düşünün. Bu olay çok 
çarpıcı bir etki yaratmış olmalıydı. İsa’nın bu hareketinin toplumsal 
açıdan kabul edilemez olmasının yanı sıra, cüzamlıya dokunan 
kişi Yasa’ya göre dinen kirlenmiş oluyordu. Ama İsa öyle olmadı. 
Aslında tam tersi oldu. İsa cüzamlıya dokundu ve adam iyileşti. 
Bu dokunuş maksatlıydı. Bu, Tanrı’nın dokunuşuydu.

3 Nikodim
1. İsa, Nikodim’e yeniden doğmalısın dediği zaman mucizevi ve 

gizemli bir biçimde yeniden bir bebek olarak doğmaktan söz 
ediyordu.

 � Doğru ❑ Yanlış
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2. İsa, Nikodim’e Kendisine iman ettiği takdirde __ __ __ __ __ __  
yaşama kavuşacağını bildirdi.

3. İnanmak fiili Kutsal Kitap’a göre başka hangi anlama gelir?
A. Kişinin sırf aklıyla kabul etmesi
B. İmkânsıza erişme kararlılığı
C. İman etmek ve güvenmekle eş anlamlıdır.
D. Soyut ve gizemli bir yolla bilgi sahibi olmak.

4. Kişinin [ne kadar / kime] iman ettiği önemlidir.

5. İsa sonsuz yaşamı Nikodim’den başka kimlere sunuyordu?
A. Sevapları günahlarından ağır basanlara
B. Kendisine iman eden herkese
C. Tüm dindar insanlara

6. Kutsal Yazılar’a göre insan, kurtuluşu için İsa Mesih’e iman 
edene dek yargı altındadır ve Ateş Gölü’nde sonsuz ölüme 
mahkûm edilmiştir.

 � Doğru ❑ Yanlış

7. İsa, Kendisi’ne inanmak ve inanmamak arasında bir ara bölge 
–gri bölge– olduğunu beyan etmiştir.

 � Doğru ❑ Yanlış

8. Kutsal Kitap’a göre insan sonsuz kaderini ancak ölümünden 
sonra öğrenebilir.

 � Doğru ❑ Yanlış

4 Ret
1. Kutsal Yazılar’da, “İsa onların ________ görünce felçliye, ‘Oğlum, 

günahların bağışlandı’ dedi” diye bildirilir.

2. İsa din bilginlerine Tanrı olduğunu hangi hareketiyle gösterdi? 
(Doğru olanları seçin):

A. Günahları bağışlayarak
B. Onların ne düşündüklerini bilerek
C. Felçli bir adamı iyileştirerek

3. İsa sadece __________ kabul edenlere yardım edebilirdi. (İki 
tanesini seçin):

gayretini  imanını  bu hareketini  sevgisini

çaresizliğini   gelenek ve görenekleri 
günahkâr olduğunu   özsaygısını
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4. İsa’nın havarilerinin (elçilerinin) hepsi eğitim görmüş din 
adamlarıydı.

 � Doğru ❑ Yanlış

5 Yaşam Ekmeği
1. İsa, insanların O’nu kral yapmak istemesinin tek nedeninin, 

bedava yiyecek almak olduğunu anlamıştı. İsa (iki tanesini seçin):
A. İnsanların yüreğinde egemen olmayı amaçlıyordu.
B. “Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek 

için çalışın” dedi.
C. Hemen Tanrısal kimliğini ispatlamak üzere başka bir 

mucize yaptı.

2. İnsanlar, sonsuz yaşamı hak etmek için ne çeşit işler yapmaları 
gerektiğini İsa’ya sormaları üzerine, İsa, ______________ 
etmelerinin yeterli olduğunu söyledi. (Yuhanna 6:29)

A. kendisine hizmet B. kendisini kral ilan C. kendisine iman

On İkinci Bölüm
Alıştırmalar

1 Paçavralar
1. İsa’nın Ferisi ve vergi görevlisi hakkında anlattığı benzetmede, 

Ferisi Tanrı’nın gözünde doğru kabul edilebilmek için sürdürdüğü 
doğru yaşama güveniyordu.

 � Doğru ❑ Yanlış

2. Vergi görevlisi ise ____________ bilincindeydi.
A. çaresiz bir günahkâr olduğunun
B. Tanrı önünde kabul edilebilmek için daha fazla sevap 

kazanması gerektiğinin
C. Çok iyi ve dürüst bir insan olduğunun

3. İsa tövbeyi [kendini alçaltmayla / özsaygıyla] bağladı.

4. Ferisiler hangi nitelikleriyle Tanrı’nın gözünde doğru kabul 
edileceklerine güveniyordu? (üç tanesini seçin):

A. Dini uygulamalarıyla
B. Tanrı’nın merhametine olan inançlarıyla
C. Doğuştan Yahudi olmalarıyla
D. Sevaplarıyla
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5. Kutsal Yazılar ’da Tanrı tarafından doğru sayılmaya hak 
kazanmanın yolunun sevap işlemek olduğu açıkça belirtilir.

 � Doğru ❑ Yanlış

6. Tanrı’nın Sözü’nde herkesin ________________ bildirilir.
A. doğuştan iyi olduğu
B. günahın kölesi olduğu
C. doğru işleriyle kurtulabileceği

7. Tanrı herkesi yaptığı seçimlerden sorumlu tutar.
 � Doğru ❑ Yanlış

8. Fiziksel doğum yerimiz, Tanrı’yla ilişkimizle ve sonsuz kaderimizle 
[ilgili değildir / çok ilgilidir].

2 Yol
1. Kutsal Kitap’ın Yuhanna 10:7-10 bölümünde İsa, Kendisi’ni 

koyun ağılının kapısına benzetmektedir.
 � Doğru ❑ Yanlış 

2. İsa, hırsız ve kurt gibi koyunları tehdit eden unsurları ___________ 
ile karşılaştırdı.

A. yetersiz ebeveynler
B. Tanrı’ya giden başka bir yol olduğunu iddia eden sahte 

öğretmenler
C. baskıcı liderler

3. Koyun ağılına nasıl tek bir giriş yolu varsa, günahın sonuçlarından 
kurtulmanın tek yolu da [kendinize / İsa Mesih’e] iman etmektir. 

4. İsa, kendisinin Tanrı’ya giden tek [yol / yandaş] olduğunu, Sözü 
tek [gerçek / kitap] olduğunu ve yalnız kendisinde [sonsuz yaşam 
/ mutluluk] bulunduğunu söyledi. (Yuhanna 14:6)

3 Plan
1. İsa yalnızca tam olarak nasıl öldürüleceğini önceden bildirmekle 

kalmadı, ölümüne yol açacak bazı olayları da anlattı.
 � Doğru ❑ Yanlış 

2. İsa yalnızca öldürüleceğini değil, _________ günde ölümden 
dirileceğini de bildirdi.

A. birinci B. ikinci C. üçüncü D. dördüncü

3. İsa, sözlerinin gerçekliğine Petrus’un inanmamasına aldırış etmedi.
 � Doğru ❑ Yanlış 
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4. İsa’nın dış görünüşü değişmişti – yüzü güneş gibi parlıyor, 
giysilerinden parlak beyaz bir ışık yayılıyordu. Öğrenciler 
o anda yüzyıllar önce Buluşma Çadırı’nın En Kutsal Yeri’ni 
dolduran Tanrı’nın varlığının göz kamaştırıcı ışığını gördüler.

 � Doğru ❑ Yanlış 

4 Lazar
1. Marta’nın, İsa’nın Mesih olduğu inancı kaybolmuştu. İsa, istese 

bile onun kardeşini ölümden diriltemezdi.
 � Doğru ❑ Yanlış 

2. Marta, Lazar’ın yargı gününde diriltileceğini biliyor olsa da, 
İsa onu her an yaşama döndürme gücüne sahipti.

 � Doğru ❑ Yanlış 

3. Mezarın olduğu mağaranın girişini kapatan taş ileri kaydırıldığı 
zaman İsa niçin yüksek sesle dua etti?

A. Dinleyenler O’nun göklerden gelen Vaat Edilen Kurtarıcı 
olduğuna iman etsinler diye

B. Tanrı O’nu duysun diye
C. İnsanlar O’nun doğru bir kişi olduğunu anlasınlar diye

4. Tanrı’nın baslangıçta sözüyle yaşamı var etmesi gibi, İsa da 
buyruğuyla yeniden yaşam verebiliyordu.

 � Doğru ❑ Yanlış

5 Ölüler Diyarı
1. Zengin adam _______________________ gitti, çünkü dünyadayken 

Tanrı’yı ve O’nun Sözü’nü göz ardı etmiş ve kendi isteği 
doğrultusunda yaşamıstı. Ölüler diyarında, kişiye cennete 
gitmeyi hak edebilmek için ____________ bir şans tanınmaz. 
Kişi ancak yaşarken __________________ lütuf ve ____________ 
bulabilir.

2. Kutsal Yazılar’da Tanrı’nın Sözü’nü reddeden kişinin ölüler 
arasından biri dirilse bile ikna olmayacağı bildirilir.

 � Doğru ❑ Yanlış 

ikinci ölüler diyarına tövbe ederse merhamet
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6 Kabul Ve İhanet
1. İsa bir sıpa üzerinde Yeruşalim’e girdiğinde kalabalık halk, 

Romalı zalimleri devireceğini umarak O’nu alkış ve övgüyle 
karşıladı. Böyle yaparak

A. Peygamber Zekeriya’nın 500 yıl önceki peygamberliğini 
yerine getiriyorlardı.

B. düşmanlarının onlardan istediklerini tam olarak yerine 
getiriyorlardı.

2. Fısıh kalabalığının İsa’ya olan rağbeti yüzünden, din önderleri:
A. herkese örnek olsun diye O’nu halka açık bir şekilde 

öldürmeyi planlıyordu.
B. İsa’nın başka bir mucize yapmasını umuyorlardı.
C. İsa’yı öldürmekten korkuyorlardı.
D. İsa’yı kral yapmak istiyorlardı.

3. İsa, Fısıh ekmeğinin kendi [bedenini / dostluğunu] simgelediğini 
söyledi.

4. Kaseden içmek, İsa’nın kanının birçokları uğruna akıtılmasını 
simgeliyordu.

 � Doğru ❑ Yanlış

On Üçüncü Bölüm
Alıştırmalar

1 Bahçe
1. İsa, bir insan olarak kendi isteğini Göksel Babası’nın iradesine 

teslim ettiği için, çekeceği acılar yüzünden hiç bir sıkıntı duymadı.
 � Doğru ❑ Yanlış

2. İsa’yı tutuklamak için gönderilen kalabalık Nasıralı İsa’yı 
aradıklarını söyleyince, İsa, “Ben’im” dedi. “Ben’im” olarak 
çevrilen Kutsal Kitap’ın aslına uygun bir çevirisi şöyle olabilir: 

A. “Ben halederim.”
B. “Ben kendi gücüyle var Olan’ım.”
C. “Ben bu kalabalıktan daha güçlüyüm.”

3. İsa’nın bu sözleri çevresindeki kalabalık üzerinde nasıl bir etki 
yaptı?

A. Kalabalık alay etti.
B. Yahuda İskariot alay etti.
C. Kalabalık gerileyip yere düştü.



40  On Üçüncü Bölüm

4. İsa tutuklandığı sırada Petrus O’nu korumak için kılıcını çekip 
bir kölenin kulağını kesti. İsa onca gerginliğin içinde merhamet 
gösterip kölenin kulağını iyileştirdi.

 � Doğru ❑ Yanlış

5. Başkâhin, İsa’ya, “Yüce Olan’ın Oğlu Mesih sen misin?” diye 
sorunca, İsa [“Benim” / “Değilim”] dedi.

2 Kafatası Denilen Yer
1. Yüksek Kurul, İsa’yı iki gerekçeyle suçlu buldu. Bu suçlamaların 

hangisi doğruydu? 
A. İsa, Kurtarıcı olan Mesih olduğunu iddia etmisti.
B. İsa, Sezar’a vergi verilmesine karşı cıkmıştı.

2. Kral olarak İsa’nın siyasi niyetleri vardı. Krallığını Yeruşalim’de 
başlatmak istiyordu.

 � Doğru ❑ Yanlış

3. Ne Hirodes ne de Pilatus İsa’nın ölüm cezasını hak edecek 
birşeyini bulabildi.

 � Doğru ❑ Yanlış

4. Davut peygamber Mesih’in çarmıha gerileceğini çarmıh cezasının 
Romalılar tarafından resmen kabul edilmesinden ______ yıl 
önce yazmıstı.

5. İsa yanındaki çarmıha asılı olan hırsıza, öldüğü anda cennete 
gideceğini bildirdi, çünkü hırsız günahın sonuçlarından [kurtulma 
konusunda ümitliydi / kurtulmak için İsa’ya iman etmişti]. 

6. İsa öldüğü anda tapınaktaki En Kutsal Yer’in önündeki perde 
yukarıdan asağıya kadar yırtıldı. Bu son derece önemli bir 
olaydı ve tek bir anlama gelebilirdi, çünkü:

A. perdenin arkasına bakmak ölüm demekti.
B. Başkahin öyle bir olayın olacağını bildirmişti.
C. kalın perdeyi bir insan değil, ancak perdenin ötesine 

geçmemizi sağlayan Tanrı yırtma yetkisine sahipti. 

7. “Tamamlandı” olarak çevrilen “Tetelestai” kelimesi İsa’nın yasadığı 
dönemde farklı anlamlar için kullanılıyordu. Asağıdakilerden 
hangileri bu deyimi doğru bir sekilde tanımlar? (Üç tanesini seçin):

A. Verdiğiniz işi bitirdim.
B. Borcun tamamı ödendi.
C. Hayatım sona eriyor.
D. Uygun kurban arama işi tamamlandı.

200   800   50
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8. İsa’nın öldüğü gün Fısıh Bayramı’nın doruk noktası olan 
kuzunun kesildiği gündü.

 � Doğru ❑ Yanlış

9. Bir Romalı asker İsa’nın böğrüne mızrak sapladı, fakat O’nun 
ölüp ölmediğinden emin değildi.

 � Doğru ❑ Yanlış

3. Boş Mezar
1. Mezar sıkı güvenlik altındaydı, çünkü (iki tanesini seçin):

A. İsa’nın öğrencileri geceyi mezar önünde geçirdi.
B. iyi eğitilmiş askerler tarafından korunuyordu.
C. girişi mühürlenmişti.

2. Rab’bin meleği mezarın önünde göründüğü anda nöbetçiler 
ne yaptı?

A. Korkudan bayıldılar.
B. Korkarak hemen kaçtılar.
C. Melekle savaştılar.

3. Melek, Meryem ve Salome’ye İsa’nın ______ söyledi.
A. uyumakta olduğunu
B. ölümden dirildiğini
C. ölü olduğunu

4. Kutsal Yazılar’da Yuhanna’nın boş mezarı gördüğünde _______ 
bildirilir.

A. kaçtığı
B. ağladığı
C. iman ettiği
D. paniğe kapıldığı

5. Meshedilmiş Olan, yani İsa, Tanrı’nın Aden bahçesinde vaat 
ettiği gibi Şeytan’ın [başını / topuğunu] ezmistir.

6. Günahın sonucu ölümdür. İsa günahsızdı, bu yüzden de ölmek 
zorunda değildi. O kendi isteğiyle canını verdi.

 � Doğru ❑ Yanlış
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On Dördüncü Bölüm
Alıştırmalar

1 Yabancı
1. İsa, iki adama Mesih’in ne yapmasının gerekli olduğunu

anlattı? (Üç tanesini seçin.)

2. İsa ölümü, gömülmesi ve dirilişi ile ilgili olayları açıklamak için 
_______ kullandı.

A. Yahudilerin Kutsal Kitap’ını
B. bir benzetmeyi
C. çeşitli tarih kitaplarını

2 Yasa ve Peygamberler
 —Adem’den Nuh’a—

1. Tanrı, doğru seçimler yaparak Kendisi’ni onurlandırmaları için 
insanları [özgür bir irade ile / duygusuz olarak] yarattı.

2. Tanrı Sözü’ne göre insan üç türlü ölüm ile karşı karşıyadır. Bunlar, 
(boşlukları aşağıdaki seçeneklerle doldurun):
A. bedenin ölümü,
 ( yani, ___),
B. bir dostluğun ölümü,
 ( yani, ___), ve
C. İkinci Ölüm’dür
 ( yani, ___). 

3. İnsan kendi çabalarıyla Tanrı’ya kendisini kabul ettiremez.
 � Doğru ❑ Yanlış

acı çekmesi   ölmesi
ölümden dirilmesi   reenkarnasyon geçirmesi

1. Tanrı’nın insandan 
ayrılması

2. insanın ruhunun 
bedeninden ayrılması

3. sonsuza dek Tanrı’dan 
ve sevinçten ayrı kalmak 
üzere Ateş Gölü’ne atılmak



On Dördüncü Bölüm  43

4. Cümleleri tamamlayacak doğru sonlarla eşleştirin:

5. Tanrı’nın düşmanları olarak bu dünyaya geldiğimiz halde, 
İsa’nın çarmıhta tamamladığı iş sayesinde artık Tanrı’nın dostu 
olabiliriz.

 � Doğru ❑ Yanlış

6. Her insan, kendi günahının sonucu olarak ölümle yüzleşecektir. 
Ama aynı zamanda Tanrı, insanlara olan [merhametinden / 
hoşgörüsünden] ötürü onlara lütuf gösterdi. [İsa Mesih / Dua] 
aracılığıyla insana, ölümden kurtulması için bir [iş / yol] 
sağlamıştır.

3 Yasa ve Peygamberler
 — İbrahim’den Yasa’ya —

1. Cümleleri anlamlı bir cümle olacak şekilde doğru sonlarla eşleştirin:

___ A. Adem ve Havva’nın 
kabul edilebilir bir şekilde 
giyinmesi için bir hayvanın 
ölmesi gibi,

___ B. Habil’in günahlarından 
bağışlanması için kan akıtan 
bir kurban getirmesi gibi,

___ C. Güvende olmak için sadece 
tek bir gemi ve tek bir kapı 
olması gibi,

___ D. İnsan hiçbir dini çabayla 
Tanrı’ya ulaşamaz ve O’nu 
memnun edemez;

___ E. Nuh’un zamanındaki 
insanların günahlarından 
dolayı yargılanması gibi,

1. Tanrı, bütün insanları 
hayat felsefeleri ne olursa 
olsun yargılayacaktır.

2. İsa da bizlerin Tanrı 
huzurunda kabul edilebilir 
olmamız için ölmüştür.

3. bu yüzden Tanrı, insan 
olan İsa Mesih ile aşağıda 
olan insanlara ulaştı.

4. İsa da sonsuz yaşam için 
tek yoldur.

5. İsa da bizim 
günahlarımızın sonsuza 
dek bağışlanması için 
son kan akıtan kurban 
olmuştur.

___ A. Nasıl ki İbrahim’in oğlu 
bağlıyken kendi kendini 
kurtaramadıysa,

___ B. Nasıl ki koç İshak’ın 
yerine öldüyse,

___ C. Nasıl ki İbrahim’in günah 
borcu Tanrı’ya iman 
ettiği anda ödendiyse,

1. aynı şekilde İsa’ya iman 
ettiğimiz anda İsa günah 
borcumuzu ödedi.

2. aynı şekilde İsa bizim yerimize 
öldü ve çarmıhta cezamızı 
çekti.

3. aynı şekilde biz de günaha 
bağlıyız ve kendi kendimizi 
günahın sonuçlarından 
kurtaramayız.
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2. İsa yerimize öldü ve günahımızın cezasını çekti. İsa [bedelimiz 
/ benzerimiz]’dir.

3. İsa, ‘Tamamlandı’ derken, günah borcumuzun kendisine ait 
kısmını ödemiş bulunduğunu ifade etmek istedi. Şimdi biz de 
günah borcumuzun kendimize ait kısmını ödemek zorundayız.

 � Doğru ❑ Yanlış

4. Tanrı İbrahim’in manevi Borç Senedine doğruluk ekledi çünkü 
İsa’nın çarmıhta yapacaklarını önceden biliyordu.

 � Doğru ❑ Yanlış

5. “İnanmak” sözcüğü ile ilgili şunların hangileri doğrudur?
A. Güvenmek ve iman etmek ile eş anlamlıdır.
B. Gerçekler üzerine bina edilmiş.
C. Zihinsel kabulden ve yürekle güvenden ibarettir.

6. Fısıh Bayramı ile İsa arasındaki benzerlikleri eşleştirin:

7. Tanrı Kuzusu olan İsa, Fısıh kuzusunun sunulduğu gün çarmıha 
gerildi. Tapınakta akşam adağı için kuzunun sunulduğu saatte 
öldü. 

 � Doğru ❑ Yanlış

8. On Emir’i yerine getirmemiz Tanrı’yla bozulan ilişkiyi düzeltir.
 � Doğru ❑ Yanlış

9. Rab İsa’nın kendi günahı olmadığı için dünyanın tüm günahlarına 
karşılık ölebildi.

 � Doğru ❑ Yanlış

10. Mesih’in doğruluk cüppesi bize giydirildiğinde Tanrı gözünde Tanrı’nın 
kutsal mükemmelliğine tamamen eşit bir doğruluğa sahip oluruz.

 � Doğru ❑ Yanlış

___ A. Fısıh kuzusunun kusursuz 
olması gerekiyordu.

___ B. Kuzu erkek olmalıydı.
___ C. Fısıh kuzusu, ilk doğanın 

yerine ölüyordu.

___ D. İsrailliler’in, Fısıh kuzusunun 
kemiklerini kırmamaları 
gerekiyordu.

___ E. Ölüm meleği geldiğinde, kan 
gördüğü evin üzerinden geçip 
gidiyordu.

1. İsa’nın kemikleri kırılmadı.

2. İsa kusursuzdu.

3. Tanrı yargısının bizim 
üzerimizden geçip gideceği 
bir yol gösterdi. Böylece, 
bizim hak ettiğimiz yargı 
çamıhta İsa’ya uygulandı.

4. İsa bizim yerimize öldü.

5. İsa erkekti.
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11. Tanrı aklanmış olduğumuzu bildirir. Yani, [günahsızız / doğru 
sayılırız].

12. Doğru sayılabilmemizin tek yolu İsa’nın bizim yerimize çarmıhta 
öldüğüne [ümit / iman / çaba] etmemizdir.

4 Yasa ve Peygamberler
 — Çadırdan Tunç Yılana —

1. Buluşma Çadırı’nın avlusundaki Tunç Sunak ile İsa Mesih 
arasındaki karşılaştırmaları eşleştirin:

2. Aşağıda belirtilen tapınak eşyalarını, İsa’yı o nesnelerle 
karşılaştıran ayetlerle eşleştirin.

3. Tanrı’nın Sözü, bir kişi iman ettiğinde bir oğulun tüm haklarına 
sahip olarak Tanrı’nın ailesine kabul edildiğini söyler. Yabancılaşmış 
olmak yerine bir oğul olur.

 � Doğru ❑ Yanlış

4. Hayvan kurbanı, günah için geçici bir ücretti. Ancak İsa kalıcı 
ve son Kuzu’dur.

 � Doğru ❑ Yanlış

Sunu … olacaktı.
___ A. sığır ya da davar
___ B. erkek
___ C. kusursuz
___ D. kişinin yerine 

kabullenilmiş
___ E. kişinin günahlarına bir 

kefaret ya da örtü
___ F. kanı dökülen bir kurban

İsa Mesih … 
1. günahsızdır.
2. yerimize öldü.
3. Tanrı Kuzusu’dur.
4. erkektir.
5. bizim yerimize kanını 

döktü.
6. günahlarımızı bağışlatma 

yolumuzdur.

___ A. Yol, gercek ve yaşam Ben’im. Benim 
aracılığım olmadan Baba’ya kimse 
gelemez. Yuhanna 14:6

___ B. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan 
gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam 
ışığına sahip olur. Yuhanna 8:12

___ C. Size doğrusunu söyleyeyim, iman edenin 
sonsuz yaşamı vardır. Yaşam ekmeği 
Ben’im. Yuhanna 6:47-48

___ D. “Onların günahlarını ve suçlarını artık 
anmayacağım.” Bunların bağışlanması 
durumunda artık günah için sunuya 
gerek yoktur. İbraniler 10:17-18

1. Kandillik

2. Üzerinde 
Ekmek 
Sunulan Masa

3. Bağışlanma 
Kapağı

4. Tek Kapı
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5. İsa ile ilgili olan aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

6. İsa’nın mezardan dirilmesi, ölümü yenmesi gibi, biz de şimdi 
ve sonsuza dek ruhsal olarak diriyiz.

 � Doğru ❑ Yanlış

7. Bir zamanlar insanlar ruhsal olarak ölü ve Ateş Gölü’ndeki 
sonsuz ölümle karşı karşıya oldukları halde, iman eden kişiler 
şimdi ruhsal olarak diridir ve sonsuzluklar boyunca Yaratıcısı’yla 
birlikte  __ __ __ __ __ __’te oturacaktır.

5 Yasa ve Peygamberler
 — Yahya’dan Diriliş’e —

1. Kendi yolumuzdan gitmeyi seçerek, günahımızdan dolayı 
kaybolmuş ve Tanrı’ya yabancılaşmış oluruz.

 � Doğru ❑ Yanlış

___ A. Tunç Sunak’ın kan 
akıtılan kurban 
aracılığıyla Tanrı’ya olan 
ilk adım olması gibi,

___ B. Hayvan kurbanı 
getirerek Tanrı’nın 
talimatlarına olan 
güvenlerini gösteren 
İsrailliler gibi,

___ C. Tapınaktaki perdenin 
ortadan ikiye yırtılarak, 
insanın En Kutsal Yer’e 
girişinin sağlanması gibi,

___ D. Yılanlar tarafından 
ısırılan İsrailliler’in 
iyileşmesi için tek 
yapması gereken şeyin 
tunç yılana dönüp 
bakması gibi 

1. bizim yerimize geçen Tanrı 
Kuzusu İsa’ya iman etmek 
de Tanrı’yla doğru bir ilişki 
içinde olmamıza giden ilk 
ve tek adımdır.

2. Tanrı İsa’yı insanlar için bir 
kurban olarak acı çekmesi 
adına gönderdi, öyle ki 
bizler Tanrı’nın huzuruna 
cesaretle girebilelim.

3. bizler de İsa’nın çarmıhta 
yaptığı şeye güvenmeliyiz.

4. Tanrı’da doğru olabilme-
mizin tek yolu, İsa’ya dönüp 
O’na imanla bakarak tövbe 
etmek, O’nun bizlerin gü-
nah borcunu ödediğine 
inanmaktır.
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2. Aşağıdaki ifadeleri uygun bir cümle olacak bir biçimde eşleştirin:

3. İsa’nın ölme sebeplerinden doğru olan iki tanesini işaretleyin:
A. Günahımız ölümü –ayrılığı– gerektiriyordu.
B. İsa kendi günahı için ölmek zorundaydı.
C. İsa bizlerin –ve dünyanın– günahlarının sonsuz sonuçlarını 

Kendi üzerine aldı.

4. Çarhımta harika bir takas oldu. İsa bizim __________ımızı alıp 
yerine Kendi __________unu verdi.

5. İsa’nın çarmıhtaki ölümünden kim sorumludur?
A. Yalnızca Romalı askerler
B. Din önderleri
C. Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayacak olan tüm insanlar.

6. Diriliş, İsa’nın __ __ __ __ üzerinde zafer kazandığını göstermiştir. 
İsa, bunun korkunç sonucunu ortadan kaldırmıştır.

7. Tanrı’nın Sözü açıkça belirtmektedir ki, sonsuz yaşam bir: 
A. armağandır (hak edilmemiş, bedava olan bir şey)
B. ödüldür (hak edilmiş bir şey)
C. ücrettir (kazanılan bir şey)

8. Önemli olan imanımızın büyüklüğü değil, gerçek imanımızın 
kimde olduğudur.

 � Doğru ❑ Yanlış

___ A. Bir çobanın kaybolmuş 
koyununu arayıp 
kurtarması gibi,

___ B. Zincire vurulmuş 
bir kölenin kendisini 
kurtaramamsı gibi,

___ C. Koyun ağılında 
yalnızca tek bir kapı 
olduğu gibi,

___ D. Ferisilerin On 
Emir’i yerine 
getirerek Tanrı’ya 
ulaşamayacakları gibi, 

1. insanlar da Şeytan’ın 
köleleridir ve kendilerini 
kurtarma konusunda 
çaresizdir.

2. bizler de iyi işlerimiz 
ve veya başarılarımızla 
Tanrı’ya ulaşamayız.

3. İsa da Cennet’ten ayrılıp 
günah borcumuz olan 
ölümden bizi kurtarmak 
için bizim yerimize 
çarmıhta ölmüştür.

4. Tanrı’ya giden yalnızca tek 
bir yol vardır.

iman  günah  güven  doğruluk  sevgi
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9. __ __ __ __ aracılığıyla,
İsa’nın günahlarımız için bizim yerimize öldüğüne inanıyoruz.
İsa’nın günah borcumuzu ödediğine inanıyoruz.
Tanrı’nın adaletinin İsa’nın ölümüyle yerine geldiğine 

inanıyoruz.
Tanrı’nın bize sonsuz yaşam armağanını verdiğine inanıyoruz.

On Beşinci Bölüm
Alıştırmalar

1 Peygamberlerin Bütün Söyledikleri
1. İsa’nın doğumundan 700 yıldan fazla bir süre önce Yeşaya 

Peygamber, Mesih’in acı çekeceği ile ilgili güçlü bir açıklama 
yapmıştır.

 � Doğru ❑ Yanlış

2. İsa’nın hayatında yüzlerce kişisel peygamberliğin yerine 
gelmesine rağmen, öğrencileri “peygamberlerin bütün 
söylediklerine” inanmakta ağır davranıyorlardı. İsa onlara, 
bunlara inanmamakla akılsız olduklarını söylemiştir.

 � Doğru ❑ Yanlış

2 İsa Göksel Ortama Döner
1. İsa, dirilişinden kısa süre sonra, öğrencilerini dışarıdaki tepeye 

çıkarmış ve gözlerinin önünden kaybolup Göksel Ortam’a 
dönmüştür.

 � Doğru ❑ Yanlış

2. Tanrı’nın Sözü, İsa’nın ikinci kez geleceğini belitmektedir. 
Bundan emin olabiliriz; çünkü Tanrı her zaman sözünü tutar.

 � Doğru ❑ Yanlış

3 Peygamberlerin Söylediklerine İnanıyor 
Musunuz?

1. Kutsal Kitap’ın dediğine göre, Tanrı’nın lütfu günaha bir süreliğine 
müsamaha gösterecektir ama adaleti bunu yargılayacaktır –bu 
dünyada veya ölümden sonra.

 � Doğru ❑ Yanlış
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2. Vali Feliks, Pavlus’un İsa hakkında söylediklerini duyduktan 
sonra, daha uygun bir zamanı beklemek istediğini söyledi.

 � Doğru ❑ Yanlış

3. Saul, Hirodes Agrippa, II. Agrippa, Feliks- bu insanların hepsi 
bir seçim yaptılar. Biz de aynı seçimle karşı karşıyayız.

 � Doğru ❑ Yanlış
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YANITLAR

Birinci Bölüm
1 Giriş

Soru yok

2 Durumu Doğru Kavramak
1. Doğru s. 10
2. Doğru 10
3. E 10-12

3 Eşsiz Bir Kitap
1. B, C, D 12-13
2. Doğru 13
3. B 13
4. A 13
5. Yanlış. Tanrı’nın peygamberlere rehberlik ettiği ve O’nun 

istediklerinin tam tamına kayıt edildiği doğru olsa da, bu 
kişilerin kendi özel düşüncelerini ekleme özgürlükleri yoktu. 14

6. C 14-15
7. Doğru 15
8. Yanlış. Peygamberler, Tanrı’nın Kendi yazılı Sözü’nü 

değişmeyecek şekilde koruduğunu doğrulamışlardır. 15
9. Doğru 16
10. B 13-14

YANITLAR

İkinci Bölüm
1 Başlangıçta Tanrı …

1. Yanlış. Kutsal Yazılar, Tanrı’nın başlangıcının ve 
sonunun olmadığını belirtir – O, sonsuzdur. 19

2. sonsuz 19
3. C 22
4. Ben Ben’im 22
5. Doğru 22
6. Yanlış. Yalnızca Tanrı En Yüce’dir. Gördüğümüz 

ve görmediğimiz her şeyin hakimidir. 23
7. A 23
8. B 23

2 Melekler, Gök Cisimleri ve Yıldızlar
1. A, B 24
2. Doğru 24
3. yaratan, sahibi 25
4. A, C 25-26

Yanıtları 
kitabın bu 

sayfalarında 
bulabilirsiniz:
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5. C s. 26
6. değerini 26

YANITLAR

Üçüncü Bölüm
1 Gök ve Yer

1. Doğru 29
2. B, C 29
3. Doğru 29-30
4. Yanlış. Tanrı, sadece her şeyi bilmek ve anlamakla 

kalmaz, aynı zamanda mutlak güce sahiptir. 29
5. Doğru 29-30

2 İyi Olduğunu Gördü
1. Yanlış. Kutsal Yazılar ’a göre Tanrı tüm evreni, 

Dünya da dahil olmak üzere, altı günde yaratmıştır. 38
2. Doğru 34, 41
3. düzen 36
4. Doğru 36
5. A, B, C 43
6. A 37
7. kayıran, seven 38

3. Erkek ve Kadın
1. Yanlış. İnsan aynanın yansıttığı kişinin/nesnenin 

birebir kendisi değil, görüntüsü gibidir. 39
2. C 40
3. Yanlış. Adem ve Havva Yaratıcıları’na aitlerdi. Tanrı 

onların Sahibi’ydi ve onlar için en iyisini biliyordu. 41
4. B 42
5. seçmek, itaat etmek 42
6. Doğru 42
7. Doğru 43
8. Doğru 43

YANITLAR

Dördüncü Bölüm
1 Şeytan

1. gururundan 47-48
2. C 48
3. günaha 49
4. A: b, c B: a,d 49

2 Tanrı Dedi Mi?
1. A 50
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2. B s. 51-52
3. Doğru 53
4. suçluluk 54
5. Doğru 54
6. seçim, günah 55
7. Yanlış. Tanrı kutsaldır ve bu sebeple huzurunda 

günaha müsamaha gösteremez. Adem ve Havva’nın 
itaatsizliği, Tanrı ve insan arasında çok büyük bir 
uçurum açmıştır. 53

8. Yanlış. Tanrı bütün itaatsizlikleri dikkate alır. 53-55

3 Neredesin?
1. Doğru 56-57
2. A, C 57
3. B 58
4. Doğru 58
5. A 58
6. Doğru 58
7. B 59
8. ölümdür 59

4 Ölüm
1. Yanlış. Ölüm Kutsal Kitap’ta hiçbir zaman yok olma 

veya var olmama anlamlarına gelmez. 60
2. ücreti 60
3. A: 3 B: 1 C: 2 60-62
4. Doğru 61
5. Ateş Gölü 62
6. ikinci 62
7. Doğru 63

YANITLAR

Beşinci Bölüm
1. Paradoks

1. yasalar 67
2. D 67-68
3. Doğru 67
4. günah, kusursuzluk 67
5. Doğru 69
6. Yanlış. Çünkü insan günahlıydı ve Tanrı’nın 

sevgisini, lütfunu ve merhametini hak etmiyordu. 70
7. bütün 70
8. A 70-71
9. C 71
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2 Kefaret (Günahların Bağışlanması)
1. çözmek s. 72
2. ölüm 72
3. Yanlış. Kayin ve Habil, Adem’in günahlı doğasını 

miras almışlardı. 73
4. B 73
5. insanın yerine 74
6. A, C 74
7. B, C, D 76
8. kabulleneceğini 77
9. A, D, E 79-80

3 Hanok Peygamber
1. Doğru 81
2. A, C 81

4 Nuh Peygamber
1. B 83
2. Doğru 83
3. B, C 83
4. ölüm cezasının 87
5. Yanlış. Tanrı, insan gibi tehdit edip yerine 

getirmemezlik yapmaz; her zaman sözünü tutar. 85
6. Doğru 85

5 Babil
1. C 89-90
2. Yanlış. Kutsal Kitap bize sadece Tanrı’nın isminin 

yüceltilmeye layık olduğunu söyler. 90
3. din 90
4. A, B 90
5. Doğru 90
6. Doğru 91

YANITLAR

Altıncı Bölüm
1 Eyüp Peygamber

1. Doğru 93
2. C 94

2 İbrahim Peygamber
1. Doğru 95
2. Doğru 96
3. inandığı, doğruluk yatırdı 96
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3 İçten İman
1. A s. 97
2. Doğru 97
3. Yanlış. Avram (İbrahim), Tanrı’ya güvendiği için, 

bunun doğal sonucu olarak Tanrı’nın kendisinden 
yapmasını istediği şeyleri yaptı. 98

4 Hacer ve İsmail
1. Yanlış. Avram (İbrahim) ve Saray (Sara), ilerlemiş 

yaşlarına rağmen hala çocuk sahibi olmadıkları için, 
bu işi kendi yollarıyla halletmeye karar verdiler. 98

2. Doğru 99
3. Doğru 100

5 İsmail ve İshak
1. Doğru 100
2. Doğru 101

6 RAB Sağlar
1. Doğru 103
2. bedel 105
3. C 106-107
4. A:3 B:1 C:5 D:4 E:2 107
5. Doğru 102-107

YANITLAR

Yedinci Bölüm
1 Yakup ve Yahuda

1. A 109
2. Kurtarıcı 109

2 Musa Peygamber
1. B 112
2. C 112

3 Firavun ve Fısıh Bayramı
1. A, B 117
2. merhamet 117
3. Yanlış. Tanrı, İsrailliler ’e belli talimatlar verdi ve 

bu talimatlara uymak zorunda olduklarını açıkça 
belirtti. 117

4. Doğru 117
5. Doğru 118
6. A:3   B:1   C:2 118
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YANITLAR

Sekizinci Bölüm
1 Ekmek, Bıldırcın ve Su

1. Yanlış. Homurdanıp şikayet ettiler. s. 122
2. B 122-123
3. Doğru 123

2 On Emir
1. C 125
2. Doğru 126
3. B 126
4. Doğru 127
5. A 128
6. Doğru 128
7. A 129
8. yalan 129
9. Yanlış. Tanrı’nın beklentileri kalıcı ve değişmez 

olarak kalmıştır. 129
10. Doğru 130

3 Mahkeme
1. C 131
2. Doğru 131
3. Yanlış. Yasa’yı sürekli ve mükemmel bir şekilde 

yerine getirme konusunda aciziz. 133
4. A, B 132
5. günah 133
6. B 133
7. A 133
8. C 133
9. Doğru 125

YANITLAR

Dokuzuncu Bölüm
1 Buluşma Çadırı

1. B 137
2. A, D 138
3. Yanlış. İsrailliler Tapınma Çadırı’nı, tam olarak 

Tanrı’nın onlara verdiği modele göre yapmak 
zorundaydılar. 138

4. B 138
5. Doğru 142
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6. Yanlış. Tapınma Çadırı’nın avlusuna girince Tanrı’ya 
yaklaşmanın ilk adımı, kişinin Tunç Sunak’ta bir 
kurban sunmasıydı. s. 143

7. başa, el, ölmesi, yerine, kabul ettiğini 143-144
8. C 144
9. Doğru 145
10. kan, Günahların Bağışlanma Günü’nde 145

2 İmansızlık
1. B 146
2. Doğru 147
3. Yanlış. Tanrı’nın yargısındaki amaç, tövbe sözcüğüyle 

ifade edilen insanın tavrının değişmesini sağlamaktır. 147
4. C 147
5. Doğru 147
6. ölüm 147

3 Hakimler, Krallar ve Peygamberler
1. Yanlış. Tanrı tüm insanlardan sadece Kendisi’ne 

inanması ister. 149
2. B 150
3. A, C 150-151
4. C 153
5. B 154
6. Doğru 155

YANITLAR
Onuncu Bölüm
1 Melek Cebrail

1. Doğru 159
2. A 160
3. Doğru 162
4. B, C 164
5. Yanlış. Vaat Edilen Kurtarıcı, bebek İsa olarak 

yeryüzüne gelen Yüce Rab’di. 165

2 Mesih
1. A:3 B:1 C:2 D:4 166
2. A, C 170
3. B 172
4. Doğru 172

3 Bilgeler Arasında
1. Doğru 173
2. Doğru 173
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4. Yahya Peygamber
1. özdeşleşmeyi s. 175
2. Doğru 175
3. Yanlış. Tersine, bu din önderleri gururluydu ve 

kendilerini diğer herkesten üstün görüyordu. Katı 
kuralları başkalarına dayatmalarına rağmen, kendileri 
vaaz ettikleri şeyleri yerine getirmiyordu. Tanrı’nın 
huzurundaki durumları ile ilgili düşüncelerini 
değiştirmeleri gerekiyordu. 175

4. Kuzusu, kendisinden önce 176
5. Doğru 177
6. sonsuz, sınırlı 179

YANITLAR

On Birinci Bölüm
1 Ayartma

1. Doğru 181
2. B 181
3. C 182
4. Yanlış. İsa, insanın önceliğinin ruhsal ihtiyaçları 

olması gerektiğini söylemiştir. 181
5. Yanlış. Şeytan daima Kutsal Yazılar ’dan yanlış 

alıntılar yapar ve bu alıntıları çarpıtır. 181-182
6. Doğru 182
7. Yanlış. İsa, Yaratan Tanrı, yaratılmış olan Şeytan’dan 

çok daha güçlüdür. 183
8. A 183

2 Güç ve Şöhret
1. Doğru 183
2. Yanlış. İsa, Tanrı’ydı ve Sözü’nün güvenilirliğini 

eylemleriyle ortaya koydu. 184
3. B, C, D 185

3 Nikodim
1. Yanlış. İsa, ruhsal bir yeniden doğuştan bahsediyordu. 186
2. sonsuz 186
3. C 186
4. kime 186
5. B 187
6. Doğru 187
7. Yanlış. Arada gri bir bölge yoktur. İsa, birisinin 

Kendisi’ne inanırsa sonsuz yaşama sahip olduğunu, 
inanmazsa o kişinin zaten yargılandığını söylemiştir. 187



58  Yanıtlar

8. Yanlış. İsa, sonsuz kaderimizi şimdiden 
bilebileceğimizi açıkça belirtmiştir. s. 187

4 Ret
1. imanını 188
2. A, B, C 189
3. çaresizliğini, günahkâr olduğunu 190
4. Yanlış. Hiçbiri din adamı değildi. 191

5 Yaşam Ekmeği
1. A, B 192
2. C 193

YANITLAR

On İkinci Bölüm
1 Paçavralar

1. Doğru 195
2. A 195
3. kendini alçaltmayla 195
4. A, C, D 196
5. Yanlış. Kutsal Yazılar, iyi işlerle Tanrı katında 

doğruluk kazanılamayacağı konusunda açıktır. 196-197
6. B 197
7. Doğru 197
8. ilgili değildir. 197

2 Yol
1. Doğru 198
2. B 199
3. İsa Mesih’e 199
4. yol, gerçek, sonsuz yaşam 199

3 Plan
1. Doğru 199
2. C 199
3. Yanlış. İsa hemen Petrus’u azarlamıştır. Petrus, 

Tanrı’nın planını anlamayarak, Şeytan’ın ekmeğine 
yağ sürüyordu. 199

4. Doğru 200

4 Lazar
1. Yanlış. Marta’nın İsa’nın ne yapacağı ile ilgili 

beklentilerini bilmememize rağmen İsa’ya olan 
imanı sağlamdı. İsa’nın vaat edilen Mesih olduğuna 
inanıyordu. 202
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2. Doğru s. 202
3. A 203
4. Doğru 204

5 Ölüler Diyarı
1. ölüler diyarına, ikinci, tövbe ederse, merhamet 205
2. Doğru 206

6 Kabul ve İhanet
1. A 206-207
2. C 207
3. bedenini 208
4. Doğru 208

YANITLAR

On Üçüncü Bölüm
1 Bahçe

1. Yanlış. İsa, bir insan olarak kendi isteğini Göksel 
Babası’nın iradesine teslim ettiği halde, karşılaşacağı 
acıdan dolayı sıkıntı duyuyordu. 211

2. B 211
3. C 211
4. Doğru 212
5. Benim 213

2 Kafatası Denilen Yer
1. A 213
2. Yanlış. Kral olmasına rağmen İsa’nın siyasi hırsları 

yoktu. O’nun Egemenliği insanların yüreklerinde 
başlamıştı. 214

3. Doğru 215
4. 800 220
5. İsa’ya iman etmişti. 222
6. A, C 222-223
7. A, B, D 224
8. Doğru 224
9. Yanlış. Bu askerler adam öldürme sanatında 

eğitilmişlerdi. Halka açık bir infazın başarısız olması 
düşünülemezdi. 225

3 Boş Mezar
1. B, C 226
2. A 227
3. B 227
4. C 228
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5. başını s. 230
6. Doğru 230

YANITLAR

On Dördüncü Bölüm
1 Yabancı

1. acı çekmesi, ölmesi, ölümden dirilmesi 233
2. A 233

2 Yasa ve Peygamberler
—Adem’den Nuh’a—

1. özgür bir irade ile 235
2. A:2 B:1 C:3 236
3. Doğru 237
4. A:2 B:5 C:4 D:3 E:1 237-240
5. Doğru 239
6. merhametinden, İsa Mesih, yol 240

3 Yasa ve Peygamberler
—İbrahim'den Yasa'ya—

1. A:3   B:2   C:1 241
2. bedelimiz 241
3. Yanlış. İsa’nın ölümü, insanın geçmiş, şimdiki ve 

gelecek suçlarını tamamen ödemiştir. 241
4. Doğru 242
5. A, B, C 242
6. A:2 B:5 C:4 D:1 E:3 243-244
7. Doğru 245
8. Yanlış. On Emir bize, Tanrı’ya sadece O’nun yoluyla 

ulaşabilen günahkârlar olduğumuzu gösterir. 245
9. Doğru 247
10. Doğru 247
11. doğru sayılırız 247
12. iman 247

4 Yasa ve Peygamberler
—Çadırdan Tunç Yılana—

1. A:3 B:4 C:1 D:2 E:6 F:5 249
2. A:4 B:1 C:2 D:3 250-251
3. Doğru 251
4. Doğru 251
5. A:1 B:3 C:2 D:4 249
6. Doğru 253
7. cennet 253
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5 Yasa ve Peygamberler
—Yahya’dan Diriliş’e—

1. Doğru s. 253
2. A:3 B:1 C:4 D:2 254
3. A, C 251
4. günah, doğruluk 254
5. C 255
6. ölüm 255
7. A 258
8. Doğru 258-259
9. iman 258

YANITLAR

On Beşinci Bölüm
1 Peygamberlerin Bütün Söyledikleri

1. Doğru 217-218
2. Doğru 233

2 İsa Göksel Ortama Döner
1. Doğru 262
2. Doğru 262

3 Peygamberlerin Söylediklerine 
İnanıyor Musunuz?

1. Doğru 263
2. Doğru 264
3. Doğru 265
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ATP-Turkish WB Ed2

Kutsal Kitap kadar dikkate değer bir 
kitabı çalışırken, olayları doğru bir şekilde 
kavramak önemlidir. PEYGAMBERLERİN Bütün 
Söyledikleri, Tanrı’nın Sözü’nü doğru ve açık 
bir şekilde açıklamak için yazılmıştır. Bu 
Yardımcı Alıştırma Kitabı, PEYGAMBERLERİN 
Bütün Söyledikleri kitabının daha iyi 
anlaşılması için tasarlanırken, “okuyucuyu 
Kutsal Kitap’ın tümü boyunca yönlendirme” 
amacını bir adım öteye götürmektedir.

Öğrenmek için “kendi kendine keşfet” 
yaklaşımının kullanıldığı bu çalışma, Tanrı’nın 
Sözü’nde bulunan olayları mantıksal bir sıra 
içinde çözümlemenizde yardımcınız olacak 
ve size her bir öykünün önemini anlama 
fırsatı verecektir. Böylece,  PEYGAMBERLERİN 
Bütün Söyledikleri’nin yanında bu Alıştırma 
Kitabı’nı kullanmakla, Kutsal Kitap hakkında 
belirli bir fikre sahip olmuş olacaksınız.

Alıştırma Kitabı


