
20 SORU
(Bölüm 1-4)

1  Tanrı, insanlar hakkında neler hissettiğini 
nasıl bildirdi?
a)  İnsanın kurtulması için gerekeni 
sağlayarak.
b)  İnsanı günahı ve itaatsizliği için 
yargılayarak.
c)  Günahlarından bağışlanmaları için birçok 
yollar sağlayarak.

2  İsa’nın hizmetindeki amacı,
a)  Kendisine en çok ihtiyacı olan insanlara 
yardım etmekti. 
b)  Baba Tanrı’nın işini ve isteğini yapmak.
c)  Samiriye’yi ziyaret etmekti.

3  İsa’nın dünyanın her yerindeki bütün 
insanlara müjdenin iyi haberiyle gitme 
buyruğu,
a)  sadece öğrencileri içindi. 



b)  vaizler ve misyonerler içindi. 
c)  Kendisini seven bütün imanlılar içindi.

4  İsa, “Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi, 
ben de onları dünyaya gönderdim” 
dediğinde ne demek istemişti?
a)  Bizleri dünyaya Kendi misyonunun 
aynısı olan insanları özgür kılmak için 
gönderdiğini. 
b)  Bizleri dünyaya kötü olan insanlar 
üzerinde hüküm sürüp onlan yargılamak için 
gönderdiğini. 
c)  Bizleri dünyaya normal hayatlarımızı 
yaşamaya gönderdiğini.

5  İsa bizlere, 
a)  sadece kendi ülkemizde tanıklık 
etmemizi söyledi. 
b)  hoşlandığımız insanlara tanıklık 
etmemizi söyledi. 
c)  bütün dünyada tanıklık etmemizi söyledi.



6  Mesih’i kişisel olarak tanımak için,
a)  O’nunla birlikte zaman geçirmelisiniz. 
b)  O’ndan söz eden Kutsal Kitap ayetlerini 
ezberlemelisiniz. 
c)  başkalarını O’na getirmenin etkin 
yollarını öğrenmelisiniz.

7  İsa öğrencilerine, Kendisi için tanıklık 
etmeye hazır olana kadar beklemelerini 
söyledi çünkü,
a)  Kutsal Kitap ayetlerini ezberlemeleri 
gerekiyordu.
b)  Kendisini daha iyi tanımaları 
gerekiyordu.
c)  diğer işçileri gözlemlemeleri gerekiyordu.

8  Hıristiyanlar müjdeyi paylaştıklarında 
neden emin olabilirler?
a)  Herkesin ona inanacağından. 
b)  Rab’bin varlığının kendileriyle birlikte 
olacağından. 
c)  Hiçbir zaman zorluklarla 
karşılaşmayacaklarından.



9  Bizim Şeytan’la savaşmamız ve iyi haberi 
paylaşmamız için,
a)  kendi gücümüz ve kuvvetimize 
güvenmeliyiz. 
b)  İsa’nın ismine ve Tanrı Sözü’ne 
güvenmeliyiz. 
c)  Tanrı’ya övgü ilahileri söyleme 
yeteneğimize güvenmeliyiz.

10  Kişisel müjdecilikte en önemli araç 
nedir?
a)  Eğitim. 
b)  Kilise. 
c)  Kutsal Kitap.

11  Kişisel tanıklık için gereken en önemli 
şey nedir?
a)  İtaat. 
b)  Kutsal Kitap bilgisi. 
c)  Acılara dayanmaya razı olmak.



12  Tuz hangi bakımdan bir Hıristiyan’ın 
doğası gibidir?
a)  Tuz çok güzel bir biçimi olan, beyaz, 
kristal bir maddedir. 
b)  Tuz az miktarda kullanılmalıdır ve yaşam 
için kesinlikle gereklidir. 
c)  Arıtılmış tuz bizlere kutsallığı hatırlatır.

13  Kişisel müjdeciliğe katılımımız her 
birimizin,
a)  kendi halkımıza Mesih’ten söz etmemiz 
ve başkalarının da aynı şeyi yapmalarına 
izin vermeye sorumlu olduğumuz anlamına 
gelir. 
b)  başkalarının bir şekilde Mesih hakkında 
öğreneceklerini umut etmekten sorumlu 
olduğumuz anlamına gelir. 
c)  önce kendimize yakın olanlara söylemek, 
sonra da iyi haberi başka insanlarla 
paylaşmaktan sorumlu olduğumuz anlamına 
gelir.

14  Adanmış olmak,



a)  kendinizi bir şeye tamamiyle vermek 
anlamına gelir. 
b)  bir şey hakkında bir vaatte bulunup onu 
yapmaya çalışmak anlamına gelir. 
c)  hastaneye yatırılmak anlamına gelir.

15  Tanrı, dünyaya İsa’dan bahsetmesi için 
kimi seçmiştir? 

a)  Vaizleri. 
b)  Melekleri. 
c)  O’nu seven hepimizi.

16  Hangi cümle İsa’nın başka insanlarla 
paylaşma yöntemini tanımlamaktadır?
a)  Kendisine ihtiyacı olan herkesle 
paylaşarak her yere gitti. 
b)  İnsanların Kendisine gelmesini bekledi.
c)  Bütün düşüncelerini bir kitaba yazdı.

17  Birisine Mesih’ten söz ederken ne 
yaparsanız sizi dinleme olasılığı daha fazla 
olur?



a)  Ona din hakkında yeni fikirler verirseniz. 
b)  Ona inançlarının yanlış olduğunu 
söylerseniz. 
c)  Ona Mesih’in daha iyi bir yol olduğunu 
gösterirseniz.

18  İsa hakkındaki tanıklığımızdan neden 
utanmamalıyız?
a)  İyi hazırlanmış olursak tanıklığımız kabul 
edilecektir. 
b)  Kişisel paylaşım, Tanrı’nın insanları 
Kendine çekme yoludur. 
c)  Hepimiz harikulade vaizler ya da 
müjdeciler olamayız.

19  Pavlus hapisteyken,
a)  iyi haberi herkesle paylaştı. 
b)  sadece kitaplar yazdı.  
c)  salıverildiğinde ne yapacağı hakkında 
planlar yaptı.

20  Mesih’i tanımayan insanlara O’ndan söz 



etmemizin ana nedeni nedir?
a)  Tanrı’nın bizden hoşnut olması için. 
b)  Onların yaşamlarının değişmesi için.
c)  Büyük ölçüde ödüllendirilmemiz için.

Tebrik ederiz!
~ ~ ~


