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ÜNİTE İKİ BİLGİNİZİ TEST EDİN  
(Ders 5-8)		

1 Tapınma ilahileri,  
a) genelde çok yavaş ilahilerdir.  
b) her zaman hızlı ve hareket 
doludur.  
c) Rab’bi yüceltip O’nu öven ilahi-
lerdir.  
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ÜNİTE İKİ BİLGİNİZİ TEST EDİN 
(Cevaplar)	

1 Tapınma ilahileri,  
a) genelde çok yavaş ilahilerdir.  
b) her zaman hızlı ve hareket 
doludur.  
c) Rab’bi yüceltip O’nu öven ilahi-
lerdir.  
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2 Mezmurlar,  
a) sadece Rab’bi övmek için kul-
lanılan Yahudi ilahileridir.  
b) tapınma dahil, çeşitli konuları 
kapsayan Yahudi ilahileridir.  
c) günümüzde bizim için çok az şey 
ifade eden Yahudi ilahileridir.  
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2 Mezmurlar,  
a) sadece Rab’bi övmek için kul-
lanılan Yahudi ilahileridir.  
b) tapınma dahil, çeşitli konuları 
kapsayan Yahudi ilahileridir. 
c) günümüzde bizim için çok az şey 
ifade eden Yahudi ilahileridir.   
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3 Tapınmada müzik aletleri kullan-
makta önemli bir ilke, 	
a) sadece Eski Antlaşma’da kullanı-
lan müzik aletlerinin kullanılması 
gerektiğidir.  
b) her hangi bir müzik aletini onu çok 
iyi çalabilene kadar çalmamanız 
gerektiğidir.  
c) başka insanların müzik zevkleri 
konusunda duyarlı olmanız gerek-
tiğidir.  
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3 Tapınmada müzik aletleri kullan-
makta önemli bir ilke,  
a) sadece Eski Antlaşma’da kullanı-
lan müzik aletlerinin kullanılması 
gerektiğidir.  
b) her hangi bir müzik aletini onu çok 
iyi çalabilene kadar çalmamanız 
gerektiğidir.  
c) başka insanların müzik zevkleri 
konusunda duyarlı olmanız gerek-
tiğidir.  
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4 Tanrı, Pavlus ve Silas için hapis-
hanenin kapılarını,  
a) gardiyanı mahkemeye verme teh-
didinde bulunmalarından sonra 
açmıştır.  
b) dua edip Tanrı’ya övgüler sunma-
larından sonra açmıştır.  
c) tutukluluk süreleri bittikten sonra 
açmıştır.  
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4 Tanrı, Pavlus ve Silas için hapis-
hanenin kapılarını,  
a) gardiyanı mahkemeye verme teh-
didinde bulunmalarından sonra 
açmıştır.  
b) dua edip Tanrı’ya övgüler sunma-
larından sonra açmıştır.  
c) tutukluluk süreleri bittikten sonra 
açmıştır. 
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5 Kutsal Ruh, erkek ve kadınları Ken-
disine çekmek için müziği ne zaman 
kullanacaktır?  

a) Müzik ancak çok iyi bir müzik ol-
duğunda.  
b) İlahiler ancak bütün cemaat tara-
fından söylendiğinde.  
c) Müzik ancak Rab’be adanmış oldu-
ğunda.  
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5 Kutsal Ruh, erkek ve kadınları Ken-
disine çekmek için müziği ne zaman 
kullanacaktır?  
a) Müzik ancak çok iyi bir müzik ol-
duğunda.  
b) İlahiler ancak bütün cemaat tara-
fından söylendiğinde.  
c) Müzik ancak Rab’be adanmış oldu-
ğunda.  
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6 Tapınmamızın arka planı, bir resim 
gibi,  
a) temiz, açık ve dağınıklıktan uzak 
olmalıdır.  
b) tam bir sessizlik taşımalıdır   
c) güzel bir binada olmalıdır.  
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6 Tapınmamızın arka planı, bir resim 
gibi,  
a) temiz, açık ve dağınıklıktan uzak 
olmalıdır.  
b) tam bir sessizlik taşımalıdır   
c) güzel bir binada olmalıdır.  



  

  

231		

7 Temiz bir vicdana sahip olmam 
konusunda en büyük sorumluluk 
taşıyan kişi,  

a) vaizimdir.  
b) ailemdir.  
c) benim.  
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7 Temiz bir vicdana sahip olmam 
konusunda en büyük sorumluluk 
taşıyan kişi,  
a) vaizimdir.  
b) ailemdir.  
c) benim.  
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8 Tanrı'nın önünde temiz olmak,  
a) başka insanlardan daha iyi oldu-
ğumuz anlamına gelir.  
b) dua etmiş olduğumuz ve Tanrı’nın 
bizi bağışlamış olduğu anlamına 
gelir.  
c) düzenli olarak kiliseye gittiğimiz 
anlamına gelir.  
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8 Tanrı'nın önünde temiz olmak,  
a) başka insanlardan daha iyi oldu-
ğumuz anlamına gelir.  
b) dua etmiş olduğumuz ve Tanrı’nın 
bizi bağışlamış olduğu anlamına 
gelir.  
c) düzenli olarak kiliseye gittiğimiz 
anlamına gelir. 
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9 Siz ve ben tapınmada kendimizi 
farklı biçimlerde ifade edebiliriz 
çünkü,  
a) farklı kültürlerden geliyoruz.  
b) bütün tören ve ayinleri öğren-
medik.  
c) yanlış kişileri taklit ettik.  
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9 Siz ve ben tapınmada kendimizi 
farklı biçimlerde ifade edebiliriz 
çünkü,  
a) farklı kültürlerden geliyoruz.  
b) bütün tören ve ayinleri öğren-
medik. 
c) yanlış kişileri taklit ettik.   
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10 İncil,  
a) meleklere tapınabileceğim vur-
gular.  
b) sadece Tanrı'ya tapınılması gerek-
tiğini vurgular.  
c) Eski Antlaşma’daki tapınma biçim-
lerinin artık geçerli olmadığını vur-
gular.  
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10 İncil,  
a) meleklere tapınabileceğim vur-
gular.  
b) sadece Tanrı'ya tapınılması gerek-
tiğini vurgular.  
c) Eski Antlaşma’daki tapınma biçim-
lerinin artık geçerli olmadığını vur-
gular.  
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11 İsa çarmıhta öldüğünde,  
a) direkt olarak Tanrı’nın önüne 
çıkabilip O’na tapınabilmemizin 
yolunu açtı.  
b) aynı şekilde tapmabilmemizin 
yolunu açtı.  
c) artık başkalarını gücendirmekle 
ilgilenmememizin yolunu açtı.  
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11 İsa çarmıhta öldüğünde,  
a) direkt olarak Tanrı’nın önüne 
çıkabilip O’na tapınabilmemizin 
yolunu açtı.  
b) aynı şekilde tapmabilmemizin 
yolunu açtı.  
c) artık başkalarını gücendirmekle 
ilgilenmememizin yolunu açtı.  
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12 Tapınmayı,  
a) belirli tören ve ayinleri öğrendiği-
mizde öğrenebiliriz.  
b) başka insanları gözlemlediğimizde 
öğrenebiliriz.  
c) tapınmak için gerekli zamanı har-
cadığımızda öğrenebiliriz.  
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12 Tapınmayı, 	
a) belirli tören ve ayinleri öğrendiği-
mizde öğrenebiliriz.  
b) başka insanları gözlemlediğimizde 
öğrenebiliriz.  
c) tapınmak için gerekli zamanı har-
cadığımızda öğrenebiliriz.  
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13 Rab'le birlikte geçirdiğimiz 
zamanı daha iyiye götürmenin yol-
larından bir yolu,  
a) kendinizi programlar ve belirli 
zamanlardan kurtarmanızdır.  
b) sadece canınız istediği zaman 
tapınmanızdır.  
c) Rab'le birlikte geçirdiğiniz günlük 
zaman için bir defter tutmanızdır.  
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13 Rab'le birlikte geçirdiğimiz 
zamanı daha iyiye götürmenin yol-
larından bir yolu,  
a) kendinizi programlar ve belirli 
zamanlardan kurtarmanızdır.  
b) sadece canınız istediği zaman 
tapınmanızdır.  
c) Rab'le birlikte geçirdiğiniz günlük 
zaman için bir defter tutmanızdır. 
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14 Grupla yapılan tapınmada herkes,  
a) sessiz durmalı ve bir kişinin 
yönetmesine izin vermelidir   
b) katılmakta kendini özgür 
hissetmelidir.  
c) yüksek sesle dua etmelidir.  
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14 Grupla yapılan tapınmada herkes,  
a) sessiz durmalı ve bir kişinin 
yönetmesine izin vermelidir   
b) katılmakta kendini özgür hisset-
melidir.  
c) yüksek sesle dua etmelidir.  
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15 Birlikte tapınmanın bir nedeni  
a) sorunlarımızı düşünebilmemize 
yardımcı olmasıdır.  
b) O’nun isminde bir araya gelen 
kişilerle Rab’bin huzurunda olmaktır.  
c) sessizlikle geçen o utandırıcı süre-
lerden uzak kalmaktır.  
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15 Birlikte tapınmanın bir nedeni  
a) sorunlarımızı düşünebilmemize 
yardımcı olmasıdır.  
b) O’nun isminde bir araya gelen 
kişilerle Rab’bin huzurunda olmaktır. 
c) sessizlikle geçen o utandırıcı süre-
lerden uzak kalmaktır.  
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16 İsa eğer insanlar Kendisini öv-
mezlerse,  
a) taşların bağırmaya başlayacağını 
söylemişti.  
b) onları bunu yapmaları için 
zorlayacağını söylemiştir   
c)bunun önemi olmadığını 
söylemişti.  
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16 İsa eğer insanlar Kendisini öv-
mezlerse,  
a) taşların bağırmaya başlayacağını 
söylemişti.  
b) onları bunu yapmaları için 
zorlayacağını söylemiştir   
c)bunun önemi olmadığını 
söylemişti.  
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17 Sevincimizi,  

a) olumlu düşünceler düşünerek 
yeniden kazanabiliriz.  
b) sorunlarımızdan kurtularak yeni-
den kazanabiliriz.  
c) tapınmaya karar vererek yeniden 
kazanabiliriz.  
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17 Sevincimizi,  
a) olumlu düşünceler düşünerek 
yeniden kazanabiliriz.  
b) sorunlarımızdan kurtularak yeni-
den kazanabiliriz. 
c) tapınmaya karar vererek yeniden 
kazanabiliriz.   
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18 Cennetin yeryüzünden daha güzel 
olduğunu biliyoruz çünkü,  
a) orada melekler var.  
b) orası daha yeni bir yer.  
c) günah oraya asla giremez.  
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18 Cennetin yeryüzünden daha güzel 
olduğunu biliyoruz çünkü,  
a) orada melekler var.  
b) orası daha yeni bir yer.  
c) günah oraya asla giremez.  
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19 Kutsal Kitap bizlere,  
a) sonsuza dek harp çalacağımızı 
söyler.  
b) cennete, sadece dinlenmek için 
gideceğimizi söyler.  
c) sonsuza dek Tanrı’ya tapınıp 
hükümranlık süreceğimizi söyler.  
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19 Kutsal Kitap bizlere,  
a) sonsuza dek harp çalacağımızı 
söyler.  
b) cennete, sadece dinlenmek için 
gideceğimizi söyler.  
c) sonsuza dek Tanrı’ya tapınıp 
hükümranlık süreceğimizi söyler.  
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20 Cennette tapınmayı isteyeceğiz 
çünkü,  
a) orada İsa’yı göreceğiz ve O’nun 
bizim kurtuluşumuz için ödediği 
bedeli tamamen anlayacağız.  
b) aile bireylerimiz ve arkadaşları-
mızla yeniden bir araya gelmenin 
tadını çıkaracağız.  
c) artık çalışmak zorunda kalma-
yacağız.  

Ünite İkinin gerektirdiklerinin sonu. 
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20 Cennette tapınmayı isteyeceğiz 
çünkü,  
a) orada İsa’yı göreceğiz ve O’nun 
bizim kurtuluşumuz için ödediği 
bedeli tamamen anlayacağız.  
b) aile bireylerimiz ve arkadaşları-
mızla yeniden bir araya gelmenin 
tadını çıkaracağız.  
c) artık çalışmak zorunda kalmaya-
cağız.  

Ünite İkinin sonu 
 


