
 
18 Derslik Mektupla Öğretim Kursu Soruları 

DERS 1 
Doğru cevabı işaretleyiniz 
1. 1. Dünyanın bir ........ hükümdara ihtiyacı vardır. 
a. hırslı 
b. zalim. 
c. hemcinsi erkekleri ve kadınları seven 
 
2. Dünyanın sorunları  ......tarafından çözülecektir. 
a. kilise liderleri 
b. Rab İsa Mesih. 
c. Birleşmiş Milletler 
 
3. Ben öldükten sonra, 
a. tümüyle varlığım sonlanacak. 
b. İsa Mesih geri geldiğinde tekrar dirileceğim. 
c. ruhum cennete gidecek. 
 
4. Tanrı'nın kadınlara ve erkeklere mesajı ..... bulunur. 
a. kalplerimizde 
b. üniversite okuyarak. 
c. İncil'de. 
 
Eğitmeninize sormak istediğiniz bir şey var mı? Lütfen sorularınızı buraya yazınız: 
 
DERS 2 
Doğru cevabı işaretleyiniz 
1. Öldüğümüzde, biz .... 
a. cennete gideceğiz. 
b. mezara gideceğiz. 
c. ruhlara dönüşeceğiz. 
 
2. Lazar... 
a. gerçekten ölmemişti. 
b. öldü ama İsa Mesih tarafından diriltildi. 
c. çok hastaydı ama iyileşti. 
 
3. Çarmıha gerildikten sonra İsa Mesih .... 
a. öldükten sonra dirildi ve cennete gitti. 
b. bir mezara gömüldü ve naaşı çalındı. 
c. ölmedi ve yeryüzünde yaşamaya devam etti. 
 
4. Adem ve Havva ...... 
a. Tanrı'nın emirlerine eksiksiz uydular. 
b. zehirli meyve yedikleri için öldüler. 
c. Tanrı'ya itaatsizlik ettiler ve cezalandırıldılar. 
 
5. Ölümsüz ruhlarımız mı var? Evet/Hayır 
 
6. Hepimiz ölecek miyiz? Evet / Hayır 
 
7. Ölümden kurtulabilir miyiz? Evet / Hayır 
 
Eğitmeninize sormak istediğiniz bir şey var mı? Lütfen sorularınızı buraya yazınız: 
 



 
DERS 3 
Doğru cevabı işaretleyiniz 
1. İsa Mesih ... 
a. Hrıstiyan kilisesi'nin uydurmasıdır. 
b. Hrıstiyanlık tarafından benimsenmiş bir Yahudi geleneğidir. 
c. varlığı tarihçiler tarafından kayda geçirilmiş gerçek bir insandır. 
 
2. Dirilişinden sonra İsa öğrencilerine ...... olarak göründü. 
a. ruh veya hayalet 
b. canlı bir insan 
c. Öğrenciler onu gördüklerini hayal ettiler. 
 
3. Dirilişinden sonra İsa... 
a. cehenneme mahkum edilen ruhlara vaaz verdi. 
b. Zeytindağı'ndan cennete yükseldi. 
c. Paganların inancını değiştirmek için yeryüzüne indi. 
 
4. İsa ... 
a. Hamsin Yortusunda (Pentekost) Kutsal Ruh şeklinde geri döndü. 
b. 1914 yılında geri döndü. 
c. henüz dönmedi ancak yakında geri gelecek. 
 
5. İsa gerçekten öldü mü? Evet / Hayır 
 
6. İsa yeryüzüne geri dönecek mi? Evet / Hayır 
 
7. İsa hâlâ yaşıyor mu? Evet / Hayır 
 
Eğitmeninize sormak istediğiniz bir şey var mı? Lütfen sorularınızı buraya yazınız: 
 
DERS 4 
Doğru cevabı işaretleyiniz 
1. İsa Mesih yeryüzüne geri dönmeden önce, dünya ... 
a. Hrıstiyan olacaktır.. 
b. gittikçe dinsiz olacaktır. 
c. komünist olacaktır. 
 
2. İsa Mesih yeryüzüne dönmeden önce, Yahudiler .... 
a. dünya para piyasını ele geçirecekler. 
b. Hrıstiyan olacak. 
c. artan nüfuslarıyla topraklarına geri dönecekler. 
 
3. İsa Mesih yeryüzüne indiğinde, O ... 
a. ölüleri diriltecek ve dünyayı hesaba çekecek. 
b. bizi kendisiyle birlikte cennete götürecek. 
c. bizi ruhlara dönüştürecek. 
 
4. .............. İsa Mesih'in gelişinin bir işareti olacaktır. 
a. tümüyle dünya barışının sağlanması 
b. Romalıların Kudüs'ü işgal etmekten vazgeçmesi. 
c. herkesin O'nun gelmesini istemesi 
 
5. İsa Mesih yeryüzüne geri döndüğünde, Yahudilerin Kralı mı olacak? Evet / Hayır 
 
6. İsa Mesih yeryüzüne geri döndüğünde, O'nu görecek miyiz? Evet / Hayır 
 



7. Araplar Yahudileri imha edecekler mi? Evet / Hayır 
Eğitmeninize sormak istediğiniz bir şey var mı? Lütfen sorularınızı buraya yazınız: 
 
DERS 5 
Doğru cevabı işaretleyiniz 
1. Yahudiler ..... 
a. diğer uluslardan farklı değildirler. 
b. Tanrı tarafından yok edilecektir. 
c. Tanrı tarafından seçilen halk olduğu için hayatta kalacaklardır. 
 
2. İbrahim 
a. Yahudi ulusunun babasıdır. 
b. Mısır'ın kralıdır. 
c. bir Asurlu peygamberdir. 
 
3. ......... Tanrı Musa'yı seçti. 
a. israloğullarını Mısır'dan çıkarması için 
b. musa kuvvetli ve güçlü olduğu için 
c. Tanrı'nın ilk yüksek papazı olması için 
 
4. Yahudiler ..... 
a. yeryüzündeki tüm belalardan sorumludur. 
b. 2000 yıldan fazla süredir zulüm görmektedirler. 
c. Arap milletleriyle dost olacaklardır. 
 
5. Yahudiler Hrıstiyan mı olacaklar? Evet / Hayır 
 
6. Yahudiler İsa Mesih'in ölümünden sorumlu muydu? Evet / Hayır 
 
7. İsa Mesih, Yahudi Mesihi midir? Evet / Hayır 
 
Eğitmeninize sormak istediğiniz bir şey var mı? Lütfen sorularınızı buraya yazınız: 
 
DERS 6 
Doğru cevabı işaretleyiniz 
1. Tanrı'nın krallığı .... 
a. yalnızca cennettedir. 
b. yeryüzünde olacaktır. 
c. bilinmeyen bir gezegendedir. 
 
2. Tanrı'nın krallığında,kral .... 
a. insanlar tarafından demokratik yolla seçilecektir. 
b. ünlü bir kilise lideri olacaktır. 
c. Rab İsa Mesih. 
 
3. Krallığın yasaları ... 
a. uluslarası bir sözleşmeyle belirlenecektir. 
b. Tevrat veya Yahudi kanunları olacaktır. 
c. Tanrı belirleyecektir.  
 
4. Nebukadnezar'ın gördüğü rüyadaki heykel ... 
a. dünyanın krallıklarını temsil ediyordu. 
b. Tanrı'nın bir heykeliydi. 
c. insanlar ona ibadet etsin diye dikilmiştir. 
 
5. Tanrı'nın Krallığı İsrail krallığının yeniden kurulmuş hali mı olacak? Evet / Hayır 
 



6. İsrail, İsa Mesih'i kralları olarak kabul edecek mi? Evet / Hayır 
7. Kilise yeryüzünde Tanrı'nın krallığı mıdır? Evet / Hayır 
 
Eğitmeninize sormak istediğiniz bir şey var mı? Lütfen sorularınızı buraya yazınız: 
 
DERS 7 
Doğru cevabı işaretleyiniz 
1. Our sins will be forgiven if we 
a. ask God. 
b. go to confession. 
c. give money to the church. 
 
2. The first sinner was 
a. Cain. 
b. Satan. 
c. Adam. 
 
3. All human beings 
a. are basically good. 
b. are naturally likely to go wrong. 
c. do not need any form of correction. 
 
4. We are saved by 
a. the prayers of the saints. 
b. faith in Jesus Christ. 
c. our good works. 
 
5. If we try hard enough, can we be sinless? Evet / Hayır 
 
6. Is it necessary for baptism to follow repentance? Evet / Hayır 
 
7. Does God offer salvation to all? Evet / Hayır 
 
Eğitmeninize sormak istediğiniz bir şey var mı? Lütfen sorularınızı buraya yazınız: 
 
 
DERS 7 
Doğru cevabı işaretleyiniz 
1. Eğer ...............  günahlarımız affedilecektir. 
a. Tanrı dilerse 
b. günah çıkarırsak 
c. kiliseye bağış yaparsak 
 
2. İlk günah işleyen...... 
a. Kabil'dir. 
b. Şeytan'dır. 
c. Adem'dir. 
 
3. Tüm insanlar .......... 
a. özünden iyidir. 
b. doğası gereği yanlış yola sapmaya meyillidirler. 
c. herhangi bir şekilde cezalandırılmalarına gerek yoktur. 
 
4. Biz .......... kurtuluşa ereriz. 
a. azizlerin dualarıyla 
b. İsa Mesih'e olan imanımızla 
c. iyi işlerimizle 



 
5. Yeterince çabalarsak, günahsız olabilir miyiz? Evet/Hayır 
 
6. Tövbe etrmek için vaftiz olmamız şart mıdır? Evet/Hayır 
 
7. Tanrı herkese kurtuluş vaad ediyor mu? Evet/Hayır 
 
Eğitmeninize sormak istediğiniz bir şey var mı? Lütfen sorularınızı buraya yazınız: 
 
DERS 8 
Doğru cevabı işaretleyiniz 
1. İsa .............. öldü. 
a. Kudüs'te bir tapınakta 
b. Nasıra'daki evinde 
c. Golgota'daki çarmıhta 
d. eski bir çağda 
 
2. Öğrencileri .......... 
a. İsa'nın ölümünü planlamasına yardım etti. 
b. İsa'nın hayatını kurtarmak için mücadele etti. 
c. İsa tutuklandığında hepsi O’nu yüzüstü bıraktı. 
d. mezardan İsa’nın naaşını çaldılar. 
 
3. ...............  İsa öldü. 
a. Günahkar olduğu için 
b. Tanrının isteği ve amacı böyle olduğu için 
c. Romalılar onu hain olarak gördüğü için 
d. tedavi edilemez bir hastalığa yakalandığı için 
 
4. Yahudiler ....... 
a. İsa'nın öğretisini iman ettiler. 
b. İsa'yı kıskandıkları için onu öldürdüler. 
c. İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğuna inanıyordu. 
d. İsa'yı Romalıların elinden kurtarmaya çalıştılar. 
 
 
5. Eski Ahit'teki peygamberler İsa'ya olacaklara dair ne söylemişti? 
.......................................................................................................... 
 
6. Adem ile Havva'yı kim doğru yoldan alıkoydu? .......................................................... 
 
7. Mesih’in ölümü bize nasıl yardım edebilir? .................................................... 
 
Eğitmeninize sormak istediğiniz bir şey var mı? Lütfen sorularınız buraya yazınız: 
 
DERS 9 
Doğru cevabı işaretleyiniz 
1. İblis ...... 
a. Kötülüğün Prensidir. 
b. hakim olamadığımız kendi doğamızdır. 
c. bizi doğru yoldan saptıran dağaüstü bir güçtür. 
d. düşmüş bir melektir. 
 
2. İblis’in evi ........... 
a. Bergama'dadır. 
b. cehennemdedir. 
c. Cennet Bahçesi'ndedir. 



d. Şeytan evsizdir. 
 
3. ................... doğru yoldan çıkmış oluruz. 
a. Yanlış arzulara kapılırsak 
b. Şeytan kulağımıza fısıldarsa 
c. God wants us to fail. 
d. kötü melekler etrafımızı sararsa 
 
Doğru mu Yanlış mı? 
4. Şeytan kelimesi “düşman” anlamına gelir. Doğru/Yanlış 
 
5. Doğaüstü bir güç olan cin dünyadaki problemleri etkiler. Doğru/Yanlış 
 
6. Doğaüstü bir güç olan cin Tanrı'nın planlarına ve amaçlarına karşıdır. Doğru/Yanlış 
 
7. İnsanın korkması gereken tek iblis, kendisidir. Doğru/Yanlış 
 
8. Bizi neler günaha sokar? .......................................................................... 
 
9. "Günahın Kefareti" nedir? ............................................................. 
 
Eğitmeninize sormak istediğiniz bir şey var mı? Lütfen sorularınız buraya yazınız: 
 
DERS 10 
Doğru olduğunu düşündüğünüz tüm şıkları işaretleyiniz. 
1. Tanrı İbrahim'e ................. vaat etti. 
a. onun ve soyunun İsrail'in topraklarına sahip olacaklarına 
b. İbrahim'i ve ailesini alıp Ur şehrine götürmeye 
c. İbrahim'in bir gün Mısır kralı olacağına 
d. torunlarını büyük bir ulus haline getireceğine 
 
2. Tanrı Davut'a .................... sözünü verdi. 
a. Halkı tekrar esarete düştüğünde Tanrı'nın İsrail Krallığının yıkılacağının 
b. Tanrı'nın İsrail Krallığının sonsuza kadar hüküm süreceğinin 
c. kendisinden sonra Süleyman'ın yeni kral olacağının 
d. Süleyman'ın Saba Kraliçesiyle evleneceğinin 
 
Doğru mu Yanlış mı? 
3. İbrahim ve Davud cennettedirler. Doğru/Yanlış 
 
4. İbrahim ve Davud mezarlarında dirilmeye beklemektedir. Doğru/Yanlış 
 
5. Davud Kudüs'te Tanrı'ya adadığı bir tapınak inşa etmiştir. Doğru/Yanlış 
 
6. İsrail'i sonsuza dek yönetecek olan Davud'un oğlu kimdir? ................. 
 
7. Nasıl bir birey olabiliriz? ........................................... 
 
8. Nasıl İbrahim'in evlatları oluruz? ........................................ 
 
Eğitmeninize sormak istediğiniz bir şey var mı? Lütfen sorularınız buraya yazınız: 
 
DERS 11 
Doğru cevabı işaretleyiniz 
1. ...............  dolayı İsa öldü. 
a. günahkar olduğundan 
b. Romalılar onu hain olarak gördüğünden 



c. tedavi edilemez bir hastalığa yakalandığından 
d. Tanrı böyle istediğinden 
 
2. İsa .............. öldü. 
a. tapınakta 
b. Golgota'da. 
c. Nasıra'da. 
d. Mısır'da 
 
3. Öğrencileri ....... 
a. İsa'nın kendi ölümünü tasarlamasına yardım etti. 
b. İsa tutuklandığında onun hayatını kurtarmak için mücadele etti. 
c. İsa'nın naaşını mezardan çaldı. 
d. İsa'yı yüzüstü bıraktılar. 
 
4. Yahudiler ....... 
a. İsa'nın öğretisine iman ettiler. 
b. İsa'yı kıskandıkları için onu öldürmeyi planladılar. 
c. İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğuna inanıyordular. 
d. İsa'yı Romalıların elinden kurtarmaya çalıştılar. 
 
5. Tanrı ile İsa eşit varlıklar mıdır? Evet/Hayır 
 
6. Meryem İsa'yı doğurmadan önce İsa yaşıyor muydu? Evet/Hayır 
 
7. İsa bir insan mıdır? Evet/Hayır 
 
8. İsa yeryüzünü hükmetmek için geri gelecek mi? Evet/Hayır 
 
Eğitmeninize sormak istediğiniz bir şey var mı? Lütfen sorularınız buraya yazınız: 
 
 
 
 
 
 
DERS 12 
Doğru cevabı işaretleyiniz 
1. Tanrı ........... 
a. hep var olmuştur. 
b. Baba, Oğul, Kutsal Ruh üçlemesinin tümüdür. 
c. günahkârlara merhametsizdir. 
d. insanlıkla ilgilenmez. 
 
2. Dünya ............ 
a. tesadüfen var olmuştur. 
b. her zaman üzerinde yaşanacaktır. 
c. tufanla bir gün yok olacaktır.  
d. yangınla bir gün yok olacaktır. 
 
3. Kötü insanlar ......... 
a. sonsuza dek ateşler içinde azaplarını çekeceklerdir. 
b. tövbe edip kurtuluşa erebilirler. 
c. öldükten sonra tekrar dirilmeyeceklerdir. 
d. gelecekte ikinci bir şans verilecektir. 
 
4. Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih ........ 



a. hep var olmuştur. 
b. Baba'sıyla eşittir. 
c. yeryüzünü hükmetmek için geri dönecektir. 
d. Üçleme’deki ikinci ilahi varlıktır. 
 
5. Cehennem nerededir? ................................................................................... 
 
6. İsa neden "arkadaşlarından daha üstün tutuldu" (T. Cosmades, İbraniler 1:9) ? 
.......................................................................................................... 
 
7. Kimler Tanrı'ya asla yüz çeviremez? ........................................... 
 
8. Kimler sonsuz yaşama sahip olacak? .............................................................. 
 
Eğitmeninize sormak istediğiniz bir şey var mı? Lütfen sorularınız buraya yazınız: 
 
DERS 13 
Doğru cevabı işaretleyiniz 
1. Kutsal Ruh ......... 
a. bir melektir. 
b. Üçleme'deki üçüncü ilahi varlıktır. 
c. Tanrı'nın kudretidir. 
d. erkeklere ve kadınlara sahip olan bir güçtür. 
 
2. Havariler ............... mucizeler gerçekleştirdi 
a. hastalıklı dünyadan kurtulmak için 
b. onlara gelen mesajın Tanrı'dan geldiğini doğrulamak için  
c. yalnılmadıklarını göstermek için 
d. geçimlerini sağlamak için 
 
3. Kutsal Ruh ....... 
a. bilmediğimiz bir dilde konuşmamıza imkan verir. 
b. Tanrı'nın amacını yaşamımızda işleve sokar. 
c. bize Tanrı'ya dair her şeyi öğretir 
d. Tanrı'dan mesajlar getirir. 
 
4. İncil ......... 
a. bir insan icadıdır. 
b. Kutsal Ruh'un kılavuzluğunda insanlara yazdırılan Tanrı Sözü'dür. 
c. çoğunlukla mit ve efsanelerden oluşur. 
d. tarihi anlamda doğru olmasa da oldukça kullanışlı ahlaki öğretiye sahiptir. 
 
5. Tanrı dünyayı sözüyle yarattı. Doğru/Yanlış 
 
6. İsa'nın babası Yusuf'tur. Doğru/Yanlış 
 
7. Tanrı'nın amacını nereden öğrenebiliriz? ................................. 
 
8. İsa'nın doğmasına ne sebep olmuştur? ......................................................... 
 
Eğitmeninize sormak istediğiniz bir şey var mı? Lütfen sorularınız buraya yazınız: 
 
DERS 14 
Doğru cevabı işaretleyiniz 
1. Vaftiz .... 
a. yaş gününü kutlamak için düzenlenen bir törendir 
b. isim günü kutlamasır. 



c. İsa'nın sembolik ölümü ve Mesih olarak dirilişidir.  
d. kurtuluşa ermenin bir yoludur. 
 
2. Vaftizin doğru zamanı ...... 
a. bebekkendir 
b. evlenmeden öncedir 
c. hakikati kavrayıp iman ettiniz zamandır. 
d. yetişkinliktir. 
 
3. Vaftiz ............... yapılmalıdır. 
a. tüm vücut suya tamamen daldırarak 
b. kafaya su serperek 
c. kafayı suya batırarak 
d. ayakları suda yıkayarak 
 
4. Eğer .............., vaftiz geçerlidir. 
a. Papaz tarafından yapılırsa 
b. Vaftiz ebeveynleri oradaysa 
c. kilisede yapılırsa 
d. öğretiye bağlı kalınarak yapılırsa 
 
5. Vaftiz her Hrıstiyan için olmazsa olmazdır. Doğru/Yanlış 
 
6. Vaftiz bizi Mesih ile bütünleştirir. Doğru/Yanlış 
 
7. İsa nerede vaftiz edildi? .............................................................. 
 
8. İsa'yı kim vaftiz etti? ........................................................................ 
 
Eğitmeninize sormak istediğiniz bir şey var mı? Lütfen sorularınız buraya yazınız: 
 
 
 
 
 
 
DERS 15 
Doğru cevabı işaretleyiniz 
1. Hristiyanlar ........ 
a. vaftiz olduktan sonra günah işlemezler. 
b. vaftiz öncesi de sonrası da aynıdırlar. 
c. pazar günleri İsa'ya tapmaya çalışırlar. 
d. her gün İsa'ya tapmaya çalışırlar 
 
2. Hristiyanlar .......... Tanrı'ya dua etmelidir. 
a. yılda bir kez 
b. kilisede haftada bir kere 
c. başları sıkıştığında 
d. her zaman 
 
3. Hristiyanlar Kutsal Kitabı .......... okumalıdır. 
a. asla 
a. kilisede haftada bir kez 
b. pazar günleri 
c. mümkünse her gün  
 
4. Hristiyanlar ........ bir araya gelmelidir. 



a. asla 
b. Noel ve Paskalya'da 
c. her pazar 
d. mümkün olduğu kadar sık 
 
5. Müminlerin ailesi Tanrı'nın tapınağı gibidir. Doğru/Yanlış 
 
6. Hristiyanlar açısından insan doğası sorunlu değildir. Doğru/Yanlış 
 
7. Hristiyanlar dua ederken Tanrı'ya seslenmek için hangi isim/isimleri kullanabilirler? .............. 
 
8. Tanrı yakarışlarımızı işitiyor mu? ............................................................. 
 
Eğitmeninize sormak istediğiniz bir şey var mı? Lütfen sorularınız buraya yazınız: 
 
DERS 16 
Doğru cevabı işaretleyiniz 
1. ..................... Tanrı'yı sevmeliyiz. 
a. bizi sevdiği ve İsa'yı bize bahşettiği için 
b. eğer onu sevmezsek, bize çok öfkeneceği için  
c. sonsuz yaşamımızı garanti edeceği için 
d. Tanrı, onu seversek, bizi hayatta başarılı kılacağı için 
 
2. Ağzımızdan çıkan sözler  
a. başkalarının dedikodusunu yaymalı. 
b. diğer insanlara yardım etmeli. 
c. diğer insanların ne kadar kötü olduklarından söz etmeli. 
d. diğerlerinin ne kadar iyi insanlar olduklarından bahsetmeli. 
 
3. Komşumuz, bizim arzuladığımız bir şeye sahipse, biz ......... 
a. onu bize vermesini istemeliyiz. 
b. komşumuz yakınlarda değilken, onu  almalıyız. 
c. aynısından almak için daha çok çalışmalıyız. 
d. elimizdekiyle yetinmeliyiz. 
 
 
4. ................... uygun bir davranıştır. 
a. işyerine ait malzemeyi almak 
b. izinsizce patronun eşyasını kullanmak 
c. işi bitirmek için geç saatlere kadar çalışmak 
d. tüm gelirimizi vergi dairesine beyan etmemek 
 
5. Biri bizi incitirse, biz de onu incitmeliyiz. Doğru/Yanlış 
 
6. Sarhoş olmak uygun bir davranıştır. Doğru/Yanlış 
 
7. Bizim komşumuza karşı davranışımızı Tanrı'nın hangi emri belirliyor? 
............................................................................................................................... 
 
8. Yaşam biçimimiz konusunda örnek almamız gereken kusursuz kişi kimdir? .......................... 
 
Eğitmeninize sormak istediğiniz bir şey var mı? Lütfen sorularınızı buraya yazınız: 
 
DERS 17 
Doğru cevabı işaretleyiniz 
1. Bir hristiyan ......... 
a. evlenmemelidir. 



b. sadece bir eşi olmalıdır. 
c. birden fazla eşi olabilir 
 
2. Eğer eşiniz inançlı değilse, .........  
a. boşanmak istemeliniz. 
b. evli kalmalı ancak diğer hristiyanlarla daha fazla zaman geçirmelisiniz. 
c. evli kalın ve eşinize örnek olun.  
d. hristiyan olması için baskı yapın. 
 
3. Hristiyan bir çift .............. 
a. çocuk sahibi olmamalıdır. 
b. olabildiğince çok çocuk yapmalıdır. 
c. isterlerse çocuk yapabilirler. 
 
4. Hıristiyan bir koca ........ 
a. karısına hizmetçi gibi davranmalıdır. 
b. karısını sevmeli ve saygı duymalıdır. 
c. karısıyla asla Kutsal Kitap hakkında konuşmamalıdır. 
d. çocuk yetiştirmeyi karısına bırakmalı. 
 
5. Evlilik yaşam boyu sürecek bir sözleşme olarak düşünülmelidir. Doğru/Yanlış 
 
6. Bir müminin bir inançsızla evlenmesi önerilir mi? Evet/Hayır 
 
7. İki kişinin evlenmeden birlikte yaşaması uygun mudur? Evet/Hayır 
 
8. Karı ve koca arasındaki ilişki Mesih ve ......................... arasındaki ilişki gibidir. 
 
 
Eğitmeninize sormak istediğiniz bir şey var mı? Lütfen sorularınız buraya yazınız: 
 
 
 
 
 
 
DERS 18 
Doğru cevabı işaretleyiniz 
1. İnançlı bir iş insanı,  
a. çalışanlarını çok çalıştırıp düşük ücret verir. 
b. daha az kâr etse bile uygun bir çalışma ortamı temin eder. 
c. olabildiğince çok kâr etmek için her şeyi yapar. 
d. devletten vergi kaçırır. 
 
2. Seçimlerde, inançlı bir mümin ......... 
a. yoksullara yardım eden partiye oy verir. 
b. çevreyi önem veren partiye oy verir. 
c. vergileri düşürecek partiye oy verir. 
d. oy vermez. 
 
3. İnsanların hayatlarını daha iyi hale getirmek için biz .......... 
a. daha iyi çalışma şartları için grev yapmalıyız. 
b. yoksullara yardım etmeyi vaad eden siyasi aday için mücadele etmeliyiz. 
c. meşru olmayan hükümet politikalarına karşı gösteri yapmalıyız. 
d. günlük hayatta karşılaştığımız insanlara yardım etmeliyiz. 
 
4. Hayatı ............... yaşamalıyız. 



a. olabildiğince çok para kazanmak için 
b. elimizden geldiğince zevk alarak 
c. Mesih'in yolundaki diğer insanlara iyi bir örnek olarak 
d. diğer insanlardan mümkün olduğunca uzak durarak 
 
5. Adil olmayan yasalara uymamız gerekir mi? Evet/Hayır 
 
6. Ülkedeki yasa Mesih'in emirlerine aykırıysa, ona uymalı mıyız? 
Evet/Hayır 
 
7. Mesih ikinci kere gelmeden önce dünyanın sorunlarını çözebilir miyiz? Evet/Hayır 
 
8. Mesih'in öğretisini özetleyen iki emir nedir? 
.......................................................................................................... 
 

Eğitmeninize sormak istediğiniz bir şey var mı? Lütfen sorularınız buraya yazınız: 

 


