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ÜNİTE BİR BİLGİNİZİ TEST EDİN 
(Ders 1-4)	

1 Tanrı’ya tapınabilmemizin iki yolu,  
a) Tanrı’ya olan sevgimizi sözleri-
mizle bildirmek ve şefkat dolu işler 
yapmaktır.  
b) neşeli olmak ve sağlıklı kalmaktır,  
c) olumlu şeyler düşünmek ve kendi-
mizi iyi hissetmektir.  
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ÜNİTE BİR BİLGİNİZİ TEST EDİN 
(Cevaplar)	

1 Tanrı’ya tapınabilmemizin iki yolu,  
a) Tanrı’ya olan sevgimizi sözlerimiz-
le bildirmek ve şefkat dolu işler yap-
maktır.  
b) neşeli olmak ve sağlıklı kalmaktır,  
c) olumlu şeyler düşünmek ve kendi-
mizi iyi hissetmektir.  
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2 Tapınmada bize gereken en önemli 
kişisel nitelikler,  
a) sevgi, kendine güven ve cesarettir.  
b) sevgi, itaat ve alçakgönüllülüktür.  
c) sevgi, sabır ve imandır.  



  

  

87		

2 Tapınmada bize gereken en önemli 
kişisel nitelikler,  
a) sevgi, kendine güven ve cesarettir.  
b) sevgi, itaat ve alçakgönüllülüktür.  
c) sevgi, sabır ve imandır.  
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3 Alçakgönüllülük,  
a) Tanrı'ya hayatlarımızdaki ilk yeri 
vermek anlamına gelir.  
b) ne kadar değersiz olduğumuzun 
bilincine varmak anlamına gelir.  
c) sahip olduğumuz her şeyi başka-
larına vermektir.  
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3 Alçakgönüllülük,  
a) Tanrı'ya hayatlarımızdaki ilk yeri 
vermek anlamına gelir.  
b) ne kadar değersiz olduğumuzun 
bilincine varmak anlamına gelir.  
c)	sahip	olduğumuz	her	şeyi	başka-larına	
vermektir.	
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4 Nasıl tapınabileceğimiz hakkında 
yardıma ihtiyacımız olduğunu 
düşünüyorsak,  
a) bir dua kitabı alabiliriz.  
b) Kutsal Ruh’tan bize yardım etme-
sini isteyebiliriz.  
c) kulağa hoş gelen bazı sözleri 
ezberleyebiliriz.  
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4 Nasıl tapınabileceğimiz hakkında 
yardıma ihtiyacımız olduğunu 
düşünüyorsak,  
a) bir dua kitabı alabiliriz.  
b) Kutsal Ruh’tan bize yardım etme-
sini isteyebiliriz. 
c) kulağa hoş gelen bazı sözleri ez-
berleyebiliriz.   
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5 Zamanla tapınmamız,  
a) belirli bir kalıp ya da biçime otura-
caktır.  
b) Kutsal Ruh hareket ettikçe değişe-
cektir.  
c) çok iyi ezberlemiş olduğumuz bir 
şey haline gelecektir.  



  

  

93		

5 Zamanla tapınmamız,  
a) belirli bir kalıp ya da biçime otura-
caktır.  
b) Kutsal Ruh hareket ettikçe değişe-
cektir. 
c) çok iyi ezberlemiş olduğumuz bir 
şey haline gelecektir.   
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6 Tanrı’ya tapınmanın yollarını,  
a) arkadaşlarımıza sorarak öğrene-
biliriz.  
b) değişik kiliseleri ziyaret ederek 
öğrenebiliriz.  
c) Kutsal Kitap’tan tapınma hakkın-
daki yerleri okuyarak öğrenebiliriz.  
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6 Tanrı’ya tapınmanın yollarını,  
a) arkadaşlarımıza sorarak öğrene-
biliriz.  
b) değişik kiliseleri ziyaret ederek 
öğrenebiliriz.  
c) Kutsal Kitap’tan tapınma hakkın-
daki yerleri okuyarak öğrenebiliriz.  
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7 Tanrı’nın sevdiği tapınma,  
a) çok yüksek seslidir.  
b) içtendir.  
c) tamamen sessizdir.  
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7 Tanrı’nın sevdiği tapınma,  
a) çok yüksek seslidir.  
b) içtendir. 
c) tamamen sessizdir.   
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8 Aşağıdaki en iyi cümle hangisi?  
a) Kendimizi Tanrı’nın sevgisi ve 
ilgisine teslim etmeye hazır olmalıyız 
çünkü, Tanrı’nın gücü her şeye yeter.  
b) Daha çok imana ihtiyacımız oldu-
ğunda kendimizi Tanrı’nın sevgisi ve 
ilgisine teslim etmeye hazır 
olmalıyız.  
c) Ancak bütün diğer yollar başarı-
sızlığa uğradığında kendimizi Tanrı' 
nın sevgisi ve ilgisine teslim etmeye 
hazır olmalıyız.  
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8 Aşağıdaki en iyi cümle hangisi?  
a) Kendimizi Tanrı’nın sevgisi ve ilgi-
sine teslim etmeye hazır olmalıyız 
çünkü, Tanrı’nın gücü her şeye yeter.  
b) Daha çok imana ihtiyacımız oldu-
ğunda kendimizi Tanrı’nın sevgisi ve 
ilgisine teslim etmeye hazır olma-
lıyız.  
c) Ancak bütün diğer yollar 
başarısızlığa uğradığında kendimizi 
Tanrı'nın sevgisi ve ilgisine teslim 
etmeye hazır olmalıyız. 
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9 Rab korkusu,  
a) bize bir cenazeyi hatırlatan derin 
bir saygıdır.  
b) Tanrı’dan korkmamıza neden olan 
derin bir saygıdır.  
c) bizleri dua ve tapınmaya yöneten 
derin bir saygıdır.  
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9 Rab korkusu,  
a) bize bir cenazeyi hatırlatan derin 
bir saygıdır.  
b) Tanrı’dan korkmamıza neden olan 
derin bir saygıdır. 
c) bizleri dua ve tapınmaya yöneten 
derin bir saygıdır.   
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10 Kutsallık,  
a) Tanrı’dan korkmak anlamına gelir.  
b) Yeşaya’nın gördüğü türden 
görümler görmek anlamına gelir.  
c) günahtan özgür ve her bakımdan 
doğru olmak anlamına gelir.  
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10 Kutsallık,  
a) Tanrı’dan korkmak anlamına gelir.  
b) Yeşaya’nın gördüğü türden 
görümler görmek anlamına gelir. 
c) günahtan özgür ve her bakımdan 
doğru olmak anlamına gelir.   
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11 Vermekte bize en büyük örnek,  
a) vaizimizdir.  
b) Musa’dır.  
c) Göksel Babamız’dır.  
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11 Vermekte bize en büyük örnek,  
a) vaizimizdir.  
b) Musa’dır.  
c) Göksel Babamız’dır.  
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12 “Abba,” Aramice konuşan bir 
çocuğun kime hitap sözcüğüdür?  
a) Öğretmenine.  
b) Babasına.  
c) Ağabeyine.  
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12 “Abba,” Aramice konuşan bir 
çocuğun kime hitap sözcüğüdür?  
a) Öğretmenine.  
b) Babasına. 
c) Ağabeyine.   
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13 İhtiyaçlarımızı Tanrı’ya sunmak, 
neye örnektir?  
a) Tapınma duasına.  
b) Aracılık duasına.  
c) İstek duasına.  
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13 İhtiyaçlarımızı Tanrı’ya sunmak, 
neye örnektir?  
a) Tapınma duasına.  
b) Aracılık duasına.  
c) İstek duasına.  
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14 Ruh’ta tapınmanın inanlılara 
yardım ediş yollarından biri,  
a) yabancı diller öğrenmemize 
yardım etmesidir.  
b) bizleri sorunlarımızdan özgür 
kılmasıdır.  
c) sonuçlar alarak dua etmemize 
yardım etmesidir.  
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14 Ruh’ta tapınmanın inanlılara 
yardım ediş yollarından biri,  
a) yabancı diller öğrenmemize 
yardım etmesidir.  
b) bizleri sorunlarımızdan özgür 
kılmasıdır. 
c) sonuçlar alarak dua etmemize 
yardım etmesidir.   
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15 “Rab’bin önünde beklediğimizde,”  
a) dışınsal ve içinsel olarak sessiz ve 
hareketsiz kalırız.  
b) beklerken bir kitap okuyabiliriz.  
c) uyumaktayızdır.  
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15 “Rab’bin önünde beklediğimizde,”  
a) dışınsal ve içinsel olarak sessiz ve 
hareketsiz kalırız.  
b) beklerken bir kitap okuyabiliriz.  
c) uyumaktayızdır.  
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16 Rab bizimle en çok,  
a) bize bir şey söylemesi için ısrar 
ettiğimizde konuşur.  
b) kafalarımız aktif bir şekilde duayla 
meşgul olduğunda konuşur.  
c) kafalarımız ve ruhlarımız O’nun 
önünde sessiz olduğunda konuşur.  
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16 Rab bizimle en çok,  
a) bize bir şey söylemesi için ısrar 
ettiğimizde konuşur.  
b) kafalarımız aktif bir şekilde duayla 
meşgul olduğunda konuşur. 
c) kafalarımız ve ruhlarımız O’nun 
önünde sessiz olduğunda konuşur.   



  

  

116		

17 Hizmet aracılığıyla tapınma,  
a) olduğumuz ve sahip olduğumuz 
her şeyle kendimizi sunmak 
demektir.  
b) tanıklık etmek demektir.  
c) günde “sekiz saatlik” bir işte 
çalışmaktır.  
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17 Hizmet aracılığıyla tapınma,  
a) olduğumuz ve sahip olduğumuz 
her şeyle kendimizi sunmak 
demektir.  
b) tanıklık etmek demektir.  
c) günde “sekiz saatlik” bir işte 
çalışmaktır.  
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18 İsa Mesih, başkalarına tam 
hizmetin en iyi örneğidir çünkü,  
a) başka insanlar için balık tutmak 
için çok uğraşmıştı.  
b) insanlara sadece ruhsal bakımdan 
yardım etmişti.  
c) her zaman başka insanlara elinden 
geldiği kadar hizmet ediyordu.  
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18 İsa Mesih, başkalarına tam 
hizmetin en iyi örneğidir çünkü,  
a) başka insanlar için balık tutmak 
için çok uğraşmıştı.  
b) insanlara sadece ruhsal bakımdan 
yardım etmişti. 
c) her zaman başka insanlara elinden 
geldiği kadar hizmet ediyordu.   
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19 Tanrı’ya hizmet aracığılıyla,  
a) tutumlarımız doğru olduğunda 
tapınabiliriz.  
b) bencil motivasyonlarımız olduğu 
halde tapınabiliriz.  
c) tapınabilir ve tapınmanın diğer 
biçimlerini unutabiliriz.  
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19 Tanrı’ya hizmet aracığılıyla,  
a) tutumlarımız doğru olduğunda 
tapınabiliriz.  
b) bencil motivasyonlarımız olduğu 
halde tapınabiliriz.  
c) tapınabilir ve tapınmanın diğer 
biçimlerini unutabiliriz.  
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20 Vererek Rab’be hizmet 
ettiğimizde, 	
a) güleryüzle, cömertçe ve 
alçakgönüllülükle vermeliyiz.  
b) verdiğimizden ötürü yeterince 
övülmeliyiz.  
c) çok fazla vermemeye dikkat 
etmeliyiz.  

Ünite İkiyi çalışmaya başlayın.  
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20 Vererek Rab’be hizmet 
ettiğimizde,  
a) güleryüzle, cömertçe ve alçak-
gönüllülükle vermeliyiz.  
b) verdiğimizden ötürü yeterince 
övülmeliyiz.  
c) çok fazla vermemeye dikkat etme-
liyiz.  

Ünite	İkiyi	çalışmaya	başlayın.		

	


