
 
 

 
 

YOLCULUK HAKKINDA DÜŞÜNCELER 
 
 
 

GÖRÜŞLERİ PAYLAŞMA REHBERİ 
BÖLÜMLERİ  YENİDEN GÖZDEN GEÇİREN 

SORULAR 
 

 
 
 
 
 
Bu bölümde yer alan, düşünceleri harekete geçiren sorular, Kutsal Yazılar’da yaptığınız 
yolculuktan en üst seviyede yarar sağlamanız için tasarlanmıştır. Peygamberlerin 
mesajındaki temel çağrıyı hatırlıyor musunuz? Bu mesaja inanıyor musunuz? Tanrı’nın 
öyküsünü diğer insanlara yeniden anlatmak için hazırlıklı mısınız? Bu son bölü 
üzerinde düşünmeniz, bu soruları net bir şekilde ve güven içinde yanıtlamanızı mümkün 
kılabilir. 
 
 
 
Bölümü yeniden gözden geçiren bu soruları hiç çekinmeden fotokopi olarak 
çoğaltabilirsiniz. Bu sorular, kişisel düşünceleriniz ya da arkadaşlarınız ile birlikte 
yapacağınız küçük grup çalışmalarında, sınıflarda, hapishanelerde, evlerde ya da hatta 
bir mektuplaşma kursunda bile kullanılabilirler. 
 
 
“Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi, sına beni, öğren kaygılarımı….ve bana sonsuz yaşam 
yolunda öncülük et!”  (Mezmur 139:23-24)   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1 GERÇEĞİ SATIN AL 
 

1. Dünya üzerinde var olan 10.000 din arasında, gerçeği yanlıştan ayırt etmek 
mümkün müdür? Bu konu ile ilgili kişisel görüşünüzü paylaşın. (Sayfalar 5-6) 

 
2. Kutsal Kitap tarihte, tüm zamanların en çok satan ve en fazla dile çevrilen 

kitabıdır. Sizin düşüncenize göre, Kutsal Kitap’ın bu kadar rağbet görmesinin 
nedeni nedir? (Sayfa 6) 

 
3. Kutsal Kitap’ın ayetleri hakkında Kur’an’ın söylediği üç şey nedir, belirtin. 

(sayfa 8) 
 

4. Kendinizi tehlikeye atmadan bir insana güvenebilmeniz için neyi bilmeniz 
gerekir? (sayfa 9) 

 
5. Sizce, sonsuzluğu nerede geçireceğinizi bilmeniz mümkün müdür? Yanıtınız 

ile ilgili açıklama yapın. (sayfalar 13-14) 
 

KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 
 

Süleyman’ın Özdeyişleri  23:23 ayetini açıklayın. “Gerçeği satın al ve satma; bilgeliği, 
terbiyeyi, aklı da.” (sayfalar 5,14) 
 
 
 

2 ENGELLERİN ÜSTESİNDEN 
GELMEK 

 
1. Serlock Holmes, Dr.Watson’a, “Görüyorsun, ama dikkatle bakmıyorsun, yani 

gözlemiyorsun” dedi. “Görmek” ve “Gözlemek” arasındaki fark nedir? (16) 
2. İyi eğitim görmüş kişilerin dünyanın en çok satan kitabını anlamak için 

zamanları olmadığına ilişkin ileri sürecekleri üç bahaneyi bir listede sıralayın. 
Sizce, bu bahaneler geçerli midirler? (15-27) 

3. Kutsal Kitap’ın mesajına inandıklarını ileri süren bazı kişilerin yaşadıkları 
utanç veren yaşam biçimleri nedeni ile Kutsal Kitap’ın mesajını reddetmek 
doğru mudur? Sizin konumunuzu açıklayın. (17-18) 

4. İnsanların Kutsal Kitap’ı anlamarlına yardımcı olabilecek yönlendirici üç 
ilkeyi belirtin. (25) 

5. Kutsal Kitap’ın neden Eski Antlaşma’yı ve Yeni Antlaşma’yı içerdiğine ilişkin 
bir ya da iki neden söyleyin. (25-27) 

 



KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 
 

Hoşea 4:6 ayetini açıklayın: “Halkım, bilgisizlikten yok oldu.” (15) 
 
 
 
 
 

DEĞİŞTİRİLDİ M YOKSA KORUNDU 
MU? 

 
1. Kur’an’a göre Tanrı, Kutsal Kitap ayetlerini insanlığa hangi amaç ile açıkladı? (Tevrat, 

Mezmurlar, Müjde) (29) 
2. Kutsal Kitap’ın değiştirildiğini iddia eden birine düşünceleri harekete geçiren hangi üç 

soruyu sorabilirsiniz? (30-31) 
3. Pek çok bilgin Kutsal Kitap’ın tarihin en iyi belgesel metni olduğunu düşünür. Siz de 

onlar ile aynı fikirde misiniz? Konumunuzu açıklayın. (34-35) 
4. Bir Kutsal Kitap el yazması ile bir Kutsal Kitap çevirisi arasındaki fark nedir? (35-36) 
5. İnsanların Kutsal Kitap’a kayıtsız kalmaları ile ilgili iki ya da üç gerçek neden gösterin. 

(37-39) 
 

SİZİN SÖZCÜKLERİNİZ İLE 
 

Luka 16:31 ayetini açıklayın.”Eğer Musa ile peygamberleri dinlemezlerse, ölüler arasından 
biri dirilse bile ikna olmazlar.” (38-39) 
 
 
 
 

4 BİLİM VE KUTSAL KİTAP 
 
 

1. Son yüz yıllarda modern bilim tarafından onaylanmış ama Kutsal Kitap’ta binlerce 
yıl önce duyurulmuş olan üç bilimsel gerçeği adlandırın. (41-43) 

2. Kutsal Kitap, körü körüne bir iman mı yoksa zihinsel bir iman mı talep eder? 
Yanıtınızı açıklayın. (43-44) 

3. Tarih ve arkeoloji Kutsal Kitap’ın doğruluğunu nasıl onaylarlar? (44-46) 
4. Sure 2:23’de belirtilen Kur’an’a özgü meydan okuma neyi kanıtlar? Açıklayın. (47-

48) 
5. Bilim, arkeoloji ve şiir tek başlarına, kaynak gösterilen “kutsal kitabın” Tanrı’nın 

esinlediği Söz olduğunu kanıtlayabilirler mi? Konumunuzu savunun. (46-48) 
 

KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 
Eyüp 38:4 ayetini açıklayın. “Ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin? Anlıyorsan 
söyle.” (40) 
 



 

5 TANRI’NIN İMZASI 
 

1. Kutsal Kitap’ın geçmiş,bugün ve gelecek hakkında bildirdiklerinin doğru oldukları 
konusunda emin olabilir miyiz? Açıklayın. (49-50,57) 

2. Kutsal Kitap’ta bulunan ön bildiriler ile büyücüler, falcılar ve medyumların ön 
bildirileri arasındaki fark nedir? (50) 

3. Dünyasal tarihin tam olarak gerçekleştiğini onayladığı Kutsal Kitap’ta yer alan bir 
peygamberlik söyleyin. (50-56) 

4. Kutsal Kitap’ta, peygamberliğin amacı nedir? (57) 
5. “Tanrı’nın İmzası” peygamberliği hangi şekilde gerçekleşmiştir? (49-50,57-58) 

 
KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 

 
Yuhanna 13:19 ayetini açıklayın. “Size şimdiden, bunlar olmadan önce söylüyorum ki, bunlar 
olunca, benim O olduğuma (Ben olduğuma) inanasınız.” (57) 
 
 
 
 

6 TUTARLI TANIKLIK 
 

1. Sizce, doğruyu gerçeklemek için tek bir insanın tanıklığı neden yeterli değildir? (60) 
2. Her yerdeki herkese Tanrı hakkında verilmiş olan iki “tanıklık” nedir? (60) 
3. Tanrı’nın, insanlığa vermek için kullandığı on kişinin adlarını yazın. (62) 
4. Bir tanığın güvenilirliği nasıl kontrol edilebilir? (63) 
5. Gerçek bir peygamberi sahte bir peygamberden nasıl ayırt edebiliriz? (64-67) 

 
 

KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 
 

Matta 7:15-17 ayetlerinin yorumunu yapın. “Sahte peygamberlerden sakının. Onlar size kuzu 
postuna bürünerek yaklaşırlar, ama özde yırtıcı kurtlardır. Onları meyvelerinden 
tanıyacaksınız….Her iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaç ise kötü meyve verir. 
 
 
 

7 TEMEL 
 

1. İsa’nın Dağdaki Vaaz’ında, bilge ve akılsız adam arasındaki fark neydi? 
Temeller,binalar ve inançlar için neden çok önemlidirler?  (68-69) 

2. Yaratılış (başlangıç anlamına gelir) kitabı yaşamdaki pek çok büyük gizeme yanıt 
sağlar. Yaşamdaki bazı büyük sorular nelerdir? (69) 

3. Bir öykü anlattığımız zaman,öyküye nereden başlarız? Neden? (70) 



4. Tanrı’nın açıklanmış olan gerçeği, bitkiler ve embriyolar ile hangi şekilde 
kıyaslanabilir? (70-71) 

5. Yazarın Lübnan’daki arkadaşı, Kutsal Kitap’ı kendi başına çalıştığı zaman ne keşfetti? 
(72) 

 
 

KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 
 
 

Tanrı’nın Yeşaya 55:9 ayetindeki beyanını özetleyin. “Çünkü gökler nasıl yeryüzünden 
yüksekse, yollarım da sizin yollarınızdan, düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.” (73) 
 
 
 
 

8 TANRI NASIL  BİRİDİR 
 

1. Sizin düşüncenize göre, Tanrı, Varlığını kanıtlamak için neden Kitabının ilk 
bölümünde hiç bir girişimde bulunmuyor? (77-79) 

2. Melekler kimlerdir ve Tanrı onları neden yarattı? (81) 
3. Tanrı tektir, ancak bu durumda aynı anda birden fazla yerde nasıl bulunabilir? (80,82-

83) 
4. Tanrı’nın kişiliği ve karakteri hakkında bilgi sahibi olmamız bizim için neden 

önemlidir? (84) 
5. Tanrı’nın, yaratılışın altı gününde sergilediği altı karakter özelliğini (niteliğini) bir 

listede sıralayın. (84-90) Bu gün, bu altı özellik içinden özellikle bir tanesi için  
O’na teşekkür edebileceğiniz özellik hangisidir? Neden? 

 
KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 

 
Mezmur 33:9’u açıklayın. “O söyleyince her şey var oldu; O buyurunca her şey belirdi.” (86) 
 
 
 
 

HİÇ  KİMSE  O’NA  BENZEMEZ 
 

1. Yaratılış’ın ilk bölümünde tek olan Tanrı, Kendisini “Bizim” ve “Biz” gibi 
çoğul şahıs zamirleri ile tanıtır. Bu konu ile ilgili en iyi açıklamanın hangisi 
olduğunu düşünüyorsunuz? (91-94) 

2. Günlük yaşamdaki birde-üç beraberlikleri bize, Yaratıcımızın karmaşık 
doğasını daha iyi anlamamız için yardımcı olabilirler mi? Açıklayın. (95-96) 

3. “Tanrı Oğlu” teriminin neyi ima etMEdiğini belirtin. (98-99) 
4. Kutsal Yazılar’ın, Kutsal Ruh hakkında açıkladıkları üç şeyi yazın. (99-100) 
5. Tanrı’nın bilinemeyen bir güç olduğuna ilişkin rağbet gören kavram ile 

Tanrı’nın Kutsal Kitap’ta yer alan tanımı arasındaki fark nedir? (102-104) 



 
KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 

 
Mezmur 9:10’u açıklayın. “Seni tanıyanlar sana güvenir; çünkü sana yönelenleri hiç terk 
etmedin ya RAB!” (102) 
 
 
 
 
 

10 ÖZEL  BİR  YARATIK 
 

1. İlk erkek ve kadın “Tanrı’nın benzeyişinde” yaratıldılar. Bu ifadeyi onaylayan üç 
insan özelliğini isimlendirin. (105-106) 

2. Tanrı, göğü ve yeri hangi “malzeme” ile yarattı? İlk insanı ne ile yarattı? (106) 
3. Tanrı’nın, hangi büyük iki amaç ile insanları yarattığını belirtin. (108,113-115) 
4. Aşırı hangi iki tutum kadınları alçaltır ve Tanrı’nın insanlık hakkındaki tasarısına karşı 

gelir? (111) 
5. Yaratılışın yedinci gününün önemi nedir? (116) 

 
KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 

 
 
Yuhanna 8:35 ayetini açıklayın. “Köle, ev halkının sürekli bir üyesi değildir, ama oğul sürekli 
üyesidir.” (114) 
 
 
 

11 KÖTÜ’NÜN  GİRİŞİ 
 
 

1. Tanrı’nın yaratmış olduğu her şey kusursuzluk derecesinde iyiydi. O zaman Şeytan ve 
günah nerede ortaya çıktılar? (117-118) 

2. Tanrı’nın peygamberleri, günah hakkında bir çok net tanımlar yaparlar. Bu 
tanımlardan birini seçin ve sonra onu kişisel bir öykü ile örneklendirin. (118-119) 

3. Kutsal Kitap’ta cehennemi tanımlamak için hangi sözcük-resim kullanılır? (120) 
4. Şeytan’ın hedeflerinden biri nedir? (120-121) 
5. RAB, insana, iyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yediği takdirde ne 

olacağını söyledi? (121) Buna karşılık, Şeytan ne söyledi? (123) 
 

KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 
 

Yakup 2:19 ayetini açıklayın. “Sen, Tanrı’nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun. Cinler 
bile buna inanıyor ve titriyorlar!”  (124) 
 
 
 



 

12 GÜNAH  VE  ÖLÜM YASASI 
 

1. Ölümü tanımlayan en iyi sözcük hangisidir? Kırılmış bir dal bu tanımı nasıl 
resmeder? (127) 

2. Tanrı, Adem’e: “İyilik ve kötülük ağacının meyvesinden yediğin gün 
kesinlikle ölürsün” dedi. (Yaratılış 2:17) Adem, yasak meyveden yediği gün 
hangi şekilde öldü? (128,130) 

3. Adem’in günahı, sizi ve ailenizi nasıl etkiledi? (128-130) 
4. Adem’in tek günahının sonucu olarak insan soyuna yayılan ölümün üç şeklini 

isimlendirin. Bu ölüm şekillerinden hangisi en korkuncudur? (128-130) 
5. Günah ne şekilde utanç üretir? (131-132) 

 
KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 

 
 
Hezekiel 18:20 ayetinde belirtilen günah ve ölüm yasasını açıklayın. “Ölecek olan, günah 
işleyen kişidir.”  (133) 
 
 
 

13 MERHAMET VE  ADALET 
 

1. İnsan, Tanrı’nın yapamadığı neyi yapabilir? (134) 
2. Zihinde canlandırılan mahkeme olayında, yargıcın merhameti, adaletine nasıl 

tezat oluşturdu? (135-136) 
3. Tanrı, merhamet göstermek için adaletinden neden ödün veremez? (136-137) 
4. Tanrı, Adem ve Havva’nın ne yaptığını zaten biliyordu, o zaman neden onlara 

ne yaptıklarını sordu? (139) 
5. Tanrı, Adem’i neden tüm insanlığı günah ve ölüm yoluna yönlendirmekten 

sorumlu tuttu? (139-140) 
 
 
 

KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 
 
 

 Mezmur 89:14 ayetini açıklayın. “Tahtın adalet ve doğruluk üzerine kurulu, sevgi ve sadakat 
önün sıra gider.”  (136) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

14 LANET 
 

1. “Yılanın” önemi nedir ve Tanrı onu neden lanetledi? (141-142) 
2. Vaat edilen “Kadının Soyu” kimdir? Bu terimin kendine özgü eşsizliği nedir? 

(143) 
3. Lanetin dünyamızı nasıl etkilediği konusunda bazı örnekler verin. (144-145) 
4. Üzüntü, acı çekme ve ölüm Tanrı’nın, yaratılışı için tasarlamış olduğu orijinal 

planın normal bir bölümü müdür? Açıklayın. (144-146) 
5. Adem ve Havva günah işledikten sonra, utandılar ve çıplaklıklarını örtmek için 

kendilerine incir yapraklarından giysiler yaptılar. Tanrı, onların bu çabalarını 
kabul etti mi? Tanrı, utançlarını örtmeleri için, onlara ne sağladı? (146) 

 
KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 

 
Yaratılış 3:21 ayetinde belirtildiği gibi, “lütuf” ne demektir, anlamını açıklayın. “Tanrı, Adem 
ile karısı için deriden giysiler yaptı ve onları giydirdi.” (146-147) 
 
 
 

15 ÇİFTE SIKINTI 
 

1. Kendimiz hakkında doğru bir görüşe sahip olmamız neden bu kadar önemlidir? 
(151) 

2. Tanrı hakkında doğru bir görüşe sahip olmamız neden bu kadar önemlidir? 
(152-153) 

3. Siz, On Buyruğun kaç tanesine eksiksiz olarak itaat ettiniz? (154-155) 
4. Örnek olarak bir aynayı kullanın ve On Buyruğun gerçek amacını açıklayın. 

(156-157) 
5. Tanrı’nın gözünde, insanın “çifte sıkıntısı” nedir? (159) 

 
 
 

KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 
 
 

 
Yakup 2:10 ayetini açıklayın. “Yasa’nın her dediğini yerine getirse de, tek konuda ondan 
sapan kişi, bütün Yasa’ya karşı suçlu olur.”  (156) 
 
 
 
 
 



 
 
 

16 KADININ SOYU 
 

1. Mesih’in neden bir erkekten değil de bir kadından dünyaya gelmesi 
gerekiyordu? (160-162) 

2. Kutsal Yazılar’da, Mesih’ten neden “son Adem” ve “İkinci İnsan” olarak söz 
edildiğini açıklayın. (163) 

3. Peygamberlerin Mesih’in geleceği ile ilgili önceden bildirdikleri en az beş 
peygamberlik söyleyin. (164; aynı zamanda 55-56.sayfalara da bakınız) 

4. Melek Cebrail, Meryem’e, yeni doğacak olan çocuğunun “Tanrı Oğlu” olarak 
çağrılacağını söyledi. Luka 1:26-37 ayetlerini (sayfa 165) yeniden okuyun ve 
98 ve 99. sayfaları yeniden gözden geçirin, sonra İsa’nın neden “Tanrı Oğlu” 
olarak çağrıldığı hakkında siz kısa bir açıklama yapın. 

5. “İsa” sözcüğünün birebir anlamı nedir? (166) 
 

 
KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 

 
 
Luka 2:10-11 ayetlerini açıklayın. “Melek onlara [çobanlara]”Korkmayın!” dedi. “Size, 
bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum: bu gün size Davut’un kentinde bir 
Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir.” (168-169) 
 
 
 

17 BU  KİŞİ  KİM  OLABİLİR 
 

1. Mesih, diğer tüm insanlardan nasıl tamamen farklıydı? (170-171) 
2. Yahudi din önderleri neden İsa’yı taşlamaya kalkıştılar?  (177,182,184) 
3. İsa’nın, “bir peygamberden daha fazlası” olduğunu söyleyen kişiler ile aynı 

fikirde misiniz? Aynı fikirdeyseniz, neden? Aynı fikirde değilseniz, neden? 
(183,175) 

4. İsa’nın yaptığı işler, Onun sözlerini hangi şekilde tasdik ediyordu? (185) 
5. Cinlerin, İsa’ya, din önderlerinin gösterdiği saygıdan daha fazlasını 

gösterdikleri görüşüne katılıyor musunuz? Konumunuzu savunun. (186-187) 
 
 

KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 
 

İsa’nın, Matta 42:22 ayetinde sorduğu soruyu yanıtlayın. “Mesih ile ilgili olarak ne 
düşünüyorsunuz?O kimin oğludur?” (174-177) 
 
 
 



 
 

18 TANRI’NIN SONSUZ TASARISI 
 

1. Sizler peygamberlerden hangi şekilde daha ayrıcalıklısınız? (188) 
2. Bir şeyi ya da birini “kurtarmanın” ne anlam ifade ettiğini, bir çocuğa nasıl 

açıklarsınız? (190-191) 
3. Peygamber Davut’un Mesih hakkında önceden bildirdiği iki büyük olayı 

anlatın. (192) 
4. “Bir yumurta, bir kaya ile güreşmemelidir” diyen Wolof atasözünden hangi 

önemli dersi öğrenebiliriz? (193) 
5. Petrus, Tanrı’nın kurtuluş planının hangi kısmını anlayamadı? (194-195) 

 
 
 

KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 
 

 
 
Galatyalılar 4:4-5 ayetini açıklayın. “Zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe 
kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu’nu gönderdi.” (190) 
 
 
 

19 KURBAN  YASASI 
 

1. Adem ve Havva, ilk çocukları doğduktan kısa bir süre sonra hangi tatsız 
gerçeğin farkına vardılar? (196-197) 

2. Tanrı’nın, Habil’i ve onun sunusunu kabul etmesi ile ilgili iki ana nedeni 
söyleyin. Tanrı’nın, Kayin’i ve onun sunusunu reddetmesinin iki temel 
nedenini belirtin. (199-201) 

3. Günahlarınızı silmek için yapabileceğiniz herhangi bir şey biliyor musunuz? 
Bir günah-borcunu dualar ve iyi işler ile ödemek neden imkansızdır? (201) 

4. Tanrı, tüm günahı cezalandırmak zorundadır. Tanrı için, günahkarı 
cezalandırmadan günahı cezalandırmanın bir yolu var mıydı? (202-203) 

5. Kurban yasasının, günah ve ölüm yasasını nasıl “koz oynayarak kullandığını” 
açıklayın. (202-204) 

 
KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 

 
 
“Kefaret” sözcüğünü tanımlayın ve Tanrı’nın Levililer 17:11 ayetinde Musa’ya söylediği 
sözleri açıklayın. “Canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan 
bağışlatmanız için verdim.Kan, yaşam karşılığı günah bağışlatır.” (202-203) 
 
 



 
 

20 ÖNEMLİ  BİR  KURBAN 
 

1. Tanrı, İbrahim’in soyundan büyük bir ulus yapacağını ve onun soyuna Kenan 
diyarını vereceğini vaat etti. İbrahim’in koşullarındaki hangi olaylar görünürde 
bu iki vaadin gerçekleşmesini imkansız hale getiriyorlardı? (206) 

2. Tanrı, İbrahim’i neden doğru ilan etti? “Tanrı’ya iman etmenin” anlamı nedir? 
(207) 

3. Tanrı’nın, eski İsrail ulusu aracılığı ile Gerçeğini ve bereketlerini tüm uluslara 
ileteceğini duyurduğu üç yolu adlandırın. (210) 

4. Tanrı, İbrahim’e, oğlu İshak’ı yakmalık bir sunu olarak kurban etmesini 
söyledi. İbrahim, bu durumdayken, Tanrı’nın verdiği sözden (İshak’ın 
soyundan büyük bir ulus meydana getirmek) döndüğü sonucuna vardı mı? 
Açıklayın. (212; aynı zamanda son notlarda 188’e de bakınız.) 

5. İbrahim’in oğlu, sunağı üzerinde neden ölmedi? (213-214) 
 
 
 

KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 
 

Yaratılış 22:14 ayetini kendi anlayışınıza göre ifade edin. “İbrahim, oraya “RAB sağlar” 
adını verdi; “Rab’bin dağında sağlanacaktır” sözü bu yüzden bu gün de söyleniyor.” (214) 
 
 
 
 
 
 

21 DAHA  ÇOK  DÖKÜLEN KAN 
 

1. Fısıh öyküsünde, Mısır ülkesinde yaşayan her ev halkı ne şekilde bir ölüme 
tanık oldu? (217) 

2. Tanrı’nın, insanların tapınma çadırından öğrenmelerini amaçladığı iki önemli 
dersin adlarını söyleyin. (218) 

3. Antlaşma Sandığı neyi sembolize ediyordu? (219) 
4. Tapıma çadırı tamamlandığı zaman Tanrı, gökyüzünden ne gönderdi? (221) 
5. Perdenin amacı neydi? (220) İnsan için perdenin ötesine geçmek ve En Kutsal 

Yer’e gitmek mümkün müydü? Bunu yapabilmesi için bir yol var mıydı? 
Açıklayın. (223) 

 
KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 

 
İbraniler 9:22 ayetini açıklayın. “Kan dökülmeksizin bağışlama olmaz.” (215) 
 
 



22 KUZU 
 

1. Tanrı’nın Kitabındaki ana konu nedir? (225) 
2. Mesih’in tapınma çadırı ile ilgili sembollerin tümünü yerine getirdiğini 

biliyoruz. Bunlardan en az iki tanesini söyleyin. (226-28) 
3. Günlük yaşamdan bir örnek kullanarak “tövbe”nin ne anlama geldiğini 

açıklayın. (229-230) 
4. Tanrı, İsa hakkında başka hiç bir insan hakkında söyleyemeyeceği ne söyledi? 

(231) 
5. Kurban edilen kuzular, Tanrı’nın, insanlığın günah borcunu ödemek için 

yaptığı planın gölgelerini ve sembollerini hangi şekilde sağlamaktadırlar? 
(233-235) 

 
KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 

 
Yuhanna 1:29 ayetini açıklayın. “Yahya, İsa’nın kendisine doğru geldiğini görünce, ‘İşte, 
dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!’dedi.” (232) 
 
 
 
 
 
 

23 KUTSAL YAZILARIN  YERİNE  
GELMESİ 

 
1. “Verilmiş bir vaat bir buluttur; vaadin gerçekleşmesi ise yağmur.” Bu Arap 

özdeyişinin Tanrı’nın, yeryüzüne bir Kurtarıcı gönderme planına örnek olarak 
nasıl kullanılabileceğini açıklayın. (236) 

2. İsa, Öğrencilerine Fısıh Bayramı sırasında öldürüleceğini söyledi. Sizce Tanrı, 
Oğlu’nun neden özellikle bu zamanda ölmesini planladı? (238-239; aynı 
zamanda 216-217 sayfalarına da bakınız) 

3. İsa, Fısıh yemeği sırasında öğrencileri ile birlikteyken ekmek böldü ve elden 
ele bir kase dolaştırdı. Ekmek neyi temsil ediyordu;? Kase neyi temsil 
ediyordu? (239) 

4. Askerler O’nu tutuklamak için geldikleri zaman İsa neden Kendisini 
savunmadı? (240-241) 

5. Baş kahin, İsa’yı küfür etmekle suçladı, neden? (242-243) 
 
 

KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 
 

İbrahim’in, Yaratılış 2. bölümdeki 8. ve 14.ayetlerde bildirdiği iki peygamberliği açıklayın. 
“Yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı’nın kendisi sağlayacaktır …RAB’bin dağında 
sağlanacaktır.” (244) 



 
 

24 TAMAMI  ÖDENDİ 
 

1. Şimdiye kadar devlet tarafından desteklenmiş olan en zalim ölüm cezası nedir? 
Din ve politika önderleri İsa için hangi ölüm cezasını seçtiler? (245) 

2. Günahın neden olduğu üç ayrılık seviyesi nedir? İsa’nın, çarmıhtayken,bu üç 
seviyeyi de tecrübe ettiği düşüncesi hakkında ne hissediyorsunuz? 
(249[ölümün üç-yönlü ayrılığını yeniden gözden geçirmek için 127-
131.sayfalara bakınız]) 

3. İsa’nın çarmıhta ölmesi neden gerekliydi? (247-251) 
4. Rab İsa, bir kaç saat içinde günahkarlar için bir ceza sonsuzluğunun acısına 

nasıl katlanabildi? (249-250) 
5. Tapınak perdesinin yukardan aşağı yırtılmasının anlamı neydi? (252-253) 

 
 

KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 
 

 
Yuhanna 19:30 ayetini açıklayın. “İsa şarabı tadınca, ‘Tamamlandı!’ dedi ve başını eğerek 
Ruhu’nu teslim etti.” (250-251) 
 
 
 
 
 

25 ÖLÜM YENİLDİ 
 

1. Öğrencilerin, İsa’nın bedenini mezardan çaldıklarına ilişkin söylentiyi kim 
başlattı? Bu öyküyü neden uydurdular? (257-258) 

2. İsa’nın ölümü, gömülmesi ve dirilmesi ile ilgili olay Şeytan açısından nasıl bir 
yenilgiydi? (259-260) 

3. İsa’nın tekrar yaşama döndüğünü kanıtlamak için hangi delili sunabilirsiniz? 
(260-261)  

4. Kutsal Yazılar’da yaptığımız yolculuğun başlangıcında Tanrı’nın, yaratılış 
işini tamamladıktan sonra “dinlendiğini” gördük. Buna göre Tanrı’nın 
kurtarma işi ile ilgili hangi önemli dersi öğrenebiliriz?  (264) 

5. İsa, yaşama döndükten sonraki kırkıncı günde ne yaptı? Eğer bu konuda 
konuşmak isterseniz,  en heyecan verici bulduğunuz şey nedir? (265-266) 

 
KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 

 
1. Korintliler 15:3-4 ayetlerinin önemini açıklayın. “Kutsal Yazılar uyarınca Mesih 

günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden 
dirildi.” (259) 

 



 

26 DİNDAR VE TANRI’DAN UZAK 
OLMAK 

 
1. Tanrı, İsa’nın ölümünden ve dirilişinden önce işlenen günahları nasıl bağışladı? 

Örtülmüş günahlar ile iptal edilmiş günahlar arasındaki fark hakkında kısa bir 
açıklama yapın. (268-270; aynı zamanda 232-235.sayfalara da bakın.) 

2. İmanımızın objesi, neden imanımızın gücünden daha önemlidir? (269-270) 
3. Sizce Tanrı, insanlara sevapları günahlarından daha fazla olduğu takdirde, 

göksel Evi’ne girmelerine izin verecek mi? sizin bu “terazi kavramındaki” 
konumunuzu açıklayın. (270-271) 

4. Kutsal Kitap’a göre, bir günahkar sonsuz yargıdan nasıl kaçabilir ve Tanrı’nın 
saf ve mükemmel huzurunda sonsuza kadar yaşamak için nasıl yeterli olabilir? 
(272-273) 

5. İyi işler, neden kurtulmak için bir talep olmak yerine kurtuluşun bir 
sonucudurlar? (273-274) 

 
KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 

 
Elçilerin İşleri 16:31 ayetini açıklayın. “Rab İsa’ya iman et, kurtulursun.”  (282) 
 
 

27 AŞAMA  1: 
 

TANRI’NIN ÖNCEKİ PROGRAMI 
 

1. 27. Bölüm, gerçeği arayan bir yolcunun (285-289), çarmıha gerilen bir 
suçlunun (291-292), bir yamyam kabilesinin (292-293), intihara eğilimli bir 
genç kızın (293-294), dindar bir vatanseverin (294-295) ve adanmış bir 
Müslüman delikanlının (301-302) tecrübe ettikleri değişimler ile ilgili öyküler 
içerir. Siz kendinizi en çok hangi öykü ile özdeşleştiriyorsunuz ve neden? 

2. İsa, çarmıhtaki suçluya, “Sen bu gün Benim ile birlikte Cennete olacaksın!” 
sözünü verdi. Birinci olarak, tövbe eden bu suçlu sonsuza kadar hangi kötü 
durumdan kurtuldu? İkinci olarak ise, İsa’nın vaadine göre, öldüğü anda 
kendisini hangi yerde buldu? (291-292) 

3. Bir çocuğa adalet, merhamet ve lütuf kavramlarını nasıl açıklardınız? (296) 
4. İnsanın “çifte sıkıntısı” nedir? Tanrı’nın “çifte çaresi” nedir? (298-299) 
5. Tanrı’nın Sözü’ne göre insanlar sonsuzluğu nerede geçireceklerini bilebilirler 

mi? Öldükten sonra nereye gideceğinizi biliyor musunuz? Yanıtınızı açıklayın. 
(300-302) 

 
KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 



2. Korintliler 5:21 ayetini açıklayın. “Tanrı günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah 
sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı’nın doğruluğu olalım.” (299-300) 

 
 
 

28 AŞAMA 2: 
 

TANRI’NIN ŞİMDİKİ PROGRAMI 
 

1. Bu gün insanların çoğu neden korkunun pençesinde yaşıyorlar? (303) 
2. Kutsal Yazılar’a göre, Kutsal Ruh kimdir ve Mesih’e iman etmiş kişiler için ne 

yapar? (304-305) 
3. Tanrı’nın Ruhu’ndan doğmuş biri, günah işlemeye ve Tanrı’yı üzmeye devam 

etmek isteyecek midir? “Listeler ya da Sevgi” örneğini kullanarak, yalnızca bir 
dini izleyen bir kişi ve Tanrı ile içten bir ilişkinin gerçekten tadını çıkartan bir 
kişi arasında bulunan farkı açıklayın. (310-311) 

4. Su vaftizinin gerçek anlamı nedir? (312-313) 
5. Bir imanlının konumu ve bir imanlının koşulları arasında önemli bir farklılık 

mevcuttur. Baba/oğul örneğini kullanarak, bu farkı tanımlayın. (316-317) 
 

KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 
 

 
1. Petrus 1:16 ayetini açıklayın.”Kutsal olun, çünkü Ben kutsalım.”  (318) 

 
 
 

29 AŞAMA 3: 
 

TANRI’NIN GELECEKTEKİ TASARISI 
 

1. Tanrı’nın, Şeytan’ı ezmek ve günahı ortadan kaldırmak için tasarlamış olduğu 
planının üç aşamasını tanımlayın. (321; aynı zamanda 289.sayfaya da bakınız.) 

2. Mesih’in yeryüzüne ikinci gelişi, ilk gelişinden çarpıcı bir şekilde farklı 
olacaktır. Nasıl, açıklayın. (327-328) 

3. Mezmur 72:7-19 ayetlerini tekrar okuyun, sonra dünya krallarının ve halkının 
Kral-Mesih İsa’ya nasıl boyun eğeceklerini gösteren bazı gerçekleri bir liste 
yaparak sıralayın. (329-330) 

4. İsa Mesih’in bin yıllık egemenliği sırasında Adem’in günahı nedeni ile gelen 
lanetin çoğu kaldırılacaktır. Bu durum yeryüzü gezegeni üzerinde hangi 
olumlu etkileri sağlayacaktır? (333-334) 



5. Vahiy 20:10-15 ayetlerinin tarihte gerçekleşen en ciddi olayı belirttikleri 
fikrine katılıyor musunuz? (335-336) 

 
 

KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 
1. Yuhanna 3:2 ayetinden ne anladığınızı açıklayın. “Ne olacağımız henüz bize 

gösterilmedi, ancak Mesih göründüğü zaman O’na benzer olacağımızı biliyoruz. 
Çünkü O’nu olduğu gibi göreceğiz.” (338) 

 
 
 

30 GELECEKTEKİ  CENNETTEN 
GÖSTERİLEN  BÖLÜMLER 

 
1. Çin felsefesinde, yaşamın aslını oluşturduğu söylenen eril-dişil bir elemandan, 

“yin-yang” ‘dan söz edilir. Bu dünyasal görüş, Tanrı’nın açıklanmış gerçeğine 
hangi şekilde karşı çıkmaktadır? (339-340) 

2. İnsanların, Cennet hakkında sahip oldukları iki yanlış görüşün ne olduğunu 
belirtin. Tanrı’nın göksel evinin gerçek odak noktası nedir? (342) 

3. Yaratılış kitabında başlayan müthiş kurtuluş öyküsü, Vahiy kitabında 
sonuçlanır. Bir ya da en fazla iki dakika sürecek şekilde ( ya da yazılı olarak 
ifade etmek isterseniz, en fazla 300 kelime olarak) Tanrı’nın, çaresiz, iman 
eden günahkarları Şeytan’dan, günahtan ve sonsuz ölümden nasıl kurtardığı 
hakkındaki öyküyü özetleyin. (340,347-350) 

4. Sizce, insanlar neden “sonsuza kadar mutlu yaşadılar” şeklinde son bulan 
öykülerden hoşlanırlar? Siz sonsuza kadar mutlu yaşayacak mısınız? 
Yanıtınızın temeli nedir? (349-352) 

5. Kutsal Yazılar’da telaşsızca yapılan bu yolculuk size ne şekilde yararlı oldu?  
 
 
 

KENDİ SÖZCÜKLERİNİZ İLE 
 

Siz,Vahiy 27:21 ayetinde tanımlanan resmin hangi parçasına uyuyorsunuz, belirtin. “Oraya 
murdar hiç bir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla girmeyecek; yalnız adları 
Kuzu’nun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek.”  (352) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


