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1 Aşağıdakilerden hangisi, 
Tanrı’nın bizler için duadaki 
amacını en iyi şekilde 
tanımlamaktadır? 

a) Tanrı’yla konuşmak. 
b) Tanrı’ya gereksinimlerimizi 
hatırlatmak,  
c) Dinsel görevlerimizi yerine 
getirmek. 
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2 Tapınma sözcüğü ne anlama 
gelir? 

a) Başka insanlar için duada 
aracılık etmek. 
b) Bir gereksinimin karşılanması 
için Tanrı’ya yalvarmak. 
c) Tanrı’nın tapınmaya değer 
olduğunu kabul etmek. 
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3 Tanrı’nın bağışlayışı en iyi nasıl 
gösterilir? 

a) Tanrı’nın zayıflıklarımızı 
anlayışıyla. 
b) Tanrı Oğlu’nun günahlarımızın 
kurbanı olarak ölüşüyle. 
c) Eski Antlaşma’da tanımlanan 
birçok kurbanla. 
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4 Dua ettiğimiz zaman ilk önce 

a) Babamız Tanrı’yı düşünmeliyiz. 
b) Diğer insanları ve onların 
gereksinimlerini düşünmeliyiz. 
c) Kendi gereksinimlerimizi 
düşünmeliyiz. 
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5 Tanrı’nın sonsuz olduğunu 
söylediğimizde O’nun, 

a) sadece birkaç sınırı olduğunu 
söylemek isteriz. 
b) sınırları olmadığını söylemek 
isteriz. 
c) insanlarla aynı sınırlara sahip 
olduğunu söylemek isteriz. 
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6 Neyi temel alarak Baba’dan bir 
şey isteyebiliriz? 

a) Başka insanlar için iyi işler 
yaparız. 
b) İsa bizim için ölerek bu hakkı 
satın aldı. 
c) Kiliseye hizmet edip onu parasal 
olarak destekleyişimizi. 



 

 

87	

 

 

6 Neyi temel alarak Baba’dan bir 
şey isteyebiliriz? 

a) Başka insanlar için iyi işler 
yaparız. 
b) İsa bizim için ölerek bu hakkı 
satın aldı. 
c) Kiliseye hizmet edip onu parasal 
olarak destekleyişimizi. 



 

 

88	

 

7 Tanrı’ya İsa aracılığıyla 
yaklaşmamız neden gereklidir? 

a) Çünkü İsa, Musa ya da Harun’dan 
daha iyi bir kâhindi. 
b) Çünkü İsa’nın öğretisi bütün 
diğer din öğretmenlerinkinden 
daha iyiydi. 
c) Çünkü İsa, Tanrı’ya giden tek 
yoldur; O’nun aracılığı olmadan 
kimse Tanrı’ya gidemez. 
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8 Luka 18:10-14’deki Ferisi, 
Tanrı’yı hoşnut etmedi, çünkü 

a) İyi bir adamdı. 
b) Kötü bir adamdı. 
c) Gururlu bir adamdı. 
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9 Vergi görevlisi Tanrı’yı hoşnut 
etti, çünkü 

a) O daha çok dua etmişti. 
b) Günahından tövbe etmişti. 
c) İyi bir vatandaştı. 
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10 İsa, Tanrı’nın bizleri, 

a) Bizler başkalarını bağışlamadı-
ğımız zaman bile bağışladığını 
öğretti. 
b) Yeterince iyi olduğumuzu 
kanıtladığımızda bağışladığını 
öğretti. 
c) Aynen bizim başkalarını bağışla-
dığımız şekilde bağışladığını 
öğretti. 
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11 Duada en önemli şey nedir? 

a) Yüreğin tutumu. 
b) Kişinin bulunduğu yer.  
c) Bedenin konumu. 
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12 Aşağıdakilerden hangisi, Kutsal 
Kitap’ın hangi fiziksel konumda 
dua etmemiz gerektiği 
konusundaki öğretisini tanımlar? 
a) Herhangi bir konum olabilir. 
b) Vaizinizin öğrettiği konumlar. 
c) Gözler kapalı, baş eğik, eller önde 
birleştirilmiş. 
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13 İsa’nın, öğrencilerine öğrettiği 
dua hangi ayette yer almaktadır? 

a) Matta 6:9-13 
b) Matta 6:25-28 
c) Yuhanna 3:16-19 
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14 Kutsal Kitap, aşağıdakilerden 
hangisinin dua yaşamımızın 
önemli bir parçası olduğunu 
söyler? 

a) Diz çökmek. 
b) Dinlemek. 
c) Belirli isteklerde bulunmak. 
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15 Tanrı ’nın isteği hakkındaki her 
mesaj 

a) Başka insanların verdiği öğüdün 
ışığında değerlendirilmelidir. 
b) Gördüğümüz rüyalarla 
değerlendirilmelidir,  
c) Tanrı sözüyle 
değerlendirilmelidir. 
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16 Tanrı, halkıyla en çok hangi 
yollarla konuşur? 

a) Rüyalar ve görümler. 
b) Dua ederken yüksek sesle ya da 
düşünceler aracılığıyla,  
c) Kutsal Kitap ve vicdanımız 
aracılığıyla. 
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17 Tanrı, çocuklarıyla hangi şekilde 
konuşabilir? 

a) Falcılar aracılığıyla. 
b) Yıldız falları aracılığıyla. 
c) Vaazlar ve tanıklıklar aracılığıyla. 
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18 Dinlediğimizde, Tanrı bizimle 
normalde nasıl konuşur? 

a) Bizim için ya da başka birisi için 
verdiği bir mesaj aracılığıyla. 
b) Gelecek hakkındaki bir görüm 
aracılığıyla. 
c) Başka insanların yaşamlarındaki 
günahlar ve başarısızlıklar 
aracılığıyla. 
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19 Tanrı sözünü belirli bir duruma 
uyarlamayı nasıl öğreniriz? 

a) Kutsal Ruh’u dinleyerek. 
b) Başkaları hakkındaki kitapları 
okuyarak,  
c) Bir rüya görmeyi bekleyerek. 
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20 Tanrı’nın yol gösterimine sahip 
olmak için gereken nedir? 

a) Kutsal Kitap hakkındaki her şeyi 
bilmek. 
b) Tanrı’ya itaat etme isteği. 
c) Tanrı’nın isteğini nasıl yerine 
getirebileceğimize dair ayrıntılı bir 
plan. 
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Ünite 1 için istenilenlerin sonu.  
Ünite 2’yi çalışmaya başlayın. 

 


