‹SA MES‹H’‹N HAYATI
(‹ncil’den Luka k›sm›)

YOKLAMA KITABI

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

Bu 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.
1. Teofilos Roma ‹mparatorlu€unun büyük bir devlet adam›yd› ............
2. Zekeriya ve Elisabet'in çocu€unun ad› ‹sa idi.

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

3. Zekeriya'n›n dili tutuldu çünkü Mele€in söylediklerine inanmad›.
.......................
4. Meryem Elisabet'in k›zkardeﬂiydi. .................
5. ‹sa'n›n Meryem'den do€mas› normal bir ﬂekilde olmuﬂtu.

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

Aﬂa€›daki sorulara do€ru cevab› veriniz.
6. Yahya kimin ruhu ve kuvvetiyle peygamberlik etti?
......................................................................................
7. Mesih hakk›nda Kitab› Mukaddes'te kaç peygamberlik vard›r?
......................................................................................
8. Mesih'in önemli iki geliﬂ nedenini yaz›n›z
......................................................................................
(O'nu yücelerden do€an güneﬂ olarak tasvir eden ayetlerde).
9. ‹sa hangi büyük peygamber ve kral›n soyundand›r?
......................................................................................
10. Mesih neden geldi? (Ayet 67-72 den cevab› bulunuz)
......................................................................................

1

‹K‹NC‹ DERS YOKLAMASI

Bu 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.
1. ‹ncil ‹sa Mesih'in do€du€u yer ve zaman› yazmaz.
2. Yeruﬂalim Davut'un do€du€u ﬂehirdir.

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

3. Yusuf ve Meryem Davut'un soyundand›r.

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

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

4. Yusuf ve Meryem her sene F›s›h bayram› için Yeruﬂalim'e giderlerdi.
.........................
5. Meryem bütün gördüklerini herkese söylüyordu

..........

Do€ru cevab› veriniz.
6. "‹sa" ad› ................................................................................. demektir.
7. ‹sa Yeruﬂalim'de ö€retme€e baﬂlad›€› kaç yaﬂ›ndayd›?
........................................................................................................
8. Melek çobanlara dedi ne söylüyordu (ayet 10)?
........................................................................................................
9. Çobanlar ‹sa'y› gördükleri zaman ne yapt›lar ?
.................................................................................................................................
10. Anna ‹sa'y› gördü€ü zaman ne yapt› (ayet 38)?
......................................................................................
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ÜÇÜNÇÜ DERS YOKLAMASI

Bu 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.
1. Yahya, Erden nehri etraf›ndak› halka günahlar›n›n ba€›ﬂlanmas› için tövbe
vaftizini vazetti.
...............
2. Vaftiz olunmak için Yahya'ya az kiﬂi geldi.

.........

3. Yeﬂaya, "Rabbin yolunu haz›rlay›n" diyen bir peygamberin gelece€ini 700
y›l önce bildirdi.
...............
4. Günah yollar›nda devam eden insanlar ateﬂte yanan saman gibidir.
................
5. ‹sa Mesih günahkâr oldu€u için vaftiz edildi ..............

Do€ru cevab› veriniz.
6. Yahya, "Benden daha güçlü Olan .......................................................................
ve ..................................................................... ile vaftiz edecek.” dedi.
7. ‹sa Yahya taraf›ndan vaftiz edildi€i zaman O'nun günahkâr oldu€unu
de€il, O'nun ............................. oldu€unu gösteriyor.
8. ‹sa Mesih, O'na düﬂmanca muamele edenlere ne dedi?
..............................................................................................................................
9. Luka ............................................................................................................. ›n
aile soyunu Davut Peygambere kadar getirmektedir.
10. Verilen soy listesindeki isimler neden mühimdir ?
..............................................................................................................................
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DÖRDÜNCÜ DERS YOLAMASI
Bu 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.
1. ‹sa Mesih hayat›nda yaln›z üç defa tecrübe olundu. ................
2. ‹sa Mesih tecrübe olundu€u zaman günah iﬂlerdi.

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

3. ‹sa Mesih kendi büyüdü€ü yer olan Nas›ra halk› taraf›ndan reddolundu.
.....................
4. ‹sa Mesih mucizelerini hiç bir zaman gösteriﬂ için yapmad›, fakat daima
muhtaç durumda olan insanlara yard›m etmek için yapt›.
.....................
5. ﬁeytan ve kötü ruhlar O'nun vadedilen Mesih oldu€unu biliyorlard›.
......................
Do€ru cevab› veriniz.
6. ‹sa Mesih her tecrübesinde ﬁeytan'a .................................................................
ile cevap verdi.
7. ‹sa Mesih'in büyüdü€ü yerin ad› ...................................... d›r.
8. "Tabiat kanunlar›n›" kim kurdu? .........................................................................
9. Tanr› ‹sa'y› ...............................................................................................................
hakk›nda vazetsin diye gönderdi.
10. Tanr›’n›n kendi kurdugu "Tabiat kanunlar›ndan" büyük oldu€una inanmak
mant›kl›m›d›r? ...............................................................
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BEﬁ‹NC‹ DERS YOKLAMASI

Bu 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.
1. Simon ‹sa'n›n sözlerine itaat etti ve mucizeyi gördü. ...................
2. ‹sa herkese yard›m etmek istemez.

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

3. ‹sa'n›n günahlar› ba€›ﬂlama gücü yoktur.

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

4. Günahlar›m›z, bizi Tanr›’dan ay›ran yüksek duvar gibidir.

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

5. Beﬂinci bölümün 33, 34, 35. ayetlerinde ‹sa bir güvey olarak
Kendisinden bahseder.
.....................
6. Beﬂinci bölümün 36 ve 39. ayetlerinde ‹sa yeni bir iman hakk›nda ö€retir
....................

Aﬂa€›daki cümleleri do€ru kelimelerle tamamlay›n›z.
7. ‹sa "Ben do€ru de€il, kisikeri .................... tövbeye ça€›rmaya geldim", dedi.
Hiç günah iﬂlemeyen varm›d›r? ............................................................
8. Yahudilerin istirahat günü ................................................. günüdür.
9. ‹sa özel olarak yetiﬂtirmek üzere kendisine 12 ö€renci seçti.
Bu ö€renciler ................................................ avc›lar› yapaca€›n› söyledi.
10. Düﬂmanlar›m›za ve bize kötülük etmek isteyenlere nas›l muamele etmeliyiz?
..............................................................................................................
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ALTINCI DERS YOKLAMASI

Bu 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.
1. Benzetme, dünyevi bir gerçe€i anlatan ruhani bir hikâyedir ..........
2. Topra€a tohum eken, ekinci benzetmesinde tohum Tanr›’n›n sözünü iﬂaret
eder. .................
3. Tanr›’n›n sözünü duyup onu yap›nca ‹sa ile ﬂahsi ve gerçek bir ilgi kurmuﬂ
oluruz. ......................
4. ‹sa'n›n tabiat kanunlar› üzerinde gücü vard›r.

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

5. ‹sa Gerasal›lar’›n memleketinde, adamdan kötü ruhlar› ç›kart›nca bütün
halk memnun olup yanlar›nda kalmas›n› istediler.
....................

Aﬂa€›daki cümleleri do€ru kelimelerle tamamlay›n›z.
6. Ölen k›z ................................................................................... n›n k›z›yd›
7. .................... seneden beri kan ak›nt›s›na tutulmuﬂ kad›n› doktorlar
iyileﬂtiremiyorlard›.
8. Romal› yüzbaﬂ›n›n hizmetçisinin iyileﬂtirilmesinden ﬂu dersi kendimize
alabiliriz: Her ﬂeyi Tanr›’dan yaln›z ......................... vas›tas›yla alabiliriz.
9. Hayat verme€e gücü olan yaln›z kim vard›r? ...............................................
10. ‹sa'n›n Vaftizci Yahya'ya verdi€i cevap ﬂu idi: .....................................
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YED‹NC‹ DERS YOKLAMASI

Bu 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.
1. ‹sa 12 ö€rencisini ‹ncil'i vaazetmek için dünyaya gönderdi.

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

2. Kral Hirodes Vaftizci Yahya'y› sevdi ve onu iyi karﬂ›lad›.

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

3. ‹sa, 5 ekmek 2 bal›kla 5000 kiﬂiyi doyurduktan sonra 12 sepet dolusu fazla
gelen ekmek ve bal›k parçalar› kald›r›ld›.
...................
4. ‹sa, mucizeyi Tanr›’n›n kuvvetiyle yapt›.

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

5. ‹sa Mesih'in gerçek bir ö€rencisi ve takipçisi olmak kolayd›r. ...............

Do€ru cevab› veriniz.
6. Petrus, ‹sa'n›n kim oldu€una dair ne cevap verdi?
...............................................................................................................
7. ‹sa'n›n görünüﬂü da€da de€isti€i zaman görünen di€er iki kiﬂi kimlerdi ?
...............................................................................................................
8. Buluttan ç›kan Tanr›’n›n sesi ne diyordu?
...............................................................................................................
9. ‹sa, kendisini takip edenlerden istedi€i ﬂeyi yaz›n›z (23-26 ayetlerde)
...............................................................................................................
10. ‹sa insanlar› mahvetme€e de€il, fakat ..................................... geldi.
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SEK‹Z‹NC‹ DERS YOKLAMASI

Bu 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.
1. Hasatta çal›ﬂacak çok iﬂçi vard›r.

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

2. Sodom, Sur ve Sayda Tanr›’n›n hükmüne u€ram›ﬂ ﬂehirlerdir.............
3. Horazin, Beytsayda, Kefarnahum üzerlerine hüküm gelece€ini ‹sa'nin
söyledi€i eski ‹srail ﬂehirleridir.
...........................
4. Tanr›, kendisinden iyi ﬂeyler dileyenlere kötü ﬂeyler verecek.
....................
5. ‹sa, d›ﬂtan iyi görünen fakat içten kötü yürek taﬂ›yanlar› suçlad›.
....................
Aﬂa€›daki cümleleri do€ru kelimelerle tamamlay›n›z.
6. ‹sa ‹ncil mesaj›n› di€er bütün ﬂehirlere iletmek için ............................. kiﬂi
gönderdi.
7. E€er hayat›m›z› kurtaracak biricik ilac› reddedersek ne olaca€›z ?
...........................................................................
8. 11. bölümün son ayetlerinde (37-54) günah› yarg›layarak hükme götüren
kimdir? ...............................................................................................................
9. Haydutlar taraf›ndan soyulup yar› ölü b›rak›lan adam›n yan›ndan geçen üç
adamdan hangisi gerçek iyi komﬂudur?
...............................................................................................................
10. ............... da kendi içinde bölünürse, onun egemenli€i ne olur?
...............................................................................................................
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DOKUZUNCU DERS YOKLAMASI

Bu 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.
1. Din ve devlet adamlar› ‹sa'y› çok sevmiﬂlerdi.

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

2. ‹ﬂledi€imiz aç›k ve gizli her günah hüküm gününde ortaya ç›kacakt›r.
..................
3. Tanr› bize olan iyiliklerini çok delillerle gösterdi.

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

4. Tanr›’n›n egemenli€i hardal tanesine benzer. ....................
5. ‹sa bütün peygamberleri hoﬂ kabul eden ve onlara iyi muamele eden ‹srail
halk›ndan çok memnundu. .....................

Aﬂa€›daki cümleleri do€ru kelimelerle tamamlay›n›z.
6. “Kim beni insanlar önünde inkâr ederse, ...........................................................
önünde inkâr edilecek.”
7. ‹sa Ferisilerin mayas›n› neye benzetiyor ?
...............................................................................................................
8. ‹sa Tanr›’n›n kanunlar›n›n anlam›n› tam olarak aç›klama€a neden
selâhiyetlidir? ........................................................................................................
9. ‹sa'n›n söyledi€i ba€ hikâyesinin ana fikri; Tanr›’n›n insana daima
...............................................................................................................
10. Tavu€un civcivlerini kanatlar› alt›na toplad›€› gibi ‹sa da Yeruﬂalim çocuklar›n› kurtarmak istedi. Fakat onlar .....................................................................
...............................................................................................................
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ONUNCU DERS YOKLAMASI

Bu 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.
1. Ünlü bilginler, ‹sa'n›n ö€retiﬂinin en yüksek ve en pratik oldu€unu kabul
ediyorlar.
...................
2. Kendimizi baﬂkalar›n›n önünde yükseltmeliyiz.

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

3. E€er Tanr›’n›n sundu€u yeni hayat› reddedersek, öteki dünyada O'nun
taraf›ndan kabul edilece€iz. ...................
4. Tanr›’n›n yolunda dikkat ve sadakatle yürümeliyiz. .............
5. Öteki dünyada cehennemden cennete geçmek mümkün olacakt›r.
............................
Aﬂa€›daki cümleleri uygun kelime veya kelimelerle tamamlay›n›z.
6. Kule inﬂa etme hikayesine göre ‹sa'n›n ö€rencisi olmaya karar vermeden
önce ne yapmal›y›z? (14. bölüm )
..........................................................................................................................
7. Para, koyun ve o€ul ne olmuﬂlard›? ..........................................................
..........................................................................................................................
8. Çarm›h yüklnmek ............................................................................. demektir.

9. "Hiçbir uﬂak iki efendiye kulluk edemez" sözü; Siz hem Tanr›’ya hem de
.......................................... hizmet edemezsiniz demektir.
10. Ziyafet verdi€imiz zaman kimleri davet etmeliyiz ?
...............................................................................................................
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ON B‹R‹NC‹ DERS YOKLAMASI
Bu 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.
1. ‹sa çocuklar› sevmiyordu.

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

2. Bize karﬂ› suç isleyenleri günde yaln›z 7 defa de€il her zaman ba€›ﬂlamal›y›z. ....................
3. ‹sa yeryüzünde hükümdarl›k kurmak için bir gün dünyaya tekrar gelecek.
...........................
4. Nuh zaman›nda insanlar çok iyi ve günahkâr degillerdi.
5. Zengin adam ‹sa'ya itaat etti.

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

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

Aﬂa€›daki cümleleri uygun kelime veya kelimelerle tamamlay›n›z.
6. ‹sa'ya teﬂekkür etmeye dönen cüzaml› ..............................................................
sayesinde kurtar›ld›.
7. Kim Tanr›’n›n Egemenli€ini,................................................. asla ona giremez.
8. Petrus, “Bak, ....................................................................................................... ve
senin ard›ndan geldik”, dedi (bölüm 18:28).
9. Tanr›’n›n dualar›m›z› cevapland›rmas› için:
a. Dua ederken Tanr›’n›n talep edilen ﬂeyi verece€inden kalben tam emin
olmal›y›z, güvenmeliyiz.
b. Cevap gelmeyecegine dair içimizde hiç ﬂüphe olmamal›d›r.
c. Hiç usanmadan duada devam etmeliyiz.
d. .............................................................................................................................
e. .............................................................................................................................
f. .............................................................................................................................
g. Talep edilen ﬂeyi Tanr›’n›n iradesine uygun oldu€una dikkat etmeliyiz.
10. ‹sa, Yeruﬂalim'e gidinci günahkârlar taraf›ndan hakaret edilerek öldürülece€ini ve üç gün sonra .............................................. ö€rencilerine söyledi
(Bölüm 18 ayet 31-34)
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ON ‹K‹NC‹ DERS YOKLAMASI

Bu 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.
1. Zakkay tövbe etmeden önce insanlara do€ru davranan bir insand›.
.................
2. Bir insan ‹sa Mesih'i takip etme€e karar verince hayat› tamamen de€iﬂiyor.
..................
3. Tanr›’n›n izzeti için kullan›lmak üzere her birimize kabiliyetler verilmiﬂtir.
..................
4. Din liderleri ‹sa'y› iyi karﬂ›lad›lar ve O'na yard›m ettiler.
5. Ebedi hayat herkese sunuluyor.

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

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

Aﬂa€›daki cümleleri uygun kelime veya kelimelerle tamamlay›n›z.
6. Nitekim ‹nsano€lu ......................... aray›p ve kurtarmak için geldi.
7. Önemli olan Tanr›’dan büyük bir kabiliyet veya iﬂ almak de€il fakat
...............................................................................................................................
8. ‹sa tap›na€a giren iki yüzlü insanlara ne yapt›? ..........................................
9. Ba€ kirac›lar› benzetmesinde mahsül toplama€a ﬂunlar gönderildi. Önce
............................................... sonra da ..............................................................
10. Ebedi hayat› nas›l alabiliriz? ...........................................................................
Bu hayatta iken bunu almak mümkün mü ? ................................................
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ON ÜÇÜNCÜ DERS YOKLAMASI

Bu 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.
1. ‹sa dediki dul kad›n hazineye adamlardan daha fazla att›.
2. ‹sa'n›n bütün sozleri Tanr›’dand›r.

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

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

3. ‹sa'n›n söyledi€i baz› ﬂeyler günlerimizde oluyor.

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

4. Tanr›’dan gelen gerçek peygamberi nas›l tan›yaca€›m›z› Hz. Davud söyledi. ..................
5. Rab ‹sa Yeruﬂalim'in Romal›lar taraf›ndan y›k›lmas›ndan bahsetmedi.
................
Aﬂa€›daki cümleleri dersten uygun kelimelerle tamamlay›n›z.

6. Yeruﬂalim'deki ‹srail tap›na€› Milâttan sonra 70 senesinde
...........................................................................................................................
7. E€er ‹sa'n›n ismi yüzünden valiler önüne götürülürsek onlara cevap için O
bize ........................................................... verecek.
8. Yeruﬂalim'deki tap›na€›n y›k›lmas›ndan baﬂka ‹sa'n›n sözünü dinleyenlerin
yaﬂad›€› ça€da yerine getirilen peygamberlik hangisidir, yaz›n›z.
............................................................................................
9. Zenginler paralar›n›n çok az bir k›sm›n› fakat yoksul kad›n bütün
............................................................. hazineye att›.
10. ‹ncil a€ac› filizlendi€i zaman yaz›n yaklaﬂt›€›n› bildi€imiz gibi ayn› ﬂekilde
savaﬂlar, k›tl›klar, ﬂiddetli depremler, salg›n hastal›klar, gökte ola€anüstü
belirtiler ve di€er baz› korkunç ﬂeyler oldu€u zaman ‹sa'n›n .............. ..........
................................................ yak›n oldu€unu bize gösterir.

Rab ‹sa bugün gelirse O'nu karﬂ›lama€a haz›r m›s›n›z?
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ON DÖRDÜNCÜ DERS YOKLAMASI

Bu 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.
1. Yahudilerin F›s›h bayram› ‹sa'n›n ölümünden bir gün önce idi.
....................
2. F›s›h bayram›, ‹sa'n›n çarm›ha gerilece€ini ve insanlar›n›n günahlar› için
kan dökece€ini temsil ediyordu.
...................
3. ‹sa'ya iman eden bir insan baﬂkalar›na yard›m ve hizmet etmelidir.
..................
4. ‹sa çarm›ha gitmemek için dua etti. .................
5. Yahuda ‹sa'n›n bir arkadaﬂ› ve ö€rencisi oldu€u halde O'nu az bir para için
ele verdi.
................
Boﬂ yerleri dersten do€ru kelimelerle doldurunuz.
6. Petrus ‹sa'y› kaç defa inkâr etti? ...................................................
7. ‹sa ö€rencileri ile son akﬂam yeme€inde ................................................. içti ve
..................................................................... k›rd› ve ö€rencilerinin de ölümünü
.................................................... üzere bunu yapmalar›n› söyledi.
8. ‹sa, günah yükünün ....................................................... dolayi bahçede Zeytin
Da€›’nda dua etti.
9. ‹sa ölümünden sonra dirilerek geldi€i yere gitti. Kendisine iman edenleri
de yan›na ...............................................................................................................
üzere .......................................................................................... tekrar gelecek.
10. ‹sa .............................................................. oldu€unu iddia etti. Elçi Pavlus da
bunu .................................................................................................................. etti.
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ON BEﬁ‹NC‹ DERS YOKLAMASI
Bu 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.
1. ‹sa, Pilatus ve Herodes taraf›ndan yarg›land›.

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

2. Yahudilerin din liderleri ve halk ‹sa hakk›nda Pilatus'a yalan ﬂeyler
söylediler. .........................
3. Pilatus ve Herodes ‹sa'da suç bulmuﬂlard›.

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

4. Roma ‹mparatorlu€unun yüzbaﬂ›s› da ‹sa'n›n do€ru bir kimse oldu€unu itiraf etti. ....................
5. ‹sa suçsuz oldu€u halde idam edildi.

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

Aﬂa€›daki cümleleri uygun kelimelerle tamamlay›n›z.
6. ‹sa'n›n sa€ ve solunda idam edilen ................................ vard›.
7. ‹sa'yla beraber idam edilen suçlulardan hangisi gibi olmak daha iyidir?
.....................................................................................................................
8. ‹sa çarmaha gerilirken kaç peygamberlik yerine geldi.
...............................................
9. ‹sa çarmaha gerilirken vuku bulan iki olay› yaz›n›z. (Ayet 44-45).
...............................................................................................................
...............................................................................................................
10. ‹sa'n›n gizli bir ö€rencisi mi yoksa O'nu arkadaﬂ ve akrabalar›n›n önünde
ikrar eden bir ö€renci mi olmam›z daha iyidir?
...............................................................................................................

ON ALTINCI DERS YOKLAMASI

Bu 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.
1. ‹sa Mesih pazar günü ölülerden dirildi.

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

2. Önce kad›nlar ve sonra binlerce insan mezar› boﬂ buldu.
3. Emmaus'a giden iki adam ‹sa'y› görmüﬂlerdi.

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

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

4. Millâttan yüzlerce y›l önce bir çok peygamber ‹sa'n›n dirilece€ini söylemiﬂlerdi. .........................
5. ‹sa bedenen dirildi€ini ispat etti.

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

Aﬂa€›daki cümleleri uygun kelime veya kelimelerle tamamlay›n›z.
6. Mezara önce kimler gitti? ................................................................................
7. ‹sa ö€rencilerini neyi ilân etmelerini söyledi? ................................................
8. Tanr›’n›n hizmetinde hayat›m›z›n tesirli ve meyvadar olmas› için neye
ihtiyac›m›z vard›r. ....................................................................................
9. ‹sa ö€rencilerine son emri verdikten sonra ne oldu?
...............................................................................................................
10. ‹sa dirilmeseydi ebedi hayata ................................................ ve hrist›yanl›k
iman .................................................. olurdu.

Not:

"‹sa'n›n diriliﬂi neden önemlidir" k›sm› çok önemlidir lütfen tekrar
okuyun.

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

