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1 Mesih imanlısı’ndan beklenen 
davranış kimin tarafından 
belirlenir? 

a) Yaşadıkları toplumun kültürü 
tarafından. 
b) Göksel Babamız tarafından. 
c) Yerel kilisemiz tarafından. 
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2 İsa, Göklerin Egemenliği’nin kime 
ait olduğunu öğretti? 

a) Tanrı’nın buyruklarını yerine 
getirdiklerinden ötürü zulüm 
görenlere. 
b) Kimseye kızmayanlara. 
c) Eski Antlaşma’nın bütün 
kurallarına uyanlara. 
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3 Altın Kural ne yapmamız 
gerektiğini söyler? 

a) Başka insanlara kendimize 
davranılmasını istediğimiz gibi 
davranmamız gerektiğini. 
b) Haftada en az iki kez oruç tutup 
dua etmemiz gerektiğini. 
c) Sevaplar işleyerek kurtuluşu-
muzu kazanmamızı. 
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4 Tanrı’nın yeni yaşam için olan 
talimatlarına nasıl erişebiliriz? 

a) Kendi çabalarımızla. 
b) Kutsal Ruh’un yardımıyla. 
c) Hem a hem de b. 
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5 İsa, Mesih inanlısı yaşamını 
başarılı bir şekilde yaşamayı nasıl 
bir örnekle canlandırmıştır? 

a) Sağlam bir temelin üzerine bina 
inşa etmek. 
b) Kırık bir köprüyü yeniden inşa 
etmek. 
c) Eski bir binayı yeniden inşa 
etmek. 
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6 İsa, Kutsal Ruh’u bize hangi 
nedenlerden ötürü gönderdi? 

a) Bize yardım edecek kişisel bir 
kılavuzumuz olması için. 
b) Gelecekteki olayların bilincinde 
olmamız için. 
c) Kendisi öleceği için. 
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7 Ruh’ta yürüdüğümüzde, artık  

a) ayartılmalarla karşılaşmayız. 
b ruhsal savaşın içindeyizdir. 
c) hiçbir zorlukla karşılaşmayız. 
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8 Kutsal Ruh’un armağanlarını en 
iyi şekilde tanımlayan cümle 
hangisidir? 

a) İstediğimiz ruhsal armağanı 
seçebiliriz. 
b) Bütün Mesih inanlıları aynı 
armağana sahiptir. 
c) Kutsal Ruh herkese farklı bir 
armağan verir. 



 

 

267	

8 Kutsal Ruh’un armağanlarını en 
iyi şekilde tanımlayan cümle 
hangisidir? 

a) İstediğimiz ruhsal armağanı 
seçebiliriz. 
b) Bütün Mesih inanlıları aynı 
armağana sahiptir. 
c) Kutsal Ruh herkese farklı bir 
armağan verir. 



 

 

268	

 

9 Elçilerin İşleri Kitabı’nda 
tanımlandığı biçimiyle Kutsal 
Ruh’un vaftizi hangi deneyimden 
söz eder? 

a) Bir vaiz olarak çağırılmaktan. 
b) Meyve vermekten. 
c) Dillerde konuşmaktan. 
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10 İsa’nın yaşamı hangi şekilde 
bizim hayatımızda görülür? 

a) Isa’nın yaşamı doğal yetenekleri-
mizi geliştirir. 
b) Yaşamınız diğer insanlara İsa’ya 
giden yolu gösterir. 
c) Dinsel gerçeği başka insanlara 
açıklamada başarılı olursunuz. 
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11 Bir Mesih inanlısı’nın konuşma 
şeklinin, 

a) tanıklığı üzerinde büyük etkisi 
vardır. 
b) tanıklığıyla hiçbir ilgisi yoktur. 
c) tanıklığım etkileme olasılığı da 
vardır, etkilenmeme olasılığı da. 
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12 Kişi aile üyeleri için neden dua 
etmelidir? 

a) Kutsal Kitap bizlere ailemiz için 
dua etmemizi söyler ve Tanrı bu 
duayı yanıtlamayı vaat eder. 
b) Bu kişiler sık sık kendileri için 
dua edemezler ya da etmezler. 
c) Bir ailenin reisi ailesindeki 
günahlardan sorumludur. 
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13 Evinizde Mesih için yaşamanın 
pratik yolları nelerdir? 

a) Kendinizi herkesten kutsal göre-
rek onlara tepeden bakmanız. 
b) Hatalarımızdan ötürü bağışlama 
dilemeniz. 
c) Aile üyelerinizden saygı talep 
etmeniz. 
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14 Tanrı’nın evlilik için koyduğu 
kurallarından biri de, 

a) iman etmeyen eşi boşamaktır. 
b) evlilik yeminlerini tutmaktır. 
c) aşk evliliği yapmaktır. 
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15 Tanrı’nın aile yaşamı için belir-
lediği kural, 

a) itaatsiz çocukları onlara olan 
sevgimizi göstermek için cezalan-
dırmamaktır. 
b) Kutsal Kitap eğitimleri için tek 
başlarına çocukları kiliseye 
göndermektir. 
c) çocuklarımızın maddesel ve 
ruhsal gereksinimlerini karşıla-
maktır. 
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16 Şu anda sahip olduğumuz 
günahtan özgürlük, 

a) ayartılmadan yaşayabileceğimiz 
anlamına gelir. 
b) suçluluk hissinden tamamen 
kurtulmuş olduğumuz güvencinde 
yaşayabildiğimiz anlamına gelir. 
c) günahın etkilerinin bize bir daha 
dokunmayacağı anlamına gelir. 
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17 Kutsal Kitap, günahtan özgür-
lüğümüzü göstermek için hangi 
örneği kullanır? 

a) Boşanma. Günahtan yasal olarak 
ayrılmışızdır. 
b) Askeri zafer. Bütün günahkâr 
yatkınlıklarımızı yenmişizdir. 
c) Ölüm. Bizler ölüme mahkûm 
edilmiştik, ama Mesih bizler için 
öldü. 
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18 Cennete giden gerçek yol 
bizlere kim tarafından gösteril-
miştir? 

a) Atalarımız tarafından. 
b) Medyumlar ve ruhçular tarafın-
dan. 
c) Tanrı’nın sözü tarafından. 
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19 Gelecekteki özgürlüğümüzü 
güvenle beklemek, 

a) bugüne önem vermememize 
yardım eder. 
b) bütün zamanımızı hayal kurarak 
geçirmemize yardım eder. 
c) geçmişteki hata ve incinmelere 
sarılmayı bırakmamıza yardım 
eder. 
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20 Yeni Mesih inanlısı yaşamımız 
ve özgürlüğümüz neye bağlıdır? 

a) Mesih’in içimizde yaşamasına. 
b) Bizim iyi olma yeteneğimize. 
c) Din konusundaki bilgimize. 
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Ünite 2 için istenilenlerin sonu. 

 


