
20 SORU
(Bölüm 5-8) 

1 Tanrı’nın hasat tarlasındaki işçi ihtiyacına 
çözümü nedir?
a) İşçilerin gitmesi için dua etmemizi ister.
b) İşi yapmaları için melekleri gönderecektir. 

c) İşi Kutsal Ruh’un yapmasını ister.

2 Kişisel müjdecilikte neden bir vizyon 
gereklidir?
a) Ahlaksal değerler ve sosyal kuruluşlar 
değişir ve bozulurlar. 
b) İnsanlar Tanrı’ya olan imanlarını terk 
ederler. 
c) İhtiyacı göremeyeceğiz ve insanlar 
ölecektir.

3 Gerçek adanmışlığın sırrı nedir?
a) İtaat. 
b) Oruç. 



c) Dua.

4 Tanrı’nın hasadı için işçiler bulmak üzere 
ne yapmalıyız?
a) İşçiler bulmak için her çabada 
bulunmalıyız. 
b) Şimdiki işimizi bırakıp misyoner olmalıyız. 

c) Tanrı’nın seçmiş olduğu işçileri 
göndermesi için dua etmeliyiz.

5 Bir Hıristiyan hizmetkâr olarak başarıya 
tepkimiz ne olmalıdır?
a) Kendimizle gururlanmamaya dikkat 
etmeliyiz. 
b) Başkalarına da öğretebilmek için 
tekniklerimizi gözden geçirmeliyiz. 
c) Daha çoğunu başarmak için çabalarımızı 
iki katına çıkartmalıyız.

6 Mesih için etkin bir şekilde tanıklık 
edeceksek, insanların,



a) söylediklerimizden hoşlanması gerekir. 
b) yaşamlarımızın değiştiğini görmeleri 
gerekir. 
c) Kutsal Kitap’ı iyi bildiğimizi bilmeleri 
gerekir.

7 Tanrı insanların,
a) adetlerini değiştirmeyi ister. 
b) yüreklerini değiştirmeyi ister. 
c) kişiliklerini değiştirmeyi ister.

8 Mesih’i kabul etme konusundaki dinsel 
engelleri aşmanın en iyi yolu,
a) başka dinlerin öğretilerini anlamaktır. 
b) insanların yaşamınızdaki değişiklikleri 
görmelerine izin vermenizdir. 
c) Hıristiyanlığın üstünlüğü konusunda 
tartışmaya hazır olmaktır.

9 Dil engellerini yenmenin iyi bir yolu,
a) başka birinin dilini öğrenmekte Tanrı’dan 
size yardım etmesini istemektir. 



b) Kutsal Kitap’ı yazıldığı özgün dillerde yani 
Yunanca ve İbranice olarak çalışmaktır. 
c) hizmetinizi dilinizi konuşan ülkelerle 
sınırlamaktır.

10 Müjde’yi, okur yazar olmayanlara,
a) okuma yazma öğretme programında 
Birleşmiş Milletler’e katılarak aktarabiliriz. 
b) günlük hayatta onlar için bildik olan 
şeylerden söz ederek aktarabiliriz. 
c) Pavlus’un mektupları ve Vahiy kitabından 
söz etmekten kaçınarak aktarabiliriz.

11 Tanıklığımıza sosyal muhalefetle 
karşılaştığımızda nasıl bir tepki vermeliyiz?
a) Bilgelik için dua edin. Kutsal Ruh Tanrı 
her zaman sizinle birliktedir. 
b) Sosyal bakımdan kabul edilebilir olacak 
başka birini bulmaya çalışın. 
c) Kişi tanıklık ederken çabalarını kendi 
sosyal çevresinde yoğunlaştırmalıdır.



12 Kişisel müjdecilikte yaklaşım derken,
a) insanları Mesih’e kazanmak için 
kullandığımız yöntemleri kastediyoruz. 
b) diğer Hıristiyanlar’la paydaşlık 
zamanımızı kastediyoruz. 
c) sahip olduğumuz kişilik türünü 
kastediyoruz.

13 İyi haberi paylaşmamızda en iyi yaklaşım 
hangisidir? 
a) Onların dil ve düşünce kalıplarının iyice 
bilincinde olmak. 
b) Kendiniz öğrenen biri olun; doğal ve 
olumlu bir şekilde sorular sorun. 
c) İnsanlara artık doğru bir insan 
olduğunuzu ve onların da olabileceğini 
bildirin.

14 Tanrı’nın günahlı insanlara karşı tutumu 
nedir?
a) Gerçekten düzelmeye çalışanları 
bağışlar. 
b) Günahlı insanları yargılayan doğru 



insanları bereketler. 
c) Günahlıyı sever ve onu ölümden 
kurtarmayı ister.

15 Naman’ın hizmetkârları ona peygambere 
itaat etmesini söylediler çünkü,
a) onlar peygamberden korkuyorlardı. 
b) efendileriyle ilgileniyorlardı. 
c) ülkelerine dönerken Şeria Nehri’nin 
yanından geçeceklerdi.

16 Vaaz ettiğimiz kişilere kişisel ilgi 
göstermemiz neden gereklidir? 
a) Tanrı’nın kendilerini de sevdiğini 
anlamaları için. 
b) Bir Hıristiyan’ın nasıl davranması 
gerektiği hakkında iyi bir örnekleri olması 
için. 
c) Tanrı’nın kayıp insanların kurtuluşu için 
olan dualarımızı onurlandırmasını 
garantilemek için.



17 Hıristiyan’ın şimdiki ödüllerine ne 
dahildir?
a) Yücelik tacı. 
b) Mesih’le birlikte hükümranlık sürmek. 
c) Bir canın Mesih’e geldiğinden ötürü 
büyük sevinç.

18 Kişisel müjdeciliğin kesin bir ödülü,
a) kilise göğe alındığında cennete gitmektir. 
b) Rab’bin varlığının sürekli olarak bizimle 
olması güvencesi. 
c) vaaz vermek ve öğretmek için gerekli 
olan becerilerin bize verilmesidir.

19 Hıristiyan hizmetkâr için gelecekteki 
sonsuz ödüllere, 
a) dünyasal ün ve güç dahildir. 
b) dünyasal zenginlikler dahildir. 
c) Mesih’le birlikte hüküm sürmek dahildir.

20 Aşağıdakilerden hangisi, tanıklık için 
gelecekteki ya da cennetsel ödül olarak 



kesin bir şekilde bildirilmiştir?
a) Sonsuza dek parlayacak yıldızlar olmak. 
b) Dirilmiş bir beden. 
c) Cennette kalıcı olarak bizim olan bir ev.

Tebrik ederiz!   

~ ~ ~


