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ÜNİTE 2 BİLGİNİZİ TEST EDİN 
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Bütün sorular için, birer doğru 
yanıt seceksiniz. 

1 Kutsal Ruh size yol göstermeye 
yeterlidir, çünkü 
a) geleceği bilir. 

b) şimdiyi bilir. 

c) geçmişi bilir 
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1 Kutsal Ruh size yol göstermeye 
yeterlidir, çünkü 

a) geleceği bilir. 

b) şimdiyi bilir. 

c) geçmişi bilir 
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2 Kutsal Kitap ayetlerini 
ezberlemek neyi mümkün kılar? 

a) Bazı günler Kutsal Kitap'ı 
okumamayı. 

b) İnsanları bilgimizle etkilemeyi. 

c) Kutsal Ruh'un onları, ihtiyacınız 
olduğu zaman aklınıza getirmesini. 
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2 Kutsal Kitap ayetlerini 
ezberlemek neyi mümkün kılar? 

a) Bazı günler Kutsal Kitap'ı 
okumamayı. 

b) İnsanları bilgimizle etkilemeyi. 

c) Kutsal Ruh'un onları, ihtiyacınız 
olduğu zaman aklınıza getirmesini. 
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3 Kutsal Ruh, Kutsal Kitap'ı ne 
yaparak bize yol göstermekte 
kullanır? 

a) Zor parçalan anlamamıza yardım 
ederek. 

b) Dikkatimizi cennette 
odaklayarak. 

c) Belirli ayetler aracılığıyla bize 
hitap ederek. 
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3 Kutsal Ruh, Kutsal Kitap'ı ne 
yaparak bize yol göstermekte 
kullanır? 

a) Zor parçalan anlamamıza yardım 
ederek. 

b) Dikkatimizi cennette 
odaklayarak. 

c) Belirli ayetler aracılığıyla bize 
hitap ederek. 
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4 Kutsal Ruh size ne aracılığıyla yol 
gösterebilir? 

a) Kilisenizin üyeleri. 

b) İspritizmacı medyumlar. 

c) Yıldız falınız.
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4 Kutsal Ruh size ne aracılığıyla yol 
gösterebilir? 

a) Kilisenizin üyeleri. 

b) İspritizmacı medyumlar. 

c) Yıldız falınız.
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5 Kutsal Ruh kiliseyi hangi amaç 
için kullanır? 

a) Herkesi Mesih İnanlısı hizmetine 
hazırlamak. 

b) Öğüt verip yol göstermek. 

c) Tanrı'nın ailesinde uyumu 
vurgulamak.
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5 Kutsal Ruh kiliseyi hangi amaç 
için kullanır? 

a) Herkesi Mesih İnanlısı hizmetine 
hazırlamak. 

b) Öğüt verip yol göstermek. 

c) Tanrı'nın ailesinde uyumu 
vurgulamak.
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6 Bilinmeyen diller ve bu dillerin 
yorumu, 

a) peygamberlik armağanıyla aynı 
şeydir. 

b) bilgelik ve bilgi armağanlarıyla 
aynı şeydir. 

c) en önemli armağanlardır.
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6 Bilinmeyen diller ve bu dillerin 
yorumu, 

a) peygamberlik armağanıyla aynı 
şeydir. 

b) bilgelik ve bilgi armağanlarıyla 
aynı şeydir. 

c) en önemli armağanlardır.
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7 Ruhları ayırt etme armağanı 
neden verilmiştir? 

a) Başkalarının davranışlarını 
yargılamak için. 

b) Yanlış tutumlara işaret etmek 
için. 

c) Kiliseyi sahte mesajlardan 
korumak için. 
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7 Ruhları ayırt etme armağanı 
neden verilmiştir? 

a) Başkalarının davranışlarını 
yargılamak için. 

b) Yanlış tutumlara işaret etmek 
için. 

c) Kiliseyi sahte mesajlardan 
korumak için. 
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8 Tanrı'dan gelen bir mesaj her 
zaman, 

a) bir önder tarafından verilir. 

b) Tanrı Sözü'yle tam olarak uyum 
içinde olur. 

c) Bilinmeyen diller ve bu dillerin 
yorumuyla gelir. 
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8 Tanrı'dan gelen bir mesaj her 
zaman, 

a) bir önder tarafından verilir. 

b) Tanrı Sözü'yle tam olarak uyum 
içinde olur. 

c) Bilinmeyen diller ve bu dillerin 
yorumuyla gelir. 
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9 Çoğu rüyalar Tanrı'dan gelen bir 
vahiy olmadığı halde, ne yaparak 
bu rüyaların işe yaramasını 
sağlayabilirsiniz? 

a) Rüyalarınızda gördüğünüz 
herkes için dua ederek. 

b) Bunların ruhsal bir anlamı 
olduğunu varsayarak. 

c) Onları tamamen bir kenara 
iterek. 
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9 Çoğu rüyalar Tanrı'dan gelen bir 
vahiy olmadığı halde, ne yaparak 
bu rüyaların işe yaramasını 
sağlayabilirsiniz? 

a) Rüyalarınızda gördüğünüz 
herkes için dua ederek. 

b) Bunların ruhsal bir anlamı 
olduğunu varsayarak. 

c) Onları tamamen bir kenara 
iterek. 
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10 İlk kilise büyük işler başarmıştı, 
çünkü 

a) büyük bir bilgeliğe sahiptiler. 

b) İsa'nın yeryüzündeki işini 
görmüşlerdi. 

c) Ruh'un gücüyle doluydular. 
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10 İlk kilise büyük işler başarmıştı, 
çünkü 

a) büyük bir bilgeliğe sahiptiler. 

b) İsa'nın yeryüzündeki işini 
görmüşlerdi. 

c) Ruh'un gücüyle doluydular. 
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11 Kutsal Ruh'un vaftizi bize ne 
verir? 

a) Hoşnutluk. 

b) Güç. 

c) Bilgi. 
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11 Kutsal Ruh'un vaftizi bize ne 
verir? 

a) Hoşnutluk. 

b) Güç. 

c) Bilgi. 
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12 Elçilerin İşleri 2:1-13 bizlere, 

a) armağanların kullanımı 
konusunda talimatlar verir. 

b) Kusal Ruh'un ilk dökülüşünün 
kaydını verir. 

c) Ruh'un armağanlarının amacını 
gösterir. 



 

 

259	

12 Elçilerin İşleri 2:1-13 bizlere, 

a) armağanların kullanımı 
konusunda talimatlar verir. 

b) Kusal Ruh'un ilk dökülüşünün 
kaydını verir. 

c) Ruh'un armağanlarının amacını 
gösterir. 
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13 Elçilerin İşleri l:4-8'de İsa 
öğrencilerine ne vaat etmişti? 

a) Müjdeyi bildirme konusunda 
cesaret. 

b) Tanıklık etmek için güç. 

c) Bilgelik ve anlayış. 
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13 Elçilerin İşleri l:4-8'de İsa 
öğrencilerine ne vaat etmişti? 

a) Müjdeyi bildirme konusunda 
cesaret. 

b) Tanıklık etmek için güç. 

c) Bilgelik ve anlayış. 
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14 Kutsal Kitap'ın, Kutsal Ruh'un 
vaftizini alma konusunda verdiği 
normal kalıp, 

a) bütün yeni inanlıların onu 
aldığıdır. 

b) sadece öğrencilerin onu 
aldığıdır. 

c) bazılarının onu kabul ettiği, 
diğerlerinin ise reddettiğidir. 
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14 Kutsal Kitap'ın, Kutsal Ruh'un 
vaftizini alma konusunda verdiği 
normal kalıp, 

a) bütün yeni inanlıların onu 
aldığıdır. 

b) sadece öğrencilerin onu 
aldığıdır. 

c) bazılarının onu kabul ettiği, 
diğerlerinin ise reddettiğidir. 
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15 Tanrı'nın, Kutsal Ruh'un bir 
insanı doldurmuş olduğunu 
göstermek için seçmiş olduğu 
doğa üstü belirti hangisidir? 

a) Ateş. 

b) Güçlü bir rüzgar sesi. 

c) Başka dillerde konuşmak. 
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15 Tanrı'nın, Kutsal Ruh'un bir 
insanı doldurmuş olduğunu 
göstermek için seçmiş olduğu 
doğa üstü belirti hangisidir? 

a) Ateş. 

b) Güçlü bir rüzgar sesi. 

c) Başka dillerde konuşmak. 
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16 Günümüzde kimler Ruh'la 
dolmaktadır? 

a) Uzun zamandır kurtulmuş olan 
kişiler. 

b) Tanrı için açlık ve susuzluk 
çekenler. 

c) Kusursuz, doğru yaşamlar 
sürenler. 
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16 Günümüzde kimler Ruh'la 
dolmaktadır? 

a) Uzun zamandır kurtulmuş olan 
kişiler. 

b) Tanrı için açlık ve susuzluk 
çekenler. 

c) Kusursuz, doğru yaşamlar 
sürenler. 
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17 Kendinizi Kutsal Ruh'u almaya 
hazırlamak için ne yapmanız 
gerektir? 

a) Kutsal Ruh'la ilgili bütün ayetleri 
ezberlemeniz. 

b) Kilisede hizmet etmeniz. 

c) Hayatınızda var olan günahı 
itiraf etmeniz. 
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17 Kendinizi Kutsal Ruh'u almaya 
hazırlamak için ne yapmanız 
gerektir? 

a) Kutsal Ruh'la ilgili bütün ayetleri 
ezberlemeniz. 

b) Kilisede hizmet etmeniz. 

c) Hayatınızda var olan günahı 
itiraf etmeniz. 
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18 Kutsal Ruh'u, kurtuluşu 
aldığımız gibi, 

a) imanla alırız. 

b) işlerle alırız. 

c) araştırarak alırız. 
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18 Kutsal Ruh'u, kurtuluşu 
aldığımız gibi, 

a) imanla alırız. 

b) işlerle alırız. 

c) araştırarak alırız. 
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19 Ruh'la dolmak için kişinin, 

a) katı bir standarta göre yaşaması 
gerektir. 

b) çok uzun bir süre dua etmesi 
gerektir. 

c) iradesi, aklı, duyguları ve 
bedenini Tanrı'ya teslim etmesi 
gerektir. 
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19 Ruh'la dolmak için kişinin, 

a) katı bir standarta göre yaşaması 
gerektir. 

b) çok uzun bir süre dua etmesi 
gerektir. 

c) iradesi, aklı, duyguları ve 
bedenini Tanrı'ya teslim etmesi 
gerektir. 
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20 Kutsal Ruh'un yaşamlarımızda 
Kendi iradesini gerçekleştirmesine 
izin vermek için O'na teslim 
etmemiz gereken dört şey, aklımız, 
duygularımız, irademiz ve, 

a) arkadaşlarımızdır. 

b) ailemizdir. 

c) bedenimizdir. 
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20 Kutsal Ruh'un yaşamlarımızda 
Kendi iradesini gerçekleştirmesine 
izin vermek için O'na teslim 
etmemiz gereken dört şey, aklımız, 
duygularımız, irademiz ve, 

a) arkadaşlarımızdır. 

b) ailemizdir. 

c) bedenimizdir. 
 
 
 
Ünite 2’nin sonu.  

 


