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Multiple Choice Questions for the 22-Lesson Christadelphian Bible Course
Note: these are the short-form questions.
There is an alternative set of long-form questions for full written answers.

.سوا ت چند گزینه ای  ۲۲درس کتاب مقدس
کریستادلفین
ﻧﮑﺘﻪ :اینها دقیق ًا بﻪ ماﻧند سوا تی کﻪ شامل برخی از ﻧسخﻪ ها در طول دوره بودهاﻧد ﻧمی
.باشند
.لطفا یک جواب را اﻧﺘخاب کنید
چرا کﺘاب مقدس مﺘفاوت از دیگر کﺘاب ها است؟ 1.1
.الف( قدیمی ترین کﺘاب شناخﺘﻪ شده توسط ب است
.ب( الهامی است بﻪ معنای الهام و دمی از خداوﻧد
.پ( بزرگﺘرین کﺘاب در میان کﺘب مقدس است
.ت( بﻪ زبان مقدس ﻧوشﺘﻪ شده است
کدام یک از از گزینﻪ ها دلیلی است برای باور کﺘاب مقدس؟ 1.2
مسیح فرمود کﻪ آن حقیقت بود و زﻧگی کرد توسط آن
.الف( عی
.ب( تحقق پیشگویی آینده
.پ( ﺻحت تاریخی
.ت( تمامی سﻪ گزینﻪ با
کﺘاب مقدس شامل چند کﺘاب است؟ 1.3
الف( ۱
ب( ۲
پ( ۱۲
ت( ۶۶
خداوﻧد ﻧافرماﻧی آدم را چگوﻧﻪ مجازات کرد؟ 2.1
.الف( او بﻪ دوزخ فرسﺘاده شد
.ب( او بﻪ عت درگذشت
.پ( او بعد ها مرگش فرا رسید
.ت( خداوﻧد او را مجازات ﻧﮑرد
چرا تمامی ب خواهند مرد؟ 2.2
.الف( زیرا ب یت همﻪ فرزﻧدان آدم هسﺘند
.ب( زیرا ب یت بی گناه مﺘولد میشود اما مرتﮑب گناه میشود
.پ( زیرا جسم آدمی باید بمیرد و این روح اﻧسان است کﻪ بﻪ زﻧدگی ادامﻪ میدهد
.ت( زیرا ما مجازات شده گناهان آدم هسﺘیم

خداوﻧد برای عطا کردن امید زﻧدگاﻧی بﻪ ب گناه کار چﻪ اﻧجام داده است؟ 2.3
.الف( او عمارتی بزرگ در بهشت بنا کرده است
.ب( او پ ش را برای ﻧجات آﻧهایی کﻪ بﻪ او ایمان آورﻧد عطا کرد
عطا کرد
.پ( او پ ش را برای ﻧجات هر ک
.ت( هیچ امیدی برای ﻧجات ب گناه کار ﻧیست
مسیح را بﻪ آسمان ﻧظاره کردﻧد چﻪ بود؟ 3.1
پیام فرشﺘگان برای حواریوﻧی کﻪ ﺻعود عی
مسیح هماﻧگوﻧﻪ کﻪ ﻧظاره گر رفﺘنش بودید دوباره باز خواهد گشت
.الف( عی
مسیح بﻪ جایی کﻪ قب بوده است و جایی کﻪ مﺘولد شده بوده است رفﺘﻪ است
.ب( عی
مسیح برای فراهم آوردن محلی برای شما در آسمان رفﺘﻪ است
.پ( عی
ایمان آورد بﻪ ماﻧند او ﺻعود خواهد کرد
.ت( هر ک
کدام یک از گزینﻪ ها مرتبط با بازگشت مسیح ﻧیست؟ 3.2
الف( اعمال ۱۹ :۳ـ۲۰
ب(  ۲پطرس ۹ :۳ـ۱۰
پ( اعمال ۳۴ :۲
ت(  ۱تسالوﻧیﮑیان ۱۶ :۴
مسیح باز خواهد گشت؟ 3.3
چﻪ زماﻧی عی
مسیح قب برگشﺘﻪ است و پادشاهی اش در آسمان را برقرار کرده است
.الف( عی
.ب( زماﻧی کﻪ کل دﻧیا بﻪ او ایمان آورﻧد
.پ( بعد از  ۲۰۰۰سال
.ت( هیچﮑس روز و ساعت بازگشت او را ﻧمی داﻧد
پادشاهی خداوﻧد کجا بر قرار شد؟ 4.1
.الف( رم
.ب( ا ائیل
.پ( باغ عدن
.ت( آسمان
چرا پادشاهی خداوﻧد ﻧامیده شد؟ 4.2
.الف( زیرا خداوﻧد پادشاهی را بﻪ داود عطا کرد
.ب( زیرا ﻧموﻧﻪ ای از آسمان بود
.پ( زیرا خداوﻧد حﮑمراﻧی کرد چون پادشاهی کﻪ عی
.ت( زیرا پادشاهی کلیسا است
پادشاهی خداوﻧد را احیا خواهد کرد؟ 4.3
چﻪ ک
.الف( کلیسا
مسیح
.ب( عی
.پ( مردم ا ائیل
.ت( احیا شده ﻧخواهد بود
وسعت پادشاهی خداوﻧد بﻪ چﻪ اﻧدازه است؟ 5.1
.الف( تمام دﻧیا
).ب( ا ائیل )مرزهای امروزی

مسیح حﮑمفرمایی خواهد کرد

).پ( ا ائیل )مرزهای زمان سلیمان
.ت( آسمان
کدام شهر پایﺘخت پادشاهی خداوﻧد خواهد بود؟ 5.2
.الف( بابل
.ب( شهر خداوﻧد در آسمان
.پ( اورشلیم
.ت( رم
زماﻧی کﻪ پادشاهی خداوﻧد برقرار شده است دﻧیا بﻪ چﻪ شﮑل خواهد بود؟ 5.3
خواهد داشت
.الف( هر کشوری دموکرا
.ب( بﻪ ماﻧند بیاباﻧی کﻪ بﻪ کمال و زیبایی خواهد رسید
زﻧدگی میﮑند ا ن و جاوداﻧﻪ خواهد شد
.پ( بﻪ ماﻧند آﻧچﻪ هر ک
مسیح بﻪ آسمان برده خواهد شد
.ت( بﻪ ماﻧند ﻧیﮑوکاری کﻪ توسط عی
در تاریخ ا

چﻪ ک
.الف( مو
.ب( داود
.پ( رحبعام
.ت( حزقیا

ائیل اﻧسان بزرگی ﻧبود؟ 6.1

در زمان سلطنت رحبعام چﻪ اتفاقی افﺘاد؟ 6.2
.الف( قلمرو پادشاهی بﻪ  ۱۰قسمت در شمال و  ۲قسمت در جنوب تقسیم شد
.ب( پادشاهی شمال سقوط کرد بﻪ آشور
ویران شد
.پ( عبادتگاهشان توسط بخت الن
.ت( یهودیان از بابل بازگشﺘند
مجازات زمین پادشاهی یهودا برای ﻧافرماﻧیشان چﻪ بود؟ 6.3
.الف( قحطی
.ب( اسارت
.پ( زمین لرزه
وظیفﻪ یحیی تعمید دهنده چﻪ بود؟ 7.1
مسیح می آورد
عی
بود کﻪ مردم را بﻪ مح
.الف( او ک
بود کﻪ پادشاهی را برقرار میﮑرد
.ب( او ک
.پ( او معجزه میﮑرد و ارواح پلید را بیرون میراﻧد
بود کﻪ ا ائیل را در برابر رومیان رهبری کرد
.ت( او ک
مسیح را ﻧپذیرفﺘند چﻪ اتفاقی افﺘاد؟ 7.2
برای یهودیاﻧی کﻪ عی
.الف( خداوﻧد آﻧها را بدور از مردماﻧشان اﻧداخت
.ب( ﻧفرینی است برای یهودیان تا بﻪ امروز
مسیح ایمان ﻧیاورد
.پ( هیچ یهودی ای بﻪ عی
.ت( خداوﻧد برای پخش کردن یهودیان در میان تمامی قوم ها از رومیان اسﺘفاده کرد
پیشگویی پیامبر زکریا چﻪ بود؟ 7.3

.الف( یهودیان در داوری و قضاوت توسط مسیح پذیرفﺘﻪ ﻧخواهند شد
.ب( زماﻧی کﻪ مسیح دوباره باز میگردد یهودیان او را خواهند شناخت
.پ( اورشلیم هرگز از ﻧو بنا ﻧخواهد شد
.ت( ده مرد یک یهودی را خواهند گرفت و او را خواهند زد
چﻪ بود؟ 8.1
هدف اﺻلی فرمان مو
.الف( تواﻧا ساخﺘن پادشاه برای حﮑمراﻧی کردن خردمنداﻧﻪ
.ب( تعلیم دادن افرادی کﻪ گناه کار بودﻧد
.پ( برقراری بهداشت عمومی
.ت( حفظ قواﻧین غذا
چرا این فرمان ﻧﺘواﻧست افراد را حفظ کند؟ 8.2
.الف( زیرا اساسا آن اشﺘباه بود
.ب( زیرا آن فقط برای یهودیان بود
ﻧﺘواﻧست این فرمان را حفظ کند
.پ( زیرا ک
.ت( زیرا ا ائیل از این فرمان ﻧافرماﻧی کرد
خداوﻧد چﻪ راه بهﺘر رهایی فراهم آورد؟ 8.3
.الف( یک فرمان اخ قی برای مسیحیان
.ب( قرباﻧی مسیح
.پ( عهد جدید
.ت( کلیسا
کدام گزینﻪ بﻪ ابراهیم وعده داده شده ﻧبود؟ 9.1
.الف( کﻪ تمامی زمینی کﻪ او دید را در اخﺘیار داشﺘﻪ باشد
.ب( کﻪ موهبﺘی برای تمامی قوم ها خواهد بود
.پ( کﻪ جایگاهی در آسمان دریافت خواهد کرد
.ت( کﻪ او پ ی خواهد داشت
چرا خداوﻧد از ابراهیم خشنود شد؟ 9.2
.الف( بخاطر اعمال خوب و محبت او
.ب( زیرا او بﻪ خداوﻧد ایمان داشت
.پ( زیرا او از گناه مبرا بود
.ت( زیرا او گوسفندی را قرباﻧی کرد
چگوﻧﻪ میﺘواﻧیم در پیمان هایی کﻪ با ابراهیم بسﺘﻪ شد سهیم باشیم؟ 9.3
.الف( اگر بﻪ مسیح تعلق داریم میﺘواﻧیم در این پیمان ها سهیم باشیم
.ب( اگر ما بﻪ ماﻧند ابراهیم آزمایش شده باشیم
مسیح
.پ( ما قب دریافت کرده ایم چیزی کﻪ پیمان بسﺘﻪ شد با ابراهیم  -عی
.ت( مسیحیان ﻧیازی بﻪ سهیم شدن در این پیمان ها را ﻧدارﻧد
داود آرزوی چﻪ چیزی را برای اﻧجام برای خداوﻧد داشت؟ 10.1
.الف( او میخواست کﻪ ا ائیل را یک قدرت ﻧظامی کند
.ب( او میخواست کﻪ فلسطینیان را ﻧابود کند
.پ( او میخواست کﻪ غیر یهودیان را بﻪ کیش و آیین خود درآورد

.ت( او میخواست کﻪ خاﻧﻪ ای برای خداوﻧد بسازد
پ ی کﻪ عهد بست  ۱۰را با داود چﻪ ک
.الف( سلیمان
مسیح
.ب( عی
.پ( اسحاق
.ت( ابشالوم

بود؟ 10.2

مسیح بﻪ کدام یک از افراد بر میگردد؟ 10.3

شجره عی
.الف( داود
.ب( ابراهیم
.پ( داود و ابراهیم
.ت( خداوﻧد

اولین اﻧسان چگوﻧﻪ ساخﺘﻪ شد؟ 11.1
.الف( از خاک
.ب( از لخﺘﻪ خون
.پ(از یک میمون
.ت( او از آسمان ﻧزول کرد
آدم و حوا چگوﻧﻪ مجازات شدﻧد زماﻧی کﻪ پیمان خداوﻧد را شﮑسﺘند؟ 11.2
.الف( لباس هایشان از تن درآورده شد
.ب( آﻧها مخلوقات در حال مرگ شدﻧد
.پ( زمین برای همیشﻪ ﻧفرین شد
.ت( خداوﻧد روحش را مطالبﻪ کرد
این چگوﻧﻪ بروی ما تاثیر می گذارد؟ 11.3
.الف( زمین هیچگاه بﻪ حالت اولیﻪ خودش ماﻧند بهشت برﻧمیگردد
.ب( تنها روح درسﺘﮑاران بﻪ بهشت میرود
آزاد است برای شﮑنجﻪ دﻧیا
.پ( شیطان در حال حا
.ت( ماﻧند آدم ما بﻪ خاک باز خواهیم گشت
اﻧسان زماﻧی کﻪ میمیرد چﻪ اتفاقی برایش می افﺘد؟ 12.1
.الف( بدن بﻪ خاک باز خواهد گشت و روح بﻪ آسمان
.ب( افراد خوب بﻪ بهشت میروﻧد و افراد ضعیف بﻪ دوزخ
.پ( این بﻪ ماﻧند حیواﻧات است_ مردگان هیچ ﻧمی داﻧند
.ت( روحش در بدﻧی دیگر در یک زﻧدگی دیگر بﻪ حیات ادامﻪ خواهد داد
امید فردی کﻪ بﻪ مسیح ایمان دارد چیست؟ 12.2
.الف( او در قبر می خوابد تا زمان بازگشت مسیح
.ب( تا زمان بازگشت مسیح روح او در زیر زمین آگاه است
.پ( او برای بودن با مسیح مسﺘقیما بﻪ آسمان میرود
.ت( او قضاوت خواهد شد و بعد بﻪ آسمان خواهد رفت
)کﺘاب مقدس دوزخ را چگوﻧﻪ معنی میﮑند؟ )جهنم 12.3

.الف( مﮑاﻧی از آتش جایی کﻪ شیطان گناه کاران را برای همیشﻪ شﮑنجﻪ میﮑند
.ب( مﮑاﻧی برای پاکسازی ارواح و تطهیرشان
.پ( تعبیری از تودهای کثیف اﻧباشﺘﻪ شده در اورشلیم
.ت( ﻧموﻧﻪ ای از ک م برای عذاب ب در این زﻧدگی
کدام یک از گزینﻪ ها مشخصا اشاره بﻪ رسﺘاخیز ابراهیم میﮑند؟ 13.1
الف(  ۱تسالوﻧیﮑیان ۴:۱۶
ب( یوحنا ۲۱ :۵
پ(  ۱قرﻧﺘیان ۲۲ :۱۵ـ۲۳
ت( عبراﻧیان ۴۰ :۱۱
چﻪ زماﻧی روز رسﺘاخیز فرا خواهد رسید؟ 13.2
.الف( ب عت پس از مرگ
.ب( بعد از روز قضاوت
.پ( قبل از ﻧزول مسیح ،اما قبل از گرد آمدن افراد زﻧده
مسیح و گرد آوردن افراد زﻧده توسط او
.ت( بعد از هر دو ،ﻧزول عی
مسیح باور دارﻧد و زﻧده هسﺘند زماﻧی کﻪ مسیح 13.3

چﻪ اتفاقی برای آﻧهایی کﻪ بﻪ عی
می آید خواهد افﺘاد؟
مسیح بودن در بهشت جمع میشوﻧد
.الف( آﻧها برای با عی
مسیح بودن بروی زمین جمع میشوﻧد
.ب( آﻧها برای با عی
.پ( آﻧها بﻪ فرشﺘگان تبدیل خواهند شد
.ت( مسیح هر شخص را شخصا م قات خواهد کرد
چﻪ زماﻧی روز قضاوت خواهد بود؟ 14.1
زماﻧی است کﻪ زﻧده است
.الف( قضاوت هر شخ
.ب( در روزی کﻪ فرد از دﻧیا میرود
مسیح بﻪ زمین بازگردد
.پ(قبل از آﻧﮑﻪ عی
مسیح بﻪ زمین بازگردد
.ت(بعد از آﻧﮑﻪ عی

چﻪ کساﻧی قضاوت خواهند شد؟ 14.2
.الف( تمامی افرادی کﻪ ایمان ﻧیاورﻧد
.ب( تمامی آﻧهایی کﻪ ایمان آورﻧد
.پ( تمامی آﻧهایی کﻪ در مورد خداوﻧد داﻧسﺘﻪ اﻧد
.ت( تمامی ب  ،چﻪ آﻧهایی کﻪ در مورد خداوﻧد شنیده اﻧد یا ﻧﻪ
ﻧوشت آﻧهایی کﻪ پذیرفﺘﻪ ﻧشدﻧد چﻪ خواهد بود؟ 14.3
.الف( آﻧها برای همیشﻪ در دوزخ خواهند سوخت
.ب( بﻪ آﻧها زﻧدگی دیگری بروی زمین عطا خواهد شد
.پ( آﻧها ﻧابود خواهند شد و اتمام وجودشان خواهد بود
.ت( آﻧها ارواح پلید خواهند شد
خداوﻧد کیست؟ 15.1
.الف( سﻪ شخصیت_خداوﻧد پدر ،خداوﻧد پ
.ب( دو شخصیت_خداوﻧد پدر و خداوﻧد پ

و روح القدس

.پ( یک شخصیت_خداوﻧد پدر
.ت( یﮑﺘا اما با سﻪ سیما بعنوان تثلیﺚ
مسیح و خداوﻧد است؟ 15.2
کدام یک بهﺘرین تعریف از ارتباط عی
مسیح بزرگﺘر از خداوﻧد است
.الف( عی
مسیح برابر است با خداوﻧد
.ب( عی
مسیح کوچﮑﺘر است از خداوﻧد
.پ( عی
مسیح و خداوﻧد یک شخصیت هسﺘند_همزیست و ابدی
.ت(عی
مسیح پ خداوﻧد ﻧامیده شده است؟ 15.3
چرا عی
مسیح در بهشت بعنوان پ خداوﻧد وجود داشت
.الف( قبل از تولد عی
.ب( او پ مریم بود و مریم مادر خداوﻧد است
.پ( او پ اﻧسان بود بخاطر مریم ،اما پ خداوﻧد توسط روح القدس
از پ خداوﻧد بود
.ت( اگر چﻪ یک اﻧسان عادی بود ،او بخاطر ﻧیﮑی اش اقﺘبا
روح القدس چﻪ است؟ 16.1
.الف( قدرت یا دمی است از خداوﻧد توسط آن کﻪ او بﻪ هدفش برسد
.ب( سومین شخصیت از تثلیﺚ
.پ(دارای قدرت توسط مسیحیان
.ت( ﻧیروی زﻧدگی درون اﻧسان
کﺘاب مقدس چگوﻧﻪ مرتبط است با روح القدس؟ 16.2
.الف( ﻧویسندگان کﺘاب مقدس کﻪ حرکت داده شده بودﻧد توسط روح القدس
.ب( کلمات کﺘاب مقدس روح و زﻧدگی است
.پ( هر دو گزینﻪ با
.ت( هیچ کدام از گزینﻪ ها
چﻪ چیزی را روح القدس بﻪ رسو ن ﻧداد؟ 16.3
.الف( قدرت معجزه
.ب( قدرت مقاومت در برابر وسوسﻪ و گناه ﻧﮑردن
.پ( الهام برای عهد جدید
.ت( الهام برای پیشگویی کردن
چرا موهبت های روح القدس اولین عطا شده ها بودﻧد؟ 17.1
.الف( زیرا این موهبت ها قسمت مخصوص اﻧجیل هسﺘند
.ب( زیرا قبل از آﻧﮑﻪ عهد جدید ﻧوشﺘﻪ شده باشد آﻧها بﻪ کلیسا کمک کردﻧد
.پ( زیرا رسو ن پرهیزکاران بودﻧد
.ت( زیرا بدون این موهبت ها یهودیان و رومیان ایمان ﻧمی آوردﻧد
پولس در مورد موهبت زبان ها چﻪ میگوید؟ 17.2
.الف( زبان ها ﻧشاﻧی هسﺘند برای ایمان داران
.ب( زبان ها خاتمﻪ خواهند داد
.پ(زبان ها برهاﻧی از یک پیامبر هسﺘند
.ت( زبان ها تفسیر شده توسط ب ﻧمیﺘواﻧند باشند

از این موهبت ها بهره مند است امروز؟ 17.3
آیا ک
.الف( بلﻪ ،پولس میگوید این موهبت ها از بین رفﺘنی ﻧخواهند بود
.ب( تنها رهبران در کلیسا
.پ( تنها آﻧهایی کﻪ اﺻول حقیقی را تدریس میﮑنند
ت( خیر ،اما حﺘی اگر آﻧهایی کﻪ موهبت ها را دریافت کرده اﻧد هنوز تضمینی برای تعلیم
.ﺻحیح ﻧیست
مسیح مورد وسوسﻪ قرار گرفت؟ 18.1
چگوﻧﻪ عی
.الف( او ماﻧند ما وسوسﻪ شد در چندین طریق ،اما ﻧﻪ در تمام مراحل
.ب( او بﻪ ماﻧند ما در تمامی مراحل وسوسﻪ شد ،اما بر خ ف ما او هرگز گناه ﻧﮑرد
.پ( او توسط شیطان وسوسﻪ شد _ یک فرشﺘﻪ سقوط کرده کﻪ ما را ﻧیز وسوسﻪ میﮑند
.ت( او ﻧمی تواﻧست وسوسﻪ شده باشد
مسیح بﻪ ﺻلیب کشیده شد؟ 18.2
چرا عی
.الف( علیرغم خواست خداوﻧد یهودیان و رومیان آن را اﻧجام دادﻧد
.ب( برای ﻧجات ما از گناهاﻧمان خداوﻧد اجازه داد کﻪ اتفاق بی افﺘد
.پ( برای ﻧابودی بدن مادی اش ،بنابر این روحش می تواﻧست وارد بهشت شود
.ت( چناﻧﮑﻪ همﻪ کساﻧی کﻪ ﻧشاﻧی از ﺻلیب ساخﺘند ﻧجات خواهند یافت
بﻪ دوش کشیدن ﺻلیب بﻪ چﻪ معناست؟ 18.3
.الف( قرار دادن ﺻلیب در کنار گردن
.ب( تجربﻪ کردن رﻧج در این زﻧدگی
.پ( اﻧﮑار کردن خود و پیروی کردن از مسیح
مسیح خداوﻧد است
.ت( اعﺘراف کردن بﻪ اینﮑﻪ عی
مسیح تمام قدرت شیطان را ﻧابود کرد؟ ) ۱یوحنا  ،۳:۸عبراﻧیان 19.1 ۲:۱۴
)در چﻪ راهی عی
.الف( او شیطان را از بهشت بیرون راﻧد
.ب( او در خودش پیروز شد بر ﻧفس گناه آلود اﻧساﻧی و شﮑسﺘن الگو بچﻪ های آدم
.پ(او قدرت شیطان را توسط مسیحیان ﻧابود کرد اما شیطان هنوز فعال است
مسیح شیطان را درون یک دریاچﻪ آتش خواهد
ت( پیشگویی شده است در آخرین روز عی
.افﮑند
ارتباط خداوﻧد و شیطان چﻪ است؟ 19.2
.الف( خداوﻧد هر دوی آﻧها را میسازد ﻧور و تاریﮑی را و د یل هر دوی خوب و بد را
.ب( خداوﻧد باعﺚ خوبی است ،اما بﻪ شیطان اجازه داد برای مدتی اهریمن باشد
.پ( خداوﻧد شیطان را بخاطر اینﮑﻪ آدم را وسوسﻪ کرد از بهشت بیرون راﻧد
.ت( خداوﻧد شیطان را تا آخرین روزها بﻪ بند کشیده است
شیطان بﻪ چﻪ معناست؟ 19.3
.الف( کلمﻪ ایست بﻪ معنی افﺘراء زﻧنده یا مدعی دروغین
.ب( کلمﻪ ایست بﻪ معنای مار عظیم یا اژدها
.پ( کلمﻪ ایست بﻪ معنای دشمن و خصومت
دسﺘﻪ فرشﺘگان یاغی
است از
.ت( ﻧام شخ
چگوﻧﻪ باید غسل تعمید داده شویم؟ 20.1

.الف( توسط پاشیدن آب بروی پیشاﻧی یک کودک
.ب(توسط فرو بردن در آب بعنوان یک بزرگسال
.پ(در واقع ﻧﻪ توسط آب بلﮑﻪ توسط اعﺘراف بﻪ عی
.ت( توسط دریافت روح القدس

مسیح

ﻧجات یافﺘﻪ خواهد بود؟ 20.2
چﻪ ک
کﻪ ایمان آورد
.الف( ک
کﻪ ایمان آورد و تعمید داده شود
.ب( ک
کﻪ ایمان آورد و روح القدس را دریافت کند
.پ( ک
مسیح خداوﻧد است
کﻪ اعﺘراف کند عی
.ت(ک
با تعمید چﻪ چیزی حاﺻل میشود؟ 20.3
.الف( با مرگ مسیح ما را تمیز میدهد
.ب( از تمامی گناهان گذشﺘﻪ ،حال و آینده ما را تطهیر میدهد
.پ( بعد از تعمید می تواﻧیم موهبت های روح القدس را دریافت کنیم
.ت( هیچ تاثیری ﻧدارد و تنها یک سمبل است
رفﺘار ما ﻧسبت بﻪ حﮑومت چﻪ باید باشد؟ 21.1
.الف( رای دادن برای اطمینان حاﺻل شدن از یک حﮑومت منصف
.ب( یک شهروﻧد خوب و درسﺘﮑار بودن ،شامل جنگیدن و مبارزه کردن اگر کﻪ ﻧیاز باشد
.پ( یک مسیحی بﻪ یک دولت غیر مسیحی مﺘصل شده ﻧیست
.ت( باید تحت فرمان فرماﻧروایاﻧی کﻪ توسط خداوﻧد برگزیده شده اﻧد باشیم
کﺘاب مقدس در مورد ازدواج چﻪ میگوید؟ 21.2
الف( یک مرد مسیحی میﺘواﻧد با یک زن بی ایمان ازدواج کند اما یک زن باید با یک ایماﻧدار
.ازدواج کند
ب( اگر چﻪ یک مرد یا چﻪ یک زن مسیحی مسیح را اﻧﮑار کند آﻧها باید ط ق گرفﺘﻪ و جدا
.شوﻧد
.پ( یک ایماﻧدار ﻧباید آغازگر ط ق و جدایی در برابر شوهر یا هم ش باشد
.ت( کﺘاب مقدس مسﺘلزم میداﻧد کﻪ پدران روحاﻧی ازدواج ﻧﮑنند
ره جویی چیست؟ 21.3
.الف( لذتی کﻪ با تمامی مسیحیان تقسیم میشود
ب( ارتباط با دیگر ایماﻧداران کساﻧی کﻪ تهسیم میﮑنند تعلیم ﺻحیح را و در مسیح رفﺘار
.میﮑنند
.پ( تنها ارتباط مسﺘقیم بین ایماﻧدار و مسیح
.ت( با ترین مقام در یک داﻧشﮑده علوم الهی
دو فرمان بزرگ چﻪ هسﺘند؟ 22.1
.الف( قﺘل و دزدی ﻧﮑن
.ب( عشق بﻪ خداوﻧد با تمام قلب و عشق بﻪ همسایﻪ هماﻧگوﻧﻪ کﻪ بﻪ خودت عشق میورزی
.پ( شنبﻪ را گرامی بدارید و بدون وقفﻪ دعا کنید
.ت( هیچ قاﻧون و فرماﻧی برای مسیحیان وجود ﻧدارد
عی

مسیح برای اینﮑﻪ مرگش را بیاد آوریم چﻪ فرماﻧی داد؟ 22.2

.الف( توسط آویزان کردن ﺻلیبی در خاﻧﻪ
.ب( توسط جشن گرفﺘن عید پاک
.پ( توسط شسﺘن پاهای یﮑدیگر
.ت( توسط تقسیم ﻧان و اب مرتبا
چﻪ چیزی بعد از تعمید برای ایماﻧداران مهمﺘرین است؟ 22.3
.الف( دعا
.ب( خواﻧدن کﺘاب مقدس
مسیح
.پ( عمل و تﮑرار تعالیم عی
.ت( همﻪ اینها بﻪ مساوات مهم هسﺘند

سوا ت عمومی
این دوره برای شما تا چﻪ اﻧدازه موثر و مفید بوده است؟ 23.1
.الف( خیلی موثر ﻧبوده است
.ب( مﺘوسط بوده است
)پ( موثر بوده است اما اشﮑا تی ﻧیز وجود داشﺘﻪ است) .لطفا مشخص کنید
.ت( خیلی موثر بوده است
دوست دارید چﻪ چیز دیگری فرسﺘاده شود؟ )ممﮑن است کﻪ بخواهید بیشﺘر از یک 23.2
)گزینﻪ را اﻧﺘخاب کنید
.الف( هیچ چیز .سپاسگزارم
.ب( مطالعات حاوی جزئیات بیشﺘر
.پ( مجلﻪ
).ت( دیگر چیزها ) .لطفا مشخص کنید
سﻪ قسمت از دوره را کﻪ فﮑر میﮑنید واضح ﻧیست یا موافق ﻧیسﺘید را بیان کنید) .لطفا 23.3
)شماره دروس و موضوع مشخص شود
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