ÜNİTE 1 SINAVI İÇİN YANITLAR
(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
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peygamberlik içerir.
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.
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8 İsa ne zaman göğe alındı?
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.
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c) İsa Mesih'e Kurtarıcı ve Rab
olarak inanmak.
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
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a) yeryüzüne insan olarak geldi.
b) öldü ve dirildi.
c) biz Tanrı'ya gelebildim diye
günah 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
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etmek.
18 İsa, Tanrı'nın karakterini en iyi
hangi şekilde gösterdi?
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.
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b) Tanrı'nın ve Kendisinin anlayışını
tanımlamak için.
c) Tanrı'nın ve Kendisinin
karakterini açıklamak için.
Ünite 1 için istenilenlerin sonu. Lütfen
burada durun ve sizin yanıtlarınızı
hemen sonra bulunan doğru
yanıtlaryla kıyaslayın. Yanıtlarınızı
kontrol ettikten sonra Ünite 2'yi
çalışmaya başlayın.
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ÜNİTE 2 İÇİN YANITLAR
(DERS 6 – 10)
1 İsa, Yuhanna 8:12'de kim
olduğunu söyler?
a) İyi Çoban.
b) Dünyanın Işığı.
c) Davut Oğlu.
2 İsa hangi bakımdan ışıktır?
a) İsa'nın doğumu parlak bir yıldızla
müjdelendi.
b) İsa olayları oldukları gibi
görmemize yardım eder.
c) İsa entelektüel hedefler gösterdi.
3 İsa'yı kabul etmek için
aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a) İsa'nın öğretilerini öğrenmek.
b) İrademizi kullanmak.
c) O'nu izlemeye razı olmak.
4 Kötü insanlar ışıktan nefret
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ederler, çünkü
a) ışık onların kötülüğünü ortaya
çıkarır.
b) ışık sadece iyilerin üzerinde parlar.
c) ışık sadece onların üzerinde parlar.
5 İsa'nın gerçekleştirdiği iyileştirme
mucizeleri O'nun bizim neyimiz
olduğunu kanıtlamıştır?
a) Öğretmenimiz.
b) Yargıcımız.
c) Yaratıcımız.
6 Kutsal Kitap'ta, yağ neyi
simgeler?
a) Baba'yı.
b) Tanrı Sözü'nü.
c) Kutsal Ruh'u.
7 Yuhanna, Kutsal Ruh'un İsa'nın
üzerine hangi biçimde geldiğini
gördü?
a) Bir güvercin.
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b) Ateş alevi.
c) Dökülen yağ.
8 İsa isminin anlamı nedir?
a) Yahve kurtaracaktır, ya da
Kurtarıcımız.
b) Tanrı bizimle.
c) Orduların Rabbi.
9 Dünyadaki dinler arasında
sadece Hıristiyanlık,
a) insanın başarısızlığı ve çektiği
acıların nedenini açıklar.
b) günahın bütün yönlerinden
özgürlük sunar.
c) yaşam için büyük idealler sunar.
10 İsa bizleri ne tür bir sorundan
kurtarmayı vaat eder?
a) Fakirlik ve açlıktan ölmekten.
b) Suçluluk ve günahın gücünden.
c) Fiziksel engellerden.
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11 İsa'ya Tanrı Kuzusu denir, çünkü
a) alçakgönüllü davrandı.
b) günah için kurban olarak öldü.
c) temiz bir hayat yaşadı.
12 Çarmıhtaki hırsızlardan biri
kurtulmuştu, çünkü
a) suçlu değildi.
b) suçlu olduğunu biliyordu.
c) İsa'ya inanmıştı.
13 İsa'nın bizim için ölümü Tanrı'nın
merhametini ve
a) gücünü gösterir.
b) adaletini gösterir.
c) birliğini gösterir.
14 Aşağıdakilerden hangisi İsa'nın
ölüm üzerindeki zaferinin en iyi
kanıtıdır?
a) İsa'nın mucizevi doğumu ve
günahsız hayatı.
b) İsa'nın bedeninin içine yatırılmış
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olduğu boş bir mezar.
c) İsa'nın dirildikten sonra
görünmesi.
15 Aşağıdakilerden hangisi İsa'nın
dirilişinin kesin sonucudur?
a) Hastalıktan uzak bir dünyasal
yaşam sağlar.
b) Bizleri kutsallık standartlarında bir
hayat yaşamaya esinlendirir.
c) Hıristiyanlar'ın da dirileceğinin
garantisidir.
16 Kutsal Kitap, Hıristiyan'ın
bedeni hakkında ne öğretir?
a) Fiziksel beden ölümlüdür, ama
bir gün ölümsüz bedenle
değiştirilecektir.
b) Fiziksel beden çürümeyecektir.
c) Fiziksel beden sonsuza dek
bozulmamak üzere güçlendirilecektir.
17 Dirildiğimizde,
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a) hiçbir bedenimiz olmayacaktır.
b) fiziksel, dünyasal bir bedenimiz
olacaktır.
c) ölümsüz, ruhsal bir bedenimiz
olacaktır.
18 Romalılar 10:9 neyi ikrar
ettiğimizde kurtulduğumuzu
söyler?
a) İsa'nın Rab olduğunu.
b) Tanrı'nın tek olduğunu.
c) Şeytan'ın kötü olduğunu.
19 İsa'nın yeryüzündeki yetkisini
aşağıdakilerden hangisi en iyi
şekilde gösterir?
a) İsa'nın çekiciliği ve kişiliğinin
sempatikliği.
b) İsa'nın günahları bağışlamasının
ardından insanları iyileştirmesi.
c) İsa'yı işiten herkesin O'nu kabul
etmesi.
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20 Vahiy 5:9-13'de kime övgüler
sunulmaktadır?
a) Barış getiren güvercine.
b) Fetheden aslana.
c) Boğazlanmış kuzuya.
Ünite 2 için istenilenlerin sonu.
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