TEK TANRI - TEK YOL
Yoklama Kitabı

Orijinal› “One God, One Way” baﬂl›€›yla,
Amerika Birleﬂmiﬂ Devletlerinde, Dubuque ﬂehrinde bulunan
Emmaus Correspondence School‘un taraf›ndan yay›nland›,
Yazar›: K.G. Dyer.

EMMAÜS BIJBELCURSUSSEN
Hollandacas› için sorumludur.

Bu kitab›n her türlü yay›n hakk› sakl›d›r ve hiç bir bölümü yay›n
evinin yaz›l› izni al›nmadan kullan›lmaz.

B‹R‹NC‹ YOKLAMA - Tek Tanr›, Tek Yol
Aﬂa€›daki do€ru olan cümle hangisidir?
1. Tanr›:
a. bir yerde bulunur
b. bir çok yerde bulunur
c. her yerde bulunur
2. Tanr› beﬂinci günde:
a. güneﬂ, ay ve y›ld›zlar yaratt›
b. bal›k ve kuﬂlan yaratt›
c. insan› yaratt›
3. Tanr›’n›n iste€i:
a. yaln›z erkeklerin onu sevmesidir
b. yaln›z kad›nlar›n onu sevmesidir
c. erkek, kad›n ve çocuklar›n onu sevmeleridir
4. Yarat›l›ﬂ›n son gününde Tanr›:
a. yeri ve gökleri yaratt›
b. insan› yaratt›
c. ›ﬂ›k olsun dedi
5. Tanr›:
a. hem bizi hem günahlar›m›zi sever
b. hem bizden hem de günahlar›m›zdan i€renir
c. bizi sever, günahlar›m›zdan i€renir
Aﬂa€›daki sorular› dersten ö€rendi€iniz bir kaç sözle cevapland›r›n›z.
6. Tanr› kutsal oldu€una göre neyi cezaland›rmal›d›r? .................................
7. Baﬂlang›çta Tanr› neyi yaratt›? .......................................................................
8. Baﬂlang›c› ve sonu olmayan kimdir? ...........................................................
‘Evet’ veya ‘hay›r’ ﬂeklinde cevap veriniz.
9. Gerçekten bir Tanr› vard›r ...............
10. Tanr› her ﬂeyi bilir ........................
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‹K‹NC‹ YOKLAMA - Adem ile Havva
Aﬂa€›daki do€ru olan cümle hangisidir.
1. Adem ve Havva'n›n ﬂu a€açlardan yemeye izinleri vard›:
a. iyilik ve kötülü€ü bilme a€ac›ndan baﬂka bütün a€açlardan
b. yaln›z iyilik ve kötülü€ü bilme a€ac›ndan
c. bahçenin içindeki bütün a€açlardan
2. Tanr› Adem'i yaratt›:
a. bir anne babadan
b. bir kaburgadan
c. topraktan
3. Adem adlar verdi:
a. y›ld›zlara
b. hayvan ve kuﬂlara
c. yaln›z hayvanlara
4. Tanr› Havva'y› yaratt›:
a. yoktan
b. bir kaburga kemi€inden
c. topraktan.
5. Adem ve Havva bahçeden kovuldular:
a. Tanr› taraf›ndan
b. bir melek taraf›ndan
c. ﬂeytan taraf›ndan
Bu sorular› dersten birkaç kelime ile cevapland›r›n›z.
6. Bütün kötülüklerin, yalan›n ve kar›ﬂt›r›c›l›€›n babas› kimdir?
....................................................
7. Tanr› Adem ve Havva'n›n örtünmeleri için ne yapm›ﬂt›r?
....................................................
‘Evet’ veya ‘hay›r’ ﬂeklinde cevap veriniz.
8. Adem ile Havva günah iﬂlemekle Tanr›’n›n sözünü tutmam›ﬂ oldular.
....................................................
9. Hepimiz de Tanr›’n›n emirlerine itaat etmiyor, onun sözünü dinlemiyoruz.
........................................................
10. Tanr› bir kurtar›c› gönderece€ine söz verdi mi? ........................

2

ÜÇÜNCÜ YOKlAMA - Habil ile Kabil
Aﬂa€›daki do€ru olan cümle hangisidir?
1. Kabil Tanr›’ya ulaﬂmak için:
a. kesti€i bir kuzuyu sundu
b. sunu sunmak gereksiz, diye düﬂündü
c. toprak ürününü sundu
2. Habil'in iste€i:
a. bir sporcu olmakt›
b. bir çiftçi olmakt›
c. bir çoban olmakt›
3. Tanr› Habil'i:
a. tek Tanr›’n›n varl›€›na inand›€›ndan kabul etti
b. iyi bir genç oldu€undan kabul etti
c. do€ru sunu ile Tanr›’ya yaklaﬂt›€› için kabul etti
4. Kabil'in özledi€i ﬂey:
a. bir sporcu olmakt›
b. bir çiftçi olmakt›
c. koyun gütmekti
5. ‹lk cinayeti iﬂleyen:
a. Kabil idi
b. Habil idi
c. Adem idi
Bu sorular› dersten ö€rendi€iniz birkaç sözle cevapland›r›n›z:
6. Kabil'in takdimesi (sunusu) neyi temsil ediyordu? .....................................
7. Habil sunu (takdime) olarak Tanr›’ya ne getirdi?
8. Tanr› kimi lânetledi?

......................................

...........................................................................

‘Evet’ veya ‘hay›r’ ﬂeklinde cevap veriniz.
9. Kabil ve Habil, her ikisi de tek Tanr›'n›n varl›€›na m› inanm›ﬂlard›?
.....................................
10. Tanr›’ya Kabil'in sunusuna benzer bir arma€an getirmemiz gerekli midir?
.....................................
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DÖRDÜNCÜ YOKLAMA - Nuh Peygamber
Aﬂa€›daki do€ru olan cümle hangisidir?
1. Tanr› Hz. Nuh'a bir ................ yapmas›n› emretti.
a. gemi
b. masa
c. ev
2. S›€›nacak tek yer ...........................
a. da€›n tepesiydi
b. geminin içiydi
c. bir ma€arayd›
3. Rab Tanr› gördü ki dünyadaki adam›n ............ çoktu.
a. kötülü€ü
b. iyili€i
c. serveti
4. Gemi .............................. s›€›nacak yer oldu.
a. tövbe etmeyen insanlara
b. hayvanlara ve kuﬂlara
c. Nuh' a ev halk›na, hayvan ve kuﬂ cinsinin birer çiftine.
5. Hz. Nuh insanlar› uyar›rken onlar .................
a. onun iyi bir insan oldu€unu düﬂündüler
b. onun söylediklerine inand›lar
c. onunla alay edip güldüler.
Aﬂa€›daki sorulara cevap veriniz.
6. Tanr›’n›n yaratt›€› insanlar kime karﬂ› isyan ettiler? .......................................
7. Kimler Tanr›’ya karﬂ› günah iﬂlemekten suçludurlar? .....................................
8. Geminin kap›s›n› kim kapatt›? .......................................
‘Evet’ veya ‘hay›r’ ﬂeklinde cevapland›r›n›z.
9. Tanr›’n›n öfkesinden kurtulmak istiyorsak, bar›nacak bir yer bulmal›y›z.
.....................................
10. Tövbe eder, Tanr›’n›n sa€lad›€› kurtuluﬂa s›€›n›rsak. Tanr› günahlar›m›z›
ba€›ﬂlamaya haz›rd›r. .......................................
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BEﬁ‹NC‹ YOKLAMA - ‹brahim Peygamber
Aﬂa€›daki do€ru olan cümle hangisidir?
1. Hz. ‹brahim o€lu yerine ölen ..................
a. bir insand›
b. bir bo€ayd›
c. bir koçtu
2. Hz. ‹brahim ........................ tan›nm›ﬂt›.
a. zenginli€iyle
b. cömertli€iyle
c. Tanr›’ya olan ba€l›l›€›yla
3. Günahlar›m›zdan ancak .................. ba€›ﬂlanabiliriz.
a. hay›r iﬂlerimizle
b. günah› olmayan birinin yerimize kurban olmas›yla
c. kendi gayretimizle
4. Günaha karﬂ› seyirci kalamayan .....................
a. Tanr›'d›r
b. insand›r
c. meleklerdir
Aﬂa€›daki sorular› dersten ö€rendi€iniz bir kaç sözle cevapland›r›n›z.
5. Tanr› Hz. ‹brahim'e ne vadetti? .......................................
6. Hz. ‹brahim'in iman›n› Tanr› ne ile denedi? .......................................

‘Evet’ veya ‘hay›r’ ﬂeklinde cevap veriniz.
7. Tanr› Hz. ‹brahim'e o€lunu kurban etmesini emretti. ....................................
8. Koç bir bedeldi. (Karﬂ›l›kt›) .......................................
9. Tanr› ne olursa olsun günah› cezaland›racakt›r.

.......................................

10. Günah›mdan temizlenmezsem de yine Tanr›’ya kavuﬂurum.
.......................................
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ALTINCI YOKLAMA - Musa Peygamber
Aﬂa€›daki do€ru olan cümle hangisidir?
1. Hz. Musa .................. öncülük yapt›
a. bir kaç kölenin M›s›r'dan ç›kmas› için
b. çölde on bin kiﬂiye
c. bir milyondan fazla kiﬂiye M›s›r'dan ç›kmas› için
2. Hz. Musa .................. do€muﬂtu.
a. Lübnan'da
b. M›s›r'da
c. Filistin'de
3 - Günah›n karﬂ›l›€›.....................
a. hayatt›r
b. olümdür
c. cennettir
4. Tanr› ................................. görünce zarar vermeden geçecekt›.
a. kan iﬂareti
b. teslim iﬂareti
c. kap›y› kapal›
5. Tanr› ................................. Firavuna gönderdi.
a. Nuh'u
b. Habil’i
c. Musa'y›
Aﬂa€›daki sorular› dersten ö€rendi€iniz bir kaç sözle cevapland›rm›z.
6. Hz. Musa neyin yand›€›n› gördü?

.......................................

7. Hükümden kurtulman›z yolunu kim haz›rlam›ﬂt›r?
............................................................................
8. Neden Tanr›’n›n öfkesi alt›nday›z?

.......................................

‘Evet’ veya ‘hay›r’ ﬂeklinde cevap veriniz.
9. Musa bir M›s›rl›y› öldürdü.

.......................................

10. Tanr› ‹srail halk› üzerine felaket gönderdi.
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.......................................

YED‹NC‹ YOKLAMA - Davut Peygamber
Aﬂa€›daki do€ru olan cümle hangisidir?
1. Hz. Davut, küçüklü€ünde babas›n›n neyine çobanl›k yapard›?
a. koyunlar›na
b. ineklerine
c. atlar›na
2. Davut mezmurlar›n› (ﬂiirlerini) ne ile çalard›?
a. harp
b. trompet
c. flüt
3. Davut kimden bilgi vermiﬂtir?
a. dinci birisinden
b. günahlar›m›z için kendi iste€iyle ölecek birisinden
c. kaza kurban› olarak öldürülen birisinden
4. Hz. Davud'un, Mezmur 23'te sözünü etti€i çoban kimdir?
a. bir peygamberdir
b. baya€› bir koyun çoban›d›r
c. Rab'd›r
5. Hz. Davut Tanr›’n›n huzurunda nas›l yaﬂad›?
a. a€›rbaﬂl›, candan ve aç›k yüreklilikle
b. günahlar›n› aç›kça bildirmeden
c. bazan a€›rbaﬂl›l›kla, bazan da boﬂ vererek
Aﬂa€›daki sorular›, okudu€unuz dersten ö€rendi€iniz bir kaç sözle
cevapland›r›n›z.
6. Hz. Davut hangi vadide korkmadan yürüyece€ini söyledi? ..........................
7. Hz. Davut, Mezmur 22'de kimden bilgi veriyor?

.......................................

8. Hz. Davut günlerinin devam›nca nerede oturaca€›n› söyledi?
.......................................
‘Evet’ veya ‘hay›r’ ﬂeklinde cevap veriniz.
9. Hz. Davut Tanr›’y› seviyordu.

.......................................

10. Hz. Davut el ve ayaklar› delinen birinden söz etti.
.......................................
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SEK‹Z‹NCI YOKLAMA - ‹lgi Çekici Bir Özet
Aﬂa€›daki do€ru cümleleri iﬂaretleyiniz.
1. Adem ile Havva günah iﬂlediklerinden .....................
a. Tanr› ﬁeytan› yok etti
b. Tanr› onlara bir örtü sa€lad›
c. Tanr› onlardan umudunu kesti
2. Habil Tanr›’ya .................. sundu.
a. kendi elinin eme€ini
b. hoﬂ karﬂ›lanan bir kurban
c. kendi yapt›klar›n›
3. ‹brahim, o€lunu kurban olarak sunmak istedi, ama, ............
a. Tanr› kendisine bir koç gönderdi
b. böyle bir kurban›n çok büyük oldu€u kan›s›na var›p vazgeçti
c. o€lu, kendisini kurban etmemesi için yalvard›
4. Musa ‹srail halk›na ..................... söyledi.
a. bir gemi inﬂa etmelerini
b. o€ullar›n› kurban olarak sunmalar›n›
c. evlerinin kap›lar›na kan sürmelerini
5. Tanr› taraf›ndan kabul edilebilmemiz için ...............
a. kendi iyi iﬂlerimizle ona yaklaﬂmal›y›z
b. onun kutsall›€›na göre tam yaﬂam›ﬂ bir kurtar›c› arac›l›€›yla ona
yaklaﬂmal›y›z
c. yaﬂad›€›m›z yolda devam etmeliyiz

Aﬂa€›daki sorular› dersten ö€rendi€iniz bir kaç sözle cevapland›r›n›z:
6. Adem ile Havva günah iﬂledikten sonra örtünmeleri için Tanr› onlara ne
yapt›? ..........................................................................
7. Hangi peygamber günahlar›m›z için ac› çekerek ölecek olan birisinden söz
etmiﬂtir? .......................................................................
‘Evet’ veya ‘hay›r’ olarak cevapland›r›n›z.
8. Nuh gemisini, Tanr›’n›n hükmünden kurtulmak için inﬂa etti.
...................................................
9. Tanr› ile bar›ﬂmam›z için günah iﬂlememiﬂ ve günahlar›m›z u€runa kurban
olmuﬂ bir kurtar›c›ya muhtac›z. .......................................
10. Bu kimse, Nuh ailesinin s›€›nd›€› gemi gibi, insanlar›n s›€›nacaklan kiﬂi
olmal›. ..........................................................................
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DOKUZUNCU YOKLAMA - Eﬂsiz Kurtar›c›
Aﬂa€›daki do€ru olan cümle hangisidir?
1. a.
b.
c.
d.
2. a.
b.
c.
d.
3. a.
b.
c.
d.
4. a.
b.
c.
d.
5. a.
b.
c.

Gelecek olan Kurtar›c› ‹sa idi.
Gelecek olan Kurtar›c› Yahya idi.
‹sa ö€retmen idi.
‹sa gelecek olan Kurtar›c› de€ildi.
Kurtar›c› Meryem adl› bir bakireden do€du.
Kurtar›c› do€mad› fakat gökten indi.
Kurtar›c› bir melek vas›tas›yla dünyaya geldi.
Kurtar›c› bakire olmayan bir kad›ndan do€du.
Kurtar›c› Nas›ral› kasabas›nda do€du.
Kurtar›c›n›n nerede do€aca€›n› kimse bilmedi.
Kurtar›c›n›n Beytlehem kasabas›nda do€aca€› önceden bildirildi.
Kurtar›c› Kudüs'te do€du.
‹sa rahat bir hastahanede do€du.
‹sa do€du€u zaman yumuﬂak bir yatakta yatt›.
‹sa do€du€u zaman handa kald›.
‹sa do€du€u zaman bir yemlikte yatt›.
Yahya kendini Kurtar›c› olarak ilan etti.
Yahya ‹sa'y› dünyan›n günah›n› kald›ran Tanr› kuzusu olarak
halka tan›tt›.
Yahya ‹sa'y› yüksek dünya adam› olarak halka tan›tt›.

Aﬂa€›daki cümlelerin baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r. Do€ru olanlara
‘evet’, yanl›ﬂ olanlara ‘hay›r’ ﬂeklinde cevap veriniz.
6. Tanr›, Kurtar›c›'n›n özelliklerini önceden bildirmekle, hem Onun için ortam
haz›rlam›ﬂ oluyordu; hem de gerçek Kurtar›c›'n›n ‹sa oldu€unu ispatlam›ﬂ
oluyordu. ...........................................
7. Tanr› herﬂeyi bilmedi€i için gelecekteki olaylar› bildirmekten çekiniyor.
......................................................
8. ‹sa, Kefernahum kasabas›nda bir çok hastalar› iyileﬂtirdi. ................,.......
9. ‹sa'n›n hayat› hakk›nda yüzlerce y›l önce ayr›nt›l› bilgi verilmemiﬂtir.
........................................
10. Eski Ahit, Tevrat ile Zebur'u içine alan Tanr›’n›n vahiy etti€i kitab›, Kutsal
Kitap't›r. .............................................
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ONUNCU YOKLAMA - Eﬂsiz Kurtar›c›
Aﬂa€›daki do€ru olan cümle hangisidir?
1. Eski Ahit'te ‹sa'n›n ölümü ve diriliﬂiyle ilgili:
a. 100 kadar peygamberIik vard›r
b. çok say›da peygamberIik vard›r
c. 5 kadar peygamberIik vard›r
d. 25 kadar peygamberlik vard›r
2. ‹sa'ya yap›lan ihanetten al›nan 30 parça gümüﬂ:
a. bal›kç›ya verildi
b. emanetçiye verildi
c. çömlekçiye verildi
d. bekçiye verildi
3. ‹sa haç üzerinde ölmekte oldu€u zaman:
a. «Sizlerden nefret ediyorum» dedi
b. «Sizleri hüküm gününde hükmedece€im» dedi
c. «Ey Baba onlar› ba€›ﬂla çünkü ne ettiklerini bilmiyorlar» dedi
d. «Keﬂke buradan kaçsayd›m» dedi
4. Askerler ‹sa'n›n gömle€ini:
a. dört parçaya ay›r›p aralar›nda paylaﬂt›lar
b. kur'ay› kazanan askere verdiler
d. fakirlere verdiler
d. baﬂkahine verdiler
5. Kurtar›c›n›n susuzlu€u için:
a. sirke verdiler
b. ﬂarap verdiler
c. çay verdiler
d. su verdiler
Aﬂa€›daki cümlelerin baz›lar› do€ru baz›lar› ise yanl›ﬂt›r. Do€ru olanlara
“evet”, yanl›ﬂ olanlara “hay›r” ﬂeklinde cevap veriniz.
6. Baﬂkahinler ve ihtiyarlar ‹sa'y› çok seviyorlard›.
..................................................
7. ‹nsanlar›n günahlar› ‹sa'n›n üstüne yüklenince Kutsal Tanr› ‹sa'ya s›rt çevirdi.
.....................................
8. ‹sa'n›n ölümden dirilece€i daha olaydan 700 y›l önce ‹ﬂaya taraf›ndan
bildirilmiﬂtir. .......................................
9. Rab Tanr› hepimizin suçunu ‹sa'n›n üzerine koydu.
.........................................................
10. Günahlar›m›z›n ba€›ﬂlanmas› için ‹sa'n›n isminde tövbe etmeliyiz.
..................................................
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ON B‹R‹NC‹ YOKLAMA - Günah
Aﬂa€›daki do€ru olan cümleyi iﬂaretleyiniz.
1. ........................ sizin baﬂ düﬂman›n›zd›r.
a. hastal›k
b. günah
c. keder
2. Günah ........................
a. hata yapmakt›r
b. kötü al›ﬂkanl›klard›r
c. kutsal Tanr›’ya lay›k olmayan herﬂeydir
3. Günah›n cezas› ...............
a. sadece fiziksel ölümdür
b. cehennem de geçici olarak cezaland›r›lmakt›r
c. ateﬂ gölüne at›l›p sonsuzluklara kadar Tanr›’dan ayr›lmad›r
4. Günahs›z tek kiﬂi ...............
a. adem'dir
b. ‹brahim'dir
c. Kurtar›c› ‹sa'd›r
5. Davut Peygamber ....................,
a. kusursuz bir adamd›
b. bir günahkârd›
c. bir melekti

Aﬂa€›daki sorular› dersten ö€rendi€iniz bir kaç sözle cevapland›r›n›z.
6. Günahlar›m›z›n affolunmas› için u€rumuza kim kurban olmuﬂtur?
.......................................
7. Kutsal olup günaha bakm›yan kimdir?

.......................................

8. Tanr› taraf›ndan nas›l kabul edilebiliriz?

.......................................

‘Evet’ veya ‘hay›r’ ﬂeklinde cevapland›r›n›z.
9. ‹sa Mesih'i kurtar›c›m›z olarak yürekten kabul etti€imiz takdirde, Tanr› bizi
affedece€ini söyler.
.......................................
10. Herkes günah iﬂlemiﬂtir.
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.......................................

ON ‹K‹NC‹ YOKLAMA - ‹badet ve ‹yi ‹ﬂler
Aﬂa€›daki do€ru olan cümle hangisidir?
1. ‹badet .......................... olmal›d›r.
a. her puta
b. her insana
c. kurtar›c›'y› gönderen Tanr›’ya
2. Tanr› ﬂu duaya karﬂ›l›k verir:
a. Tanr›m! Günahkara karﬂ› merhametli ol
b. Tanr›m! Beni zengin et
c. Tanr›m! Büyük bir lider olmama yard›m et
3. Kurtuluﬂumuz ..............,.....
a. Tanr›’n›n merhametini imanla kabul etmekle mümkündür
b. iyi iﬂlerimizin çoklu€u ile mümkündür
c. ibadetimizin çoklu€u ile mümkündür
4. Günahlar›m›z›n aff› .....................
a. çal›ﬂmam›zla elde edilebilir
b. para ödememizle elde edilebilir
c. bedava bir hediyedir
5. Kurtar›c› hayat›n›z›n yöneticisi oldu€u zaman ..............
a. O'nu memnun k›lmak için O'na hayat›n›z› vakfetmelisiniz
b. hayat›n tad›n› ç›karmak isteyeceksiniz
c. fazla para isteyeceksiniz
Aﬂa€›daki sorulara dersten birkaç kelime ile cevap veriniz.
6. Tanr› bugün ne sunar? .........................................
7. Tanr› taraf›ndan kabul edilmenin tek yolu nedir? ...................................
8. Kurtar›c› ‹sa'y› kabul etti€im zaman ne yapmal›y›m? .............................
‘Evet’ veya ‘hay›r’ ﬂeklinde cevapland›r›n›z.
9. ‹nsanca bilinmiﬂ en etkili kuvvetlerden biri ibadettir. .............................
10. Kurtar›c› Tanr› ile insan aras›ndaki tek arac›d›r. .....................................
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ON ÜÇÜNCÜ YOKLAMA - Gelecekteki Olaylar
Aﬂa€›daki do€ru olan cümle hangisidir?
1. Kurtar›c› ‹sa .................... için geri dönecektir.
a. tüm günahkârlar
b. dua edip iyi iﬂlerde bulunan tüm insanlar
c. kendisine tüm inananlar
2. Cennet .................. yeridir.
a. alem
b. selamet, sevinç, neﬂe ve mutluluk
c. insani arzulann tatmin
3. Yüce Beyaz Taht'›n önünde toplanacak olanlar ............... gidecektir.
a. cennet'e
b. cehennem'e
c. dünyaya
4. Gelece€i bilen tek kiﬂi ..................
a. Tanr›’d›r
b. melektir
c. insand›r
5. Cehennem................... yeridir.
a. neﬂ'e ve memnunluk
b. ac›, ›st›rap, ateﬂ, azap
c. geçici cezaland›rma
Aﬂa€›daki sorular› dersten ö€rendi€iniz bir kaç sözle cevapland›r›n›z.
6. Cehenneme gidecek olanlar, orada ne kadar müddet kalacaklar?
........................................
7. Ebediyet yerini ne zaman seçmeliyiz?
........................................
8. Kurtulmak için kime inanmal›y›z?
........................................
‘Evet’ veya ‘hay›r’ ﬂeklinde cevapland›r›n›z.
9. Kurtar›c› ‹sa'y› kabul edenlerin hepsi Büyük Beyaz Taht'›n önünde
yarg›lanacaklar m›? ........................................
10. Kurtulmak için, ölmeden önce ‹sa'y› kurtar›c›m›z olarak kabul etmeliyiz.
........................................
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ON DÖRDÜNCÜ YOKLAMA - TekYol
Aﬂa€›daki do€ru olan cümle hangisidir?
1. Cennet'e ve Tanr›’ya ulaﬂabilmemizin tek yolu ............
a. duad›r
b. hay›r iﬂleridir
c. Hz. ‹sa'd›r
2. ﬁeytan senin; .................. seçmeni ister.
a. Hz. ‹sa'y› Kurtar›c› olarak
b. ebedi ölüme, cehennem'e giden yolu
c. cennet yolunu
3. Kurtar›c› ‹sa........................ için yaraland›.
a. bizim günahlar›m›z
b. kendi günahlar›
c. Tanr› taraf›ndan terkedildi€i
4. ‹sa Mesih yeryüzüne, .......................... için geldi.
a. sadece bir peygamber görevini yapmak
b. maruz kalaca€›n›z cehennem azab›n› ölümüyle kald›rmak
c. herhangi bir din kurmak
5. Kurtuluﬂ için karar verece€iniz zaman; ..................
a. maddi veya manevi bir tak›m güçlükleri düzeltti€iniz zamand›r
b. ihtiyarlad›€›n›z zamand›r
c. ﬂimdi Tanr›’n›n sözunu duydu€unuz zamand›r
Aﬂag›daki sorulara dersten b›rkaç kelime ile cevap veriniz.
6. Tanr› hangi yolu seçmenizi ister? ........................................
7. Kim sizin ebedi ölüm yolunu seçmenizi ister? ........................................
8. Yolunuzu seçmekte karar› kim vermeli? ........................................
‘Evet’ veya ‘hay›r’ ﬂeklinde cevapland›r›n›z.
9. Tanr› birdir. ........................................
10. Sen bu halinle cennete gitme€e lây›k m›s›n?
........................................
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Sevgili okuyucu,
ﬁimdi bu kurﬂu bitirdi€in için sana birkaç soru sormak istiyorum:
1. Hayat›nda, kendini suçlu, günahkâr gördü€ünüz zamanlar oldu mu?
Cevap: ........................................
2. ‹sa Mesih'in senin için öldü€üne, günahlar›n›z› yüklendi€ine ve tekrar
dirilip seni kurtarmak gücünde oldu€una, kalpten iman ettiniz mi?
Cevap: ........................................
3. ‹ﬂledi€iniz günahlar›n aff› için ‹sa Mesih'e güvenip O'na iman ettiniz mi?
Cevap: ........................................
4. Sonu olarak dirilen ve sonsuzca diri olan ‹sa Mesih'i kendi kurtar›c›n ve yol
göstericin olarak kabul ettiniz mi? Zira bu karar›n pekçok önemli oldu€una
inan›yoruz.
Cevap: ........................................

Sorular cevapland›r›ld›ktan sonra aﬂag›daki
yere ad›n›z› ve adresinizi okunakl› bir ﬂekilde yaz›n›z.

Ad› ve soyad› :
Sokak:
ve No:
Posta Kodu:
ve ﬁehir:
Yaﬂ:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cevaplar›n›z› gözden geçirmek için bize gönderebilirsiniz. Cevaplar›n›z›n
do€ru olup olmad›€›n› size karﬂ›l›ks›z bildirece€iz. Ayr›ca sorular›n›z› ya da
düﬂüncelerinizi aﬂa€›daki adrese yazabilirsiniz. Size cevap vermeye
çal›ﬂaca€›z:

Info/Contact
Postbus 54234
3008 JE Rotterdam- NL

