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TANRI SÖZÜ İSA

Konuşamamanın nasıl bir şey
olabileceğini düşünebiliyor musunuz?
Başka insanlarla iletişim
kuramamanın nasıl bir şey
olabileceğini? Bu korkunç bir
soyutlama ve hüsran olurdu!
Çoğumuz insanlarla kolayca iletişim
kurabilir ve bunu genellikle içgüdüsel
olarak yapar. Her gün yüzlerce kelime
kullanınız. Bunları, içimizdeki
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duyguları, arzuları, düşünceleri ve
amaçları dışa vurmak için kullanırız.
Bunlar aracılığıyla insanlar bizi, biz de
insanları tanıyabiliriz.
Bize iletişim kurma becerisini veren,
Tanrı'dır. O, Büyük İletişimci'dir ve
Kendisini tanımamızı ister. Tanrı'nın
kim olduğunu merak etmemiz
gerekmez. O, kendi Oğlu'nu dünyaya
göndererek bizimle konuşmuştur.
Peygamberler Tanrı'nın hakkında ve
O'nun kendilerine ilettiği sözleri
aktarmışlardır ve bu sözler
gerçekleşmiştir. Ama İsa Mesih çok
daha fazlasını yapmıştır. O sadece
Tanrı'nın sözlerini söylemekle
kalmamıştır.
O diri, güçlü, tanrısal yetkiyle dolu
olan Tanrı Sözü'nün ta kendisidir.
Tanrı'nın bilmemizi istediği her şeyin
başı ve sonu İsa Mesih'tedir.

120

İsa, Tanrı Sözü olarak bizlere Tanrı
hakkında ne söyler? Bu sorunun
yanıtı, bu dersin konusudur.
Bu derste şunları
inceleyeceksiniz . . .
• Tanrı kendisini İsa'da tanıtmıştır.
• Tanrı kendi isimlerini İsa'da
açıklamıştır.

TANRI KENDİSİNİ İSA'DA
TANITMIŞTIR
Tanrı ruhtur. O'nu doğal duyularımızla
göremeyiz, işitemeyiz ya da
hissedemeyiz. Öyleyse O'nu nasıl
tanıyabiliriz? Zayıf, günahkâr insanlar,
her şeye gücü yeten, kusursuz,
görünmez Tanrı'yı nasıl anlayabilir?
Tanrı bize kendisini nasıl gösterebilir?
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Bu soruların tek yanıtı, İsa'dır.
Tanrı'nın Karakteri
İsa bizlere Tanrı'yı insansal bir kişilik
aracılığıyla gösterir. Tanrı'nın
karakterini O'nun Oğlu İsa'ya bakarak
bilebiliriz.
Yuhanna 1:18
"Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse
görmemiştir. O'nu, Baba'nın
bağrında bulunan ve Tanrı olan
biricik Oğul tanıttı."
Yuhanna 14:9
"Beni görmüş olan Baba'yı
görmüştür."
Koloseliler 1:15
"Görünmez Tanrı'nın görüntüsü
O'dur."
Tanrı insanlarla birçok kez çeşitli
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yollardan konuşmuştur, ama Tanrı'nın
karakterinin en açık vahyi, Tanrı'nın
diri Sözü olan Oğlu'dur. Bizler İsa'da
yaşıyorsak, Tanrı bugün de bizimle
konuşur. İsa'nın yaşamı ve öğretileri,
Tanrı'yı bize açıklar.
İbraniler 1:1, 3
"Tanrı eski zamanlarda
peygamberler aracılığıyla birçok
kez ve çeşitli yollardan
atalarımıza seslendi . . . Oğul,
Tanrı'nın yüceliğinin parıltısı ve
O'nun varlığının öz
görünümüdür."
Yuhanna 1:1, 14
"Başlangıçta Söz vardı. Söz
Tanrı'yla birlikteydi ve Söz
Tanrı'ydı . . . Söz insan olup
aramızda yaşadı. Biz de O'nun
yüceliğini, Baba'dan gelen, lütuf
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ve gerçekle dolu olan biricik
Oğul'un yüceliğini gördük."
İsa insanlara Tanrı hakkında
öğretmekle kalmamış, Tanrı'nın
karakterini de göstermiştir. Tanrı'nın
kutsallığı, iyiliği, bilgeliği, adaleti,
merhameti, gücü ve sevgisinden söz
etmiştir. İnsanlar bu özellikleri O'nda
görmüşlerdir. İsa, dünyanın şimdiye
dek işittiği en yüksek ahlaksal
standartları bildirdi ve bu standartlara
göre yaşadı. Bilgeliği dünyayı hâlâ
şaşkınlık içinde bırakmaktadır.
İnsanların gereksinimlerine hizmet
etmesi ve yaşamını başkaları için
vermesi, Tanrı'nın sevgisinin iş
başındaki haliydi.
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İsa'nın bizim günahlarımız için öldüğü
çarmıhta, Tanrı'nın adaleti ve
sevgisinin en açık şekilde
dışavurumunu görüyoruz. Tanrı'nın
adaleti, günahın ölümle
cezalandırılmasını öngörüyordu.
Tanrı'nın günahkârlar için olan sevgisi,
O'nu günahkârların yerine ölmeye
götürdü. Sevgisi, Kendisini çarmıha
gerenler için dua etmesine neden
oldu. Ne kadar büyük bir sevgi!
Tanrımız, harika bir Tanrı'dır.
Şimdi öğrendikleriniz . . .
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• İsa'nın çarmıhtaki ölümü, hastaları
iyileştirmesi ve insanlara öğretmesi,
Tanrı'nın adaletini ve sevgisini bize
çok açık bir şekilde göstermiştir.
• Tanrı Oğlu İsa Mesih, Tanrı'nın
yüceliğinin parıltısı ve O'nun varlığının
öz görünümüdür.
Tanrı'nın Duyguları, Düşünceleri ve
Planları
İsa, öğretileri ve kişiliğinde Tanrı'nın
duygularını, düşüncelerini ve
planlarını dışa vurdu. İsa büyük bir
Öğretmen'di, ama şöyle dedi:
Yuhanna 8:28
" . . .Kendiliğimden hiçbir şey
yapmadığımı, ama tıpkı Baba'nın
bana öğrettiği gibi konuştuğumu
anlayacaksınız."
Yuhanna 15:15
"Babamdan bütün işittiklerimi
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size bildirdim."
O zaman, İsa'nın Müjdeler'deki
öğretilerine, Tanrı'nın gerçek vahyi
olarak güvenebiliriz. Tanrı bilge, sevgi
dolu ve çocuklarına şefkatle bakan bir
Baba'dır. O, günah ve ikiyüzlülükten
nefret eder, ama günahkârların
kurtulmasını ister. Bizlere günahtan
nasıl kurtulabileceğimizi söyler ve
bizlere mutlu bir yaşamın kurallarını
verir. Kendisinden uzaklaşmış
çocuklarının günahlarını terk edip
Kendisine dönmelerini özlemle bekler.
Sonsuz krallığında bizler için
planlamış olduğu harikulade hayatı
bildirir. Bu gerçeklere, Tanrı'nın yazılı
sözünde sahibiz.
Diri Söz olan İsa, Tanrı'nın duygularını
ortaya koymuştur. Tanrı İsa'da,
dostlarının üzüntülerine, insanlığın
çektiği acılara ve Kendisini reddeden,
yok olmaya koşmakta olan şehrin kör
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inançsızlığına ağlamıştı. Tanrı'nın
öfkesi, sahtekârlara, yapmacık
davrananlara ve dini kendi çıkarları
için kullananlara karşı alevlenmişti.
İnsanları çobansız koyunlar gibi
günahları içinde kaybolmuş
gördüğünde, Tanrı'nın merhameti
harekete geçmişti. Tanrı insanlara,
onların mutlu olmalarını, hastalık,
günah, suçluluk ve korkulardan özgür
olmalarını arzuladığını bildirmek
istemişti.
Şimdi öğrendikleriniz . . .
• Diri Söz olan İsa, Tanrı'nın
duygularını ortaya koymuştur. Tanrı
insanlara, onların mutlu olmalarını,
hastalık, günah, suçluluk ve
korkulardan özgür olmalarını
arzuladığını bildirmek istemişti.
• İsa'nın Müjdeler'deki öğretilerine,
Tanrı'nın gerçek vahyi olarak
güvenebiliriz. Tanrı bilge, sevgi dolu
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ve çocuklarına şefkatle bakan bir
Baba'dır.
Tanrı'nın Gücü ve İradesi
İsa bizlere, Tanrı'nın sadece bize
yardım etmeyi istemekle kalmayıp,
aynı zamanda bize yardım etme
gücüne sahip olduğunu gösterdi. İsa
yeryüzündeyken hastaları iyileştirdi ve
günahkârları bağışladı. İnsanların
gereksinimleri her ne olursa olsun
onları Tanrı'nın gücüyle karşıladı.
Baba'nın iradesini yapmaya geldiğini
söyledi ve davranışını Tanrı'nın
Kendisini gönderdiğinin kanıtı olarak
gösterdi. İsa'nın yaptığı mucizeler
O'nun bize yardım etmeye hem istekli
olduğunu, hem de bunu yapabilecek
güce sahip olduğunu gösterdi.
Tanrı'nın bugün de bizleri
iyileştirmeyi, bağışlamayı ve bütün
gereksinimlerimizi karşılamayı
istediğini kanıtladı.
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Yuhanna 5:36
"Tamamlamam için Baba'nın
bana verdiği işler, şu yaptığım
işler, beni Baba'nın gönderdiğine
tanıklık ediyor."
1.Korintliler 1:24
"Mesih . . . Tanrı'nın gücü ve
Tanrı'nın bilgeliğidir."
Ayrıca İsa bizlere, Baba'nın
yaşamamızı istediği türde hayatın
nasıl olduğunu da gösterdi. Babası'na
itaat etti ve O'nunla yakın bir ilişki
içinde yaşadı. Tanrı bizim de böyle
yapmamızı istemektedir.
Şimdi öğrendikleriniz . . .
• İsa, Tanrı'nın bugün de bizleri
iyileştirmeyi, bağışlamayı ve bütün
gereksinimlerimizi karşılamayı
istediğini kanıtladı.
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TANRI KENDİ İSİMLERİNİ İSA'DA
AÇIKLAMIŞTIR
Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın birçok ismini
görebiliriz. Tanrı Sözü olan İsa onları
anlamamıza yardım eder, çünkü O,
Tanrı'nın gerçek öz görünümüdür.
Ben'im
Tanrı, Musa'yı halkını yönetmek için
çağırdığında Musa O'na ismini sordu.
Tanrı, "Ben Ben'im" diye yanıt verdi.
Musa'ya, halka Ben'im'in onu
yolladığını söylemesini istedi. Bu isim
bize Tanrı'nın sonsuz, değişmez ve
her zaman yanımızda olduğunu
bildirir. O'nda asla yalan yoktur. O,
olduğu kişidir ve amaçladığı şeyleri
gerçekleştirir. O'na güvenebiliriz.
Ama Tanrı kimdir? Ne yapacaktır? İsa
bu soruları, Yuhanna Kitabı'nda kayıtlı

131

olan vaazlarında yanıtlar. Sekiz kez,
Tanrı'nın ismi olan Ben'im'i Kendisi
için kullanmıştır. Bir keresinde, önce
var olduğunu söyleyerek bunu, Kendi
sonsuz doğasını tanımlamak için
kullanmıştır. Diğer zamanlarda İsa,
Tanrı'nın ismini Tanrı'nın karakterini ve
Kendi karakterini açıklamak –
Tanrı'nın, Kendisine gelenler için neler
yaptığını göstermek – için
kullanmıştır. Yüce Ben'im bütün
gereksinimlerimizi karşılayacaktır.
– "Yaşam ekmeği
Ben'im" (Yuhanna 6:35)
– "Ben dünyanın ışığıyım" =
"Dünyanın ışığı
Ben'im"(Yuhanna 8:12)
– "İbrahim doğmadan önce
ben varım" = "İbrahim
doğmadan önce olan Ben'im.

132

(Yuhanna 8:58)
– "Kapı Ben'im" (Yuhanna
10:9)
– "Ben iyi çobanım" = "İyi
çoban Ben'im"(Yuhanna 10:11)
– "Diriliş ve yaşam
Ben'im" (Yuhanna 11:25)
– "Yol, gerçek ve yaşam
Ben'im" (Yuhanna 14:6)
– "Ben gerçek asmayım" =
"Gerçek asma Ben'im"(Yuhanna
15:1)
Şimdi öğrendikleriniz . . .
• Tanrı, Musa'yı halkını yönetmek için
çağırdığında Musa O'na ismini sordu.
Tanrı, "Ben Ben'im" diye yanıt verdi.
İsa, sekiz kez, Tanrı'nın ismi olan

133

Ben'im'i Kendisi için kullanmıştır.
• Gereksinimimiz ne olursa olsun
İsa'nın Ben'im olarak bir karşılaması
yardımımıza hazır duruyor.
Yahve
"Yahve," Ben'im isminin bizim
dilimizdeki karşılığıdır. Öğrendiğiniz
gibi, Sonsuz ya da Kendi Kendine Var
Olan anlamına gelir. Eski Antlaşma'da
birleşik yedi isim oluşturmak üzere
"Yahve" ismi ikinci bir sözcükle
bağlantılı olarak kullanılır. Bunların
hepsi, Tanrı'nın kişisel vahiylerini
temel alırlar ve bizlere O'nun kim
olduğunu ve insanlar için neler
yaptığını anlatırlar. Bizlere Tanrı'yı
açıklayan Tanrı Sözü İsa, Tanrı'nın bu
isimlerinin gerçeğini bizlere gösterir.
• Yahve yire – "Gereksinimlerimizi
sağlayan RAB."
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Yaratılış 22:8
"İbrahim, 'Oğlum, yakmalık sunu
için kuzuyu Tanrı kendisi
sağlayacak' dedi.'"
1.Petrus 1:19-20
"Biliyorsunuz ki . . . kusursuz ve
lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in
değerli kanının fidyesiyle
kurtuldunuz. Dünyanın
kuruluşundan önce bilinen
Mesih . . ."
İsa, suçluluğumuzu yok etmesi ve
bizim yerimize ölmesi için Tanrı'nın
sağladığı kuzuydu.

• Yahve rafa – "Şifa veren RAB."
Mısır'dan Çıkış 15:26
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"Çünkü size şifa veren RAB
benim."
Matta 8:16
"İsa kötü ruhları bir sözle kovdu,
hastaların hepsini iyileştirdi."
Büyük Doktor İsa, bedeni, aklı, yüreği
ve kırılmış ruhu iyileştirir.

• Yahve şalom – "RAB esenliktir" ya
da "RAB selamettir"
Hakimler 6:24
"Gidyon orada RAB için bir
sunak yaptı. Sunağa “Yahve
şalom” [“RAB esenliktir”] adını
verdi."
Yuhanna 14:23,27
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"İsa ona şu karşılığı verdi . . .
'Size esenlik bırakıyorum, size
kendi esenliğimi veriyorum."'
İsa bizlere, durumlara bağlı olmayan
içsel huzur – Tanrı'yla barışma,
kendimizle barışıklık ve diğer
insanlarla barışıklık – verir.

• El-Roi – "RAB Çobanımdır (Beni
gören Tanrı)."
Mezmur 23:1
"Rab çobanımdır, eksiğim
olmaz."
Yuhanna 10:11
"İsa, 'Ben iyi çobanım. İyi çoban
koyunları uğruna canını verir'
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dedi.
İyi Çoban İsa bizleri kurtardı ve
Kendisini izleyen herkese bakmak için
yaşamaktadır.

• Yahve sidkenu – "RAB
doğruluğumuzdur."
Yeremya 23:6
"Onun döneminde Yahuda
kurtulacak, İsrail güvenlik içinde
yaşayacak. O, 'Yahve
sidkenu' ['RAB
doğruluğumuzdur]' adıyla
anılacak."
2.Korintliler 5:21
"Tanrı, Mesih sayesinde
kendisinin doğruluğu olalım diye,
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günahı bilmeyen Mesih'i bizim
için günah yaptı."
Temiz bir yüreğe ve yaşama sahip
olmanın bir tek yolu vardır. Doğru bir
yaşama ve Tanrı'yla doğru bir ilişkiye
sadece İsa'yla birlik aracılığıyla sahip
olabiliriz. Doğruluğumuz O'dur.

• Yahve şamma – "RAB orada."
Hezekiel 48:35
"...o günden başlayarak kentin
[gökten inen Yeni Yeruşalim'in]
adı ‘Yahve şamma’ ["RAB
orada"] olacak.”
Matta 1:22
"O'nun adını İmmanuel
koyacaklar. İmmanuel, 'Tanrı
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bizimle' demektir."
İsa, her zaman bizimle olmaya söz
vermiştir. Bize yardım etmek için her
zaman yakınımızdadır.

• Yahve nissi – "RAB sancağımdır."
Mısır'dan Çıkış 17:15
"Musa bir sunak yaptı, adını 'RAB
sancağımdır' koydu."
Yuhanna 16:33
"Dünyada sıkıntınız olacak. Ama
cesur olun, ben dünyayı yendim!"
Bu unvan, İsa'nın bizim Önderimiz,
Zaferimiz ve Gücümüz olduğu
anlamına gelir. O'nunla, yaşamın
günlük savaşlarında güçlü ve zaferli
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olabiliriz.
Bu isimler sizin için ne anlama
geliyor? Bunların anlamı, eğer İsa'yı
Kurtarıcınız olarak kabul ediyorsanız,
Rab'bin sizi iyileştireceğidir. Rab sizin
esenliğiniz olacaktır. Rab sizin
doğruluğunuz olacak, sizinle birlikte
olacak ve sizin Zaferiniz olacaktır.
Eğer günahlarınızı itiraf ederek O'nu
hayatınıza davet eder ve yaşamınızı
O'na teslim ederseniz, İsa sizin için
bunları sağlayacaktır.
Şimdi öğrendikleriniz . . .
• Bu isimler sizin için ne anlama
geliyor? RAB, gereksinimlerinizi
sağlayan, şifa veren Kurtarıcınız
mıdır? Esenliğiniz, çobanınız,
doğruluğunuz, ve sancağınız mıdır?
Her zaman yanınızda duruyor mu?
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Birinci üniteyi bitirdiğinize göre,
ÜNİTE 1 için olan sınav sorularını
yanıtlamaya hazırsınız. Önceki
dersleri gözden geçirin, sonra da
ÜNİTE 1 sınavındaki talimatları izleyin.
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ÜNİTE 1 İÇİN SON SINAV
(DERS 1 – 5)
1 Kutsal Kitap'a neden
güvenebiliriz?
a) İyi insanlar tarafından yazıldığı için.
b) Tanrı'nın isteğini yapmayı isteyen
insanlar tarafından yazıldığı için.
c) Kutsal Ruh'un esiniyle insanlar
tarafından yazıldığı için.
2 Aşağıdakilerden hangisi İsa'nın
kim olduğunu öğrenmenin en iyi
yoludur?
a) Kişinin kendisinin ya da
başkalarının kişisel deneyimi.
b) Kutsal Kitap'ın peygamberlik
mesajlarını incelemek.
c) Doğanın harikalarını düşünüp
Tanrı'nın her şeyi yarattığının bilincine
varmak.
3 İbraniler 13:8, "İsa Mesih
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a) dün, bugün ve sonsuza dek
aynıdır" der.
b) yol ve gerçektir" der.
c) Adem'in ilk doğan oğludur" der
4 Peygamberliğin hangi işlevi
İsa'nın kim olduğunu en iyi şekilde
anlamamıza yardım eder?
a) Peygamberlikler bize, İsa'nın
geçmiş, bugün ve gelecekteki işini
gösterirler.
b) Peygamberlikler İsa'nın yaşadığı
tarihsel dönemden söz ederler.
c) Peygamberlikler olaylar
gerçekleşmeden çok uzun bir süre
önce bildirilmişlerdir.
5 Eski Antlaşma, İsa'nın kim
olduğunu ortaya koyma konusunda
neden bu kadar önemlidir?
a) İsa'nın halkının tarihini içerir.
b) İsa'nın hayatı ve hizmeti hakkında
birçok kesin peygamberlik içerir.
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c) Kurban kuzusu, İsa'nın kurbanını
simgeler.
6 İsa, Kutsal Kitap'ta yazılan
peygamberlikleri aşağıdaki
yollardan hangileriyle
gerçekleştirir?
a) İsa, Nasıra'da doğdu.
b) İsa birçok bakımlardan Musa
gibiydi.
c) İsa'nın doğum tarihi özellikle
önceden bildirilmişti.
7 Mesih hakkındaki ilk
peygamberlik Kutsal Kitap'ın hangi
kısmında bulunur?
a) Kutsal Kitap'ın ilk kitabı olan
Yaratılış'ta.
b) Eski Antlaşma'nın en uzun
peygamberlik kitabı olan Yeşaya'da.
c) İncil'in ilk kısmı olan Matta'da.
8 İsa ne zaman göğe alındı?

145

a) Dirilişinin hemen ardından.
b) Dirilişinden üç yıl sonra.
c) Dirilişinden kırk gün sonra.
9 İsa'nın mucizeleri, O'nun Tanrı'nın
nesi olduğunu gösteriyordu?
a) Oğlu
b) Mesajcısı
c) Peygamberi
10 Kurtuluşumuzun planı kim
tarafından yapılmıştı?
a) Mesih hakkında bildiride bulunan
peygamberler.
b) Kutsal Üçlü Birlik.
c) Doğru Melekler.
11 Hıristiyan olmak için ne yapmak
gerekir?
a) İsa'nın öğretisini bilmek.
b) On Buyruk'a uymak.
c) İsa Mesih'e Kurtarıcı ve RAB olarak
inanmak.
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12 İmmanuel ismi, ne anlama gelir?
a) Tanrı bizimle.
b) Tanrı büyüktür.
c) Tanrı sancağımızdır.
13 "İsa, Beden Alıp İnsan Olan
Tanrı'dır" sözü ne anlama gelir?
a) İsa, Tanrı gibi davranmaktaydı.
b) İsa, insan biçimine bürünmüş
Tanrı'ydı.
c) İsa, artık Tanrı değildi.
14 Beden alıp insan olmak
cümlesini en iyi hangi şık anlatır?
a) Kendi kendine var olan.
b) Bedende.
c) Meshedilmiş Olan.
15 İsa'ya bizim Aracımız denir,
çünkü İsa
a) yeryüzüne insan olarak geldi.
b) öldü ve dirildi.
c) biz Tanrı'ya gelebildim diye günah
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borcumuzu ödedi.
16 Tanrı vahiy, hazırlık, yerimize
ölmek ve başka ne için insan
olmuştur?
a) Açıklamak için.
b) Aracılık etmek için.
c) Adanmak için.
17 İsa, insan gereksinimlerine
hizmet edip yaşamını başkaları için
verirken amacı neydi?
a) Yaşamında Tanrı'nın karakterini
göstermek.
b) Fiziksel görünüşünün güzel
olmasının tanrısal doğasının kanıtı
olduğunu göstermek.
c) Dünyada yüksek ahlaksal
standartlarla yaşamamızda ısrar
etmek.
18 İsa, Tanrı'nın karakterini en iyi
hangi şekilde gösterdi?
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a) İsa bizlere Tanrı hakkında doğru
bilgiler verdi.
b) İsa mucizeler yaptı, ama özellikle
insanları iyileştirmeye önem verdi.
c) İsa'nın yaşamı Tanrı'nın karakterini
gösterdi.
19 Aşağıda İsa hakkındaki
cümlelerden hangisi O'nun sonsuz
doğasını tanımlar?
a) İbrahim doğmadan önce ben
varım.
b) Ben yaşam ekmeğiyim.
c) Yol, gerçek ve yaşam Ben'im.
20 İsa "Ben'im" ismini neden
kullandı?
a) Tanrı'nın ve Kendisinin öfkesini
tanımlamak için.
b) Tanrı'nın ve Kendisinin anlayışını
tanımlamak için.
c) Tanrı'nın ve Kendisinin karakterini
açıklamak için.
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ÜNİTE 1 SINAVI İÇİN YANITLAR
(DERS 1 – 5)
1 Kutsal Kitap'a neden
güvenebiliriz?
a) İyi insanlar tarafından yazıldığı için.
b) Tanrı'nın isteğini yapmayı isteyen
insanlar tarafından yazıldığı için.
c) Kutsal Ruh'un esiniyle insanlar
tarafından yazıldığı için.
2 Aşağıdakilerden hangisi İsa'nın
kim olduğunu öğrenmenin en iyi
yoludur?
a) Kişinin kendisinin ya da
başkalarının kişisel deneyimi.
b) Kutsal Kitap'ın peygamberlik
mesajlarını incelemek.
c) Doğanın harikalarını düşünüp
Tanrı'nın her şeyi yarattığının bilincine
varmak.
3 İbraniler 13:8, "İsa Mesih
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a) dün, bugün ve sonsuza dek
aynıdır" der.
b) yol ve gerçektir" der.
c) Adem'in ilk doğan oğludur" der
4 Peygamberliğin hangi işlevi
İsa'nın kim olduğunu en iyi şekilde
anlamamıza yardım eder?
a) Peygamberlikler bize, İsa'nın
geçmiş, bugün ve gelecekteki işini
gösterirler.
b) Peygamberlikler İsa'nın yaşadığı
tarihsel dönemden söz ederler.
c) Peygamberlikler olaylar
gerçekleşmeden çok uzun bir süre
önce bildirilmişlerdir.
5 Eski Antlaşma, İsa'nın kim
olduğunu ortaya koyma konusunda
neden bu kadar önemlidir?
a) İsa'nın halkının tarihini içerir.
b) İsa'nın hayatı ve hizmeti
hakkında birçok kesin
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peygamberlik içerir.
c) Kurban kuzusu, İsa'nın kurbanını
simgeler.
6 İsa, Kutsal Kitap'ta yazılan
peygamberlikleri aşağıdaki
yollardan hangileriyle
gerçekleştirir?
a) İsa, Nasıra'da doğdu.
b) İsa birçok bakımlardan Musa
gibiydi.
c) İsa'nın doğum tarihi özellikle
önceden bildirilmişti.
7 Mesih hakkındaki ilk
peygamberlik Kutsal Kitap'ın hangi
kısmında bulunur?
a) Kutsal Kitap'ın ilk kitabı olan
Yaratılış'ta.
b) Eski Antlaşma'nın en uzun
peygamberlik kitabı olan Yeşaya'da.
c) İncil'in ilk kısmı olan Matta'da.
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8 İsa ne zaman göğe alındı?
a) Dirilişinin hemen ardından.
b) Dirilişinden üç yıl sonra.
c) Dirilişinden kırk gün sonra.
9 İsa'nın mucizeleri, O'nun Tanrı'nın
nesi olduğunu gösteriyordu?
a) Oğlu
b) Mesajcısı
c) Peygamberi
10 Kurtuluşumuzun planı kim
tarafından yapılmıştı?
a) Mesih hakkında bildiride bulunan
peygamberler.
b) Kutsal Üçlü Birlik.
c) Doğru Melekler.
11 Hıristiyan olmak için ne yapmak
gerekir?
a) İsa'nın öğretisini bilmek.
b) On Buyruk'a uymak.

153

c) İsa Mesih'e Kurtarıcı ve Rab
olarak inanmak.
12 İmmanuel ismi, ne anlama gelir?
a) Tanrı bizimle.
b) Tanrı büyüktür.
c) Tanrı sancağımızdır.
13 "İsa, Beden Alıp İnsan Olan
Tanrı'dır" sözü ne anlama gelir?
a) İsa, Tanrı gibi davranmaktaydı.
b) İsa, insan biçimine bürünmüş
Tanrı'ydı.
c) İsa, artık Tanrı değildi.
14 Beden alıp insan olmak
cümlesini en iyi hangi şık anlatır?
a) Kendi kendine var olan.
b) Bedende.
c) Meshedilmiş Olan.
15 İsa'ya bizim Aracımız denir,
çünkü İsa
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a) yeryüzüne insan olarak geldi.
b) öldü ve dirildi.
c) biz Tanrı'ya gelebildim diye
günah borcumuzu ödedi.
16 Tanrı vahiy, hazırlık, yerimize
ölmek ve başka ne için insan
olmuştur?
a) Açıklamak için.
b) Aracılık etmek için.
c) Adanmak için.
17 İsa, insan gereksinimlerine
hizmet edip yaşamını başkaları için
verirken amacı neydi?
a) Yaşamında Tanrı'nın karakterini
göstermek.
b) Fiziksel görünüşünün güzel
olmasının tanrısal doğasının kanıtı
olduğunu göstermek.
c) Dünyada yüksek ahlaksal
standartlarla yaşamamızda ısrar
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etmek.
18 İsa, Tanrı'nın karakterini en iyi
hangi şekilde gösterdi?
a) İsa bizlere Tanrı hakkında doğru
bilgiler verdi.
b) İsa mucizeler yaptı, ama özellikle
insanları iyileştirmeye önem verdi.
c) İsa'nın yaşamı Tanrı'nın
karakterini gösterdi.
19 Aşağıda İsa hakkındaki
cümlelerden hangisi O'nun sonsuz
doğasını tanımlar?
a) İbrahim doğmadan önce ben
varım.
b) Ben yaşam ekmeğiyim.
c) Yol, gerçek ve yaşam Ben'im.
20 İsa "Ben'im" ismini neden
kullandı?
a) Tanrı'nın ve Kendisinin öfkesini
tanımlamak için.
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b) Tanrı'nın ve Kendisinin anlayışını
tanımlamak için.
c) Tanrı'nın ve Kendisinin
karakterini açıklamak için.
Ünite 1 için istenilenlerin sonu. Lütfen
burada durun ve sizin yanıtlarınızı
hemen sonra bulunan doğru
yanıtlaryla kıyaslayın. Yanıtlarınızı
kontrol ettikten sonra Ünite 2'yi
çalışmaya başlayın.
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