
 

 

 

 

 

KENDİ KENDİNİ KONTROL EDİN 
(Ünite 1) 
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1 Bir Tanrı çocuğu olarak yeni 
yaşamımız neyin sonucudur? 

a) Tanrı’nın sözünü incelemenin. 
b) Mesih’in içimizde yaşamasının. 
c) Alışkanlıklarımızın değiştir-
memizin. 
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1 Bir Tanrı çocuğu olarak yeni 
yaşamımız neyin sonucudur? 

a) Tanrı’nın sözünü incelemenin. 
b) Mesih’in içimizde yaşamasının. 
c) Alışkanlıklarımızın 
değiştirmemizin.
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2 Mesih inanlısı’nın Tanrı’da yeni 
yaşamı vardır. Bu yeni yaşamı 
korumak için kişi ne yapmalıdır? 

a) İsa’nın örneğini kusursuzca 
izlemelidir. 
b) Kutsal Kitap'ta belirlenmiş tüm 
kuralları hayatına geçirmeyi 
öğrenmelidir. 
c) İsa’yla sürekli bir ilişki içinde 
kalmalıdır. 
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2 Mesih inanlısı’nın Tanrı’da yeni 
yaşamı vardır. Bu yeni yaşamı 
korumak için kişi ne yapmalıdır? 

a) İsa’nın örneğini kusursuzca 
izlemelidir. 
b) Kutsal Kitap'ta belirlenmiş tüm 
kuralları hayatına geçirmeyi 
öğrenmelidir. 
c) İsa’yla sürekli bir ilişki içinde 
kalmalıdır.
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3 Bir Tanrı çocuğu olduğumuzda 
yeni ailemizin üyeleri kimlerden 
oluşur? 

a) Koruyucu melekler. 
b) Tanrı ve Oğlu. 
c) Bütün iyi insanlar. 
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3 Bir Tanrı çocuğu olduğumuzda 
yeni ailemizin üyeleri kimlerden 
oluşur? 

a) Koruyucu melekler. 
b) Tanrı ve Oğlu. 
c) Bütün iyi insanlar.
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4 Mesih inanlısı’nın hayatı nasıl 
tanımlanır? 

a) Bir yolda tek başına yürümek. 
b) Bir merdivenin basamaklarını 
tırmanmak. 
c) Tanrı’yla el ele yürümek. 
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4 Mesih inanlısı’nın hayatı nasıl 
tanımlanır? 

a) Bir yolda tek başına yürümek. 
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5 Mesih inanlısı yaşamımızda, 

a) sorunlarla karşılaşmayı 
beklemeliyiz. 
b) daha az sorun yaşamalıyız. 
c) sorunlardan ötürü cesaretimiz 
kırılmalı. 
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5 Mesih inanlısı yaşamımızda, 

a) sorunlarla karşılaşmayı 
beklemeliyiz. 
b) daha az sorun yaşamalıyız. 
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6 Kurtuluşumuzdan emin olmak 
için Tanrı bizden ne ister? 

a) Alışkanlıklarımızı 
değiştirmemizi. 
b) Günahlarımızdan tövbe 
etmemizi. 
c) Zorluklara katlanmamızı. 
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6 Kurtuluşumuzdan emin olmak 
için Tanrı bizden ne ister? 

a) Alışkanlıklarımızı 
değiştirmemizi. 
b) Günahlarımızdan tövbe 
etmemizi. 
c) Zorluklara katlanmamızı.
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7 Tanrı sizinle konuşmayı neden 
seçer? 

a) Artık bir Mesih inanlısı olduğu-
nuza göre, Tanrı sizi dinlemeye 
isteklidir. 
b) Tanrı sizin göksel Babanız’dır ve 
sizi sever. 
c) Tanrı yaratıklarıyla sözel olarak 
konuşmayı ister. 
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7 Tanrı sizinle konuşmayı neden 
seçer? 

a) Artık bir Mesih inanlısı 
olduğunuza göre, Tanrı sizi 
dinlemeye isteklidir. 
b) Tanrı sizin göksel Babanız’dır ve 
sizi sever. 
c) Tanrı yaratıklarıyla sözel olarak 
konuşmayı ister. 
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8 Tanrı bizlerle çeşitli biçimlerde 
konuştuğu halde bunu en güvenli 
biçimde, 

a) hizmetkârları aracılığıyla yapar. 
b) sözü aracılığıyla yapar. 
c) bereketleri aracılığıyla yapar. 
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8 Tanrı bizlerle çeşitli biçimlerde 
konuştuğu halde bunu en güvenli 
biçimde, 

a) hizmetkârları aracılığıyla yapar. 
b) sözü aracılığıyla yapar. 
c) bereketleri aracılığıyla yapar. 
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9 Tanrı’nın sesini işitmek için ne 
gerekir? 

a) hiçbir çaba gerekmez. 
b) tamamen yalnız olmak. 
c) ruhunuzun Tanrı’ya yönelmesi. 
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9 Tanrı’nın sesini işitmek için ne 
gerekir? 

a) hiçbir çaba gerekmez. 
b) tamamen yalnız olmak. 
c) ruhunuzun Tanrı’ya yönelmesi.
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10 Tanrı’nın sesini duymayı 
beklememizin üç yolu hangisidir? 

a) Yıldız falları, diğer insanlar, dua. 
b) Meditasyon, falcılar ve dergiler. 
c) Dua, Kutsal Kitap ve diğer Mesih 
inanlılar. 
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10 Tanrı’nın sesini duymayı 
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11 Ruhunuzu beslemenin yolu 
hangisidir? 

a) Tanrı’nın sözünü düzenli olarak 
okumak. 
b) Atanmış vaizlerle din konusunda 
görüşmek. 
c) Kutsal Kitap yorum kitapları alıp 
okumak. 
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11 Ruhunuzu beslemenin yolu 
hangisidir? 

a) Tanrı’nın sözünü düzenli olarak 
okumak. 
b) Atanmış vaizlerle din konusunda 
görüşmek. 

c) Kutsal Kitap yorum kitapları alıp 
okumak. 
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12 Aşağıdakilerden hangisini 
yaparsak ruhsal güce sahip oluruz? 

a) Birçok dinsel ayin ve törenlere 
katılmak. 
b) Rab’de ve vaatlerinde dinlen-
mek. 
c) Her gün kusursuz olmaya 
çalışmak. 
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12 Aşağıdakilerden hangisini 
yaparsak ruhsal güce sahip oluruz? 
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13 Nelerden uzak durarak ruhsal 
sağlığımızı koruyabiliriz? 

a) İmanlı olmayan insanlardan. 
b) Eğlence türlerinden. 
c) Ahlaksız uygulamalardan. 
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13 Nelerden uzak durarak ruhsal 
sağlığımızı koruyabiliriz? 

a) İmanlı olmayan insanlardan. 
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14 Bir Kutsal Kitap dersi vermek, 

a) ruhsal araştırma olarak görülür. 
b) ruhunuzu besleyen bir etkinlik 
olarak görülür. 
c) yaşamınızı temiz tutmak olarak 
görülür. 
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14 Bir Kutsal Kitap dersi vermek, 

a) ruhsal araştırma olarak görülür. 
b) ruhunuzu besleyen bir etkinlik 
olarak görülür. 
c) yaşamınızı temiz tutmak olarak 
görülür. 
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15 Mesih’i Kurtarıcımız olarak 
kabul ettikten sonra ilgi alanları-
mızın değiştiğini gösteren belirti 
nedir? 

a) Başarılı olmak için gösterilen 
çaba. 
b) Rab’le bol bol vakit geçirmek. 
c) Her gün sıkı bir şekilde fiziksel 
egzersizler yapmak. 
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15 Mesih’i Kurtarıcımız olarak 
kabul ettikten sonra ilgi 
alanlarımızın değiştiğini gösteren 
belirti nedir? 

a) Başarılı olmak için gösterilen 
çaba. 
b) Rab’le bol bol vakit geçirmek. 
c) Her gün sıkı bir şekilde fiziksel 
egzersizler yapmak. 
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16 Rab’bin Duası’nda, "Ey gökler-
deki Babamız" sözlerinden sonra 
ne gelir? 

a) Bugün bize gündelik ekmeğimizi 
ver. 
b) Bizim suçlarımızı bağışla. 
c) Adın kutsal kılınsın. 
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16 Rab’bin Duası’nda, "Ey 
göklerdeki Babamız" sözlerinden 
sonra ne gelir? 

a) Bugün bize gündelik ekmeğimizi 
ver. 
b) Bizim suçlarımızı bağışla. 
c) Adın kutsal kılınsın. 
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17 Kutsal Kitap’ı okumak ve dua 
etmek inanlılar için gerekli etkin-
likler olduğu halde, kiliseye gitmek 

a) daha az gereklidir. 
b) daha gereklidir. 
c) daha da gereklidir. 



 

 

142	

17 Kutsal Kitap’ı okumak ve dua 
etmek inanlılar için gerekli 
etkinlikler olduğu halde, kiliseye 
gitmek 

a) daha az gereklidir. 
b) daha gereklidir. 
c) daha da gereklidir. 



 

 

143	

18 Başka insanlara İsa hakkında 
tanıklık etmek kimin işidir? 

a) Sadece vaizlerin ve müjdecilerin. 
b) Bütün Mesih imanlıları’nın. 
c) Sadece daha olgun Mesih 
imanlıları’nın. 
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18 Başka insanlara İsa hakkında 
tanıklık etmek kimin işidir? 

a) Sadece vaizlerin ve müjdecilerin. 
b) Bütün Mesih imanlıları’nın. 
c) Sadece daha olgun Mesih 
imanlıları’nın. 
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19 Tanrı’nın işine neden para 
veririz? 

a) Tanrı’nın çocukları olduğumuz 
için. 
b) Kurtuluş parayla satın alınabile-
ceği için. 
c) Tanrı’nın bizim paramıza ihtiyacı 
olduğu için. 
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20 Tanrı’nın kilisesini kurmakta 
Tanrı’yla ortaklık neyi gerektirir? 

a) Vermemizi. 
b) Müjde’yi duyurmamızı. 
c) Temizlik yapmamızı. 



 

 

148	

 

20 Tanrı’nın kilisesini kurmakta 
Tanrı’yla ortaklık neyi gerektirir? 
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b) Müjde’yi duyurmamızı. 
c) Temizlik yapmamızı. 
 

Ünite 1 için istenilenlerin sonu. 
Ünite 2 ’yi çalışmaya başlayın.


