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2 ТАРАУДА АЛҒАН БІЛІМІҢІЗДІ БАҒАЛАУ СҰРАҚТАРЫ

1  Жақсы ұйымдастырылған үйде ұстанатын ережелерді ... орнатады.
а) балалар
ә) көршілер
б) ата-аналар

2  Кім бізге мінсіз мәсіхшілік өмір үлгісі бола алады?
а) Сіздің бағушыңыз.
ә) Иса Мәсіх.
б) Қауымның қасиетті адамдары.

3  «Иеміздің мінәжатында» Иса бізді ... сиынуды үйретеді.
а) әулиелерге
ә) біздің ата-бабаларымыздың аруағына
б) Құдайға, біздің Көктегі Әкемізге

4  Иса бізді ... шынайы жетістікке жетесің деп үйретеді.
а) бақытты болу үшін күш салсақ,
ә) күнделікті көптеген мәніжаттарды қайталай берсек,
б) ойымызды, сөзімізді және іс-әрекеттерімізді Оның тәліміне сай 
     құрсақ,

5  Құдайдың Киелі Рухты жіберу себебі: 
а) бір мезгілде барлық жерде болу.
ә) жерде Исаның орнын басу.
б) сізде өмір сүріп, сізді жетелеу және көмектесу үшін.

6  Киелі Рухтың жемісі дегеніміз –...
а) Киелі Кітаптағы рухани ақиқаттар.
ә) Киелі Рух жетілдірген мәсіхшілік мінез-құлықтың жақсы  
     қасиеттері.
б) Иса Мәсіх туралы Ізгі хабарды еститін адамдар.

7  Киелі Рухпен шомылдырудың негізгі мақсаты – бұл мәсіхшіге ...       
     үшін күш беру.

а) тиімді куәлік ету және сиыну 
ә) құтқарылуға жету 
б) сауықтыру кереметін жасау 
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9  Сіздің өміріңіз басқа адамдар үшін нұр бола алады, өйткені...
а) дарындысыз және сізде көптеген жарқын ойлар бар.
ә) Иса сіздің жүрегіңізде.
б) жергілікті қауым жиындарына қатысасыз.

10  Құдай қазіргі айналаңызда ... мүмкіндігін береді.
а) түнекте өмір сүретіндерге нұр болу         
ә) қорқынышта өмір сүріп, бірақ жақсы болашаққа үміт арту 
б) достарыңызға қарағанда, азырақ уайымшыл болу   

11  Сіздің өміріңіз айналаңыздағы адамдарға ... көрсетеді. 
а) қалай бақытты болуды
ә) қалай ашушаң және көңілсіз болуды 
б) Құтқарушы мен көкке апаратын жолды

12  Көптеген адамдар... көргеннен кейін Ізгі хабардың күшіне сене  
       бастайды.

а) мәсіхші болғаннан кейін сөйлесу мәнерінің өзгергенін 
ә) мәсіхші болғаннан кейін киіну мәнерінің өзгергенін 
б) мәсіхші болғаннан кейін табыстарының өскенін 

13  Егер мәсіхшіге өзінің жаман әдеттерінен арылу қиынға соқса, 
       онда ол былай істеуі керек: 

а) арнайы сиынуларын сұрауы керек.  
ә) қауымға баруы керек. 
б) жаман әдеттерін құпия істей берулері керек.

14  Егер сіздің отбасыңыздың мүшелері бірден мәсіхші болмаса,  
       онда сіз...

а) олар үшін сиынуды доғаруыңыз керек.
ә) олар үшін табандылықпен сиынуды жалғастыра беруіңіз керек.
б) Құдай оларды құтқармайды деп ойлауыңыз керек.

8  Киелі Рухтың дарындары дегеніміз – ...
а) қауым жетекшілері беретін ерекше дарын.
ә) әркім қауымға ақша беру арқылы алынатын рухани қабілет. 
б) бәріне пайда әкелу үшін қолданылатын Киелі Рухтың біреуге  
     беретін  рухани қабілеті. 
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15  Егер сіз ... отбасыңыз бақыттырақ болады.
а) өзіңіздің бұрыс істеріңіз үшін жанұя мүшелерінен кешірім     
     сұрасаңыз, 
ә) өзіңіздің үй қожайыны екеніңізді бәріне көрсетіп, сізден қорқу
     керектігін дәлелдеуге тырыссаңыз,
б) өзіңізге жамандық жасаған әркімді өзіңізден кешірім сұрауға
     күштесеңіз,

16  Некеге адалдық уәделерін ұстанатын жұптар ...
а) олардың махаббаттары іш пыстырады. 
ә) қазіргі заманғы шындықты білмейді. 
б) өзара сенімділіктің берекесін және көктің қуанышын көрсетеді.

17  Сіз кінәдан, жазадан және күнәнің билігінен ... арқылы 
       бостандық алдыңыз.

а) осы сәттен бастап жақсылыққа бет бұруға шешім қабылдау
ә) күнәларыңызды мойындап, тәубеге келу
б) Иса Мәсіхті өзіңнің Құтқарушың етіп қабылдау

18  Күнәға азғыратын жаман әдеттеріңізден бірден бостандық ала 
       алмасаңыз, 

а) жаман әдеттен еш арылмайсыз.
ә) жаман әдетіңізді басқа жаман әдетпен айырбастап көріңіз.
б) Құдай бостандық беретініне сеніп сиына беріңіз. 

19  Қорқыныштан арылудың ең жақсы әдісі – ...
а) күшті сиқыршылықтарды пайдалану. 
ә) Құдайдың көмектесетініне сенім арту.
б) «қолдаушылардың» кескінінің алдына шам қою.

20  Сіздің жаңа мәсіхшілік өміріңіз және бостандығыңыз ... 
       негізделген.

а) Мәсіхтің сіздің жүрегіңізде өмір сүруіне
ә) әр түрлі ережелер мен бұйрықтарды орындауыңызға
б) қаншалықты жақсы болуға тырысуыңызға




