Kutsal Kitap ne ö€retiyor?
Yoklama Kitabı

Orijinal› “What the Bible teaches” 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‹ DERS YOKLAMASI
En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.
1. ‹ncil
a. 39 bölümden
b. 27 bölümden
c. 66 bölümden
d. 4 bölümden meydana ... gelmiﬂtir
2. ‹ncil'i yazanlar
a. bazen Tanr›’n›n yazmalar›n› istemedi€i ﬂeyleri yazd›lar
b. yaln›z Tanr›’n›n yazmalar›n› istedi€i ﬂeyleri yazd›lar
c. ‹sa'n›n sözlerinden baﬂka bir ﬂey yazmad›lar
d. yaln›z rüyada gördükleri ﬂeyleri yazd›lar
3. ‹ncil, Tevrat ve Zebur'un baﬂl›ca konusu
a. kilisedir
b. ﬂeriatt›r
c. ‹srail'dir
d. ‹sa Mesih'tir
4. ‹sa Mesih'in insandan ve peygamberlerden üstün oldu€unu gösteren ‹ncil
bölümü
a. Matta taraf›ndan
b. Markos taraf›ndan
c. Luka taraf›ndan
d. Yuhanna taraf›ndan ... yaz›ld›
5. ‹sa Mesih'in hayat›
a. dört ‹ncil bölümünde
b. "Elçilerin ‹ﬂleri" bölümünde
c. "Romal›lar’a Mektup" bölümünde
d. "Vahiy" bölümünde ... bulunuyor
Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.
6. ‹ncil'de size yol göstermek için nur, sizi kuvvetlendirmek için g›da, sizi
sevindirmek için teselli vard›r. ...............
7. ‹ncil'in her bir sözü Tanr›’dan vahiy olunmuﬂtur. ...............
8. ‹ncil'in son bölümünde, ‹ncil'in sözlerine söz katmaya teﬂvik eden bir ayet
vard›r. ..............
9. "Romal›lar’a Mektup" bölümü gökte, yer yüzünde ve cehennemde henüz
cereyan etmemiﬂ olaylar› anlat›yor. ...............
10. ‹ncil'in katiyen de€iﬂtirilemeyece€ine dair pek çok deliller vard›r. ..............

1

‹K‹NC‹ DERS YOKLAMASI
En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.
1. Tanr› hakk›nda bu cümlelerden hangisi do€rudur?
a. ‹radesini mütemadiyen de€iﬂtiriyor
b. Baﬂka bir yerde olmamak üzere göktedir
c. ‹nsan yüre€inde ne cereyan etti€i bilmiyor
d. Baﬂlang›c› ve sonu yoktur
2. Teslis ö€retiﬂine göre
a. üç Tanr› vard›r
b. çok Tanr›lar vard›r
c. tek Tanr› vard›r, fakat O’nun varl›€›nda üç zat mevcuttur
d. Baba Tanr›’n›n fiziki O€lu vard›r
3. ‹nanc›m›z›n sebebi ﬂu olmal›d›r:
a. O ﬂekilde büyütüldük
b. Okulda böyle ö€retildik
c. Araﬂt›r›p inanmak için yeterli sebepler bulduk
d. ‹nanmazsak büyüklerimiz bize k›zacak
4. Tanr›’n›n kutsal oldugunu söyledigimizde demek istiyoruz ki
a. O tamamen pak ve günahs›zd›r
b. insanla ilgilenmiyor
c. sonu yoktur
d. her ﬂeyi biliyor
5. Ruhülkudüs’e Tanr› denilmektedir
a. ‹braniler’e Mektup 1:8’te
b. Elçilerin ‹ﬂleri 5:3, 4’te
c. Romal›lar’a Mektup 1:7’de
d. Yuhanna 3:16’da
Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.
6. Tanr› günahtan nefret etti€i için günahkârlardan da nefret ediyor. ............
7. ‹nsan teslis’i anlayamad›€›ndan dolay› teslis ögretiﬂi do€ru olamaz.
...............
8. Tanr› Ruh olmakla birlikte ﬂahsiyet sahibidir. ...............
9. Tanr› her ﬂeyi yapabildi€i için, dilerse insan ﬂeklinde dünyaya gelebilir.
...............
10. Yarad›l›ﬂtaki muazzam düzen Tanr›’n›n mevcudiyetinin bir ispat›d›r.
...............
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ÜÇÜNÇÜ DERS YOKLAMASI
En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.
1. ‹nsan›n baﬂl›ca gayesi
a. para kazanmakt›r
b. mümkün oldu€u kadar hayat›n tad›n› ç›kartmakt›r
c. Tanr›’y› izzetlendirmektir
d. evlenip çocuk sahibi olmakt›r
2. ‹nsan›n menﬂei hakk›nda bilgi edinmek için
a. evolusyon teorisini incelememiz gerektir
b. Tevrat, Zebur ve ‹ncil'i okumam›z gerektir
c. filozoflar›n kitaplar›n› okumam›z gerektir
d. di€er insanlar›n fikirlerini dinlememiz gerektir
3. ‹nsan
a. sadece vücuttan
b. vücut ve candan
c. vücut, can ve ruhtan
d. hayat ve candan ... ibarettir
4. ‹nsan›n ruhu ona
a. nefes alma
b. Tanr› ile irtibat kurma
c. görme ve iﬂitme
d. içme ... gücünü verir
5. Adem'in günah iﬂlemesinin sonucu olarak
a. ﬁeytan cennetten kovuldu
b. Tanr› Adem'i huzurundan kovdu
c. Tanr› insan› sevmeye baﬂlad›
d. günah iﬂleme e€ilimi olmayan çocuklar do€uyor
Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.
6. Hayatta yapt›klar›ndan dolay› her insan Yarat›c›s› olan Tanr›’ya karﬂ›
sorumludur ...............
7. ‹nsan›n tekrar Tanr›’yla irtibat kurmas› imkâns›zd›r. ...............
8. Tanr›’ya itaat etmek veya etmemek için insan›n hür iradesi yoktur. .........
9. Meleklerin vücut ve canlar› var, ruhlar› yoktur. ...............
10. Herkes günah iﬂleme e€ilimiyle do€ar. ...............
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DÖRDÜNCÜ DERS YOKLAMASI
En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yazm›z.
1. Romal›lar’a Mektup 3:23
a. Tanr›’ya eriﬂmek üzere baz› kimselerin yeterli derecede iyi oldu€unu
b. herkesin günahkâr oldu€unu
c. kötü düﬂüncelerin günah olmad›€›n›
d. Adem'in Tanr›’ya karﬂ› itaatsizlik yapt›€›n› ... ö€retmektedir
2. ‹ncil günah›n
a. verdi€i ﬂartlara göre Tanr›’ya ibadet etmemek
b. yemek yemeden ellerinizi y›kamamak
c. Tanr›’ya karﬂ› itaatsiz davran›ﬂ
d. arta kalan bir ekmek parças›n› yere atmak ... oldu€u ö€retmektedir
3. Günah›n dünyaya girmesi
a. yaln›z Adem ile Havva'y›
b. yaln›z Adem, Havva ile torunlar›n›
c. yaln›z ﬁeytan›
d. bütün yarad›l›ﬂ› ... etkiledi
4. Tanr›’n›n ‹sa Mesih yoluyla sundu€u ba€›ﬂlamay› kabul etmeyip ölen insan
a. ateﬂ gölünde ebediyen kalacakt›r
b. biraz elem çektikten sonra cennette gidecektir
c. yeryüzünde iyi bir hayat yaﬂam›ﬂ olursa kurtulacakt›r
d. baﬂka bir zamanda kurtulma f›rsat›n› elde edecektir
5. Bir insan kendisini kurtarmak için Hz. ‹sa Mesih'e güvendi€inde
a. Tanr› geçmiﬂindeki günahlar›n› ona ba€›ﬂl›yor
b. Tanr› bütün günahlar›n› ba€›ﬂl›yor
c. kötü iﬂleri silmek üzere kafi miktarda iyi iﬂler iﬂlemelidir
d. sadece e€er Tanr› ona karﬂ› iyilik duyursa bütün günahlar› ba€›ﬂlanacak
Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.
6. Adem'in günah tabiat› ‹sa Mesih'ten baﬂka bütün insanlara geçti. ...............
7. ‹sa Mesih haça gerilmiﬂ olarak öldü€ü zaman her insan›n günahlar›n›n ceza
karﬂ›l›€›n› verdi. ...............
8. Günahlar›m›z›n tek cezas› cennette girmeden önce bir müddet için çekiliyor. ...............
9. Bir adam kendisini kurtarmak üzere Hz. ‹sa Mesih'e iman etti€inde
günah› yenmek için ona kuvvet veriliyor. ...............
10. Her insan günahkâr oldu€u halde baz›lar› günahtan kurtulmay› gerektirecek derecede kötü de€ildir. ..............
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BEﬁ‹NC‹ DERS YOKLAMASI
En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yazm›z.
1. ‹ncil'den baﬂka Hz. ‹sa Mesih'n›n ölümü
a. Yunanl› filozof Eflâtun taraf›ndan
b. Romal› tarihçi Tasitus taraf›ndan
c. Romal› imparator Julius taraf›ndan
d. ‹ngiliz yazan William Shakespeare taraf›ndan ... kaydedildi
2. Hz. ‹sa Mesih insanlara
a. di€er kimseler önünde zekat vermesini
b. hayat gayesi olarak mal ve mülk edinmesini
c. di€er insanlar› tenkit etmesini
d. düﬂmanlar›n› sevmesini ... ö€retti
3. Hz. ‹sa Mesih'in ölümü
a. bir yanl›ﬂl›ktan baﬂka bir ﬂey de€ildi
b. insanl›€›n kurtuluﬂu için gerekliydi
c. baﬂkas›n› Hz. ‹sa Mesih'in yerine koyan Tanr› taraf›ndan müsaade
edilmedi
d. ‹ﬂledi€i günahlardan dolay› idi
4. Hz. ‹sa Mesih vaaz etme ve ﬂifa verme iﬂine
a. 30 yaﬂ›ndayken
b. 12 yaﬂ›ndayken
c. okula gitti€i zaman
d. marangoz yan›nda çaliﬂma€a baﬂlad›€› zaman ... baﬂlad›
5. Bu cümlelerden hangisi yanl›ﬂt›r?
a. Hz. ‹sa Mesih do€madan 700 y›l önce Tevrat'ta yaz›ld›
b. Hz. ‹sa Mesih Meryem ad›nda bir bakireden do€du
c. bütün di€er insanlar gibi Hz. ‹sa Mesih Adem'in günah tabiat›n› ald›
d. Tanr›’n›n Kutsal Ruhunun kuvvetiyle bakire Meryem hamile oldu
Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.
6. Hz. ‹sa Mesih kendini kurban edip günah› kald›rmak için insan suretinde
dünyaya geldi. ...............
7. Tanr› Hz. ‹sa Mesih'in ölmesine müsaade etmedi. ...............
8. Hz. ‹sa Mesih'in ölümü günahkâr insan›n Tanr›’ya tekrar dönmesi için tek
yoldur. ...............
9. Haçta ölen ancak Hz. ‹sa Mesih olabilir, çünkü baﬂka kimse o kadar ﬂefkatli
bir ﬂekilde davranamazd›. ................
10. Hz. ‹sa Mesih'in ölümü insanl›k tarihinin en büyük facialar›ndan biridir.
....................
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ALTINCI DERS YOKLAMASI
En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.
1. H›ristiyanlar Hz. ‹sa Mesih'in ölümden dirildi€ine inan›yorlar çünkü
a. anababalar› onlara söyledi
b. okulda ögretildi
c. onlar› ikna edecek pek çok ispatlar vard›r
d. Papa böyle söylüyor
2. Dirildikten sonra Hz. ‹sa Mesih
a. beﬂ yüzden fazla kiﬂi taraf›ndan görüldü
b. yeryüzünde hiç görünmedi
c. yaln›z bir defa göründü
d. yeryüzünde üç y›l kald›
3. Gömüldükten sonra Hz. ‹sa Mesih'nin ölüsüne ne oldu?
a. ö€rencileri onu çald›
b. düﬂmanlar› onu kald›rd›
c. göge yükselip bir daha görünmedi
d. fiziksel vücud olmaktan de€iﬂip diriliﬂ vücudu oldu
4. Hz. ‹sa Mesih'in diriliﬂi
a. kendisine söyledi€i gibi Tanr›’n›n O€lu oldu€unu ispatl›yor
b. Hz. ‹sa Mesih'nin yaln›z bir peygamber oldu€unu ispatl›yor
c. Hz. ‹sa Mesih'nin bir melek oldu€unu ispatl›yor
d. Hz. ‹sa Mesih'nin bir yalanc› oldu€unu ispatl›yor
5. ‹ncil ö€retiyor ki
a. Hz. ‹sa Mesih de€iﬂiyor
b. Hz. ‹sa Mesih sadece bir adamd›r
c. Hz. ‹sa Mesih her ﬂeyi bilmiyor
d. Hz. ‹sa Mesih'nin hudutsuz bilgisi var
Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.
6. Baba Tanr› Hz. ‹sa Mesih'e "Tanr›" diye hitab ediyor. ...............
7. Hz. ‹sa Mesih Tanr›’n›n iﬂlerini yap›yor. ...............
8. Bakire Meryem'den do€madan önce Hz. ‹sa Mesih mevcut de€ildi.
.....................
9. Hz. ‹sa Mesih'nin gerçekten ölümden dirilip dirilmedi€i önemli degildir.
10. H›ristiyanlar iki veya üç tanr›ya inan›rlar. ...............
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YED‹NC‹ DERS YOKLAMASI
En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.
1. Kutsal Ruh
a. Tanr›’n›n Kendisini dünyada faal bir ﬂekilde göstermesinden bir suretidir
b. Tanr› taraf›ndan gönderilen ﬂahsi olmayan bir kuvvettir
c. evrenin enerjisinin bir parças›d›r
d. Hz. ‹sa Mesih'ten sonra gelen bir peygamberdir
2. ‹lk H›ristiyanlar Kutsal Ruh'un Tanr› oldu€una
a. tahsilsiz insanlar olduklar› için inand›lar
b. aldanm›ﬂ olduklar› için inand›lar
c. onlar›n önderlerinden birisi taraf›ndan söylendi€i için inand›lar
d. Hz. ‹sa Mesih'nin Ruhunun yapt›€› ayn› mucizeleri ve meydana getirdi€i ayn› semereyi has›l etmesinden dolay› inand›lar
3. Bunlardan hangisi Kutsal Ruh'un semeresi de€ildir?
a. sevgi
b. sab›r
c. özdenetim
d. bencillik
4. Kutsal Ruh ö€rencilere
a. Hz. ‹sa Mesih'in ölümünden 600 y›l sonra indi
b. Hz. ‹sa Mesih'in haça gerilmesinin ertesi günü indi
c. Hz. ‹sa Mesih gö€e yükseldikten az sonra indi
d. Hz. ‹sa Mesih'in haça gerilmesinden 40 y›l sonra indi
5. Kutsal Ruh'un geliﬂi ilk H›ristiyanlar›n
a. evlerine dönüp daha önce yaﬂad›klar› gibi yaﬂamalar›na sebep oldu
b. düﬂmanlar› olan Yahudilere karﬂ› savaﬂ açmalar›na sebep oldu
c. Yeruﬂalim'e yönelerek dua etmeye baﬂlamalar›na sebep oldu
d. birbirlerini hayret verici bir ﬂekilde sevmelerine sebep oldu
Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.
6.
7.
8.
9.

Kutsal Ruh Tanr›’n›n vas›flar›na sahiptir. ...............
Lütuf Kutsal Ruh'un semeresidir. ...............
Kutsal Ruh Hz. ‹sa Mesih'› izzetlendiriyor. ...............
Kutsal Ruh her insan›n hayat›na otomatik bir ﬂekilde (kendili€inden)
giriyor. ...............
10. Kutsal Ruh ﬂahsi bir varl›kt›r. ...............
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SEK‹Z‹NC‹ DERS YOKLAMASI
En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.
1. Kimin yeniden do€maya ihtiyac› vard›r?
a. ahlâks›z insanlar
b. yaln›z Tanr›’ya inanmayanlar
c. h›ristiyan memleketinde do€mayan kiﬂiler
d. herkes
2. Yeniden do€mak
a. kötü al›ﬂkanl›klar›m›z› b›rakma€a çal›ﬂmak
b. gerçek H›ristiyan ana baba'dan do€mak
c. Kutsal Ruh vas›tasiyle Tanr›’n›n bir insan›n hayat›nda yapt›€›
de€iﬂiklik
d. kiliseye veya dinsel toplant›lara gitmekle dinsel bir inanc› benimsemek
3. Bir kiﬂi ne zaman yeniden do€abilir?
a. iyi olmaya yeter çabay› sarfettikten sonra.
b. her hangi vakitte.
c. çok küçük yaﬂta.
d. kalbinde do€ru duygular olunca
4. Y›lan taraf›ndan ›s›r›lan ‹srailli
a. do€ru yemekler yemekle
b. tunçtan yap›lm›ﬂ y›lana bakmakla
c. ‹sraillilerin kamp›n›n d›ﬂ›na koﬂmakla
d. ilâç almakla ... kurtuldu
5. ‹sa Mesih'in günahkârlar için yapt›€› en önemli ﬂey
a. iyi olmak konusunda çok ö€ütler vermesiydi
b. yeniden do€abilmeleri için hayat›n› kefalet olarak feda etmesiydi
c. onlar› teselli etmesiydi
d. onlar için yeni bir din kurmas›yd›
Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.
6. Bedeni e€itmekle ve cennete lay›k bir ﬂekle sokmakla onu kurtarmak
mümkündür. ...............
7. ‹nsanlar›n tabiat itibariyle Tanr›’ya ait ﬂeyleri bilme kabiliyeti vard›r.
8. Do€as› itibariyle insan Tanr›’n›n K›rall›€›n› göremez. ...............
9. Yeniden do€uﬂtan önce herkes kendi günah istekleriyle sürükleniyor.
10. Yeniden do€uﬂtan sonra, Kutsal Ruh bir insan› etkisi alt›na al›p, o insan›
Tanr›’ya yöneltiyor. ...............
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DOKUZUNCU DERS YOKLAMASI
En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.
1. Tanr›’n›n insan› kurtarmas› gereklili€i
a. Tanr›’n›n kutsall›€› ve do€rulu€undan dolay›d›r
b. insan›n do€rulu€undan dolayd›r
c. insan Tanr›’y› sevdi€i içindir
d. Tanr›’n›n Hz. ‹sa Mesih'i ölümden kurtarmak istemesindendir
2. Hz. ‹sa Mesih
a. iyi bir örnek olmak için
b. günahkârlar›n Kurtar›c›s› olmak için
c. iyi bir hayat yaﬂamak için
d. Tanr›’n›n bir peygamberi olmak için ........... dünyaya geldi
3. Hz. ‹sa Mesih haç üzerinde öldü€ü zaman
a. günahlar›m›z›n cezas›n› kendi üzerine ald›
b. büyük bir yanl›ﬂl›k oldu
c. O'na benzer birisi O'nun yerine öldü
d. idare edemedi€i bir durum O'nu ölüme sürükledi
4. Bir kimse kurtuldu€unu
a. duygular›yla
b. yüce, göksel bir nur görmekle
c. Tanr›’n›n Kelâme ile
d. muammal› bir ses duymakla ...................... anlar
5. Bir kiﬂi kurtulduktan sonra
a. günah iﬂlemesini halâ sever
b. kendi kendini memnun etmek üzere de€il, Tanr›’y› memnun etmek
üzere yaﬂar
c. bir daha günah iﬂlemez
d. daha önce yaﬂad›€› gibi yaﬂama€a devam eder

Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.
6.
7.
8.
9.

Hz. ‹sa Mesih baça gönüllü olarak gerilmedi. ..............
Rab Hz. ‹sa Mesih'i hayat›ma kabul etmek irademin kesin bir karand›r.
‹manl›n›n “beden” denilen kötü tabiat› yoktur. ...............
Hz. ‹sa Mesih'in tekrar geliﬂinde imanl›lar günah›n mevcudiyetinden kurtulacaklard›r. ...............
10. Kurtulmak için tövbe etmek mutlaka ﬂart de€ild›r. ................
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ONUNCU DERS YOKLAMASI
En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.
1. Üst seviyede olana karﬂ› sevgi
a. inayettir
b. muhabbettir
c. tap›nmakt›r
d. merhamettir
2. "‹nayetle dolu" sözleri
a. Hz. ‹sa Mesih'yi
b. baba Tanr›’y›
c. kutsal Ruhu
d. Tanr›’n›n bir peygamberini ... tasvir etmek üzere kullan›l›yor
3. Romal›lar’a Mektup 4:4-5::
a. kurtuluﬂun çal›ﬂman›n karﬂ›lt›€› oldu€unu
b. Tanr›’n›n insanlara karﬂ› borçlu oldu€unu
c. kurtuluﬂun çal›ﬂman›n de€il, iman›n neticesi oldu€unu
d. Tanr›’n›n yaln›z günah iﬂlemeyen kiﬂileri kurtard›€›n› ... ö€retiyor
4. ‹nayet:
a. en iyisini mahkûm eder
b. en iyisini kurtar›r
c. en kötüsünü mahkûm eder
d. en kötüsünü kurtar›r
5. ‹nayet
a. hak edilen lütûf
b. kazan›lan her hangi bir ﬂey
c. hak edilmiyen lütûf
d. Tanr›’n›n gazab›
demektir
Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.
6. ‹nayetin bereketlerinden üçü kurtuluﬂ, hakl› ç›kar›lma ve Tanr›’n›n huzuruna giriﬂtir. ...............
7. ‹nsan, hüküm giyme ve ebedi ölüm müstesna, Tanr›’dan baﬂka bir ﬂey hak
edecek hiç bir davran›ﬂta bulunmad›. ...............
8. Tanr›'n›n Kutsal Yasa’n› tam olarak yerine getirebilen insanlar vard›r.
...............
9. Tanr›’n›n inayeti, Hz. ‹sa Mesih'in ölümden dolay› insan›n günah›n› örtüyor. ...............
10. Tanr› Hz. ‹sa Mesih'e inanmayanlar› bile suçsuz say›yor. ...............
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ONB‹R‹NC‹ DERS YOKLAMASI
En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.
1. ‹man elde etmek istiyen bir kimsenin
a. toplant›lara gitmesi gerekir
b. ‹ncil okumas› gerekir
c. yapabildi€i kadar iyi iﬂler yapmas› gerekir
d. dini kitaplar okumas› gerekir
2. ‹man›n gerçek dayana€› olan nokta
a. bütün peygamberlerdir
b. tövbedir
c. kendi iyi iﬂlerimizdir
d. Rab ‹sa Mesih'tir
3. Matta'n›n 8:5-10 ayetlerindeki yüzbaﬂ›
a. hizmetçinin yata€›n›n yan›na gitti€i takdirde
b. sadece bir söz söyledi€i takdirde
c. hizmetçiye dokundu€u takdirde
d. tap›na€a gidip, onun için dua etti€i takdirde ... Hz. ‹sa Mesih'in,
hizmetçisini iyileﬂtirece€ine iman etti
4. Yuhanna 6:37 ayeti Kurtar›c›n›n
a. kendisine gelen herkesi kabul etti€ini
b. kendisine gelen kötü günahkârlar› reddetti€ini
c. iyi hayat yaﬂamaya çal›ﬂm›ﬂ olanlar› kabul etti€ini
d. kötü ﬂeyleri yapm›yanlar› kabul etti€ini ... ö€retiyor
5. Hz. ‹sa Mesih'e iman etmek
a. onun bir peygamber oldu€una inanmak
b. sizi kurtaracak diye O'na güvenmek
c. bakire Meryemden do€du€una inanmak
d. onun emirlerini yerine getirmeye çal›ﬂmak ... demektir
Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.
6. Tanr›’ya güvenen hiç bir kimse hayal k›r›kl›€›na u€ramam›ﬂt›r. ...............
7. ‹braniler’e Mektubunun 12. bölümü iman eden bir çok kimselerden örnek
veriyor. ...............
8. Tanr›’n›n duaya cevap verece€ine inand›€›m›zda bir çeﬂit iman gösteriliyor.
..................
9. Do€ru olana iman etmeliyiz. .................
10. Efesliler’e Mektup 2:8 iman yoluyla, inayet taraf›ndan
kurtuldo€umuzu ö€retiyor. ...............
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ON‹K‹NC‹ DERS YOKLAMASI
En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.
1. Gerçek Kilise
a. Roma Katolik Kilisesidir
b. Gregorian Kilisesidir
c. Anglikan Kilisesidir
d. ‹sa Mesih'i seven kiﬂilerin toplulu€udur
2. 'Ekmek k›rma'
a. insanlar›n kiliseye gitmesini sa€lamak için
b. Yahuda'n›n ölümünü anmak için
c. fakirleri beslemekte yard›mc› olmak için
d. Hz. isa Mesih'in ölümünü anmak için ... yap›l›yor
3. Müﬂareketin anlam›
a. ayn› evde kalmakt›r
b. Tanr› taraf›ndan ö€retilen ruhani dersleri paylaﬂmakt›r
c. herkesin bir oldu€udur
d. her ﬂey hakk›nda ayn› düﬂüncede olmakt›r
4. Elçilerin iﬂleri 12:12-17 ayetlerinde kilisenin dualar› yoluyla cezaevinden
ç›kan kiﬂi
a. Petrus idi
b. Markos idi
c. Yakup idi
d. Roda idi
5. Hz. ‹sa Mesih hakk›nda elçilerin ö€retiﬂi bugün
a. Tevrat kitab›nda
b. Hz. ‹sa Mesih hakk›nda hadislerde
c. ‹ncil'de
d. Mezmurlar kitab›nda ... bulunuyor
Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.
6.
7.
8.
9.
10.
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Kilisenin baﬂ› Papa'd›r. ...............
H›ristiyanlar›n her hangi bir toplulu€un önemli faaliyetlerinden biri
‹ncil'i birlikte incelemektir. ...............
‹manl›lar›n toplulu€u taraf›ndan edilen duan›n özel etkisi vard›r.
Kutsal Ruh korkak ö€rencileri Hz. ‹sa Mesih'in cesur tan›klar› haline
getirdi. .................
Papazlar kilise için önemlidir. ...............

ONÜÇÜNCÜ DERS YOKLAMASI
En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.
1. Can› ile insan
a. Tanr›’y›
b. kendini
c. hayvanlar›
d. cenneti ... idrak edebiliyor
2. Ölüm an›nda kurtulmuﬂ bir kimsenin
a. can› uyuyor
b. ruhu uyuyor
c. hem ruhu hem de vücudu uyuyor
d. vücudu uyuyor
3. Günah›n cezaland›r›lmas›
a. sonsuzlu€a kadar sürer
b. k›sa bir müddet içindir
c. bin y›l içindir
d. kiﬂinin iﬂledi€i günahlara göre muayyen bir müddet içindir
4. Bir kimse
a. iyi bir hayat yaﬂamaya baﬂlad›ysa
b. herhangi din olursa olsun, o dine göre yaﬂamaya çal›ﬂt›ysa
c. Hz. ‹sa Mesih'i, günahtan kendi kurtar›c›s› olarak kabul ettiyse
d. hayat›ndaki kötü iﬂlerden daha fazla iyi iﬂler yapt›ysa ..... cennete
girecektir
5. Cennet
a. istedi€i kadar kad›nlarla seviﬂebildi€i yerdir
b. Hz. ‹sa Mesih'in huzurunda sevinçle selâmet yeridir
c. insanlar›n hayalinde bir fikirdir
d. yaln›z peygamberlerin girebildikleri yerdir
Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.
6.
7.
8.
9.
10.
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Cennette hiç üzüntü, gözyaﬂ› ve ac› yoktur. ...............
Tanr› insanlar›n cehenneme gidip gitmemelerine ald›r›ﬂ etmiyor.
...............
Sonunda cennete varan birçok yollar var. ...............
Ölüler diyar› ve ateﬂ gölü ayn› yerdir. ...............
‹mans›zlar›n ruhlar› ve canlar› öldükleri zaman ölüler diyar›na gider.

ONDÖRDÜNCÜ DERS YOKLAMASI
En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.
1. Hz. ‹sa Mesih'in gelecekte yapaca€ı ilk ﬂey
a. yeryüzünde hüküm sürmektir
b. taraftarlar›n› cennete götürmektir
c. düﬂmanlar›n›n yarg›lamakt›r
d. evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmakt›r
2. Hz. ‹sa Mesih'n›n geliﬂi
a. her an
b. yedi y›l sonra
c. bin y›l sonra
d. yetmiﬂ y›l sonra ... bekleniyor
3. Yaln›z imans›zlar
a. bin y›ll›k k›rall›€a
b. büyük Beyaz Taht yarg›lanmas›na
c. ‹sa Mesih'i karﬂ›lamak için gö€e götürülme€e ... iﬂtirak edecekler
4. Dünya
a. su ile yok edilecek
b. ateﬂle yok edilecek
c. kendi kendine patl›yacak
d. sonsuzlu€a kadar devam edecek
5. Bin y›ll›k k›rall›kta
a. hiç savaﬂ olmayacak
b. hiç günah olmayacak
c. Mesih Karﬂ›t› hüküm sürecek
d. mezarl›klar imans›zlar›n cesetlerini teslim edecek
Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.
6. ﬁeytan bin y›l ba€lanacak. ..................
7. Hz. ‹sa Mesih'i reddedenler Ateﬂ Gölünde sonsuzlu€a kadar kalacaklar.
......................
8. Büyük S›k›nt›, yeryüzünde büyük ac›lar zaman› olacak. ...............
9. Baﬂkenti Beytlehem olmak üzere Hz. ‹sa Mesih dünya üzerinde hüküm
sürecek.
....................
10. Hz. ‹sa Mesih taraftarlar› için geldi€i zaman bütün imanl›lar de€iﬂtirilecek.
...........................
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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
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