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Ders 1 
Tanrı’nın Kitabı 
 

(1) Genel vahiy nedir? 

Tanrı gerçeğini yaradılışı gözlemleyerek anlayabiliriz 

(2) Tanrı hangi şekillerde özel vahiy verdi? 

• Kutsal Kitap esinlemesi 
• İsa Mesih’in beden alıp gelmesi 

(3) Genel vahiy ile açıklanmamış fakat özel vahiy ile açıklanmış hangi gerçekler 
ortaya çıkar? 

• Tanrı’yı tarif eder.  
• Düşüşü ve günahı açıklar.   
• Tanrı ile barışmanın yolunu gösterir. 

(4) Kutsal Kitap kendisi ile alakalı hangi iddiayı öne sürer? 

Tanrı’nın Sözü olduğunu söyler. 

(5) Kutsal Kitabın gerçekten Tanrı'nın Sözü olduğunu gösteren altı neden nedir? 

• Binlerce Kutsal Kitap gerçekleri doğrulanmıştır.  
• Kutsal Kitaptaki hiçbir ifade yalanlanmamıştır. 
• Kutsal Kitap kendisiyle çelişmez. 
• Müjde, etkileri ile ispatlanmıştır.  
• Tanrı'nın Ruhu Kutsal Kitap aracılığıyla konuşur. 
• Kutsal Kitap, Tanrı ile ilişkimize rehberlik eder. 

(6) Kutsal Kitap neden “öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda 
eğitmek açısından yararlıdır”? 

Çünkü Tanrı’dan esinlenmiştir. 

(7) Kutsal Kitap, yazarların hata yapmaktan alıkonulduğuna dair bize güvence veren 
esinleme ile ilgili hangi açıklamayı verir? 

Onlar Kutsal Ruh tarafından “yöneltilen” insanlardı (2. Petrus 1:20-21). 
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(8) Tanrı'nın esinleme için kullandığı çeşitli yöntemler nelerdir? 

• Duyulabilen ses 
• Rüyalar 
• Görümler 
• Anlayış verme ve yönetme 

(9) Kutsal Kitabın esinlenmiş olması ne anlama geliyor? 

Son harfine kadar tamamıyla Tanrı’nın Sözü’dür. 

(10) Kutsal Kitabın yanılmaz olması ne anlama geliyor? 

• Yanılamaz. 
• Güvenilirdir. 
• Yanlış yönlendirmez. 

(11) Kutsal Kitabın hatasız olması ne anlama geliyor? 

Her söylediği açıklamanın hatasız olmasıdır. 
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Ders 2 
Tanrı’nın Nitelikleri 
 

(1) Bir insanın en önemli karakteristik özelliği nedir? 

Tanrı anlayışı. 

(2) Mümkün olan en ciddi hata nedir? 

Tanrı’yı yanlış tanımak. 

(3) Kutsal Yazıların Tanrı hakkındaki ilk dersi nedir? 

Herşeyi Yaradan’dır (herşeyden farklıdır). 

(4) Her bir ifadeyle eşleşen Tanrı niteliğini adlandırın: 

• Tanrı'nın neye benzediğini tarif edemeyiz: Tanrı bir Ruhtur 
• Tanrı her zaman var olmuştur: Tanrı Ebedidir 
• Tanrı kişisel olmayan bir güç değildir: Tanrı Kişiseldir 
• Tanrı'nın doğası her zaman aynı olacaktır: Tanrı Değişmez 
• Tanrı, dilediğini yapabilir: Tanrı Her Şeye Gücü Yetendir 
• Tanrı her şeyi görür: Tanrı Her Yerdedir 
• Tanrı, Oğlunu gönderdi ki merhamete erebilelim: Tanrı Sevgidir 
• Tanrı'nın doğasında üç kişi vardır: Tanrı Üçlübirliktir 
• Tanrı mutlak ahlaki mükemmelliğe sahiptir: Tanrı Kutsaldır 
• Tanrı'nın eylemleri her zaman dürüst ve adaletlidir: Tanrı Adildir 
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Ders 3 
Üçlübirlik 
 

(1) Evren, Tanrı'nın doğasını nasıl tasvir ediyor? 

Evrenin üçlü tasarımından: uzay, zaman ve madde, bunların hepsi ayrıca üç 
yön içerir.  

(2) Kutsal Kitaptaki hangi üç dayanak Üçlübirlik öğretisinin temelidir? 

• Tek bir Tanrı vardır.   
• Baba, Oğul, ve Kutsal Ruh hepsi Tanrı’dır. 
• Hepsi farklı üç Kişi olarak bir biriyle ilişki içerisindedir.  

(3) Üçlübirlik içindeki ilişki yapısı nasıldır? 

Oğul Baba’nın otoritesi altındadır, Kutsal Ruh Baba’dan gelir. Sıralama şu 
şekilde, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.  

(4) Üçlübirlik ilişkilerini yansıtması gereken bazı insan ilişkileri nelerdir? 

Aileve kilise. 

(5) Üçlübirliğe inanan biri olarak tapınmak ne anlama gelir? 

Üçlübirlik’teki her kişi tapınılmaya layıktır. Baba’ya Oğul aracılığıyla Ruh’ta 
dua ederiz ve aynı zamanda Üçlübirliğin her kişisine de dua edebiliriz.  

(6) Modalizmin hatası nedir? 

Tanrı’nın tek bir kişi olması ve farklı rollere bürünmesi. 

(7) Üç Tanrıcılığın hatası nedir? 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un farklı ve bağımsız kişiler olduğu fikri. 

(8) Boyunduruk altına girmişlikteki hata nedir? 

Üçlü Birlik'teki bir kişinin diğerinden daha aşağı olduğu fikri. 
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Ders 4 
İnsanlık 
 

(1) Hristiyanlık’ın insanlık görüşü diğerlerinden nasıl farklıdır? 

Bir Hıristiyan, İnsanın Tanrı’nın benzerliğinde yaratılmasından dolayı önemli 
olduğunu bilir. 

(2) Tanrı'nın insanlıktaki suretinin fiziksel benzerlik olmadığını nereden biliyoruz?Üç 
neden verin. 

• Tanrı bir ruhtur.  
• Tanrı'nın suretlerini bir adama benzetmeye putperestlik denir.  
• İnsanlık dünyadaki yaşam için tasarlanmıştır. 

(3) İnsandaki Tanrı suretinin dokuz unsurunu listeleyin. 

• Yaratıcı İçgüdü 
• Düşünme Yeteneği 
• İletişim Yeteneği 
• Sosyal Doğa 
• Ahlaki Duyu 
• Özgür İrade 
• Ölümsüzlük 
• Sevme Yeteneği 
• Tapınma Kapasitesi 

(4) Hangi nedenle Tanrı'nın suretinde yaratıldık? 

• Tanrı’yı sevebilmemiz ve O’na tapınabilmemiz için.  
• Tanrı ile ilişki içerisinde olabilmemiz için. 

(5) Ahlaki duyudan hangi yetenek (özellik) meydana gelir? 

Doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırt edebilme. 

(6) Tanrı'yı memnun ederek özgür irademizi kullanabilmek için neden Tanrı'nın 
lütfuna ihtiyacımız var? 

Çünkü günah irademizi zedelemiştir, Tanrı’nın lütfu olmaksızın günahın gücü 
altındayız.  
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Ders 5 
Günah 
 

(1) Günahın ne olduğunu anlamamız için dört sebep nedir? 

• Dünyanın içinde bulunduğu durumu anlamak için 
• Tanrı’nın dünyadaki öncelikleri anlamak için 
• Lütuf ve kurtarışı anlamak için 
• Kutsallığı anlamak için 

(2) Günahın Tanrı'nın hatası olmadığını nereden biliyoruz? 

Tanrı herşey mükemmel ve kusursuz yarattı. 

(3) Aşağıdakilerin her birinin tek cümlelik bir tanımını yapın: miras kalan ahlaksızlık, 
kasıtlı günah, kasıtsız ihlaller ve zayıflıklar. 

Miras kalan ahlaksızlık, insanın ahlaki doğasının doğuştan itibaren bozulmuş 
olması ve günaha yönelmesi  

Kasıtlı günahı Tanrı’nın isteğini bildiği halde yerine getirmeme 

Kasıtsız ihlaller; bilgisizlikten veya kazayla Tanrı’nın Sözüne aykırı 
davranmak. 

Zayıflıklar ise fiziksel veya zihinsel sınırlar veya eksiklikler demektir. 

(4) Tanrı'nın iradesini neden daha iyi anlamayı ve yapmayı istemeliyiz? 

• Tanrı'yı hoşnut etmeyen bir şey yapmak istemeyiz. 
• İstemsiz olsa bile yapılan yanlışların kötü sonuçları olur.  
• Hristiyanlar olarak iyi örnekler olmalıyız. 
• Tanrı'nın iradesinden kaçınmaya çalışırsak, kasıtlı günah işlemiş oluruz. 

(5) Zayıflığın günah olmadığını nereden biliyoruz? 

İsa’nın zayıflıkları vardı ama günah işlemedi. 
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Ders 6 
Ruhlar 
 

(1) Melekler ne zaman yaratıldı? 

Yeryüzü yaratılmadan önce yaratıldı. 

(2) Melekler ne kadar yaşar? 

Melekler ölmezler 

(3) Meleklerin genellikle fiziksel bedenlerinin olmadığını nereden biliyoruz? 

Melekler ruhtur. 

(4) Meleklerin kişiliğe sahip olduğunu bilmemizin bazı nedenleri nelerdir? 

• Konuşurlar. 
• Tapınırlar. 
• Duyguları vardır. 
• Entelektüel olarak kabiliyetleri vardır. 

(5) Kutsal Kitapta meleklere atıfta bulunan bazı farklı kelimeler nelerdir? 

• Keruv 
• Seraf 
• Baş Melek 
• Ruh 

(6) Meleklerin imanlılar için yaptığı şeyler nedir? 

Korurlar. 

(7) Kötü ruhların kaynağı nedir? 

Günaha düşen meleklerdir. 

(8) Bir puta tapan gerçekten neye tapıyor? 

Şeytan / kötü ruh 

(9) Şeytan ve diğer kötü ruhların nihai kaderi nedir? 

Ateş gölü 
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Ders 7 
Mesih 
 

(1) Mesih'in önceliği neydi? 

İnsanları günahtan kurtarmak 

(2) İlk kilise, “İsa Rab'dir” derken ne demek istedi? 

Tanrı’dır ve herşeyin Efendisi’dir. 

(3) İsa nasıl benzersiz bir şekilde Tanrı'nın Oğludur? 

Baba'nın doğasını tamamen paylaşan tek varlıktır. 

(4) İsa'nın bir enkarnasyon olması ne anlama gelir? 

O vücut almış Tanrı’dır, Tanrı insan görünümü almıştır. 

(5) İsa'nın bir insan olması neden önemlidir?(Üç neden) 

• Kurban olarak acıçekip ölebilir. 
• O'nun doğru yaşamı, günahlı yaşamımızın yerini alabilir.  
• O, bizi Tanrı’ya karşı temsil eden rahibimiz olabilir. 

(6) İsa'nın Tanrı olduğunu anlamamız neden önemlidir? 

• O'nun fedakar ölümü sonsuz değerdedir.  
• Bizi kurtarma gücüne sahiptir.  
• Baba'ya ibadet ettiğimiz gibi O'na da ibadet etmeliyiz. 

(7) Neden bir kurban gerekliydi? 

Böylece Tanrı adaletsiz olmadan ve günahı önemsiz hale getirmeden 
bağışlayabilir. 

(8) İsa neden başka bir şekilde değil de çarmıhta öldü? 

Bu, İsa'nın Tanrı'nın lanetini üzerine aldığını gösterdi. 

(9) İsa'nın dirilmesinin önemi nedir? 

• İsa'nın bedensel dirilişi, onun günah ve ölüm üzerindeki mutlak zaferini 
gösterdi.  

• İsa'nın bedensel dirilişi, iddia ettiği kişi olduğunu kanıtladı.  

• İsa'nın dirilişi bize, bizim de ölümden diriltileceğimizin güvencesini verir. 
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Ders 8 
Kurtuluş 
 

(1) Çarmıh neden birçok insanı rahatsız eder? 

Çünkü günahlı olduklarını ve bağışlanmaya gerek duyduklarını gösteriyor. 

(2) Bir günahkarın durumunun dört yönü nelerdir? 

• Her günahkar birçok günahtan suçludur.  
• Günahkar, Tanrı'nın düşmanıdır.  
• Günahkar, arzularında yozlaşmıştır.  
• Günahkarın durumunu değiştirme gücü yoktur. 

(3) Kefaret olmadan bağışlama neden Tanrı'nın onurunu kırar? 

Bu O’nu adaletsiz ve kutsal olmayan şekilde göstereceği için.  

(4) Tövbe nedir? 

• Günahkar kendini suçlu ve cezayı hak eden biri olarak görür. 
• Günahlarını bırakmayı istemesi. 

(5) Bir kişinin kurtaran inancı varsa, bu onun neye inandığı anlamına gelir? 

• Kendini haklı çıkarmak için hiçbir şey yapamayacağını anlar 
• Mesih'in kurban oluşunun, bağışlanması için yeterli olduğuna inanır. 
• İsa'nın ölümden dirildiğine, günahı ve ölümü yendiğine inanır. 
• Tanrı'nın kendisini yalnızca iman şartıyla bağışlayacağına inanır. 

(6) İsa hangi iki yönden benzersiz bir şekilde kurban olmak için yeterlidir? 

• Günahsız olmakla.  
• Hem Tanrı hem de insan olmakla.  

(7) Bir kişi kurtulduğundan nasıl emin olabilir? 

• Gerçekten tövbe eder.  
• Tanrı'nın Kutsal Yazılardaki vaadine güvenir.  
• Ruh'un tanıklığını alırsa. 
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Ders 9 
Kurtuluş Konuları 
 

(1) Yuhanna’nın ana teması nedir? 

Kişisel kurtuluşun verdiği güvence 

(2) Yuhanna, bir imanlının hangi özelliğini en çok vurgular? 

Günaha karşı zafer 

(3) Korintliler 10:13' ten hangi dört şeyi öğreniyoruz? 

• Ayartmalar insanlığımızdan ötürü gelir 
• Tanrı sınırlarımızı biliyor 
• Tanrı ayartmalara sınır koyar. 
• Tanrı, zafer için ihtiyacımız olanı sağlar. 

(4) Bir imanlı nasıl Mesih'te kalmaya devam eder? 

Mesih’in sözlerini yerine getirerek. 

(5) Sürekli kurtuluşa sahip olmak için ne gereklidir? 

 Mesih ile sürekli, devamlı ilişki.  
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Ders 10 
Kutsal Ruh 
 

(1) İlk kilisenin Kutsal Ruh'a tepkisinin üç özelliğini listeleyin. 

• Kutsal Ruh'un Tanrılığını onurlandırdılar.  
• Kutsal Ruh'un mevcudiyetinin, rehberliğinin ve etkinliğinin bilincindeydiler.  
• Kutsal Ruh'a karşılık verme konusundaki bağımlılıklarının ve 

sorumluluklarının farkına vardılar. 

(2) Hangi kişilik özellikleri Kutsal Ruh'un bir kişi olduğunu gösterir? 

O’nun aklı, iradesi ve duyguları var. 

(3) Paraklit kelimesi ne anlama gelir? 

• Bizimle olan 
• Bize cesaret veren ve yardım eden 
• Temsil eden 

(4) Ruh'un bazı faaliyetleri nelerdir? Verilen 13 unsurdan 9'unu listeleyin. 

Herhangi bir 9 unsur: 

• Günah konusunda ikna eder.  
• Günah içinde ölmüş olan kişiye hayat vererek yeniler.  
• İnanlıya kurtulduğuna dair kişisel güvence verir.  
• O, her imanlıda yaşar (kurtulan her kişi Kutsal Ruh'a sahiptir).  
• Tanrı'nın gerçeğinin anlaşılmasını sağlar.  
• İnsanları özel hizmete çağırır ve hizmetteki kararları yönlendirir.  
• O, imanlıyı kutsal kılar, bunun için kalbini arındırır.  
• Günaha karşı zaferle yaşamak için güç verir.  
• Ruh'un meyvesini imanlının hayatında oluşturur.  
• Hizmet için Kutsal Ruh'un armağanlarını sağlar.  
• Hizmet için özel bir güçle mesh (yetki verir) eder.  
• İnananın Tanrı’nın isteğine göre dua etmesine yardım eder.  
• Kilisenin birlik ve ilişki kurmasını sağlar. 

(5) Kutsal Ruh'un hayatımızdaki işi olarak en büyük önceliği nedir? 

Günah karşısında bize zafer kazandırmak ve kalbimizi temizlemek. 
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Ders 11 
Hristiyan Kutsallığı 
 

(1) İbadetin ana konusu nedir? 

Tanrı’nın kutsallığı 

(2) Kutsallık neden tapınmayla bağlantılıdır? 

Tanrı’yı severiz, O’na benzemeyi ve O’nu hoşnut etmeyi isteriz.  

(3) Hıristiyan kutsallığı ne zaman başlar? 

Bir kişi kurtarıldığında 

(4) Işıkta yürümek ne anlama gelir? 

O’nun gerçeklerini öğrendikçe, Tanrı’ya itaat etmeye devam ederek. 

(5) Pavlus, Selanikli imanlılar için nasıl dua etti? 

Tamamen kutsal olmaları ve Mesih’in dönüşünde kutsal olarak bulunmaları. 

(6) Pentekost'ta olan en önemli şey neydi? 

Kalpleri temizlendi. 

(7) Miras olarak kalan ahlaksızlık nedir? 

İnsanı doğuştan günaha meyleden ahlaki doğasının yozlaşmasıdır. 

(8) Tam kutsallaştırma nedir? 

Kalıtsal ahlaksızlığın temizlenmesidir. Bu iman ettikten sonraki bir noktada 
Kutsal Ruh tarafından inananın içinde gerçekleştirilir.  
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Ders 12 
Kilise 
 

(1) Kilise dönemi ne zaman başladı? 

Pentekost günü 

(2) Kilise neden “elçisel” olarak adlandırılabilir? 

Çünkü elçilerin öğretisinin kilisenin temek öğretisi olması.  

(3) Kilisenin meydan gelmesini sağlayan dört görüş nedir? 

• İsa’nın hizmetinden  
• Mesih aracılığıyla sağlanan kurtuluştan 
• Pentekost günü yaşanan olaylardan 
• Elçisel öğretinin gelişiminden meydana geldi.  

(4) Evrensel kilisenin kısa tanımı nedir? 

Tüm yer ve tüm zamanlarda yaşamış Hıristiyanların hepsini kapsayan kurum. 

(5) Yerel kilisenin kısa tanımı nedir? 

Kilisenin amaçlarını yerine getirmek amacıyla bir yerde toplanan Hıristiyan 
topluluğu 

(6) “Katolik kilisesi” terimi başlangıçta ne anlama geliyordu? 

Evrensel kilise, tüm dünyadaki Hıristiyanları kapsayan kilise. 

(7) Kilisenin dünya çapındaki birliğinin temeli hangi iki şeye dayanır? 

• Elçilerin öğretisi 
• Mesih ile dönüştüren bir ilişki 

(8) Yazılı bir öğreti beyanının amacı nedir? 

İmanlılar topluluğunun birlikte çalışması için gereken öğretileri göstermek  
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(9) Yerel kilisenin altı amacını listeleyin. 

Herhangi altı: 

• Müjdeleme 
• Cemaat olarak tapınma 
• Öğretiyi koruma 
• Pastörleri maddi olarak destekleme 
• Misyonerler gönderme ve destekleme 
• İhtiyacı olan üyelere yardım etme 
• Günaha düşen üyelere disiplin uygulama 
• Vaftiz ve Rab'bin Sofrası'nı uygulama 
• İmanlıları olgunluğa ulaşmaları için eğitme 
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Ders 13 
Ebedi Kader 
 

(1) Cennetin öncelikli işi nedir? 

Tapınma 

(2) Cennette olmayacak şeyler nelerdir? 

Günah, günahın sonuçları, yaşlanmak, hastalık ve ölüm. 

(3) Kim cennete gidecek? 

İmanlılar (günahlarından tövbe etmiş, Mesih’e iman eden ve adları Yaşam 
Kitabında yazılı olan insanlar). 

(4) İnananlar ne zaman cennete gider? 

Ölümde veya İsa’nın geri dönüşünde 

(5) Kutsal Kitap bize cehennem hakkında hangi üç şeyi söyler? 

• Sonsuz 
• Geri döndürülemez 
• Istırap verici olduğunu söyler 

(6) İsa, bir kişinin elini kesmesi gerektiğini söylediğinde ne demek istedi? 

Seni günaha ve cehenneme yönelten şeyleri yapmaktan vazgeç. 

(7) Cehennem neden sonsuzdur? 

• Günah, sonsuz bir Tanrı'ya karşı işlenen bir suçtur. 
• Günahkar, Tanrı'ya borçlu olduğu ebedi hizmeti reddeder. 
• Tanrı'dan ayrılmayı seçersek, gidecek başka yeri olmayan sonsuz 

varlıklarız. 
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Ders 14 
Dünyanın Sonundaki Olaylar 
 

(1) Dünyanın sonundaki olaylarla ilgili Kutsal Kitap peygamberliğinde açıklanan dört 
kaçınılmaz gerçek nelerdir? 

• İsa’nın fiziksel dönüşü 
• Tüm insanların bedensel dirilişi 
• Yargı 
• Tanrı’nın ebedi krallığı 

(2) İsa geri döndüğünde Hıristiyanlara ne olacak? 

• Ölenler dirilecek 
• Hıristiyanların hepsi İsa ile buluşmak için kaldırılacak. 

(3) İsa'nın gelişini nasıl beklemeliyiz? 

• Sonsuz öncelikleri koruyarak  
• Saflık içinde yaşayarak 
• Dua ederek kendimizi ruhen koruyarak 

(4) Diriliş öğretisi neden gereklidir? 

Çünkü diriliş demek; 

• İsa ölümden dirildi 
• Tüm insanlar diriltilecektir 
• Bedenin sonsuz değeri vardır 
• Müjde doğrudur 

(5) Yargılama hakkında bilmek bizim için neden önemlidir? 

Şunları anlarız 

• Günahın önemini 
• Tanrı'ya karşı sorumluluğumuzu 
• Seçimlerimizin önemini 
• Tüm günahların sonunu 
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Ders 15 
Eski İnanç Bildirgeleri 
 

(1) İnanç Bildirgesi nedir? 

Hristiyan İnanışları’nın temelinin özeti 

(2) İlk Hıristiyanlar için İsa hakkındaki gerekli olan iki ifade neydi? 

• İsa Rab'dir 
• Rab İsa Mesih 

(3) Kutsal Yazılarda birkaç beyanda (ifadede) bulunan ilk inanç bildirgesi için 
referans nedir? 

1. Timoteos 3: 16 

(4) Elçilerin İnanç Bildirgesinin amacı neydi? 

Elçilerin öğretisinin ifadesi 

(5) İznik İnanç Bildirgesinin amacı neydi? 

Mesih’in ve Kutsal Ruh’un Tanrısallığı ile ilgili olan öğretişi korumak. 

(6) Kalkedon İnanç Bildirgesinin amacı neydi? 

Mesih’in vücut alarak gelmesi konusundaki öğretişi korumak.  
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