بائبل  -جنت کے لئے روڈ میپ
بائبل سٹڈی کورس امتحان
نام______________________ # # # _______etaD_____________ :
ایڈریس_____eataD___________ytaC_______________________ :
________________________ptZ____________________yrtnaoC
سیل / ____________________________________________enrnD
براہ مہربانی پوری کتاب پڑھیں.
براہ مہربانی یہ امتحان اس سے پہلے کہ آپ لکھنا شروع کرتے ہیں اور مطالعہ کرنے کے لئے سب
سے پہلے نماز ادا کی اس بات کا یقین ہو .ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسا کرتے ہیں میں خدا شامل
کرنے کے لئے اچھا ہے ..
سواالت ہیں کہ آپ باہر کو بھرنے کے لئے ہے کی ایک سلسلہ ہو جائے گا .کے طور پر بہترین آپ
کر سکتے ہیں ان کا جواب ہے .پھر اگلے ایک پر جاری رہے.
 1سوال .آپ کب مسیح اور کیوں کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا؟
جواب:
 2سوال .پڑھنا "بائبل  -جنت کے لئے روڈ میپ" کیا سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم نے سیکھا تھا؟
 3سوال .کیا کتاب آپ کو سب سے مطلب؟
 4سوال .کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ورڈ کے علم میں مزید اضافہ ہوا ہے جب سے آپ کو بائبل کے
زیادہ مطالعہ کیا ہے؟
آپ کو لگتا ہے کہ کس طرح آپ کے پاس نہیں ہے
 5سوال .اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہتر بائبل سمجھ نہیں؟
 6سوال .بائبل میں آپ کے پسندیدہ کتابوں اور کیوں یہ آپ کے پسندیدہ ہے میں سے ایک کے لیے
کہو.
 7سوال .بائبل کے مصنف کون تھا؟
 8سوال .کیا زبور تم سے مطلب ہے؟
 9سوال .انجیل کی کون سی کتاب سب سے بہترین روح جیتنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے؟

 11سوال .پرانے اور نئے عہد نامہ میں کئی کتابوں ہیں؟
جواب:
پرانا _____________tDe tDeattDna______________tDeattDna
 11سوال .آیتیں کس طرح لکھا ہے؟
جواب________ :
 12سوال .بارہ کے چیلے کون تھے؟
 13سوال .کرنا تفویض کے چیلوں کیا تھے؟
جواب_____________________________________________ :
کتاب کس کی حمایت کرے گا؟ ____________________________
 14سوال .سیموئیل  ___________________tranDoکو نام دیں
 15سوال .آپ کے خیال میں کس طرح ہے جاب تمام ٹرائلز ہے کہ وہ کے ذریعے چال گیا کے ذریعے
جا محسوس ہو؟
 16سوال .آج کیوں ہم نے تجربہ کیا کر رہے ہیں؟
 17سوال .اعمال کی کتاب کے بارے میں بات کرتا ہے؟
 18سوال .جیمز کی کتاب پر ایک مختصر پیراگراف لکھو.
 19سوال .کیا آپ نئے عہد نامہ کی کتب کو حفظ؟ _____
 21سوال .کیا آپ نئے عہد نامہ کی پسندیدہ کتاب تھی؟
 21سوال .کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لفظ میں زیادہ مطالعہ کی ضرورت ہے؟
 22سوال .ہم ایک بائبل کی ضرورت کیوں ہے؟
 23سوال .کیا بائبل کا مشاہدہ بارے میں کیا کہنا ہے؟

وہاں کہاں ہے کہ اس کی حمایت کرنے کی کتاب ہے؟ __________________________
 24سوال .ہم کس طرح بائبل کا مطالعہ کرنا چاہئے؟
 25سوال .بائبل کہ آپ کسی طرح میں متاثر میں  11افراد کی فہرست اور کیوں بتانا.
جواب:
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9
()11
آپ کی جانچ پڑتال مکمل کر دیا ہے .اب مارکنگ کے لیے براہ مہربانی ای میل یا براہ راست مینارہ
بین االقوامی منترالیوں  /حنا ہاؤس کو ای میل کریں.
پتہ اس صفحہ کے سب سے نیچے دیئے گئے ہوں گے.
براہ مہربانی یہاں دستخط کریں آپ ہمارے اگلے کورس میں دلچسپی رکھتے ہیں:
"بادشاہ کے ساتھ چلنے کے سہارے
آپ دو ہفتوں یا میلنگ کے اندر اندر آپ کے ٹیسٹ کے نتائج حاصل کریں گے.
براہ مہربانی تمام سواالت پر جانے کے لئے اور آپ کے علم کی سب سے بہتر کا جواب اس بات کا
یقین ہونا ہے.

براہ مہربانی ای میل بھیجی جاتی ہے مکمل امتحان اور درخواست اگلی کورس ..
ہننا ہاؤس
 2813 ePباکس،
نیاگرا فالس ،نیو یارک
14312

 یا ای میل:mrt.ltttg@2112ntnntnnrteD

