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?
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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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