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ÖNSÖZ 

 

  Bu kitapta İncil ile ilgili 10 tane  kare bulmaca, 7 tane boşluk doldurma, 2 tane 

soyağacı ve 5 tane eşleştirme sorusu bulunmaktadır. Bu soruların önemli bir 

kısmı coğrafya, melekler, peygamberler ve Kurtarıcı ile ilgilidir. 

  Bu kitabın Tanrı Sözü’nün ve Tanrı karakterinin anlaşılmasına bir katkı 

sağlamasını umuyorum. 

  Kitabın yazılması sürecinde  öneri ve yardımlarını esirgemeyen  İsmail Serinken 

ve  Angela Serinken’e  teşekkür ederim. 

                                                                                                      Cem  Güler 
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NOT  1: Cevabı soldan sağa olan sorular kalın yazı tipinde, cevabı yukarıdan 

aşağıya olan sorular  italik yazı tipinde yazılmıştır. 

 

NOT  2: Bulmacalarda bazı soruların sonunda parantez içinde kitap adı ve 

bölüm numarası verilmiştir: Örneğin (Matta 5. Bölüm) gibi. Parantez içinde verilen 

kitap adı ve bölüm numarası ile o sorunun cevabına yönlendirme yapılmıştır. 
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1. İsa Mesih’in doğumunu önceden Meryem’e bildiren meleğin ismi     (Luka 1:26-38) 

2. İsa Mesih’in doğduğu yer       (Matta 2:1-2) 

3. Kudretli Olan      (Matta 26:64) 

4. Aramice’de  “ öğretmenim ” anlamında kullanılan kelime    (Markos 10:51) 

5. İsa doğduğunda 84 yaşında olan kadın peygamber Anna’nın babasının adı  (Luka 2:36-37) 

6. İsa Mesih’i  izleyen kadınlardan biri      (Luka 8:2-3) 

7. İsa Mesih’in büyüdüğü kent       (Luka 4:16-17) 

8. “ O günlerde Celile’nin Nasıra Kenti’nden çıkıp gelen İsa, ……….  tarafından Şeria 

Irmağı’nda vaftiz edildi. ”  ayetinde boşluğa getirilecek kelime      (Markos 1:9)  

9. İsa Mesih’in  ilk mucizesini yaptığı yer      (Yuhanna 2. Bölüm) 

10.  İsa Mesih’in unvanlarından biri      (Yuhanna 1:29-34) 

11.  Vaftizci Yahya’nın babasının ismi      (Luka 1:13) 

12.  Onikiler’den olup “ ikiz ”  diye anılan kişi      (Yuhanna 20:24) 
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1. Onikiler’den  Yakup’la Yuhanna’nın babasının adı       (Matta 4:21) 

2. Aramice’de  “ baba ” anlamında kullanılan kelime       (Markos 14:36) 

3. Emmaus yolunda İsa Mesih ile karşılaşan iki öğrenciden biri     (Luka 24:13-18) 

4. On iki elçiden biri       (Matta 10:2-4) 

5. “ İsa dışarı çıktı, her zamanki gibi  ……….  Dağı'na gitti. Öğrenciler de O'nun ardından 

gittiler.” ayetinde boşluğa getirilecek kelime      (Luka 22:39) 

6. Onikiler’in  yardım hizmeti için seçtiği yedi yardımcıdan biri    (Elçilerin İşleri 6. Bölüm) 

7. İsa Mesih’in  soyağacındaki  kadınlardan biri     (Matta 1:3) 

8. Askerlerin İsa  Mesih’in çarmıhını zorla taşıttıkları Kireneli adamın ismi    (Matta 27:32) 

9. Vaftizci Yahya, Tanrı’nın isteği üzerine insanları tövbe edip vaftiz olmaya çağırmaya 

başladığında sezar olan kişinin adı    (Luka 3:1) 

10.  İsa Mesih’in  görünümü değişirken yanında bulunan üç öğrencisinden biri  (Luka 9:28-

31) 

11.  “ Kızım, sana söylüyorum, kalk  ”  anlamında kullanılan söz  (Markos 5:41) 

12.  Meryem ile kızkardeşi  Marta’nın köyünün adı   (Yuhanna 11:1) 
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1.  “Oysa Başmelek ……….  bile Musa'nın cesedi konusunda İblis'le çekişip tartışırken, 

söverek onu yargılamaya kalkışmadı. Ancak,  ‘Seni Rab azarlasın’  dedi. ”  ayetinde 

boşluğa getirilecek kelime      (Yahuda 1:9) 

2. İsa Mesih’in görünümü değiştiğinde dağda konuştuğu peygamberlerden biri     (Matta 

17:1-4) 

3. İsa Mesih’in  elçilerinden Andreas ile Simun’un babasının adı    (Yuhanna 1:42) 

4. Grekçe’de  “ ikiz ”  anlamında kullanılan kelime      (Yuhanna 20:24) 

5. Yedi kiliseden biri      (Vahiy 1. Bölüm) 

6. İsa Mesih,  Beytanya’da cüzamlı Simun’un evinde sofrada otururken bir kadının  

başına döktüğü çok değerli yağ       (Markos 14:3) 

7. İsa Mesih’in unvanlarından biri     (Yuhanna 10:11) 

8. İsa Mesih  tutuklandığında o yıl başkahin olan kişinin adı       (Yuhanna 18:12-13) 

9. İsa Mesih’i  yargılayan vali       (Yuhanna 18:28-29) 

10.  İsa Mesih’in  çarmıha gerilmeden önce askerler tarafından götürüldüğü vali 

konağının ismi       (Markos 15:16) 

11.  İsa Mesih’in  çarmıha gerildiği yer       (Markos 15. Bölüm) 

12.  Yüksek Kurul’un saygın bir üyesi olup İsa’nın cesedini çarmıhtan indirip keten beze 

sarıp kayaya oyulmuş bir mezara yatıran kişinin adı       (Markos 16:42-47) 
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1. İsa Mesih’in  vergi görevlisi olarak çalışmış olan elçisinin adı      (Matta 10:2-4) 

2. Ruhsal armağanlardan biri      (Romalılar 12:6-8) 

3. “Oysa sizler  ……….  Dağı'na, yaşayan Tanrı'nın kenti olan göksel Yeruşalim'e, bir 

bayram şenliği içindeki on binlerce meleğe, adları göklerde yazılmış ilk doğanların 

topluluğuna yaklaştınız. ”  ayetinde boşluğa getirilecek kelime       (İbraniler 12:22-24) 

4. İsa Mesih’in  rüzgarı azarladığı göl      (Markos 3. ve 4. Bölüm) 

5. Grekçe’de  “ para ”  anlamında kullanılan kelime      (Matta 6:24) 

6. Gökgürültüsü  Oğulları’ndan biri       (Markos 3:14-19) 

7. İsa Mesih’in  cesedine sürmek üzere baharat satın alan üç kadından biri    (Markos 16:1) 

8. İsa Mesih’in  cesedini alıp Yahudiler’in gömme geleneğine uygun olarak mezara 

koyan iki kişiden biri      (Yuhanna 19:36-42) 

9. Yahuda İskariot’un babasının adı      (Yuhanna 6:71) 

10.  İsa Mesih’in  dirilişten sonra ilk göründüğü kişi      (Markos 16:9) 

11.  İsa Mesih’in  çarmıhını zorla taşıyan Kireneli Simun’un oğullarından biri    (Markos 

15:21) 

12.  Yedi kiliseden biri      (Vahiy 1. Bölüm) 
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1.  “ Açıl ”  anlamında kullanılan söz      (Markos 7:34) 

2. Vaftizci Yahya’nın babası Zekeriya ile konuşan meleğin ismi      (Luka 1:19) 

3. İsa Mesih  döneminde bir Yahudi mezhebi      (Matta 16:1) 

4. Ruh’un  ürünlerinden biri      (Galatyalılar  5:22-23) 

5. İsa Mesih  doğduğunda 84 yaşında olan kadın peygamber Anna’nın oymağının ismi      
(Luka 2:36-37) 

6. Onikiler’in  yardım hizmeti için seçtiği yedi yardımcıdan biri      (Elçilerin İşleri 6. Bölüm) 

7. “ Altın buhur sunağıyla her yanı altınla kaplanmış Antlaşma Sandığı buradaydı. 

Sandığın içinde altından yapılmış man testisi, Harun'un filizlenmiş değneği ve 

antlaşma levhaları vardı.  Sandığın üstünde Bağışlanma Kapağı'nı gölgeleyen yüce  

……….   dururdu.”   ayetlerinde boşluğa getirilecek kelime       (İbraniler 9:4-5) 

8. İsa Mesih’in unvanlarından biri      (Yuhanna 6:35) 

9. Yahuda İskariot’un yerine seçilen elçi      (Elçilerin İşleri 1. Bölüm) 

10.  On iki elçiden biri      (Matta 10. Bölüm) 

11.  Grekler’in  önemli bir tanrıçası         (Elçilerin İşleri  19:12) 

12.  Göksel  İnsan       (1. Korintliler  15:48) 
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1. İsa Mesih’in  görünümü değişirken yanında bulunan üç öğrencisinden biri    (Luka 9:28-31) 

2. “ Kan Tarlası ” anlamına gelen kelime      (Elçilerin İşleri 1:19) 

3. Ortadan kaldırılacak son düşman      (1. Korintliler 15:26) 

4. Aramice’de  “ Efendimiz,  gel! ”  anlamında kullanılan kelime      (1. Korintliler 16:22) 

5. Bu çağın ilahı      (2. Korintliler  4:4) 

6. Ruh’un ürünlerinden biri      (Galatyalılar   5:22-25) 

7. Benliğin işlerinden biri        (Galatyalılar  5:19-21) 

8. “Yafa'da, İsa öğrencisi olan Tabita adında bir kadın vardı. Tabita,  ……….   anlamına 

gelir. Bu kadın her zaman iyilik yapıp yoksullara yardım ederdi. ”  ayetinde boşluğa 

getirilecek kelime       (Elçilerin İşleri 9:36) 

9. Elçi Pavlus’un mesleği      (Elçilerin İşleri   18:1-3) 

10.  Troas’ta  Elçi Pavlus’un uzun konuşmasını pencerede oturarak dinlerken uykuya 

dalıp ikinci kattan düşüp ölen ve Elçi Pavlus aracılığıyla dirilen delikanlı     (Elçilerin İşleri 

20:7-12) 

11.  Roma imparatorlarına verilen bir unvan     

12.  İbranice’de  “ yıkım yeri ”  anlamında kullanılan kelime      (Vahiy  9:11) 
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1. İbranice’de  “ Yahve’yi  övün ”  anlamında kullanılan kelime      (Vahiy  19:1) 

2. Işıklar Babası      (Yakup  1:17) 

3. “Örneğin, Kıbrıs doğumlu bir Levili olan ve elçilerin   ……….  , yani Cesaret Verici diye 

adlandırdıkları Yusuf, sahip olduğu bir tarlayı sattı, parasını getirip elçilerin buyruğuna 

verdi.”  ayetinde boşluğa getirilecek kelime       (Elçilerin İşleri  4:36-37) 

4. İsa Mesih’in  soyağacındaki  kadınlardan biri      (Matta   1:6) 

5. Filipus’un  Tanrı’nın Egemenliği  ve İsa Mesih adıyla ilgili Müjde’yi Samiriye’de 

duyurduğu dönemde büyücülük yapan ve Samiriye halkını şaşkına çeviren büyücü      
(Elçilerin İşleri   8:9-13) 

6. İbranice’de  “öyle  olsun”  anlamında kullanılan kelime      (Vahiy  3:14) 

7. Ruhsal armağanlardan biri      (Romalılar  12:6-8) 

8. “ Bütün bunların sonucu, yoldan geçen Petrus'un hiç değilse   ……….   bazılarının 

üzerine düşsün diye halk, hasta olanları caddelere çıkartıp şilteler ve döşekler 

üzerine yatırır oldu.”  ayetinde boşluğa getirilecek kelime       (Elçilerin İşleri   5:15) 

9. Kenhere’deki  kilisenin görevlisi olan kadın      (Romalılar  16:1) 

10.  İsa Mesih’in unvanlarından biri      (Luka  2:10-11) 

11.  Onikiler’in  yardım hizmeti için seçtiği yedi yardımcıdan biri      (Elçilerin İşleri  6. Bölüm) 

12.  İbranice’de  “Taş  Döşeme”  anlamında kullanılan kelime      (Yuhanna  19:13) 
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1.  İsa Mesih’in  dirildiği günü takip eden ellinci gün      (Elçilerin İşeri  2. Bölüm ) 

2.  Elçi Pavlus Atina’dan Korint’e geldiğinde Korint’te çadırcılık yapan Pontus doğumlu 

Yahudi      (Elçilerin İşeri  18:1-3) 

3.  “ Sudan çıktıkları zaman Rab'bin Ruhu Filipus'u hemen oradan uzaklaştırdı. 

Filipus'u bir daha görmeyen hadım sevinç içinde yoluna devam etti.  Filipus ise 

kendini  ……….   Kenti'nde buldu. Sezariye'ye varıncaya dek bütün kentleri 

dolaşarak Müjde'yi duyurdu.”  ayetlerinde boşluğa getirilecek kelime    (Elçilerin 

İşeri  8:39-40)   

4.  “ Onisimos ”  kelimesinin Türkçe karşılığı      (Filimon  10-11) 

5.  Baş  Çoban      (1. Petrus  5:4) 

6.  On iki elçiden biri      (Matta  10. Bölüm) 

7.  İsa Mesih’in  dirilişten sonra on bir öğrencisine göründüğü kent      (Matta  28. Bölüm) 

8.  Asya İli’nde  Mesih’e ilk iman eden kişi      (Romalılar  16:5) 

9.  Gökgürültüsü Oğulları’ndan biri      (Markos  3:14-19) 

10.  İsa Mesih  tutuklandığında başkahin olan Kayafa’nın kayınbabasının adı     
(Yuhanna  18:12-13) 

11.  Ruh’un ürünlerinden biri      (Galatyalılar  5:22-23) 

12.  Romalılar Mektubu’nu yazıya geçiren kişi      (Romalılar  16:21-24) 
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1. Son Adem      (1. Korintliler  15:45) 

2. “ Şiloah ”  kelimesinin Türkçe karşılığı      (Yuhanna  9:6-7) 

3. “ İşte kalıcı olan üç şey vardır:  ……….  , umut, sevgi. Bunların en üstünü de sevgidir. 
”  ayetinde boşluğa getirilecek kelime       (1. Korintliler  13:13) 

4. Havadaki hükümranlığın egemeni      (Efesliler  2:1-2) 

5. İsa Mesih’in  görünümü değişirken yanında bulunan üç öğrencisinden biri   (Luka  9:28-31) 

6. Vaftizci Yahya, Tanrı’nın isteği üzerine insanları tövbe edip vaftiz olmaya çağırmaya 

başladığında Yahudiye’de valilik yapan kişi      (Luka  3:1) 

7. Kilise önderi      (1. Timoteos  5:1-2) 

8. “ Sonra Barnaba, Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Onu bulunca da Antakya'ya 

getirdi. Böylece Barnaba'yla Saul bir yıl boyunca oradaki inanlılar topluluğuyla bir 

araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere ilk kez Antakya'da  ……….   adı 

verildi. ”  ayetlerinde boşluğa getirilecek kelime       (Elçilerin İşleri  11:25-26) 

9. Benliğin işlerinden biri      (Galatyalılar  5:19-21) 

10.   Yeruşalim’de Koyun Kapısı’nın  yanında bulunan beş eyvanlı havuzun adı     (Yuhanna  

5:1-6) 

11.  İsrail’de bir kent      (Markos  8:22) 

12.  İncil’de  adı geçen bir bayram     (Matta  26:1-2) 
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1. Kilisenin ilk şehidi      (Elçilerin İşleri  7:54-60) 

2. Grekler’in inanışına göre en büyük ilah    (Elçilerin İşleri  14:12)   

3. Eriha’da Nasıralı İsa’nın orada olduğunu duyunca  “ Ey Davut Oğlu İsa, halime acı! ” 

diye seslenen kör dilenci      (Markos  10:46-52) 

4. İsa  Mesih’in çarmıhını zorla taşıyan Kireneli Simun’un oğullarından biri   (Markos  15:21) 

5. “Şöyle ki, Pavlus'un bedenine değen  ……….   ve peştamallar hasta olanlara 

götürüldüğünde, hastalıkları yok oluyor, kötü ruhlar içlerinden çıkıyordu.”  ayetinde 

boşluğa getirilecek kelime       (Elçilerin İşleri  19:12) 

6. Onikiler’in  yardım hizmeti için seçtiği yedi yardımcıdan biri      (Elçilerin İşleri  6. Bölüm) 

7. “Adayı baştan başa geçerek Baf'a geldiler. Orada büyücü ve sahte peygamber  ……….  

adında bir Yahudi'yle karşılaştılar. ”  ayetinde boşluğa getirilecek kelime    (Elçilerin İşleri  

13:6)  

8. Canlarınızın Çobanı ve Gözetmeni      (1. Petrus  2:25) 

9. Ruh’un ürünlerinden biri      (Galatyalılar  5:22-23) 

10.   “Sonra Kuzu'nun  ……….  Dağı'nda durduğunu gördüm. O'nunla birlikte 144 000 kişi 

vardı. Alınlarında kendisinin ve Babası'nın adları yazılıydı. ”  ayetinde boşluğa 

getirilecek kelime       (Vahiy  14:1) 

11.  İmanlılar topluluğu  

12.  İyi  haber  
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           BOŞLUK DOLDURMA SORULARI 

                     BOŞLUK  DOLDURMA   1 

                      
 

oruç,   Melekler,   İblis,   dağa,   Ruh,   kente 
 
 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıda verilen sözcüklerden 

uygun olanı yazınız. 

 

  Bundan sonra İsa, .......... tarafından denenmek üzere ………. aracılığıyla çöle 
götürüldü.  İsa kırk gün kırk gece ………. tuttuktan sonra acıktı.   O zaman 
Ayartıcı yaklaşıp, “Tanrı'nın Oğlu'ysan, söyle şu taşlar ekmek olsun” dedi. 
 İsa ona şu karşılığı verdi: “ ‘İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından 
çıkan her sözle yaşar’ diye yazılmıştır.” 
   Sonra İblis O'nu kutsal ………. götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp, “Tanrı'nın 
Oğlu'ysan, kendini aşağı at” dedi, “Çünkü şöyle yazılmıştır: 

‘Tanrı, senin için meleklerine buyruk verecek.’ 
‘Ayağın bir taşa çarpmasın diye 
Seni elleri üzerinde taşıyacaklar.’ ” 

  İsa İblis'e şu karşılığı verdi: “ ‘Tanrın Rab'bi denemeyeceksin’ diye de 
yazılmıştır.” 
  İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir ………. çıkardı. O'na bütün görkemiyle dünya 
ülkelerini göstererek,   “Yere kapanıp bana taparsan, bütün bunları sana 
vereceğim” dedi. 
   İsa ona şöyle karşılık verdi: “Çekil git, Şeytan! ‘Tanrın Rab'be tapacak, yalnız 
O'na kulluk edeceksin’ diye yazılmıştır.” 
  Bunun üzerine İblis İsa'yı bırakıp gitti. ………. gelip İsa'ya hizmet ettiler.  
(Matta 4. Bölüm) 
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BOŞLUK  DOLDURMA   2 

 

 
harf,  büyük,  yer ve gök, din,  peygamberlerin, nokta,  küçük 

 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıda verilen sözcüklerden 

uygun olanı yazınız. 

 

   “Kutsal Yasa'yı ya da ……….  sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. 

Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim,  

……….  ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan ufacık bir 

………. ya da bir ……….  bile yok olmayacak.  Bu nedenle, bu buyrukların en 

küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, Göklerin 

Egemenliği'nde en ……….  sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve 

başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliği'nde ……….  sayılacak. Size şunu 

söyleyeyim: Doğruluğunuz ……….  bilginleriyle Ferisiler'inkini aşmadıkça, 

Göklerin Egemenliği'ne asla giremezsiniz!”     

(Matta 5. Bölüm) 
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BOŞLUK  DOLDURMA   3 

 

 
yücelik,  kutsal,  izin  , suç,  ekmeğimizi,  yeryüzünde,  bağışla,  egemenlik 

 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıda verilen sözcüklerden 

uygun olanı yazınız. 

 

 “Bunun için siz şöyle dua edin: 
‘Göklerdeki Babamız, 
Adın ……….  kılınsın. 
 Egemenliğin gelsin. 
Gökte olduğu gibi, ……….  de 
Senin istediğin olsun. 
 Bugün bize gündelik ……….  ver. 
 Bize karşı ……….  işleyenleri bağışladığımız gibi, 
Sen de bizim suçlarımızı ……….  . 
 Ayartılmamıza ……….  verme. 
Bizi kötü olandan kurtar. 
Çünkü  ……….  , güç ve  ………. 
Sonsuzlara dek senindir! Amin’. 

(Matta 6. Bölüm) 
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BOŞLUK  DOLDURMA   4 

 

 
Petrus,  Yakup,  çardak,  yeryüzünde,  önce,  İlyas,  bulut,  onları 

 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıda verilen sözcüklerden 

uygun olanı yazınız. 

 

   Altı gün sonra İsa, yanına yalnız Petrus, ..........   ve Yuhanna'yı alarak yüksek 
bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti.   Giysileri göz 
kamaştırıcı bir beyazlığa büründü;  ……….  hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir 
beyazlıktı bu.   O anda Musa'yla   ……….  öğrencilere göründü. İsa'yla 
konuşuyorlardı. 
    ……….  İsa'ya, “Rabbî, burada bulunmamız ne iyi oldu! Üç ……….  kuralım: Biri 
sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a” dedi.   Ne söyleyeceğini bilmiyordu. Çünkü çok 
korkmuşlardı. 
   Bu sırada bir ……….  gelip onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, “Sevgili 
Oğlum budur, O'nu dinleyin!” dedi. 
   Öğrenciler birden çevrelerine baktılar, ama bu kez yanlarında İsa'dan başka 
kimseyi göremediler. 
   Dağdan inerlerken İsa, İnsanoğlu ölümden dirilmeden orada gördüklerini hiç 
kimseye söylememeleri için ……….  uyardı.    Bu uyarıya uymakla birlikte kendi 
aralarında, “Ölümden dirilmek ne demek?” diye tartışıp durdular. 
   İsa'ya, “Din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar?” diye 
sordular. 
   O da onlara şöyle dedi: “Gerçekten de ……….  İlyas gelir ve her şeyi yeniden 
düzene koyar. Ama nasıl oluyor da İnsanoğlu'nun çok acı çekeceği ve hiçe 
sayılacağı yazılmıştır?    Size şunu söyleyeyim, İlyas geldi bile, onun hakkında 
yazılmış olduğu gibi, ona yapmadıklarını bırakmadılar.” 
(Markos 9. Bölüm) 
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BOŞLUK  DOLDURMA   5 

 

 

halk,  iyi,  seçilmiş,  yabancı,  seçkin,  kahinler,  benliğin,  ruhsal,  kutsal 
 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıda verilen sözcüklerden 

uygun olanı yazınız. 

 

  İnsanlarca reddedilmiş, ama Tanrı'ya göre ……….  ve değerli olan diri taşa, 
Rab'be gelin.   O sizi diri taşlar olarak ……….  bir tapınağın yapımında kullansın. 
Böylelikle, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar 
sunmak üzere kutsal bir ……….  topluluğu olursunuz.   Çünkü Kutsal Yazı'da şöyle 
deniyor: 

“İşte, Siyon'a bir taş, 
Seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum. 
O'na iman eden hiç utandırılmayacak.” 

    İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için, 
“Yapıcıların reddettiği taş 
Köşenin baş taşı,” 
“Sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu.” 

İmansızlar Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri için sürçerler. Zaten sürçmek üzere 
belirlenmişlerdir. 
  Ama siz ..........  soy, Kral'ın   kâhinleri, ……….  ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi 
karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için 
seçildiniz.    Bir zamanlar ……….  değildiniz, ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir 
zamanlar merhamete erişmemiştiniz, şimdiyse merhamete eriştiniz. 
   Sevgili kardeşler, size yalvarırım, cana karşı savaşan ………  tutkularından 
kaçının. Çünkü bu dünyada ……….  ve konuksunuz.    İnanmayanlar arasında 
olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki, kötülük yapanlarmışsınız gibi size iftira etseler 
de, ………  işlerinizi görerek Tanrı'yı, kendilerine yaklaştığı gün yüceltsinler. 

(1. Petrus  2. Bölüm) 
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BOŞLUK  DOLDURMA   6 

 

 
gökkuşağı,  gecikme,  halk,  melek,  karaya 

 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıda verilen sözcüklerden 

uygun olanı yazınız. 

 

 

  Sonra gökten inen güçlü başka bir ……….  gördüm. Buluta sarınmıştı, başının 
üzerinde ……….  vardı. Yüzü güneşe, ayakları ateşten sütunlara 
benziyordu.    Elinde açılmış küçük bir tomar vardı. Sağ ayağını denize, sol 
ayağını ……….  koyarak aslanın kükremesini andıran yüksek sesle bağırdı. O 
bağırınca, yedi gök gürlemesi dile gelip seslendiler.   Yedi gök gürlemesi 
seslendiğinde yazmak üzereydim ki, gökten, “Yedi gök gürlemesinin 
söylediklerini mühürle, yazma!” diyen bir ses işittim. 
  Denizle karanın üzerinde durduğunu gördüğüm melek, sağ elini göğe 
kaldırdı.   Göğü ve göktekileri, yeri ve yerdekileri, denizi ve denizdekileri 
yaratanın, sonsuzluklar boyunca yaşayanın hakkı için ant içip dedi ki, “Artık 
……….  olmayacak.   Yedinci melek borazanını çaldığı zaman, Tanrı'nın sır olan 
tasarısı tamamlanacak. Nitekim Tanrı bunu, kulları peygamberlere 
müjdelemişti.” 
  Gökten işittiğim ses benimle yine konuşmaya başladı: “Git, denizle karanın 
üzerinde duran meleğin elindeki açık tomarı al” dedi. 
  Meleğin yanına gidip küçük tomarı bana vermesini istedim. “Al, bunu ye!” dedi. 
“Midende bir acılık yapacak, ama ağzına bal gibi tatlı gelecek.”   Küçük tomarı 
meleğin elinden alıp yedim, ağzımda bal gibi tatlıydı. Ama yutunca midem 
acılaştı.   Sonra bana şöyle dendi: “Yine birçok ……….  , ulus, dil ve kralla ilgili 
olarak peygamberlikte bulunmalısın.” 
(Vahiy 10. Bölüm) 
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 BOŞLUK  DOLDURMA   7  

 

 

Şabat,  inanmış,  huzur,  yaratık,  gayret,  Yeşu,  diri,  iyi,  yedinci 
 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıda verilen sözcüklerden 

uygun olanı yazınız. 

 

  Bu nedenle Tanrı'nın  ……….  diyarına girme vaadi hâlâ geçerliyken, herhangi 
birinizin buna erişmemiş sayılmasından korkalım.   Çünkü onlar gibi biz de  ……….  
haberi aldık. Ama onlar duydukları sözü imanla birleştirmedikleri için bunun 
kendilerine bir yararı olmadı.   Biz  ……….  olanlar huzur diyarına gireriz. Nitekim 
Tanrı şöyle demiştir: 

“Öfkelendiğimde ant içtiğim gibi, 
Onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler.” 

Oysa Tanrı dünyanın kuruluşundan beri işlerini tamamlamıştır.   Çünkü bir yerde  
……….  günle ilgili şunu demiştir: 

“Tanrı bütün işlerinden yedinci gün dinlendi.” 
  Bu konuda yine diyor ki, 

“Onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler.” 
  Demek ki, bazılarının huzur diyarına gireceği kesindir. Daha önce iyi haberi 
almış olanlar söz dinlemedikleri için o diyara giremediler.   Bu yüzden Tanrı, 
uzun zaman sonra Davut'un aracılığıyla, “bugün” diyerek yine bir gün belirliyor. 
Daha önce denildiği gibi, 

“Bugün O'nun sesini duyarsanız, 
Yüreklerinizi nasırlaştırmayın.” 

  Eğer  ……….  onları huzura kavuştursaydı, Tanrı daha sonra bir başka günden 
söz etmezdi.   Böylece Tanrı halkı için bir  ..........  Günü rahatı kalıyor.   Tanrı 
işlerinden nasıl dinlendiyse, O'nun huzur diyarına giren de kendi işlerinden 
öylece dinlenir.   Bu nedenle o huzur diyarına girmeye  ……….  edelim; öyle ki, 
hiçbirimiz aynı tür sözdinlemezlikten ötürü düşmesin. 
   Tanrı'nın sözü  ……….  ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, 
ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, 
amaçlarını yargılar.   Tanrı'nın görmediği hiçbir  ………  yoktur. Kendisine hesap 
vereceğimiz Tanrı'nın gözü önünde her şey çıplak ve açıktır. 
(İbraniler 4. Bölüm) 
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SOYAĞACI  SORULARI 

1 .  Aşağıda İsa Mesih’in  Adem’den itibaren soyağacından yedi kişi verilmiştir. 

Soyağacında boş bırakılan yerleri doldurunuz. 

Adem 

 

                   1 

 

Enoş 

 

Kenan 

                                                               

2 

 

Yeret 

 

3 

 

 

(Luka 3. Bölüm) 
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2 .  Aşağıda İsa Mesih’in  İbrahim’den itibaren soyağacından yedi kişi verilmiştir. 

Soyağacında boş bırakılan yerleri doldurunuz. 

 

İbrahim 

 

                   4 

 

Yakup 

 

Yahuda 

                                                               

5 

 

Hesron 

 

6 

 

 

(Matta 1. Bölüm) 
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                          EŞLEŞTİRME  SORULARI 

 

1 . Aşağıdaki  isimleri  anlam bakımından eşleştiriniz. 

 

                                     

 

 

 

2 . Aşağıdaki yer adlarını anlam bakımından eşleştiriniz. 

 

                                     

 

 

3 . Aşağıdaki yer adlarını anlam bakımından eşleştiriniz. 

 

                                     

 

 

 

Harun 

Yunus 

Zekeriya 

Yuhanna 

Davut 

Güvercin 

Tanrı anımsar 

Sevilmiş olan 

Güçlü dağ 

Tanrı’nın lütfu 

SAMİRİYE 
HİERAPOLİS 
NEAPOLİS 
NASIRA 

YERUŞALİM 

GÖZCÜ  KULESİ 
YENİ  KENT 

GÖZETLEME  DAĞI 
BARIŞ  KENTİ 

KUTSAL  KENT 

BEYTESTA 
BEYTLEHEM 
BEYTSAYDA 
FİLADELFYA 

KEFARNAHUM 

KARDEŞ  SEVGİSİ 
BALIKÇILIK  EVİ 

NAHUM’UN  KÖYÜ 
EKMEK  EVİ 

MERHAMET  EVİ 
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4 . Aşağıdaki  isimleri  anlam bakımından eşleştiriniz. 

 

                                     

 

 

5 . Aşağıdaki isimleri  anlam bakımından eşleştiriniz. 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna 

Elizabet 

Yohanna 

Timoteos 

Daniel 

Tanrı benim yargıcımdır 

Tanrı’nın lütfettiği kişi 

Tanrı’yı onurlandıran 

Tanrı benim andımdır 

Lütuf 

Filimon 

Filipus 

Lazar 

Tihikos 

Hanok 

Tanrı’nın yardım ettiği 

Sevecen , şefkatli 

Yetkin ya da adanmış 

At seven  

Şanslı , hayırlı 



24 
 

                        ÇÖZÜMLER 
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Kare Bulmaca 1 

1. İsa Mesih’in doğumunu önceden Meryem’e bildiren meleğin ismi – 

CEBRAİL 

2. İsa Mesih’in doğduğu yer -  BEYTLEHEM 

3. Kudretli Olan – TANRI 

4. Aramice’de  “ öğretmenim ” anlamında kullanılan kelime – RABBUNİ 

5. İsa doğduğunda 84 yaşında olan kadın peygamber Anna’nın babasının adı 

– FANUEL 

6. İsa Mesih’i  izleyen kadınlardan biri – YOHANNA 

7. İsa Mesih’in büyüdüğü kent – NASIRA 

8. “ O günlerde Celile’nin Nasıra Kenti’nden çıkıp gelen İsa, ……….  

tarafından Şeria Irmağı’nda vaftiz edildi. ”  ayetinde boşluğa getirilecek 

kelime – YAHYA 

9. İsa Mesih’in  ilk mucizesini yaptığı yer – KANA KÖYÜ 

10. İsa Mesih’in unvanlarından biri – TANRI KUZUSU 

11. Vaftizci Yahya’nın babasının ismi – ZEKERİYA 

12. Onikiler’den olup “ ikiz ”  diye anılan kişi – TOMAS 
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Kare Bulmaca 2 

1. Onikiler’den  Yakup’la Yuhanna’nın babasının adı – ZEBEDİ 

2. Aramice’de  “ baba ” anlamında kullanılan kelime – ABBA 

3. Emmaus yolunda İsa Mesih ile karşılaşan iki öğrenciden biri – KLEOPAS 

4. On iki elçiden biri – ANDREAS 

5. “ İsa dışarı çıktı, her zamanki gibi  ……….  Dağı'na gitti. Öğrenciler de 

O'nun ardından gittiler.” ayetinde boşluğa getirilecek kelime – ZEYTİN 

6. Onikiler’in  yardım hizmeti için seçtiği yedi yardımcıdan biri – NİKOLAS 

7. İsa Mesih’in  soyağacındaki  kadınlardan biri – TAMAR 

8. Askerlerin İsa  Mesih’in çarmıhını zorla taşıttıkları Kireneli adamın ismi 

– SİMUN 

9. Vaftizci Yahya, Tanrı’nın isteği üzerine insanları tövbe edip vaftiz 

olmaya çağırmaya başladığında sezar olan kişinin adı – TİBERİUS 

10. İsa Mesih’in  görünümü değişirken yanında bulunan üç öğrencisinden 

biri – YAKUP 

11. “ Kızım, sana söylüyorum, kalk  ”  anlamında kullanılan söz – TALİTA 

KUMİ  

12. Meryem ile kızkardeşi  Marta’nın köyünün adı – BEYTANYA 
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Kare Bulmaca 3 

1. “Oysa Başmelek ……….  bile Musa'nın cesedi konusunda İblis'le çekişip 

tartışırken, söverek onu yargılamaya kalkışmadı. Ancak,  ‘Seni Rab 

azarlasın’  dedi. ”  ayetinde boşluğa getirilecek kelime  – MİKAİL 

2. İsa Mesih’in görünümü değiştiğinde dağda konuştuğu 

peygamberlerden biri – MUSA 

3. İsa Mesih’in  elçilerinden Andreas ile Simun’un babasının adı – 

YUHANNA 

4. Grekçe’de  “ ikiz ”  anlamında kullanılan kelime – DİDİMOS 

5. Yedi kiliseden biri – TİYATİRA  

6. İsa Mesih,  Beytanya’da cüzamlı Simun’un evinde sofrada otururken 

bir kadının  başına döktüğü çok değerli yağ – SAF HİNTSÜMBÜLÜYAĞI 

7. İsa Mesih’in unvanlarından biri – İYİ ÇOBAN 

8. İsa Mesih  tutuklandığında o yıl başkahin olan kişinin adı – KAYAFA 

9. İsa Mesih’i  yargılayan vali – PİLATUS 

10. İsa Mesih’in  çarmıha gerilmeden önce askerler tarafından 

götürüldüğü vali konağının ismi – PRETORİUM 

11. İsa Mesih’in  çarmıha gerildiği yer – GOLGOTA 

12. Yüksek Kurul’un saygın bir üyesi olup İsa’nın cesedini çarmıhtan 

indirip keten beze sarıp kayaya oyulmuş bir mezara yatıran kişinin adı  

– ARAMATYALI YUSUF 
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Kare Bulmaca 4 

1. İsa Mesih’in  vergi görevlisi olarak çalışmış olan elçisinin adı – MATTA 

2. Ruhsal armağanlardan biri – ÖĞRETMENLİK 

3. “Oysa sizler  ……….  Dağı'na, yaşayan Tanrı'nın kenti olan göksel 

Yeruşalim'e, bir bayram şenliği içindeki on binlerce meleğe, adları 

göklerde yazılmış ilk doğanların topluluğuna yaklaştınız. ”  ayetinde 

boşluğa getirilecek kelime  –  SİYON  

4. İsa Mesih’in  rüzgarı azarladığı göl – CELİLE GÖLÜ  

5. Grekçe’de  “ para ”  anlamında kullanılan kelime – MAMON  

6. Gökgürültüsü  Oğulları’ndan biri  -  YUHANNA 

7. İsa Mesih’in  cesedine sürmek üzere baharat satın alan üç kadından 

biri – SALOME 

8. İsa Mesih’in  cesedini alıp Yahudiler’in gömme geleneğine uygun 

olarak mezara koyan iki kişiden biri – NİKODİM 

9. Yahuda İskariot’un babasının adı – SİMUN 

10. İsa Mesih’in  dirilişten sonra ilk göründüğü kişi – MECDELLİ MERYEM 

11. İsa Mesih’in  çarmıhını zorla taşıyan Kireneli Simun’un oğullarından 

biri  – RUFUS 

12. Yedi kiliseden biri – SART 
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Kare Bulmaca 5 

1. “ Açıl ”  anlamında kullanılan söz – EFFATA 

2. Vaftizci Yahya’nın babası Zekeriya ile konuşan meleğin ismi – CEBRAİL 

3. İsa Mesih  döneminde bir Yahudi mezhebi – SADUKİLER 

4. Ruh’un  ürünlerinden biri – SEVİNÇ 

5. İsa Mesih  doğduğunda 84 yaşında olan kadın peygamber Anna’nın 

oymağının ismi – AŞER 

6. Onikiler’in  yardım hizmeti için seçtiği yedi yardımcıdan biri – 

PARMENAS 

7. “ Altın buhur sunağıyla her yanı altınla kaplanmış Antlaşma Sandığı 

buradaydı. Sandığın içinde altından yapılmış man testisi, Harun'un 

filizlenmiş değneği ve antlaşma levhaları vardı.  Sandığın üstünde 

Bağışlanma Kapağı'nı gölgeleyen yüce  ……….   dururdu.”   ayetlerinde 

boşluğa getirilecek kelime  –  KERUVLAR  

8. İsa Mesih’in unvanlarından biri – YAŞAM EKMEĞİ 

9. Yahuda İskariot’un yerine seçilen elçi – MATTİYA 

10. On iki elçiden biri – YURTSEVER SİMUN 

11. Grekler’in  önemli bir tanrıçası – ARTEMİS 

12. Göksel  İnsan – İSA MESİH  
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Kare Bulmaca 6 

 

1. İsa Mesih’in  görünümü değişirken yanında bulunan üç öğrencisinden biri 

– PETRUS 

2. “ Kan Tarlası ” anlamına gelen kelime – HAKELDEMA 

3. Ortadan kaldırılacak son düşman – ÖLÜM 

4. Aramice’de  “ Efendimiz,  gel! ”  anlamında kullanılan kelime – 

MARANATA 

5. Bu çağın ilahı – ŞEYTAN 

6. Ruh’un ürünlerinden biri – SABIR 

7. Benliğin işlerinden biri – KISKANÇLIK 

8. “Yafa'da, İsa öğrencisi olan Tabita adında bir kadın vardı. Tabita,  ……….   

anlamına gelir. Bu kadın her zaman iyilik yapıp yoksullara yardım 

ederdi. ”  ayetinde boşluğa getirilecek kelime  –  CEYLAN 

9. Elçi Pavlus’un mesleği – ÇADIRCILIK 

10. Troas’ta  Elçi Pavlus’un uzun konuşmasını pencerede oturarak dinlerken 

uykuya dalıp ikinci kattan düşüp ölen ve Elçi Pavlus aracılığıyla dirilen 

delikanlı – EFTİHOS 

11. Roma imparatorlarına verilen bir unvan – SEZAR 

12. İbranice’de  “ yıkım yeri ”  anlamında kullanılan kelime – AVADDON 
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Kare Bulmaca 7 

1. İbranice’de  “ Yahve’yi  övün ”  anlamında kullanılan kelime – HALELUYA 

2. Işıklar Babası – TANRI 

3. “Örneğin, Kıbrıs doğumlu bir Levili olan ve elçilerin   ……….  , yani 

Cesaret Verici diye adlandırdıkları Yusuf, sahip olduğu bir tarlayı sattı, 

parasını getirip elçilerin buyruğuna verdi.”  ayetinde boşluğa getirilecek 

kelime  –  BARNABA 

4. İsa Mesih’in  soyağacındaki  kadınlardan biri – BATŞEVA 

5. Filipus’un  Tanrı’nın Egemenliği  ve İsa Mesih adıyla ilgili Müjde’yi 

Samiriye’de duyurduğu dönemde büyücülük yapan ve Samiriye halkını 

şaşkına çeviren büyücü – SİMUN 

6. İbranice’de  “öyle  olsun”  anlamında kullanılan kelime – AMİN 

7. Ruhsal armağanlardan biri – MERHAMET 

8. “ Bütün bunların sonucu, yoldan geçen Petrus'un hiç değilse   ……….   

bazılarının üzerine düşsün diye halk, hasta olanları caddelere çıkartıp 

şilteler ve döşekler üzerine yatırır oldu.”  ayetinde boşluğa getirilecek 

kelime  – GÖLGESİ 

9. Kenhere’deki  kilisenin görevlisi olan kadın – FİBİ 

10. İsa Mesih’in unvanlarından biri – KURTARICI 

11. Onikiler’in  yardım hizmeti için seçtiği yedi yardımcıdan biri – İSTEFANOS 

12. İbranice’de  “Taş  Döşeme”  anlamında kullanılan kelime – GABBATA 
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Kare Bulmaca 8 

1. İsa Mesih’in  dirildiği günü takip eden ellinci gün – PENTİKOST 

GÜNÜ 

2. Elçi Pavlus Atina’dan Korint’e geldiğinde Korint’te çadırcılık yapan 

Pontus doğumlu Yahudi – AKVİLA 

3. “ Sudan çıktıkları zaman Rab'bin Ruhu Filipus'u hemen oradan 

uzaklaştırdı. Filipus'u bir daha görmeyen hadım sevinç içinde 

yoluna devam etti.  Filipus ise kendini  ……….   Kenti'nde buldu. 

Sezariye'ye varıncaya dek bütün kentleri dolaşarak Müjde'yi 

duyurdu.”  ayetlerinde boşluğa getirilecek kelime  – AŞDOT 

4. “ Onisimos ”  kelimesinin Türkçe karşılığı – YARARLI 

5. Baş  Çoban – İSA MESİH 

6. On iki elçiden biri – YUHANNA 

7. İsa Mesih’in  dirilişten sonra on bir öğrencisine göründüğü kent – 

CELİLE 

8. Asya İli’nde  Mesih’e ilk iman eden kişi – EPENETUS 

9. Gökgürültüsü Oğulları’ndan biri – YAKUP 

10. İsa Mesih  tutuklandığında başkahin olan Kayafa’nın 

kayınbabasının adı – HANAN 

11. Ruh’un ürünlerinden biri – ÖZDENETİM 

12. Romalılar Mektubu’nu yazıya geçiren kişi – TERTİUS 
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Kare Bulmaca 9 

1. Son Adem – İSA  MESİH 

2. “ Şiloah ”  kelimesinin Türkçe karşılığı – GÖNDERİLMİŞ 

3. “ İşte kalıcı olan üç şey vardır:  ……….  , umut, sevgi. Bunların en üstünü 

de sevgidir. ”  ayetinde boşluğa getirilecek kelime  –  İMAN 

4. Havadaki hükümranlığın egemeni – ŞEYTAN 

5. İsa Mesih’in  görünümü değişirken yanında bulunan üç öğrencisinden biri 

– YUHANNA 

6. Vaftizci Yahya, Tanrı’nın isteği üzerine insanları tövbe edip vaftiz olmaya 

çağırmaya başladığında Yahudiye’de valilik yapan kişi – PONTİUS PİLATUS 

7. Kilise önderi – İHTİYAR 

8. “ Sonra Barnaba, Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Onu bulunca da 

Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba'yla Saul bir yıl boyunca oradaki 

inanlılar topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. 

Öğrencilere ilk kez Antakya'da  ……….   adı verildi. ”  ayetlerinde boşluğa 

getirilecek kelime  – MESİHÇİLER 

9. Benliğin işlerinden biri – ÇEKİŞME 

10. Yeruşalim’de Koyun Kapısı’nın  yanında bulunan beş eyvanlı havuzun adı 

– BEYTESTA 

11. İsrail’de bir kent – BEYTSAYDA 

12. İncil’de  adı geçen bir bayram – FISIH BAYRAMI 
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Kare Bulmaca 10 

1. Kilisenin ilk şehidi -  İSTEFANOS 

2. Grekler’in inanışına göre en büyük ilah – ZEUS 

3. Eriha’da Nasıralı İsa’nın orada olduğunu duyunca  “ Ey Davut Oğlu İsa, 

halime acı! ” diye seslenen kör dilenci – BARTİMAY 

4. İsa  Mesih’in çarmıhını zorla taşıyan Kireneli Simun’un oğullarından biri – 

İSKENDER 

5. “Şöyle ki, Pavlus'un bedenine değen  ……….   ve peştamallar hasta 

olanlara götürüldüğünde, hastalıkları yok oluyor, kötü ruhlar içlerinden 

çıkıyordu.”  ayetinde boşluğa getirilecek kelime  –  PEŞKİR 

6. Onikiler’in  yardım hizmeti için seçtiği yedi yardımcıdan biri – PROHOROS 

7. “Adayı baştan başa geçerek Baf'a geldiler. Orada büyücü ve sahte 

peygamber  ……….  adında bir Yahudi'yle karşılaştılar. ”  ayetinde boşluğa 

getirilecek kelime  –  BARYEŞU  

8. Canlarınızın Çobanı ve Gözetmeni – İSA  MESİH 

9. Ruh’un ürünlerinden biri – İYİLİK 

10. “Sonra Kuzu'nun  ……….  Dağı'nda durduğunu gördüm. O'nunla birlikte 

144 000 kişi vardı. Alınlarında kendisinin ve Babası'nın adları yazılıydı. ”  

ayetinde boşluğa getirilecek kelime  – SİYON 

11. İmanlılar topluluğu – KİLİSE 

12. İyi  haber – MÜJDE 
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                     BOŞLUK  DOLDURMA   1 

                      
 

oruç,   Melekler,   İblis,   dağa,   Ruh,   kente 
 
 

 

 

  Bundan sonra İsa,  İblis  tarafından denenmek üzere  Ruh  aracılığıyla çöle 
götürüldü.  İsa kırk gün kırk gece  oruç   tuttuktan sonra acıktı.   O zaman 
Ayartıcı yaklaşıp, “Tanrı'nın Oğlu'ysan, söyle şu taşlar ekmek olsun” dedi. 
 İsa ona şu karşılığı verdi: “ ‘İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından 
çıkan her sözle yaşar’ diye yazılmıştır.” 
   Sonra İblis O'nu kutsal  kente   götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp, “Tanrı'nın 
Oğlu'ysan, kendini aşağı at” dedi, “Çünkü şöyle yazılmıştır: 

‘Tanrı, senin için meleklerine buyruk verecek.’ 
‘Ayağın bir taşa çarpmasın diye 
Seni elleri üzerinde taşıyacaklar.’ ” 

  İsa İblis'e şu karşılığı verdi: “ ‘Tanrın Rab'bi denemeyeceksin’ diye de 
yazılmıştır.” 
  İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir  dağa  çıkardı. O'na bütün görkemiyle dünya 
ülkelerini göstererek,   “Yere kapanıp bana taparsan, bütün bunları sana 
vereceğim” dedi. 
   İsa ona şöyle karşılık verdi: “Çekil git, Şeytan! ‘Tanrın Rab'be tapacak, yalnız 
O'na kulluk edeceksin’ diye yazılmıştır.” 
  Bunun üzerine İblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler  gelip İsa'ya hizmet ettiler.  
(Matta 4:1-11) 
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BOŞLUK  DOLDURMA   2 

 

 
harf,  büyük,  yer ve gök, din,  peygamberlerin, nokta,  küçük 

 
 

 

 

   “Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin   sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi 

sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu 

söyleyeyim,   yer ve gök   ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal 

Yasa'dan ufacık bir  harf  ya da bir nokta   bile yok olmayacak.  Bu nedenle, bu 

buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, 

Göklerin Egemenliği'nde en  küçük   sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine 

getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliği'nde  büyük  sayılacak. Size 

şunu söyleyeyim: Doğruluğunuz  din   bilginleriyle Ferisiler'inkini aşmadıkça, 

Göklerin Egemenliği'ne asla giremezsiniz!”    (Matta 5:17-20) 
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BOŞLUK  DOLDURMA   3 

 

 
yücelik,  kutsal,  izin  , suç,  ekmeğimizi,  yeryüzünde,  bağışla,  egemenlik 

 

 

 

 “Bunun için siz şöyle dua edin: 
‘Göklerdeki Babamız, 
Adın kutsal  kılınsın. 
 Egemenliğin gelsin. 
Gökte olduğu gibi, yeryüzünde   de 
Senin istediğin olsun. 
 Bugün bize gündelik ekmeğimizi  ver. 
 Bize karşı  suç  işleyenleri bağışladığımız gibi, 
Sen de bizim suçlarımızı  bağışla. 
 Ayartılmamıza  izin   verme. 
Bizi kötü olandan kurtar.  
Çünkü  egemenlik   , güç ve  yücelik  
Sonsuzlara dek senindir! Amin’. 

(Matta 6:9-13) 
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BOŞLUK  DOLDURMA   4 

 

 
Petrus,  Yakup,  çardak,  yeryüzünde,  önce,  İlyas,  bulut,  onları 

 
 

   Altı gün sonra İsa, yanına yalnız Petrus, Yakup  ve Yuhanna'yı alarak yüksek bir 
dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti.   Giysileri göz 
kamaştırıcı bir beyazlığa büründü;  yeryüzünde   hiçbir çamaşırcının 
erişemeyeceği bir beyazlıktı bu.   O anda Musa'yla   İlyas  öğrencilere göründü. 
İsa'yla konuşuyorlardı. 
    Petrus   İsa'ya, “Rabbî, burada bulunmamız ne iyi oldu! Üç  çardak  kuralım: 
Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a” dedi.   Ne söyleyeceğini bilmiyordu. Çünkü 
çok korkmuşlardı. 
   Bu sırada bir  bulut  gelip onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, “Sevgili 
Oğlum budur, O'nu dinleyin!” dedi. 
   Öğrenciler birden çevrelerine baktılar, ama bu kez yanlarında İsa'dan başka 
kimseyi göremediler. 
   Dağdan inerlerken İsa, İnsanoğlu ölümden dirilmeden orada gördüklerini hiç 
kimseye söylememeleri için onları   uyardı.    Bu uyarıya uymakla birlikte kendi 
aralarında, “Ölümden dirilmek ne demek?” diye tartışıp durdular. 
   İsa'ya, “Din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar?” diye 
sordular. 
   O da onlara şöyle dedi: “Gerçekten de  önce   İlyas gelir ve her şeyi yeniden 
düzene koyar. Ama nasıl oluyor da İnsanoğlu'nun çok acı çekeceği ve hiçe 
sayılacağı yazılmıştır?    Size şunu söyleyeyim, İlyas geldi bile, onun hakkında 
yazılmış olduğu gibi, ona yapmadıklarını bırakmadılar.” 
(Markos 9:2-13) 
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BOŞLUK  DOLDURMA   5 

 

 

halk,  iyi,  seçilmiş,  yabancı,  seçkin,  kahinler,  benliğin,  ruhsal,  kutsal 
 

 

  İnsanlarca reddedilmiş, ama Tanrı'ya göre seçkin ve değerli olan diri taşa, 
Rab'be gelin.  O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. 
Böylelikle, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar 
sunmak üzere kutsal bir kâhinler topluluğu olursunuz.  Çünkü Kutsal Yazı'da 
şöyle deniyor: 

“İşte, Siyon'a bir taş, 
Seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum. 
O'na iman eden hiç utandırılmayacak.” 

       İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için, 
“Yapıcıların reddettiği taş 
Köşenin baş taşı,” 
“Sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu.” 

İmansızlar Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri için sürçerler. Zaten sürçmek üzere 
belirlenmişlerdir. 
  Ama siz seçilmiş soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi 
karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için 
seçildiniz.  Bir zamanlar halk değildiniz, ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir 
zamanlar merhamete erişmemiştiniz, şimdiyse merhamete eriştiniz. 
Sevgili kardeşler, size yalvarırım, cana karşı savaşan benliğin tutkularından 
kaçının. Çünkü bu dünyada yabancı ve konuksunuz. İnanmayanlar arasında 
olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki, kötülük yapanlarmışsınız gibi size iftira etseler 
de, iyi işlerinizi görerek Tanrı'yı, kendilerine yaklaştığı gün yüceltsinler. 
 (1. Petrus  2:4-12 ) 
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BOŞLUK  DOLDURMA   6 

 

 
gökkuşağı,  gecikme,  halk,  melek,  karaya 

 

 

 

  Sonra gökten inen güçlü başka bir  melek   gördüm. Buluta sarınmıştı, başının 
üzerinde  gökkuşağı  vardı. Yüzü güneşe, ayakları ateşten sütunlara 
benziyordu.    Elinde açılmış küçük bir tomar vardı. Sağ ayağını denize, sol 
ayağını  karaya  koyarak aslanın kükremesini andıran yüksek sesle bağırdı. O 
bağırınca, yedi gök gürlemesi dile gelip seslendiler.   Yedi gök gürlemesi 
seslendiğinde yazmak üzereydim ki, gökten, “Yedi gök gürlemesinin 
söylediklerini mühürle, yazma!” diyen bir ses işittim. 
  Denizle karanın üzerinde durduğunu gördüğüm melek, sağ elini göğe 
kaldırdı.   Göğü ve göktekileri, yeri ve yerdekileri, denizi ve denizdekileri 
yaratanın, sonsuzluklar boyunca yaşayanın hakkı için ant içip dedi ki, “Artık 
gecikme   olmayacak.   Yedinci melek borazanını çaldığı zaman, Tanrı'nın sır olan 
tasarısı tamamlanacak. Nitekim Tanrı bunu, kulları peygamberlere 
müjdelemişti.” 
  Gökten işittiğim ses benimle yine konuşmaya başladı: “Git, denizle karanın 
üzerinde duran meleğin elindeki açık tomarı al” dedi. 
  Meleğin yanına gidip küçük tomarı bana vermesini istedim. “Al, bunu ye!” dedi. 
“Midende bir acılık yapacak, ama ağzına bal gibi tatlı gelecek.”   Küçük tomarı 
meleğin elinden alıp yedim, ağzımda bal gibi tatlıydı. Ama yutunca midem 
acılaştı.   Sonra bana şöyle dendi: “Yine birçok  halk  , ulus, dil ve kralla ilgili 
olarak peygamberlikte bulunmalısın.” 
(Vahiy 10:1-11)  

 

 

 

 

 



41 
 

 BOŞLUK  DOLDURMA   7  

 

 

Şabat,  inanmış,  huzur,  yaratık,  gayret,  Yeşu,  diri,  iyi,  yedinci 
 

 

 

  Bu nedenle Tanrı'nın  huzur   diyarına girme vaadi hâlâ geçerliyken, herhangi 
birinizin buna erişmemiş sayılmasından korkalım.   Çünkü onlar gibi biz de  iyi  
haberi aldık. Ama onlar duydukları sözü imanla birleştirmedikleri için bunun 
kendilerine bir yararı olmadı.   Biz  inanmış  olanlar huzur diyarına gireriz. 
Nitekim Tanrı şöyle demiştir: 

“Öfkelendiğimde ant içtiğim gibi, 
Onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler.” 

Oysa Tanrı dünyanın kuruluşundan beri işlerini tamamlamıştır.   Çünkü bir yerde  
yedinci  günle ilgili şunu demiştir: 

“Tanrı bütün işlerinden yedinci gün dinlendi.” 
  Bu konuda yine diyor ki, 

“Onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler.” 
  Demek ki, bazılarının huzur diyarına gireceği kesindir. Daha önce iyi haberi 
almış olanlar söz dinlemedikleri için o diyara giremediler.   Bu yüzden Tanrı, 
uzun zaman sonra Davut'un aracılığıyla, “bugün” diyerek yine bir gün belirliyor. 
Daha önce denildiği gibi, 

“Bugün O'nun sesini duyarsanız, 
Yüreklerinizi nasırlaştırmayın.” 

  Eğer  Yeşu  onları huzura kavuştursaydı, Tanrı daha sonra bir başka günden söz 
etmezdi.   Böylece Tanrı halkı için bir Şabat   Günü rahatı kalıyor.   Tanrı 
işlerinden nasıl dinlendiyse, O'nun huzur diyarına giren de kendi işlerinden 
öylece dinlenir.   Bu nedenle o huzur diyarına girmeye  gayret  edelim; öyle ki, 
hiçbirimiz aynı tür sözdinlemezlikten ötürü düşmesin. 
   Tanrı'nın sözü  diri   ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, 
ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, 
amaçlarını yargılar.   Tanrı'nın görmediği hiçbir  yaratık   yoktur. Kendisine hesap 
vereceğimiz Tanrı'nın gözü önünde her şey çıplak ve açıktır. 
(İbraniler 4:1-13) 
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SOYAĞACI  SORULARI 

(1)  ŞİT 

(2)  MAHALALEL 

(3)  HANOK 

(4)  İSHAK 

(5)  PERES 

(6)  RAM 
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EŞLEŞTİRME  SORULARI 

1 .   

                                     

 

 

 

 

2 .  

                                     

 

 

 

 

3 .  

                                     

 

 

 

 

Harun 

Yunus  

Zekeriya 

Yuhanna 

Davut 

     Güvercin 

     Tanrı anımsar 

     Sevilmiş olan 

     Güçlü dağ 

     Tanrı’nın lütfu 

SAMİRİYE 

HİERAPOLİS 
NEAPOLİS 

NASIRA 
YERUŞALİM 

     GÖZCÜ  KULESİ 

     YENİ  KENT 
     GÖZETLEME  DAĞI 

     BARIŞ  KENTİ 
     KUTSAL  KENT 

BEYTESTA 

BEYTLEHEM 
BEYTSAYDA 

FİLADELFYA 

KEFARNAHUM 

     KARDEŞ  SEVGİSİ 

     BALIKÇILIK  EVİ 
     NAHUM’UN  KÖYÜ 

     EKMEK  EVİ 

     MERHAMET  EVİ 
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4 .  

                                     

 

 

 

 

5 .  

 

                                     

 

 

 

 

 

Anna 

Elizabet 

Yohanna 

Timoteos 
Daniel 

    Tanrı benim yargıcımdır 

    Tanrı’nın lütfettiği kişi 

    Tanrı’yı onurlandıran 

    Tanrı benim andımdır 

    Lütuf 

Filimon 

Filipus 

Lazar 

Tihikos 

Hanok 

    Tanrı’nın yardım ettiği 

    Sevecen , şefkatli 

    Yetkin ya da adanmış 

    At seven  

    Şanslı , hayırlı 


