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Bütün sorular için, yanıt kağıdındaki 
boşluklarda yer alan sayının, sorunun 
yanında yer alan sayıyla aynı olmasına 
dikkat edin.
1 Tanrı bizi nasıl görür?
a) Yardıma muhtaç hata yapan çocuklar 
olarak.
b) Mesih’in olgun izleyicileri olarak.
c) Yetkinliğe erişmeleri gereken 
kutsallar olarak.
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2 Tanrı, bize baktığında en çok neye 
önem verir?
a) Motivasyonlarımız ve tutumlarımıza.
b) Günlük yaşamda nasıl 
davrandığımıza, 
c) İsa Mesih’in bizim için yaptığı işe.
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3 Tanrı'nın bizi nasıl gördüğü neye 
bağlıdır?
a) Mesih’in bizdeki doğruluğuna.
b) Mesih gibi olma isteğimize.
c) Sadece Mesih’in yaptıklarına.
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4 Tanrı'nın tasarımında önemli olmaya 
nasıl devam ederiz?
a) O’nun bizi sürekli olarak 
değiştirmesine izin vererek.
b) Mesih’in işine katkıda bulunarak.
c) Daha fazlasını öğrenene kadar itaat 
etmeyerek.
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5 Günaha karşı zafer kazanabiliriz, 
çünkü
a) içimizde doğruyu yapmak için büyük 
bir arzu bulunuyor.
b) Mesih günahın üzerimizdeki 
egemenliğine son verdi.
c) günah yalnızca bir düşünce ya da bir 
fikirdir.
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6 Tanrı, tasarımı hakkında bize genelde 
nasıl bilgi verir?
a) Başkalarının öğüdüyle.
b) Önderlerin buyruklarıyla.
c) Kendi Sözü’yle.
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7 Tanrı'nın, aracılığıyla konuşması 
muhtemel olan yetkiye dayalı bir ilişkiye 
örnek, kişinin aşağıdakilerden 
hangisiyle olan ilişkisidir?
a) Hükümetle.
b) Arkadaşlarla.
c) Komşularla.
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8 Tanrı'nın tasarımını bize sık sık adım 
adım açıkladığını söylediğimiz zaman 
bu, tasarımını bize sık sık nasıl 
gösterdiği anlamına gelir?
a) Her seferinde bir adım olarak açıklar.
b) Sonunda nasıl olacağını açıklar.
c) Hepsini birden açıklar.
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9 Naaman gibi insanlar Tanrı'nın sesini 
duymayabilirler, çünkü
a) Tanrı'nın konuşma yöntemini 
reddederler.
b) geçmişte Tanrı'ya itaatsizlik 
etmişlerdi.
c) değişme konusunda isteksizdirler.
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10 Kutsal Kitap’ta yer alan, İsa’nın 
çocukluğunun anlatımı bize neyi 
gösterir?
a) İnsanın Tanrı'yı tümüyle hoşnut 
etmesi için büyümesi gerekir.
b) Ruhsal bakımdan uyanık olanların 
herhangi bir insansal yetkiye boyun 
eğmeleri gerekli değildir.
c) Sınırlar bazen Tanrı'nın tasarımının 
bir parçasıdır.
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11 Mesih kendi sınırlanma deneyimleri 
sayesinde neyi öğrendi?
a) Tanrı'nın doğruluktan uzaklığa olan 
öfkesini.
b) İnsanlığın baskılara maruz kalışını.
c) Tanrı'nın çocuğu olmanın gerçek 
özgürlüğünü.
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12 Mesih’in büyürken geçirdiği 
deneyimler bize neyi gösterir?
a) Olgunlaşmadıkça Tanrı'nın isteğini 
bilemeyeceğimizi.
b) Tanrı'nın isteğinin bizim 
olgunluğumuzla bağlantılı olmadığını.
c) Tanrı'nın isteğini anlama konusunda 
gelişmemiz gerektiğini.
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13 Mesih gibi bizler de dua sayesinde 
neyi öğrenebiliriz?
a) Başarının sırlarını.
b) Yakarmada dinlenmeyi.
c) Bedensel arzularımızı disiplin altına 
almayı.
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14 İbraniler 5:8’e göre, Mesih söz 
dinlemeyi ne sayesinde öğrendi?
a) Zafer.
b) Acı çekme.
c) Başarı.
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15 Denenmelerin üstesinden gelmek 
aşağıdaki tecrübelerden hangisi olarak 
tanımlanabilir?

a) Zayıflıklar ve hatalarımız olduğunu 
öğrenmemiz.
b) Şartlar her ne olursa olsun Tanrı'nın 
isteğine uymamız.
c) Tanrı'nın isteğini yapmamış 
olduğumuzu anlamamız.
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16 Tanrı bize gelecekle ilgili bütün 
ayrıntıları göstermez, çünkü
a) gelecekteki olayların tanımları 
genelde kolay anlaşılmaz.
b) gelecekteki olayları bilmenin günlük 
yaşamda bir değeri yoktur.
c) acele etmeye veya ara adımları 
atlamaya çalışabiliriz.
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17 Tanrı bize gelecekle ilgili bazı şeyleri 
neden açıklar?
a) İçinde bulunduğumuz koşullarla 
umutla yüzleşebilmemiz için.
b) Gelecekteki olayları nasıl 
gerçekleştirebileceğimize karar 
verebilmemiz için.
c) Gereksiz gördüğümüz adımlardan 
kaçınabilmemiz için.
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18 Tanrı geleceğimizle ilgili şeyleri 
açıklamayı kısıtlar, çünkü

a) tasarımının ayrıntıları ileride 
değişebilir.
b) Yeşu’nun yaptığı gibi bazı adımları 
atmamaya çalışabiliriz.
c) bize güvenemeyeceğini bilir.
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19 Tanrı'nın isteğini yerine getirmenin 
en temel şekli,
a) hangi mesleği seçeceğimizle ilgili 
kararlar vermektir.
b) her gün Tanrı'nın o günle ilgili isteğini 
yerine getirmektir.
c) Tanrı'nın gelecekle ilgili bir açıklama 
yapmasını beklemektir.
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20 Tanrı, bizim için olan tasarımında her 
gün ne yapmamızı ister?
a) Adanmışlığımızı tazelememizi.
b) Uyanış yaşamamızı.
c) Rab’be birini kazandırmamızı.



305

20 Tanrı, bizim için olan tasarımında her 
gün ne yapmamızı ister?
a) Adanmışlığımızı tazelememizi.
b) Uyanış yaşamamızı.
c) Rab’be birini kazandırmamızı.

Ünite İkinin gerektirdiklerinin sonu.


