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ÜNİTE 1 Bilginizi Kontrol Edin

(Ders 1-10)
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1 Yuhanna’nın Müjdesi’nin yazarı nasıl bir 
adamdı?

a) Mesih’in yolunu hazırlayan bir adamdı.

b) Mesih’in en yakın arkadaşı olarak tanınır.

c) Kısa bir süre için iyi haberi bildirdi.



161

1 Yuhanna’nın Müjdesi’nin yazarı nasıl bir 
adamdı?

a) Mesih’in yolunu hazırlayan bir adamdı.

b) Mesih’in en yakın arkadaşı olarak tanınır.

c) Kısa bir süre için iyi haberi bildirdi.



162

2 Vaftizci Yahya, İsa’nın Tanrı Kuzusu 
olduğunu nasıl anladı?

a) O’nun yumuşak halinden.

b) Günahlarımız için kurban oluşundan.

c) İnsanları sunağa götürmedeki 
becerisinden.
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3 İsa’nın yaptığı ilk iki mucize nerede 
gerçekleşti?

a) Celile’nin Kana kentinde.

b) Kefarnahum’da.

c) Yeruşalim’de.
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4 Tapınmamızın Tanrı tarafından kabul 
görmesi için,

a) belirli bir kalıba göre olması gerektir.

b) Kutsal Kitap’ı temel alması ve ruhsal 
olması gerektir.

c) güzel bir katedralde yapılması gerektir.
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5 Yeniden doğmak ne demektir?

a) Hayatımıza yeni bir yönde yeniden 
başlamak.

b) İnsanın yeni bir kültür ve yaşam biçimini 
benimsemesidir.

c) Mesih’e inanç aracılığıyla yeni bir doğa 
almak.
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6 Vaftizci Yahya, İsa’nın kim olduğunu 
düşünüyordu?

a) Hayatındaki en önemli insan.

b) Büyük bir Öğretmen ve kendisi gibi bir 
Vaiz.

c) Tövbe vaazinde kendisinden sonra gelen 
kişi.
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7 İsa, kuyunun başındaki Samiriyeli kadın 
için “diri su” gibiydi, çünkü

a) yeni bir su kaynağı sağlamıştı.

b) onun ruhsal susuzluğunu gidermişti.

c) onun geçmişini bildirmişti.
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8 İsa’nın subayın oğlunu iyileştirmesi, O’nun 
Rab olduğunu nesinin gücü aracılığıyla 
ortaya koydu?

a) Sihirli formülü.

b) Özel ilacı.

c) Söylediği sözler.
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9 Havuzun başındaki adamın iyileştirilmesi 
bizlere Tanrı’nın,

a) bereketleri alacak kişileri dikkatle 
seçtiğini gösterir.

b) halkı için çalıştığını gösterir.

c) Sept gününde ne yaptığımızla 
ilgilenmediğini gösterir.
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10 Yahudi liderleri İsa’yı öldürmek 
istiyorlardı çünkü,

a) İsa, Tanrı’nın Babası olduğunu 
söylüyordu.

b) hastaları iyileştiriyordu.

c) insanlara öğretiyordu.
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11 İsa, küçük bir çocuğun öğle yemeğiyle 
5000 kişiyi doyurarak,

a) Tanrı’nın bütün gereksinimlerimizi 
karşılayabileceğini gösterdi.

b) vermenin almaktan daha kutlu bir şey 
olduğunu gösterdi.

c) sorunları çözmenin Tanrı’nın hizmetinde 
çok önemli bir özellik olduğunu gösterdi.
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12 İsa ne yapma gücünü bildirmek için 
Kendisinin Yaşam Ekmeği olduğunu 
söyledi?

a) Sonsuz yaşam verme gücünü.

b) Yeterli ürün alınmasını sağlama gücünü.

c) Açları doyurma gücünü.
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13 İsa, Kendisinin “Ben’im” olduğunu 
söylediğinde Yahudi liderleri O’nu 
taşlamaya çalıştılar çünkü,

a) O’nun öğretisini beğenmemişlerdi.

b) bu isimden hoşlanmamışlardı.

c) bu isim O’nun Tanrı olduğunu 
bildiriyordu.



185

13 İsa, Kendisinin “Ben’im” olduğunu 
söylediğinde Yahudi liderleri O’nu 
taşlamaya çalıştılar çünkü,

a) O’nun öğretisini beğenmemişlerdi.

b) bu isimden hoşlanmamışlardı.

c) bu isim O’nun Tanrı olduğunu 
bildiriyordu.



186

14 İsa, susamış olan herkesi ne için 
Kendisine gelip içmeye davet etmişti?

a) Daha çok yeni yaşam almaları için.

b) Susuzluklarının giderilmesi için.

c) Kutsal Ruh’la dolmaları için.
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15 İsa, zina yaparken yakalanan kadını 
bağışladığında ondan ne bekliyordu?

a) Kendisini yakalayanları bağışlamasını.

b) Günahından ötürü pişmanlık duymasını.

c) Günah işlemekten vazgeçmesini.
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16 İsa hangi bakımdan Dünyanın Işığı'dır?

a) Günahları ortaya koyar ve cennete giden 
yolu gösterir.

b) Yıldızları, ayı ve güneşi devam ettirir.

c) Bilgelik ve bilginin kaynağıdır.
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17 “İbrahim doğmadan önce ben varım” 
diyerek ne iddia ediyordu?

a) İbrahim’le eşit olduğunu.

b) Tanrıyla bir olduğunu.

c) İbrahim’in babası olduğunu. 
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18 İsa’nın kör doğmuş adamı iyileştirmesi 
bize bir ne örneği sağlıyor?

a) Hemen iyileşme ve kurtuluş örneği.

b) Tanrı’nın günahları bağışlamasının bir 
örneğini.

c) İman ve inançsızlığın oluşmasının bir 
örneğini.
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19 Ağıl benzetmesinde İsa Kendisinin ne 
olduğunu vurgulamıştır?

a) Kurtuluşa giden Kapı olduğunu.

b) Her koyunla ilgilenen Biri olduğunu.

c) Keçilere ve koyunlara bakan biri 
olduğunu.
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20 İsa’yı Yahudiler’in yaptığı gibi 
reddetmeyenlerin nihai olarak ne yapmaları 
gerekir?

a) O’nu onaylamaları.

b) O’nu izlemeleri.

c) O’na iman etmeleri.
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Ders 1-10’un sorularının sonu.


