
20 SORU (Bölüm 4-7)

1 Yuhanna 15:7’de bizlere ne yaparsak 

Tanrı’nın dualarımızı yanıtlayacağı 

yazılmıştır?

a) Mesih’te kalırsak ve O’nun sözü bizde 

kalırsa.

b) Kiliseye büyük miktarlarda para 

bağışlarsak.

c) İyi ve temiz bir yaşam sürersek.

2 Yakup 4:2-3 bizlere ne yaptığımızda 

dualarımızın yanıtlanmadığını söyler?

a) Değersiz hizmetkârlar olduğumuzda.

b) Uzun dualar etmediğimizde.

c) Bencil bir motivasyonumuz olduğunda.



3 Matta 9:20-22’deki kadının şiddetli 

kanaması nasıl durdu?

a) İyileştirilmek için yalvardığı için.

b) İmanını yaşama geçirdiği için.

c) Oruç tutup dua ettiği için.

4 Tanrı’nın vaatlerine güvenebiliriz, çünkü

a) İsa’nın Kutsal Kitap’ta kaydedilen işleri, 

O’nun bütün ihtiyaçlarımız için olan ilgisini 

gösterir.

b) Yaşamın her alanına uygundur.

c) Bunlar çeke benzerler.



5 İbrahim bir oğul vaadinin gerçekleşmesi 

için ne kadar bekledi?

a) 10 yıl

b) 25 yıl

c) 100 yıl

6 İbrahim’in yaşadıkları bize,

a) doğal durumlara karşın Tanrı’nın 

vaatlerine inanmayı öğretir.

b) Tanrı’nın vaatlerinin gerçekleşme olasılığı 

yüksekse inanmayı öğretir.

c) Tanrı’nın vaatlerine sabrınız tükenene 

kadar inanmayı öğretir.



7 Merhamet,

a) başka insanların acılarını hissetmek 

demektir.

b) dünyanın çektiği acıları görmek demektir,

c) sessizlik içinde acı çekmek demektir.

8 Duada aracılık etmek,

a) şükran ve tapınmadır.

b) kişinin kendisi için dua etmesidir,

c) başkaları için dua etmektir.



9 Kişinin ailesi için dua etmesi neden bu 

kadar çok önemlidir?

a) Dua, bir çocuğun günah işlemesine ya da 

Tanrı’ya itaatsizlik etmesine son verecektir.

b) Ailemiz için dua etmemiz On Buyruk’ta 

buyrulmuştur.

c) Tanrı aileyi sever ve ailenin kendisine 

birlikte hizmet etmesini ister.

10 Kutsal Kitap bizi neden başka insanlar 

için dua etmeye teşvik eder?

a) Başka insanlar için dua ederek, Tanrı’nın 

onlara olan ilgisini paylaşırız.

b) Hasta ve günah işlemiş olan birçok insan 

vardır, 

c) Dua ettiğimiz zaman artık hiçbir fiziksel 

gereksinimimiz kalmaz.



11 Nehemya,

a) işi için dua etmeyen bir insan örneğidir.

b) Tanrı tarafından kendi dualarını 

yanıtlamakta kullanılmıştı.

c) hiçbir sonuç almadan ateşli bir şekilde 

dua etti.

12 Luka 6:38’de Rab’bin bizlere,

a) bizim başkalarına verdiğimiz gibi verdiği 

söylenmiştir.

b) sadece gereksinimlerimizi karşılamaya 

yetecek kadar verdiği söylenmiştir.

c) hayal edebileceğimizden fazlasını verdiği 

söylenmiştir.



13 Bir arkadaşımızla birlikte dua etmemiz 

önemlidir, çünkü

a) iki ya da üç kişi bir araya geldiğinde İsa 

özel bir şekilde onların arasındadır.

b) arkadaşlarımızla birbirimizi daha iyi 

tanımamıza yardım eder.

c) Kutsal Kitap böyle yapmamızı buyurur.

14 Ailemizle birlikte dua zamanımız olması 

önemlidir, çünkü

a) bu, sorunların ortaya çıkmasını 

önleyecektir.

b) Tanrı, ailelerin dualarını bireylerin 

dualarından daha büyük istekle dinler.

c) dua, aileyi birbirine bağlayan bağları 

güçlendirir.



15 Küçük dua grupları

a) sadece Amerika’da vardır.

b) ilk kilisede yoktu.

c) ilk kilisede çok yaygındı.

16 Bir kilisede ruhsal uyanış görmenin yolu,

a) bunu planlamak için bir komite 

oluşturmaktır.

b) kendi programınız üzerinde görüşmektir.

c) bunun için dua etmektir.



17 Kutsal Ruh’un dualarımızdaki işinin bir 

kısmı,

a) bazen yaşamlarımızda Tanrı’yı hoşnut 

etmeyen şeylerin neler olduklarını 

göstermektir.

b) dualarımızı Tanrı’nın anladığı bir dile 

çevirmektir.

c) söylediklerimizi dikkatle dinlemektir.

18 Kutsal Ruh’un neler hissettiğini,

a) diğer insanları daha çok severek 

hissedebiliriz.

b) O’nun yaşamlarımızda istediği gibi 

çalışmasına izin vererek hissedebiliriz.

c) başka insanlar için endişelerimiz 

hakkında konuşarak hissedebiliriz.



19 Ruh’un yönetiminde dua etmek,

a) Ruh’tan bütün sorunlarımızı Baba’ya 

götürmesini istemek demektir.

b) Ruh’tan gelen dua dilini konuşmak 

demektir.

c) Ruh’un size söylediklerini dikkatle 

dinlemek demektir.

20 Ruh’un gücünü yaşamlarımızda 

uygulamaya geçirmek önemlidir, böylece,

a) ne için dua edersek edelim onu elde 

edebiliriz.

b) sorunsuz bir yaşam sürebiliriz.

c) Rab’bin yapmamızı istediği şeyleri 

yapabiliriz.       ~ ~ ~


