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Bütün sorular için, yanıt kağıdındaki 
boşluklarda yer alan sayının, sorunun 
yanında yer alan sayıyla aynı olmasına 
dikkat edin.

1 Romalılar 3:23’de söylenildiği gibi 
birçoklarının reddettiği Tanrı'nın, 
insanlık için olan büyük tasarımı 
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Verimlilik.
b) Kurtuluş.
c) Bireysellik.



116

1 Romalılar 3:23’de söylenildiği gibi 
birçoklarının reddettiği Tanrı'nın, 
insanlık için olan büyük tasarımı 
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Verimlilik.
b) Kurtuluş.
c) Bireysellik.



117

2 Tanrı'nın bizler için gerçek standardı 
aşağıdakilerden hangisi gibi 
olmamızdır?
a) İsa’nın öğrencileri.
b) Hayranlık duyduğumuz ruhsal 
insanlar.
c) İsa Mesih.
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3 İsa’nın öğrencilerinin birbirlerinden 
farklı oluşları aşağıdaki ilkelerden 
hangisine örnektir?
a) Bilgi.
b) Çeşitlilik.
c) Standart.
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4 Elçi Pavlus’un hayatı bize 
aşağıdakilerden hangisini gösterir?

a) Başarısızlıklar Tanrı'nın tasarımını 
izlememizi imkânsız kılmaz.
b) Tanrı'yı sadece hiç başarısız olmamış 
insanlar hoşnut edebilir.
c) Başarısız olmuş birisi için çok az 
umut vardır.
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5 Tanrı, bizim hayatımızla ilgili 
tasarımını çoğu kez aşağıdakilerden 
hangisi aracılığıyla gerçekleştirir?
a) Hayatımızla ilgili ayrıntılı planlar 
vererek.
b) Bizi zor durumlardan koruyarak.
c) Bizi denenmelerden güvenle 
geçirerek.
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6 Tanrı'nın bizimle ilgili planına nasıl 
uyarız?

a) Tanrı'nın Sözü’ne ve Ruhu’na itaat 
ederek.
b) Tanrı'nın ne yapmamızı istediğini 
öğrenerek,
c) Tanrı'nın isteğini başkalarına 
açıklayarak.
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7 Tanrı'nın planına uyan birisi bunu nasıl 
gerçekleştirmiştir?
a) Şans eseri.
b) Zorla.
c) İtaat etmekle.
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8 Tanrı bizimle ilgili tasarımına uymaya 
devam etmemizi ister, çünkü edersek
a) iradelerimizi denetleyecektir.
b) bundan zevk alacaktır, 
c) gücünü gösterecektir.
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9 İsa gitmesinin öğrencileri için iyi 
olacağını söylemişti, çünkü
a) diğer inanlılar onlara daha çok saygı 
gösterecekti.
b) onların hemen öğretmeye 
başlamaları gerekiyordu.
c) Kutsal Ruh onlara yol göstermek için 
gelecekti.
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10 Tanrı'nın bize yol göstermek 
istediğini biliyoruz, çünkü
a) bize Kutsal Ruh’u verdi.
b) O’nu içtenlikle arıyoruz.
c) O’nun isteğini anlamak zor.
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11 Romalılar 12:12, değişmemiz 
gerektiğini söyler. Bu şu demektir:
a) Tamamen değişmeliyiz.
b) Ne yapmamız gerektiği hakkında bilgi 
sahibi olmalıyız.
c) Diğer inanlılardan farklı olmalıyız.
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12 Tanrı'nın beklentilerini yerine 
getirebiliyoruz, çünkü

a) ne olduklarını anlayabiliyoruz.
b) Tanrı'nın gücü içimizde etkindir.
c) bizim gücümüz sayesinde bu 
mümkündür.



138

12 Tanrı'nın beklentilerini yerine 
getirebiliyoruz, çünkü

a) ne olduklarını anlayabiliyoruz.
b) Tanrı'nın gücü içimizde etkindir.
c) bizim gücümüz sayesinde bu 
mümkündür.



139

13 Tırtılın kelebeğe dönüşü gibi bizim 
de ruhsal gelişmemiz ne zaman olur?
a) Ruhsal açıdan olgunlaşmaya 
çalıştıkça.
b) Tanrı bizi değiştirme işini kendi 
üzerine aldıkça.
c) Tanrı'nın bizde etkin olan gücüne 
boyun eğdikçe.
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14 Yeremya’nın çömlekçinin evinde 
aldığı ders neydi?

a) Başarısızlık olunca, Tanrı etkinliğini 
göstermez.
b) Başarısızlıklar Tanrı'nın lütfunu 
kısıtlayabilir.
c) Tanrı'nın lütfü başarısızlıkları aşabilir.
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15 Başarısızlıklarımız Tanrı'nın bizim 
için olan tasarımını bozmaz, çünkü

a) Tanrı Sözü, O’nun gücünün biz 
zayıfken en kuvvetli olduğunu söyler.
b) başarısızlıklarımız aslında bizim 
suçumuz değildir.
c) Tanrı inanlıların başarısızlıklarını hoş 
görür.
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16 Tanrı imanımızı dener, çünkü
a) O’na güvenip güvenmediğimizi 
bilmesi gerekir.
b) O’na ne kadar güvendiğimizi 
bilmemiz lazımdır.
c) dış dayanaklara güvenip 
güvenmediğimizi görmek ister.
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17 Tanrı imanımızın denenmesine 
neden izin verir?
a) Bizi zayıflıklarımızdan ötürü 
suçlamak için.
b) Olağanüstü gücümüzden ötürü bizi 
ödüllendirmek için.
c) İmanımızın gelişmesine yardımcı 
olmak için.
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18 İsa öğrencilerinin zorluklarla karşı 
karşıya kalmasını sağladı, çünkü 
öğrencilerinin
a) başarısızlıklarından ötürü 
cezalandırılmaları gerekiyordu.
b) Kendisine tamamıyla bağımlı olmayı 
öğrenmeleri gerekiyordu.
c) ne kadar güçlü olduklarını O’na 
ispatlamaları gerekiyordu.
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19 Günahkâr doğamız bize muhalefet 
ettiği zaman bu, Tanrı'yı hoşnut etmeye 
çalıştığımızı gösterir. Çünkü,
a) benliğimiz dünyanın sunduklarını 
arzular.
b) dünya Tanrı'ya ait olanlardan nefret 
eder.
c) Benlik ve Ruh birbirine karşıttır.



152

19 Günahkâr doğamız bize muhalefet 
ettiği zaman bu, Tanrı'yı hoşnut etmeye 
çalıştığımızı gösterir. Çünkü,
a) benliğimiz dünyanın sunduklarını 
arzular.
b) dünya Tanrı'ya ait olanlardan nefret 
eder.
c) Benlik ve Ruh birbirine karşıttır.



153

20 Zor koşullar aslında bize cesaret 
verebilir, çünkü
a) zorluklardan kaçmak için daha çok 
çabalamamızı sağlar.
b) Mesih aracılığıyla zafer 
kazanmamıza yardımcı olur.
c) Şeytan ile Mesih arasındaki 
çatışmayı vurgular.
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Ünite Bir için istenilenlerin sonu.


