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ÜNİTE 1 BİLGİNİZİ TEST EDİN 
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Bütün sorular için, birer doğru yanıt 
seceksiniz. 

1 İsa, öğrencilerine Kendisinin 
göğe geri döneceğini ve onlara 
başka bir Arkadaş, Yardımcı 
göndereceğini söylemişti. Bu 
Yardımcı ne yapacaktı? 

a) Her nerede olurlarsa olsunlar 
aynı zamanda hepsiyle birlikte 
olacak. 

b) İsa'dan bile daha büyük işler 
yapacak. 

c) Daha bilge, daha kuvvetli ve daha 
iyi olacak. 
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2 Yunanca paraklit sözcüğü ne 
anlama gelir? 

a) Yardım etmek için yanınıza 
çağrılan biri. 

b) Yaşam veren biri. 
c) Bilgelik veren biri. 
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2 Yunanca paraklit sözcüğü ne 
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3 Romalılar 8:5-6'ya göre, Ruh'un 
yönetiminde olan bir düşünce ne 
getirir? 

a) İman. 

b) Yaşam ve esenlik. 

c) Ruhsal armağanlar. 
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4 Kutsal sözcüğünün anlamı nedir? 

a) Yaşamın normal etkinliklerinden 
ayrılmak. 

b) Başka insanlardan ayrılmak. 

c) Günahtan ayrılmak ve Tanrı'ya 
adanmak. 
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5 Kutsal Ruh, gerçeğin Ruhu 
olarak, 

a) sizi iş alanında başarılı kılacaktır. 

b) yaşamınızdaki bütün sorunları 
ortadan kaldıracaktır. 

c) Kutsal Kitap'ı anlamanıza yardım 
edecektir. 
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6 Kutsal Ruh sizi yönetip sizin için 
en iyisinin ne olduğunu 
gösterdiğinde, 

a) gerçeğin Ruhu olarak hareket 
etmektedir. 

b) bilgelik Ruhu olarak hareket 
etmektedir. 

c) vaat Ruhu olarak hareket 
etmektedir. 
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7 Kutsal Ruh kimi yüceltmek için 
gelir? 

a) Kendisini. 

b) İsa'yı. 

c) Kiliseyi. 



 

 

109	

7 Kutsal Ruh kimi yüceltmek için 
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8 Doğaüstü armağanların kaynağı 
nedir? 

a) Mesih'e iman etmemiz. 

b) İnsansal yeteneklerimiz. 

c) Kutsal Ruh'tan özel bir bağış. 
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8 Doğaüstü armağanların kaynağı 
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9 Kutsal Ruh, 

a) ailelerimizi, dostlarımızı, diğer 
İsa Mesih inanlılarını ve hatta 
düşmanlarımızı sevmemize yardım 
eder. 

b) sadece kendi kilisemize gelenleri 
sevmemize yardım eder. 

c) eski yaşam biçimimizi 
sevmemize yardım eder. 



 

 

113	

9 Kutsal Ruh, 

a) ailelerimizi, dostlarımızı, diğer 
İsa Mesih inanlılarını ve hatta 
düşmanlarımızı sevmemize yardım 
eder. 

b) sadece kendi kilisemize gelenleri 
sevmemize yardım eder. 

c) eski yaşam biçimimizi 
sevmemize yardım eder. 
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10 Kutsal Ruh'un Yaşam Ruhu 
olarak amacı, 

a) size yaşamak için yeni bir neden 
vermektir. 

b) motivasyonlarınız üzerinde 
hiçbir etkisi yoktur. 

c) size ölmeyi ve cennete gitmeyi 
istetmektir. 
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11 Yaşam Ruhu bizi ölümden 
dirilttiğinde, 

a) hiç bedenimiz olmayacaktır. 

b) zayıflıklardan özgür değişmiş bir 
bedenimiz olacaktır. 

c) aynı limitlere sahip olan aynı 
bedene sahip olacağız. 
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12 Kimse neyi yaşamadan Tanrı'nın 
çocuğu olamaz ya da cennete 
gidemez? 

a) Azim. 

b) Mesih'e iman. 

c) Diriliş. 
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13 . . . . . . . . . .'da, Kutsal Ruh sizi 
Mesih'e yöneltir, günahın 
üzerinizdeki gücünü kırar ve sizin 
içinizde yaşamaya gelir. 

a) diriliş. 

b) Mesih'e iman. 

c) Rab'bin Sofrası. 
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14 Ne aracılığıyla yaşamda amaç 
sahibi olabilirsiniz? 

a) Kutsal Ruh'un size yol 
göstermesine izin vererek. 

b) Kendinize hedefler belirleyerek. 

c) Gereksinimlerinizin 
karşılanmasını odaklayarak. 
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15 Tapınmamızı neyi çok yaparak 
zenginleştirebiliriz? 

a) Bir şeyler isteyerek. 

b) Her gün aynı duaları söyleyerek. 

c) İlahiler söyleyip Rab'bi överek. 
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16 Mezmur 145 neden söz eder? 

a) Tanrı'nın büyüklüğünden. 

b) Duanın öneminden. 

c) Kutsal Ruh'un amaçlarından. 
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17 Her gün bir Mezmur okumak ne 
yapmanıza yardım edecektir? 

a) Başkalarına yardım etmeyi 
düşünmenize. 

b) Tanrı'yı daha çok takdir 
etmenize. 

c) Dışsal törenlere güvenmenize. 
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17 Her gün bir Mezmur okumak ne 
yapmanıza yardım edecektir? 
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18 Kutsal Ruh ne yapmanıza 
yardım ederek dualarınıza engelleri 
kaldırmanıza yardım eder? 

a) Günahlarınızı unutmanıza. 

b) Günahlarınız hakkında 
başkalarıyla konuşmanıza. 

c) Günahlarınızı Tanrı'ya itiraf 
etmenize. 
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19 Dillerde konuşmak ne anlama 
gelir? 

a) Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle 
dillerde dua etmek. 

b) Kurtuluş armağanını kabul 
etmek. 

c) Suyla vaftiz olmak. 
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20 Filipililer 4:6 bize ne yapmamızı 
söyler? 

a) Günahlarımız hakkında endişe 
etmemizi. 

b) Her zaman dillerde dua 
etmemizi. 

c) İhtiyacımız olan şeyleri Tanrı'dan 
istememize. 
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20 Filipililer 4:6 bize ne yapmamızı 
söyler? 

a) Günahlarımız hakkında endişe 
etmemizi. 

b) Her zaman dillerde dua 
etmemizi. 

c) İhtiyacımız olan şeyleri Tanrı'dan 
istememize. 

 

Ünite 1'in sonu. Ünite 2'yi çalışma-
ya başlayın. 

 


