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ÜNİTE 2 Bilginizi Kontrol Edin

(Ders 11-21)
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1 İsa, Lazar’ın kız kardeşlerinin 
yalvarmalarına karşın hemen yanlarına 
gitmemişti çünkü,

a) bol bol zamanı olduğunu düşünüyordu.

b) çünkü bir seyahat planı vardı.

c) Lazar’ı ölümden diriltmek istiyordu.
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2 İsa’nın diriliş ve yaşam olması gerçeği, 
Kendisine iman edenlerin,

a) ölseler bile yaşayacakları anlamına gelir.

b) hiçbir zaman ölmeyecekleri anlamına 
gelir.

c) hiçbir zaman hasta olmayacakları 
anlamına gelir.
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3 Meryem’in İsa’nın ayaklarını meshetmesi, 
onun Mesih’e olan adanmışlığının neyle 
tezatım resmeder?

a) Marta’nın kısmi adanmışlığıyla.

b) Yahuda’nın bencilliğiyle.

c) Ev sahibinin kibar ilgisiyle.
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4 İsa’nın, Yeruşalim’e zaferli girişinin 
ardından Yunanlılar’ın Kendisini görme 
isteğine verdiği karşılık neydi?

a) Kesin bir “hayır”dı.

b) Onları Kendisini izlemeye çağırmıştı.

c) Öncelikle Yahudiler’i çağırdığını 
kendilerine açıklamıştı. 
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5 İsa, öğrencilerinin ayaklarını yıkayarak 
neyi gösterdi?

a) Sevgisinin doluluğunu.

b) Her şeyi doğru yapma arzusunu.

c) Kilisedeki tapmış için bir kalıp.
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6 Yahuda’nın İsa’yı ele vermesi,

a) İsa’nın seyahatlerini tasvip etmeyişinden 
kaynaklanıyordu.

b) bir konum elde etme arzusundan 
kaynaklanıyordu.

c) para hırsından kaynaklanıyordu.
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7 İsa öğrencilerine, Kendisinin Yol, Gerçek 
ve Yaşam olduğunu söyleyerek onların 
Kendisine,

a) olan güvenini arttırmaya çalışıyordu.

b) hakkındaki endişesini arttırmaya 
çalışıyordu.

c) olan ilgisini arttırmaya çalışıyordu.
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8 İsa, öğrencilerine Kutsal Ruh’u 
kendilerinin nesi olması üzere 
göndereceğine söz vermişti?

a) Vicdanları.

b) Yardımcıları.

c) Rableri.
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9 İnanlılar’ın meyva vermesi için 
yaşamlarının budanması kimin 
sorumluluğudur?

a) Vaizin.

b) İnanlı’nın.

c) Tanrı’nın.
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10 Dünyadaki insanlar, İnanlılar’ın yanında 
sık sık,

a) günahlı olduklarını hissederler.

b) kendilerini daha güvende hisseder.

c) zulüm görmekte hissederler.
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11 İsa, Kutsal Ruh’un İnanlı’nın 
yaşamındaki işinin,

a) yaptığı yanlışlardan ötürü onu suçlamak 
olacağını söylemişti.

b) savunmak ve öğüt vermek olacağını 
söylemişti.

c) onun yaşamını yönetmek olacağını 
söylemişti.
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12 İsa, İnanlıları Kendi isminde dua etmeye 
davet ettiğinde onların,

a) her duanın sonuna Kendi ismini 
eklemelerini söylemek istemişti.

b) dua etmek için kesin bir formül 
kullanmalarını söylemek istemişti.

c) Kendisinin dua edeceği şeyler için dua 
etmelerini söylemek istemişti.
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13 İsa, tutuklandığı gece öğrencileri için 
dua ederken Baba’dan ne istedi?

a) Onları dünyadan almasını.

b) Onları güvende tutmasını.

c) Onları acı çekmekten korumasını.
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14 İsa, Baba’dan öğrencileri ne aracılığıyla 
korumasını istedi?

a) Onları ayartılmadan koruması 
aracılığıyla.

b) Onları dünyadan alma aracılığıyla.

c) İsminin gücü aracılığıyla.
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15 İsa, yakalandığı gece,

a) zorla alıp götürülmüştü.

b) teslim olmaya kandırılmıştı.

c) gönüllü olarak teslim oldu.
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16 Pilatus, İsa’yı neden ölüme mahkum 
etti?

a) Çünkü Yahudi yetkililerden korkuyordu.

b) Çünkü İsa’nın suçlu olup olmadığından 
emin değildi.

c) Çünkü popülerlik peşindeydi.
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17 İsa çarmıhtayken annesinin 
sorumluluğunu,

a) erkek ve kız kardeşlerine verdi.

b) Meryem’in kocası Yusuf’a verdi.

c) öğrenci Yuhanna’ya verdi.
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18 İsa’nın ölümünden sonra böğrünün bir 
mızrakla delinmesi,

a) İsa zaten ölmüş olduğundan gereksizdi.

b) bir peygamberliğin yerine gelişiydi.

c) O’na karşı bir hakaretti.
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19 İsa bahçede Mecdelli Meryem’e 
göründüğünde,

a) Meryem O’nun bir ruh olduğunu 
düşünmüştü.

b) O’nun sesini tanımıştı.

c) korkuyla kaçmıştı.
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20 İsa, Petrus’un O’na olan sevgisini neden 
sorgulamıştı?

a) Daha önce Kendisini inkâr edişinden 
ötürü onu bağışlamanın bir yolu olarak.

b) Onu kilisenin başı konumuna yükseltmek 
için.

c) Sırf aralarında bir konuşma başlatmak 
için.
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11-21 ’inci Derslerin sorularının sonu. 


