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2 ТАРАУ БОЙЫНША ОҚУШЫНЫҢ ЕСЕБІ

1  Жаңа Келісім кітаптарының негізгі екі жіктелуі:  
а) Заң және Пайғамбарлар жазбалары.
ә) Ізгі хабар кітаптары мен Жалпы жолдаулар
б) оқуға оңай және оқуға қиын.

2  Көне Келісім кітаптары сияқты Жаңа Келісім кітаптары да ...  
     жіктелген. 

а) алты топқа
ә) бес топқа
б) сегіз топқа

3  Матай жазған Ізгі хабар Исаны:
а) Патша немесе Мәсіх ретінде суреттейді.
ә) басқа ұлттарға керемет пайғамбар ретінде суреттейді.
б) парызшылдардың жақын ізбасары ретінде суреттейді.

4  Лұқа жазған Ізгі хабарда ... туралы айтылады. 
а) парызшылдар жасаған зұлымдық
ә) Мәсіхтің адам кейпіндегі кемелдігі
б) қауымға барудың маңыздылығы

5  «Елшілердің істері» кітабында елші – ... деген мағынаны білдіреді.
а) «жіберілген»
ә) «күнәсіз жан»
б) «Исаның қарапайым ізбасарынан ақылды»

6  Елшілердің істері кітабының негізгі мәні мынада: 
а) Пауыл басқа ұлт адамдарына өз сенімін қабылдатты.
ә) Лұқа елшілік дәрігер болар еді.
б) Киелі Рух сенушілерге куәлік ету үшін күш береді.

7  Жолдаулар хат түрінде болды, олар – ...
а) қауымнан қауымдарға берілген хаттар.
ә) оқи алмайтын қауым жетекшілеріне арналған хат.
б) құпия түрде және қарапайым сенушілерге ешқашан оқылмаған хат.
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9  Еврейлерге арналған хат мәсіхшілерге ... еске салады.
а) Көне Келісім енді маңызды емес екенін
ә) Жаңа Келісім Көне Келісімнен жақсырақ екенін
б) Көне Келісімнен кейін ешбір жазба жазылмағандығын

10  Жақып жазушы бәлкім ...
а) Исаның бауыры болса керек.
ә) заңгер болуы мүмкін.
б) Иерусалимдегі белгісіз сенуші.

11  Киелі Кітаптың өмірді жақсы жаққа өзгертуге әсері мынаны         
дәлелдейді: 

а) Адамдарды алдайтын алаяқтық.
ә) Құдай сол кітап арқылы жұмыс істейді.
б) кейде пайдалы, бірақ басқа кітаптардан еш айырмашылығы жоқ.

12  Жазбаға әр түрлілік пен тұтастықты қолдануға болады, өйткені 
а) Ол бір Тұлғаның – Құдайдың рухтандыруымен жазылған.
ә) Кез-келген кітапта тақырыптардың әр түрлілігі мен     
    мазмұнының тұтастығы болуы маңызды.
б) Құдайдың рухтандыруымен әр түрлі авторлар ортақ тақырыпта  
    жазды.

13  Еврей тарихындағы күнәлар мен құлдырауларды паш етушілік  
       Киелі Кітаптың қандай екенін көрсетеді? 

а) тарихты қамтитын барлық басқа кітаптар сияқты екенін
ә) онда көптеген қателіктер мен қайшылықтар бар екенін
б) тарихи фактілердің қалай болғанын әділ де дәл сипаттайтынын

8  Пауыл жолдаулары – Пауылдың ...
а) достарынан алған хаттары.
ә) қауым мен жеке адамдарға жазған хаты.
б) елшілік сапарларында тапқан жазбалары.
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15  Археологиялық зерттеу нәтижесінде құжаттар мен ескерткіштер  
      ... дәлелдейді.

а) Киелі Кітап жазбаларының шындық екенін
ә) Киелі Кітаптың дәлдігі туралы ештеңе таппағанын
б) Көне Келісімдегі адамдар шынайы емес екенін

16  Киелі Кітапты қанша рет оқығаныңызға қарамастан, ... 
а) Құдай сізбен өзінің кітабы арқылы сөйлесуді жалғастырады.
ә) сіз Құдайдың хабарының негіздерін ешқашан түсінбейсіз.
б) оның мағынасын түсіну үшін көне тілдерді білу керек.

17 Киелі Кітаптың кең тартымдылығы мен асқақтығы бізді ...      
      сендіреді.

а) оның концепциялары Құдайдан келетініне
ә) оны тек ғалымдар ғана түсіне алатынына
б) оны бір рет оқып шығу бәріне жеткілікті болатынына

18  Жаңа Келісімде 2 Тім. 3:16 бойынша Жазбалардың авторы - ... 
а) Құдай.
ә) өте құдайшыл адам.
б) біз білетін факт емес.

19  Киелі Кітап пайғамбарлары ...
а) заманауи балгерлер сияқты болды.
ә) адамдардың жаман жолдары үшін жазаланатынын айтты.
б) пайғамбарлықтарынан ешқашан ақша жасамаған діндар  
     адамдар болды.

20  Киелі Кітаптың жасы мен оның құндылығы ...  көрсетеді. 
а) Құдай Сөзі мәңгі өмір сүретінін
ә) бұл кітаптар ескірмейтінін
б) ешкім оны жоққа шығаруға немесе жоюға тырыспағандығын

14  Киелі Кітаптың қатесіз екендігінің бір дәлелі – авторлар ...
а) өз заманындағы кең тараған діни наным-сенімдерін қосты.
ә) Құдай Сөзіне қарама-қайшылықтар жазудан сақталды.
б) қарама-қайшылықты болдырмау үшін өз заманының танымал  
     жазушыларымен кеңесті.




