
ÜNİTE 1 BİLGİNİZİ TEST EDİN 



	 2	

1 Kutsal Kitap’ı okumak bir 
ayrıcalıktır çünkü, 

a) çok kimsede Kutsal Kitap 
bulunmaz. 
b) Tanrı’nın bize yazmış olduğu 
kişisel mektuptur. 
c) edebi stili eşsiz bir üstünlüğe 
sahiptir. 
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2  Ruhsal bakımdan gelişmek için, 
Mesih’e iman eden kişi 

a) Kutsal Kitap’ı okumalıdır. 
b) kiliseye gitmelidir. 
c) pak düşünceler düşünmelidir. 
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3 Tanrı Sözü’ne güvenenler 

a) sınanma zamanında 
dayanamayacaklardır. 
b) sınandıklarında başka bir yere 
bakmaları gerekecektir. 
c) sınanma zamanlarında dimdik ve 
sağlam duracaklardır. 
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4 Kutsal Kitap’ın önemi 

a) uyarıcı düşünceler 
içermesindedir. 
b) tarihsel bir kayıt olmasındadır. 
c) Tanrı’nın bizim için planı 
oluşudur. 
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5 Mesih İnanlısı evrensel gerçekleri 
bulmak için 

a) Tanrı Sözü’ne bakar. 
b) büyük kitaplara bakar. 
c) kendi kültürü ya da örf ve adet-
lerine bakar. 
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6 Kutsal Kitap ismi ne anlama 
gelir? 

a) Kutsal Kitap’ın yalnız bazı 
kitapları esinlendirilmiş olduğu 
anlamına gelir. 
b) Kutsal Kitap’ın coğu kitapları 
kutsaldır anlamına gelir. 
c) 66 kitabının her birinin kutsal 
olduğu anlamına gelir. 
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7 Tanrı, Kutsal Kitap'ı yazmak için 
yaklaşık kaç kişiyi kullandı? 

a) 14 
b) 40 
c) 66 
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8 Yeni Antlaşma, 

a) İsa yeryüzüne gelmeden önce 
yazılmıştı. 
b) İsa yeryüzündeyken yazılmıştı. 
c) İsa cennete döndükten sonra 
yazılmıştı. 
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9 Yeni Antlaşma’yla Eski 
Antlaşma’nın ilişkisi şudur: 

a) Yenisi Eskisini iptal eder. 
b) Yenisi Eskisinin vaatlerini yerine 
getirir. 
c) Yenisi Eskisinin devamıdır. 
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10 Kutsal Kitap'ı anlamak için en 
iyisi onu hangi dilde okumaktır? 

a) yazılmış oldukları özgün dillerde 
b) kişinin kendi dilinde 
c) Latince 
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11 Aşağıdaki cümlelerden hangisi 
DOĞRU’dur? 

a) Kutsal Kitap’ın bütün 
çevirilerinde tam olarak aynı 
sözcükler yer alır. 
b) Kutsal Kitap’ın çeşitli 
çevirilerinin farklı anlamları vardır. 
c) Kutsal Kitap’ın yeni çevirileri 
çağdaş bir dille hazırlanmıştır. 
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12 Apokrif kitapları neden Eski 
Antlaşma’nın bir parçası olarak 
kabul edilmezler? 

a) Yunanca olarak yazılmışlardır. 
b) Tanrı tarafından esinlendirildik-
lerine dair kanıt yoktur. 
c) Anlaşılmaları çok zordur. 
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13 Yuhanna Müjdesi’nin birinci 
bölümünün ilk on dört ayeti şöyle 
yazılır: 

a) 1. Yuhanna 14 
b) 14 Yuhanna 1:1 
c) Yuhanna 1:1-14 
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14 İlişkili ayetler referansları ve 
ABC Dizinleri 

a) birçok Kutsal Kitap’a dahil 
edilmiş-lerdir. 
b) özellikle vaizler ve öğretmenler 
içindir. 
c) Kutsal Kitap metnine 
esinlendirici eklerdir. 
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15 Mezmurlar ve Süleyman’ın 
Özdeyişleri, Eski Antlaşma’nın 
hangi sınıfına girerler? 

a) Şiir 
b) Tarih 
c) Peygamberlik 
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16 Eski Antlaşma’nın hangi kitabı 
bizlere insanın ilk günahı işleyişini 
anlatır? 

a) Yasa'nın Tekrarı 
b) Mısır'dan Çıkış  
c) Yaratılış 
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17 Hangi kitaplar İsrail’in ilk 
kralından söz eder? 

a) 1. ve 2. Samuel 
b) 1. ve 2. Krallar 
c) 1. ve 2. Tarihler 
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18 Vaiz kitabı ne olarak 
sınıflandırılır? 
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19 Aynı zamanda başbakan olarak 
hizmet yapan peygam-ber kimdi? 

a) Yeşaya 
b) Daniel 
c) Hezekiel 
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20 Yahudiler’in ülkelerine 
dönmelerinden sonra yaşayan bir 
peygamber kimdi? 

a) Hoşea 
b) Mika 
c) Hagay 
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