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ÜNİTE 1 BİLGİNİZİ TEST EDİN
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Bütün sorular için yanıt kağıdındaki 
boşluklarda yer alan sayının, sorunun 
yanında yer alan sayıyla aynı olmasına 
dikkat edin.
1 Kutsal Kitap'ın kaynağı ve temel 
yapısı,

a) 1300 yıldan uzun bir süre içinde 30 
kişi tarafından yazılan 66 kitaptır.

b) 1100 yıldan uzun bir süre içinde 40 
adam tarafından yazılan 55 kitaptır.

c) 1600 yıldan uzun bir süre içinde 40 
adam tarafından yazılan 66 kitaptır.
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2 Aşağıdakilerden hangisi Kutsal 
Kitap'ın amacıdır?

a) Bizi eğlendirmek.

b) Bize günahlarımızı göstermek.

c) Bize Nuh'un gemisi gibi bir gemiyi 
nasıl yapabileceğimizi göstermek.
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3 Kutsal Kitap bizlere, Tanrı'nın insanla 
olan ilişkisinde,

a) görünür

b) uzak

c) sonsuz olduğunu bildirir.
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4 İnsanın ilk sorumluluğu,

a) Tanrı'yı sevmektir.

b) ailesine hizmet etmektir.

c) tam olarak gelişmektir.
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5 Tanrı insanı,

a) her bakımdan kusursuz yaratmıştır.

b) doğa bakımından günahlı olarak 
yaratmıştır.

c) ruhta zayıf yaratmıştır.
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6 İnsan düşüşün sonucu olarak,

a) seçme konusunda hiçbir gücü 
olmayan bir konumdadır.

b) günahlı doğaya sahip bir 
konumdadır.

c) kalıcı bir engele sahiptir.
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7 Aşağıda günahın bir kıyaslanmasını 
görüyorsunuz. Günah,

a) kişinin öğretmenine kopya çektiğini 
itiraf etmesidir.

b) kişinin yaptığı bir itaatsizliği anne-
babasından gizlemesidir.

c) kişinin söylediği öfkeli sözlerden 
ötürü özür dilemesidir.
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8 Günahın sonucu nedir?

a) Fiziksel ve ruhsa ölümdür.

b) Yaşamdır.

c) Hiçbir etkisi yoktur.
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9 Başka insanlardan nefret etmek 
günahtır çünkü,

a) bu bizim başımızı derde sokabilir.

b) ismimizi lekeleyebilir.

c) Tanrı'nın yasalarına karşı gelmektir.
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10 Günahın sonuçlarından ancak,

a) kiliseye büyük paralar ödeyerek 
kaçabiliriz.

b) İsa Mesih'i Kurtarıcımız olarak kabul 
ederek kaçabiliriz.

c) her gün dualarımızı söyleyerek 
kaçabiliriz.
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11 Mesih isminin anlamı nedir?

a) "Kurtarıcı."

b) "Tanrı Oğlu."

c) "Meshedilmiş Olan."
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12 İsa 

a) şu anda, günahlar için bağışlama 
sağlama amacını yerine getiriyor.

b) Şeytan'la savaşmaya devam ediyor.

c) bizim gereksinimlerimiz için Baba'ya 
yalvarıyor.
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13 İsa, kutsallarını almak için geri 
döndüğü zaman,

a) büyük bir emir bağırışıyla gelecek.

b) yeryüzündeki krallığını kuracak.

c) Şeytan'ı ateş gölüne atacak.
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14 Kutsal Kitap'a göre kurtuluşun tanımı 
nedir?

a) Günahların bağışlanmasıdır.

b) İyi bir hayat sürdüğümüz için 
ödüllendirilmektir.

c) Kötülükten korunmaktır.
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15 Kurtuluş,

a) İsa'nın işlerine hayranlık duyan 
herkese sağlanacaktır.

b) İsa Mesih'e iman eden herkese 
sağlanacaktır.

c) İsa'nın ismini tekrarlayan herkese 
sağlanacaktır.
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16 Kutsallaştırılmanın anlamı nedir?

a) Tanrı'nın Ruhu tarafından yeniden 
doğmaktır.

b) Kutsal kılınıp Tanrı'nın kullanımı için 
ayrılmaktır.

c) Hiçbir zaman günah işlememişiz gibi 
doğru kılınmaktır.
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17 Kutsal Kitap, Kutsal Ruh'un,

a) bizim vicdanımız olduğunu söyler.

b) Tanrı'nın Yardımcısı olduğunu söyler.

c) Tanrı olduğunu söyler.
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18 Kutsal Ruh'un işi nedir?

a) Her imanlının içinde yaşamaktır.

b) İnsanın günahlarına kefaret etmektir.

c) Dünyaya barış getirmektir.
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19 Kutsal Kitap kilisenin,

a) Mesih'in bedeninin başı olduğunu 
söyler.

b) Mesih'in gelini olduğunu söyler.

c) binanın köşe taşı olduğunu söyler.
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20 Suyla vaftiz buyruğu,

a) Hıristiyan anne-babaların bütün 
çocukları içindir.

b) Hıristiyan kilisesine gidenler içindir.

c) İsa Mesih'in izleyicileri içindir.
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Ünite Bir için istenilenlerin sonu.

İçindekilere...


