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1 ТАРАУДА АЛҒАН БІЛІМІҢІЗДІ БАҒАЛАУ СҰРАҚТАРЫ   

1  Сіз ... сәттен  жаңа өмір бастайсыз.
а) жақсы адам болуға шешім қабылдаған
ә) Мәсіхтің жүрегімізде өмір сүріп бастаған 
б) мәсіхші болу туралы бәрін түсінген

2  Алдымен ... арқылы мәсіхшілік жаңа болмысыңызды дамытасыз.  
а) Исаға дәлме-дәл еліктеу 
ә) басқа мәсіхшілер сияқты болу
б) Исамен күнде тығыз қарым-қатынаста болу

3  Жаңа өміріңізде Құдай сіз үшін –
а) сізден алыс Біреу.
ә) сүюші Әкеңіз.
б) тапсырманың орындалуын қадағалайтын мырза.

4  Жаңа өміріңізде жүруді үйрену үшін ...
а) өзіңізге және өз қабілетіңізге сенімді болу.      
ә) қолыңызды Оның қолына беріп, Оның көмегіне сүйенуіңіз керек.
б) не істеу керектігін білгенше күтуіңіз керек.       

5  Көктегі Әкеңіз шайтаннан әлдеқайда күшті және ...
а) сізге көмектесу үшін жаныңызда болады.
ә) көмектесуге тырысады, бірақ әрқашан көмегін бере алмайды.  
б) Ол ешкімді жазаламайды, тіпті жазаға лайық болса да 
     жазаламайды.

6  Тәубе ету дегеніміз – ...
а) діни кызметкердің алдында барлық күнәларыңды мойындау.   
ә) өзіңнің өзгергің келетіні жайлы басқа адамдарға айту.
б) істеген күнәларға өкініп, олардан теріс айналу.

7  Құдай сізбен сөйлескісі келеді, өйткені Ол...
а) бардың бәрін жаратты.  
ә) сізді Көктегі Әкеңіз ретінде жақсы көреді.
б) не қаласа, соның бәрін істей алады.
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8  Құдай Өзінің Сөзін халқына ... арқылы жеткізеді.
а) мәсіхші бағушылар
ә) медиум-спиритистер
б) балгерлер  

9  Киелі Кітапта алпыс алты кітап және ...
а) тек қана бір тақырып бар.
ә) қатты шатасқан. 
б) қарапайым мәсіхшілер түсінбейді.

11  Сізге ... рухани өсуге көмек болады. 
а) Басқалармен дін жайлы айтысу  
ә) құпия діни рәсімдерді орындау
б) Киелі Кітапты зерттеп оқу және Құдайға сиыну

14  Ойыңыздан аулақ ұстау керек рухани улардың бірі – 
а) өшпенділік.
ә) Құдайдың қуанышы.
б) басқаларға деген сүйіспеншілік. 

12  Уайым-қайғы мен қапаны... арқылы жеңе аласыз. 
а) ішкі күштеріңізге үміт арту 
ә) уайымдамай, бақытты болу үшін бар күшіңізді салу 
б) Құдайдың уәделеріне сеніп, үміт арту 

13  Ой-санаңызды таза ұстаудың дұрыс жолы:  
а) көзіңізді жұмып, құлағыңызды жабу.
ә) жаман ой келген сайын өзіңіздің жаныңызға бататын әрекет жасау. 
б) Киелі Кітап тәлімдеріне бағынып, Құдайға ұнамды болуға ұмтылу. 

10  Құдайдың дауысын еститін жолдың бірі:
а) басқаларды елемеу. 
ә) әрбір ойымыздың Құдайдан келетініне сену.  
б) Киелі Кітап аяттарын қайтара оқып, жаттап алуды әдетке 
     айналдыру.    



137

15  Денеміз жаттығулармен нығаяды; жанымыз ... арқылы нығаяды.
а) Құдайға қызмет ету 
ә) Құдай үшін уайымдау
б) Құдайға ұнамсыз істер жасау 

16  Адам өзінің бос уақытын қалай өткізуі мынаған байланысты:
а) оның негізгі қызығушылығына.
ә) оны қоршаған ортаның пікіріне.
б) оның қаншалықты уақыты барына. 

17  Құдайдың баласы ретінде ерекшеленетін жаңа мақсатыңыз:
а) көбірек ақша табуға тырысу. 
ә) өмірдің жақсы нәрселерінен ләззат алу.
б) Көктегі Әкеңізбен қарым-қатынаста уақыт өткізу. 

18  Егер бағушы сізге ренжітетін бір сөз айтса, сіз...
а) басқаларға бағушыңызды жамандайсыз.
ә) қауымға бармай қоясыз немесе басқа қауымға кетесіз.
б) оны кешіріп қауымға баруды жалғастыра бересіз.

19  Жиі кездесетін адамдар және кімге Иса туралы айта аласыз?
а) Сіздің отбасыңыз және достарыңыз.
ә) Атақты адамдар мен әлем билеушілері.
б) Қайтыс болған сүйіктілеріміздің рухы. 

20  Мәсіхшілер қандай маңызды себепке негізделіп құрбандық  
       береді?

а) Өйткені олар бай болғысы келеді. 
ә) Құдай іспетті жомарт болу үшін.
б) қауымына құрбандық бермейтін адамдарды Құдай жазалайды. 




