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ÜNİTE 2 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 Aşağıdakilerden hangisi Şeytan 
hakkında doğrudur? 

a) İmanlılar'dan uzak durur. 
b) Mesih İmanlıları'nı günah işlemeye 
ayartır.
c) Tanrı'yı kendisinin üzerinde 
yüceltmeye çalıştı. 
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2 Meleklerin işlevleri neleri içerir? 

a) Günahkârları günahlı oldukları 
konusuda iknam etmek.
b) Tanrı'ya her zaman tapınmak.
c) Kendi yetkileriyle hareket etmek. 



260

2 Meleklerin işlevleri neleri içerir? 

a) Günahkârları günahlı oldukları 
konusuda iknam etmek.
b) Tanrı'ya her zaman tapınmak.
c) Kendi yetkileriyle hareket etmek. 



261

3 Kuzu'nun Düğün Şöleni ne zaman 
gerçekleşecektir? 

a) İsa yeryüzünü yönetmek üzere geri 
döndükten sonra.
b) Kutsallar bulutlara alındıktan sonra. 
c) Büyük Beyaz Taht yargısından sonra. 
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4 Mesih'in yargı tahtının önüne kimler 
çıkacaktır? 

a) Kutsallar.
b) Şeytan ve melekleri. 
c) Günahkârlar. 
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5 İmanlıların "milenyum" terimi neden 
söz eder? 

a) İmanlıların Mesih'le birlikte 
yeryüzünde hüküm sürmesinden. 
b) Mesih'in birinci ve ikinci gelişleri 
arasındaki dönemden.
c) Şeytan'la Tanrı arasındaki son 
savaştan. 
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6 Büyük Beyaz Taht Yargısı ne zaman 
gerçekleşecektir? 

a) İsa bin yıl hüküm sürmeden önce. 
b) İsa'nın bin yıllık hüküm sürüşü 
sırasında.
c) İsa bin yıl hüküm sürdükten sonra.  
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7 Tanrı'nın Yasası, 

a) insanların hayattan zevk almalarını 
engellemek için verilmişti.
b) insanları günahtan kurtarmak için 
verilmişti. 
c) insanlara doğruyla yanlışı göstermek 
için verilmişti. 
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8 Tanrı'nın Yasası'na itaat etmeliyiz, 

a) Tanrı'yı sevdiğimiz ve O'nu hoşnut 
etmeyi istediğimiz için itaat etmeliyiz.
b) kurtulmak için itaat etmeliyiz. 
c) kurtulana kadar itaat etmeliyiz. 
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9 Tanrı'nın çocuklarına vermeyi vaat 
etmiş olduğu bir armağan, 

a) rahat bir hayattır.
b) ayartılmadan özgürlüktür.
c) gereksinimlerini karşılamaktır. 
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10 Tanrı, O'na 

a) paramızın çoğunu vermemizi ister.
b) yaşamlarımızın tümünü vermemizi 
ister.
c) özel tövbe etkinlikleri vermemizi ister. 
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11 Tanrı, çocuklarının kimlere onur verip 
itaat etmelerini ister? 

a) Üzerimizde yetki sahibi olan herkese. 
b) Örnek yaşam yaşayanlara.
c) Gücendirmekten korktuğumuz 
insanlara.  
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12 Başkalarını sevme konusundaki 
Kutsal Kitap ilkesi, 

a) İmanlıların diğer imanlıları 
sevmesidir.
b) İmanlıların bütün insanları 
sevmesidir. 
c) İmanlıların günah işleyen 
imanlılardan uzak durmasıdır. 
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13 Birisi sizin hakkınızda yalan söylerse, 

a) onu bağışlamalı ve sevmelisiniz. 
b) misilleme yapmalısınız.
c) bunu başkalarına anlatmalısınız. 
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14 İmanlı kişi ne ister? 

a) Kendi kararlarını verme hakkını 
kullanmayı.
b) Paklığa aldırmayan bir yaşam 
sürmeyi. 
c) Kendisinden çok Mesih'i hoşnut 
etmeyi. 
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15 Başka imanlılardan almak ve onlarla 
paylaşmak, 

a) eşitliği sağlamak için gereklidir. 
b) dünyayı dışarıda bırakmak için 
gereklidir.
c) ruhsal bakımdan büyümek için 
gereklidir. 



286

15 Başka imanlılardan almak ve onlarla 
paylaşmak, 

a) eşitliği sağlamak için gereklidir. 
b) dünyayı dışarıda bırakmak için 
gereklidir.
c) ruhsal bakımdan büyümek için 
gereklidir. 



287

16 İmanlının gelişimi ne zaman 
gerçekleşir? 

a) Her gün Kutsal Kitap'ı okuyup dua 
ettiğimizde.
b) Günah işlemeye tamamen son 
verdiğimizde. 

c) Bir önderlik konumuna eriştiğimizde. 



288

16 İmanlının gelişimi ne zaman 
gerçekleşir? 

a) Her gün Kutsal Kitap'ı okuyup dua 
ettiğimizde.
b) Günah işlemeye tamamen son 
verdiğimizde. 
c) Bir önderlik konumuna eriştiğimizde. 



289

17 Hangisi doğrudur? Düşüncelerimiz, 

a) sadece Tanrı tarafından yöneltilirler. 
b) davranışlarımızı hiçbir şekilde 
etkilemezler.
c) dikkatle korunmalıdır. 
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18 Sağlıklı kilise yaşamı ne gerektirir? 

a) Toplumun birbirine karşı iyi niyetini. 
b) İmanlıların tapınma için bir araya 
gelmelerini.
c) İmanlıların birbirine tıpatıp benzeyen 
yaşam biçimleri olmasını. 
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19 Ruh'la dolu yaşamı, kişinin 

a) sevgi, sevinç ve esenlik dolu 
yaşamında görebiliriz.
b) diğerlerini manipüle etmesinde 
görebiliriz.
c) hayatta başarılı olduğu belli olunca 
görebiliriz. 
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20 Aşağıdakilerden hangileri Ruh'un 
armağanlarıdır? 

a) Sevinç, esenlik, iyilik, alçakgönüllülük 
ve sabır.
b) Peygamberlik, iman, iyileştirme ve 
bilgi sözü. 
c) Özdenetim, sevgi, şefkat ve sabır. 
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Ünite İki'nin gerektirdiklerinin sonu. 

İçindekilere...


