بائبل ایک کتاب ہے جو تقریبا کہیں بھی زمین پر پایا جا سکتا ہے .یہ  0222سے زائد مختلف زبانوں
اور بولیوں میں ترجمہ کیا گیا ہے .یہ بھی دنیا کا سب سے زیادہ مقبول کتاب ہے .کسی دوسرے کی
اشاعت سے بائبل کے ہر سال زیادہ سے زیادہ کاپیاں فروخت کر رہے ہیں اور فروخت کی تعداد
بڑھتی جا رہی ہے.
اس سبق کا مقصد ہے کہ آپ بائبل سے واقف کرانا ہے .سبق آپ کو بتا جہاں بائبل سے آئے گا ،کیوں
یہ لکھا گیا ہے ،یہ کس طرح منظم کیا جاتا ہے ،اور کس طرح اس کے مخصوص حصوں کا حوالہ
تالش کرنے کے لئے.
آپ بائبل کے مطالعہ کے ساتھ آپ کو آپ کی زندگی آپ اپنے مستقبل کے لئے دے سمت میں روح
القدس کے اہم مل جائے گا.
ہم جیسا کہ عیسائیوں نے بہت اچھا موقع ہے ہم خدا کے خاندان کا حصہ بننے کے لئے ہے اور ہم
ہمارے ادقارکرتا معلوم کرنے کی ضرورت ہے جاننے کی ضرورت ہے .آپ کو سکھانے کے لئے
کس طرح روح جیتنے میں مؤثر ثابت ہو ،اور آپ یسوع مسیح کو جاننا اضافہ ہو گا اس کورس شروع
ہو جائیں گے.
خدا آپ کا بھال کرے جیسا کہ آپ نے یسوع مسیح کے ساتھ آپ کی واک میں اپنا پہال قدم رکھ.
بائبل کے ادنسو
بائبل دنیا کی قدیم ترین کتابوں میں سے ایک ہے .اس کی سب سے قدیم حصوں کو مسیح کی پیدائش
سے تقریبا  0022سال قبل لکھا گیا تھا .یہاں تک کہ اس کے نئے قسموں کے تقریبا  0022سال پہلے
لکھی گئی تھیں.
واضح طور پر ،تو پھر ،کیا گیا  0022کے بارے میں سال کی مدت میں لکھا ،بائبل ایک ہی شخص
کی طرف سے نہیں لکھا تھا .کوئی نہیں جانتا مختصرا کتنے لوگوں کو بائبل کی شراکت ہے .یہ اندازہ
لگایا گیا ہے کے بارے میں چالیس مصنفین تھے.
بائبل کے بارے میں سب سے اہم حقائق میں سے ایک یہ ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ لکھا
خیاالت کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کے منبع ہونے کا دعوی نہیں کیا .کبھی کبھی براہ راست
کبھی کبھی بالواسطہ طور پر ،مصنفین زور دیا ہے کہ کیا وہ واقعی لکھ رہے تھے خدا کی طرف
سے آیا تھا .مثال کے طور پر ،لکھنے والوں میں سے ایک ،پال ،اس بیان کی ہے :تمام کتاب کو
[یعنی ،بائبل] خدا کی پریرتا کی طرف سے دی گئی ہے ،اور اصول کے لئے منافع بخش ہے ،مذمت
کے لئے ،اصالح کے لئے مذہب کی تعلیم کے لئے،؛ کہ آدمی خدا کامل ہو سکتی ہے ،اچھی طرح تمام
اچھے کاموں کے پاس پیش `( .01-6:00 0ٹم) .ایک اور مصنف ہے ،پیٹر ،نے لکھا ہے ... :پیشن
گوئی کے لئے پرانے وقت میں انسان کی مرضی کی طرف سے آیا نہیں ہے ،لیکن خدا کی مقدس
مردوں بات کے طور پر وہ مقدس گھوسٹ ( 0پالتو  ).0:00کی طرف سے منتقل کیا گیا ہے .دیگر
بائبل لکھنے والوں میں پولس اور پیٹر کے بیانات اس بات کی توثیق کرتے ہیں.
سال کے ذریعے جن میں ایسے پال اور پیٹر کے طور پر مردوں کی تحریروں مقدس تھے ان تھے .وہ
سمجھ گئے ان کی تحریروں میں خدا کے ساتھ شروع ہوا .ان لوگوں میں سے کچھ خود کو جمع کرنے
کے لئے وقف ،انتظام ،اور کالم ہے کہ ان کے دن میں موجود تحفظ .آج زیادہ تر ان لوگوں کو جنہوں

نے یہ کام کیا ہے کے نام ہمارے لئے نامعلوم ہیں .ہم جانتے ہیں کہ مسیح کے وقت سے پہلے یہودیوں
نے پہلے ہی نے عبرانیوں سے  ynenividحوصلہ افزائی کی تحریروں کو جمع کر چکا ہے .یہ 60
کتابوں کا مجموعہ ہے .بائبل کو کسی اور جگہ اس سبق میں دکھائے جانے کی کتابوں کی فہرست
میں ،پرانا عہد نامہ کہا جاتا ہے.
زمین پر مسیح کی زندگی کے بعد ،اضافی مقدس کتابیں لکھی گئی تھیں .ان کتابوں ریکارڈ تاریخی
مسیح اور ان کے ابتدائی پیروکاروں سے متعلق واقعات میں سے کچھ .دوسروں کو مسیح درس و
تدریس کی وضاحت کے لئے یا مسیح کے پیروکاروں انہوں نے سکھایا اخالقی اصولوں پر عمل
کرنے کی حوصلہ افزائی تحریری خط ہیں .یہ بعد میں جمع کرنے میں  01کتابیں ہیں .ساتھ مل کر وہ
نئے عہد نامہ کو تشکیل دیتے ہیں.

بائبل کا مقصد
بائبل ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم خود کے ساتھ ساتھ سمجھ ہماری زندگی میں ہمیں سمت دے.
کئی بار ہم نے غلطیاں کی ہیں اور ہمیشہ ان کے لیکن بائبل کے لئے بہانے دیا اگر بعد رہنے کے لئے
ہمیں صحیح راستہ دکھائے گا .یہ ہمارے رب کی معروف کی پیروی کرنے میں مدد اور ہمیں ہماری
زندگی کے لئے صحیح راستے پر اب کہ ہم خدا کے ایک بچے ہیں راہنمائی کرے گا.
میری ابتدائی غلطیوں میں سے ایک بائبل خود کے لئے نہیں پڑھا تھا اور ہمیشہ صرف  srptsapاور
دیگر لوگوں جن میں میں نے سوچا تھا کہ خدا کے قریب کے مقابلے میں تھا تھے سنی .جب میں نے
خود کے لئے بائبل پڑھنا شروع کر دیا میں نے محسوس کیا کہ کیا میں نے دوسروں سے گیا ہے کئی
بار سکھایا نہیں تھا کہ خدا کا وعدہ کیا انہوں نے کہا کہ اور اس وجہ سے میں نے جس طرح مجھے
ایسا کرنا چاہیے نہیں رہ گیا تھا.
یہ ضروری ہے کہ لفظ خود پڑھا اور پھر آپ سمجھ آپ کیا گیا ہے پڑھنے میں مدد کرنے کے لئے
روح القدس سے پوچھنا .خدا کا ایک اچھا شخص آپ کو عیسی علیہ السالم کے ساتھ اپنے سفر کے
طور پر کرنے میں مدد طلب کرو.
خداوند آسمان سے نیچے مردوں کے بیٹوں پر دیکھا ہے اگر کوئی ہیں جو سمجھتے ہیں ،جو خدا کے
بعد طلب ہیں دیکھنے کے لئے :بائبل میں ہر انسان کے بارے میں بھی اسی طرح کے بیانات نہیں کرتا
ہے.
وہ سب ایک طرف چلے گئے ہیں ،وہ ایک دوسرے کے ساتھ گندی بن تمام ،وہاں کوئی نہیں ہے کہ
اچھا ،نہیں ،نہیں ایک (.ysvtd ).apr 0::6
اوقات میں ہم میں سے بہت سے درست نہیں کیا ہے لیکن  yrieradپر یسوع مسیح کے خون کا
شیڈنگ کی طرف سے ہم سب اب ہمارے ماضی کے صاف کرنے کے لئے غسل دیا جائیگا موقع ہے.
مسیح کی منظوری سے پہلے کہ ہم نے گناہ میں پیدا ہوئے تھے اور اس وجہ سے قیمت ہمیں فراہم

کرنے کے لئے ادا کرنا پڑا.
 yrieradپر کہ قیمت کی ادائیگی کی گئی .اب یسوع مسیح ہمارے رب اور ادقارکرتا ہے اور ہم آگے
جانا ہے جو ہم نے ان جائزوں میں سیکھا ہے دوسروں کو بتا دیں گے.
بائبل کے حوالہ جات
بائبل کی کتابیں ،ابواب میں کتابوں میں تقسیم کیا جاتا ہے .اور ابواب آیات میں ہے .کئی اسی طرح
فارمیٹ مخصوص ابواب یا مخصوص آیات کرنے کے لئے رجوع کرنے کے لئے استعمال کیا جا
سکتا ہے .مندرجہ ذیل مثالیں امکانات کرتی ہیں:
ابواب کے لئے حوالہ جات:
 0جنرل پیدائش کی کتاب میں  0باب سے مراد ہے.
 02 02-00 .oxsکے ذریعے نے ایکسوڈس کی کتاب میں  00ابواب پر بوالجاتا ہے.
آیات کے لئے حوالہ جات:
پیدائش کی کتاب میں جنرل  0 0:0باب  0آیت سے مراد ہے
 00:00 .oxsایکسوڈس کی کتاب میں  00باب کی  00آیت کے پہلے حصے سے مراد ہے.
 b00 :00.oxsایکسوڈس کی کتاب میں  00باب کی  00آیت کے دوسرے حصے سے مراد ہے.
لیو sventnvep 01-00:2 .کی کتاب میں آیات  00باب کی  01کے ذریعے  2سے مراد کرتا ہے.
 0 1:0،0 .MUNآیت اور  1باب نمبر کی کتاب میں  0آیت کرنے کے لئے حوالہ دیتا ہے.
کچھ تم کرتے ہو ،یا کرنا ناکام ،جو خدا  ynpsivrpvpہو ہے "گناہ ".کہا جاتا ہے جب بھی تم گناہ ہے،
آپ اپنے آپ کو اور خدا کے درمیان ایک پچر چالتے :جب ،بھگوان کا کا ہاتھ قصر ،نہیں رہا ہے کہ
یہ نہیں بچانے کے کر سکتے ہیں ،نہ تو ان کے کان بھاری ،کہ یہ نہیں سنا سکتے ہیں ہے ،لیکن آپ
کے ادرم اور آپ کے خدا کے درمیان الگ ہے ،اور اپنے گناہوں کو تم سے اس کے چہرے کو چھپا
دیا ہے ،کہ وہ سن ( ).apr 0-00:0نہیں کریں گے .جب تک کچھ تمہارے گناہوں کو مٹانے کے لئے
کیا جاتا ہے ،آپ خدا سے ہمیشہ کے لئے جدا رہے گا .پال نے ایک کام پر کام کرنے کا ارتکاب گناہ
کے مقابلے میں .انہوں نے نشاندہی کی کہ گناہ کی اجرت موت ( 0:06 .msRایک) ہے .انہوں نے
صرف جسمانی موت لیکن روحانی موت کرنے کے حوالہ نہیں کیا گیا تھا .کسی اور جگہ وہ رب کی
موجودگی سے ہمیشہ تباہی کے طور پر روحانی موت کی وضاحت ،اور اس کی طاقت (dvp 0
 ).0:0کی عما سے.
بائبل بہت گناہ کے ساتھ تعلق ہے  -نہ صرف اپنے گناہ کے ساتھ لیکن سب گناہ کے ساتھ .بائبل ہمارے
گناہوں کی معافی کے بارے میں النے کے لئے خدا کی عظیم منصوبہ بندی کا انکشاف کیا تھا .خدا
جب ہم نے منصوبہ بندی پر عمل کریں ،ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ،اور الزوال زندگی کے ساتھ
ہمیں بدلہ دیا جائے گا :خدا کا تحفہ مسیح یسوع ہمارے رب ( 0:06 .msRب) کے ذریعے ابدی
زندگی ہے .بائبل موت سے زندگی کو تباہی سے نجات کے لئے تبدیل کرنے کے بارے میں ہے.
میں نے اکثر لوگوں کو بتا دیا ہے کہ بائبل ہمارا روڈ میپ ہے .جب تم سفر پر جاؤ تو تم ایک نقشہ ملتا
ہے یا اب ہم بہت سے ایسے آالت ہے کہ ہم ہماری منزل میں کارٹون کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں
مناسب جگہ کی قیادت کریں گے .روڈ میپ بھی ہمیں سمت ہے جس میں ہم نے فائنل میں جگہ حاصل

کرنے کے لئے لے جانا چاہئے بتاتا ہے.
بائبل ہمارے روڈ جنت کا نقشہ ہے .کورس کے راستے میں مختلف حاالت ہیں کہ ہمارے راستے میں
آئے گا ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم وہ راستہ ہے کہ بائبل میں ہے کی پیروی کرتے ہیں تو ہم نے صحیح
جگہ ہے جو جنت میں ہے میں ختم ہو جائے گا.
جب ہم یسوع مسیح کے لئے آتے ہیں اور اس کی ہمارے گناہوں کے معاف کرنے کے مطالبہ اور
ہماری زندگی کے رب بن ہم نے ایک نئے سفر کا آغاز ہے.
ہم مسیح کے لئے نہیں آ واپس بیٹھنے اور آرام کے طور پر ہم جنت میں ہماری راہ بنا دیا ہے .اب ہم
خدا کی بادشاہت کے لئے کام کرنے کے لئے کہا جاتا ہے.
ہم ایک خاندان بن جاتے ہیں اور یسوع مسیح کے ذریعے خدا کی کہ خاندان میں  darftvyہیں .ہمارا
سفر اب شروع کریں اور ہمارے مسیح کی خدمت کی زندگی میں ہر دن ایک نیا تجربہ ہو گا.
اوقات جب ہم دینے کے لئے چاہتے ہو جائے گا .لمحات میں ہم اس طرح ہمارے بائبل اور پڑھ
ضروری ہے .نماز اور پڑھیں .ہمارے اسپرٹ میں خدا کا وعدہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ ساتھ
ہی سمت میں ایک یقین دہانی ہے کہ ہم اکیلے ہیں اور یہ کہ یسوع مسیح ہمارے اندر رہتا ہے اور کہ
ہم سے گزرنا کے ذریعے ہمارے ساتھ نہیں ہیں لے آئے گا.
میں اکثر ریت میں آدمی  fsstsanitpکی تصویر دیکھی ہے اور جس نے "لیکن وہاں صرف
 fsstsanitpکا ایک سیٹ ہیں" اور خدا کا کہنا ہے کہ " ...جی ہاں ،یہ ہے کہ جب میں آپ کو لے جا
رہا تھا".
کتنا اچھا جانتے ہیں کہ خدا نے ہمارے والد کو اب خاندان میں ہمیں لے جب ہم اکیلے چلنا بھی کمزور
ہیں.
پڑھنا خدا کا وعدہ آپ کو آپ کی زندگی میں ان کی موجودگی کو سمجھنے میں مدد ملے گی.
بائبل کی یکتائی
گناہ ہے ،جو کتاب کے صفحات بھر چلتا ہے سے نجات کے موضوع بائبل کی صفات اس کی ہم آہنگی
اور مستقل مزاجی دکھانے میں سے ایک ہے .یہ ذکر ہے کہ بہت سے ادیبوں ،جو مختلف اوقات میں
رہتے تھے ،مختلف مقامات پر اور مختلف ثقافتوں میں اس طرح کے اتحاد کو برقرار رکھا کیا جا سکتا
ہے .وہ سب کو ایک ہی زبان نہیں کیا بات کیا ہے اور اسی ادبی فارم میں سب لکھ نہیں .ایسا ہے جیسا
کہ اگر بائبل کی کتابوں میں ایک آرکسٹرا میں آالت جن کے متنوع آواز کے موصل کی سمت کے
تحت  draRsinsepidمرکب ہیں .جب ہم سمجھتے ہیں کہ لکھنے والوں نے خود کو معلومات اور
خیاالت کو وہ کا اظہار کیا کے اصل ذرائع نہیں تھے تھے ،لیکن خدا کی سمت کے تحت کام کر ،ہم
سمجھتے ہیں کیوں بائبل ایک یونٹ بناتی کر سکتے ہیں.
ایک لمحے کے لئے اپنے ہاتھ میں دیکھو .آپ ایک کھجور کے ،ایک انگوٹھا اور  :انگلیاں ہے .ہر
بہت ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لئے .ہر حصہ ایک پوری ہاتھ
ایک ساتھ مل کر کام کرنے کے لئے.
یہ ہے کہ یہ کیا وہ لوگ جنہوں نے بائبل وہ ایک ساتھ کام کیا ہے اسے روح القدس کی طرف سے
ایک پوری کتاب کو متاثر کرنے کے لئے لکھا تھا کے ساتھ کی طرح ہے.
آپ کو تالش کرے گا کہ بعض مقامات میں ایک چھوٹا سا الفاظ مختلف لگتا ہے اور یہ کہ آپ کے لئے

کو سمجھنے میں مشکل ہو سکتے ہیں ،کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بہت سے اختالفات ہیں .اس پر اس
طرح دیکھو .اگر آپ اور میں اور کچھ دوسروں کو پارک کرنے کے لئے گئے تھے اور چند طاالب
میں تیراکی کے بتھ اب طاالب میں دیکھا ،ایک چھوٹی کشتی ماہی گیری اور پرواز اوور ہیڈ میں ایک
آدمی تھا کچھ پرندوں تھے .کہ ہم کس طرح وضاحت کریں گے؟
میں نے کیا خوبصورت پرندوں کا کہنا ہے کہ کیونکہ مجھے پرندوں سے محبت کرتا ہوں .آپ کا کہنا
ہے کہ کشتی بہت اچھا تھا اور آدمی دیکھا جیسے انہوں نے بہت سے مچھلی پکڑنے گیا تھا ہو سکتا
ہے .ایک اور کا کہنا ہے کہ بتھ کتنا پیارا تھے کیونکہ وہ پانی میں  parRسکتے ہیں .اب ہم سب
ایک ہی بات کی طرف دیکھ رہے کھڑے تھے لیکن ہم سب نے کیا ہمیں سب سے زیادہ دلچسپی کا
ہماری رائے دی ہے.
کہ بائبل کئی بار آپ کے چیلوں سے ایک مخصوص صورت حال کے بارے میں ایک کہانی ہے اور
ہر ایک تھوڑا مختلف ہے کہ کیونکہ وہ ہر ایک نے اسے ایک مختلف انداز میں دیکھا ہے ہو جائے گا
پڑھ جائے گا جیسے ہے ،لیکن وہ سب کے سب اس کہانی کے طور پر وہ وہاں تھے بتانا جیسا کہ آپ
اور میں نے جھیل کے اس دن میں تھے.
ہمیشہ اس کے طور پر یہ آپ کو بہتر طور پر پڑھ سمجھنے کے لئے مدد ملے گی یاد کرنے کی
کوشش کریں.
ہمیشہ بھی اب یاد ہے کہ آپ کو بہت سے لوگ ہیں جو یسوع مسیح سے محبت کرتا ہوں کے ایک
خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ،بہت سے رب ہے اور کئی نے ایک طویل عرصے تک اس نام سے
جانا جاتا ہے کے ساتھ ان کے واک میں صرف بچے ہوتے ہیں .بہت سے نادان ہیں اور اس سے زیادہ
اور بہت سے نبی صلی ہللا علیہ وسلم کو اپنی زندگی دی ہے جاننے کی ضرورت ہے اور پھر گئے
دور کسی بھی کبھی نہیں لیکن آپ سے بڑھ کے طور پر آپ اس کے بارے میں سیکھنے میں آگے
بڑھنے گا.
بائبل کے مواد
"کس طرح  "...کتابوں اور مضامین مقبول آج ہیں .یہ مشکل ہے کہ کس طرح ایک کتے کو تربیت
دینے کے لئے کہ کس طرح ایک گھر ہے ،وزن کم کرنے کے لئے ،کس طرح میں فکر کرنا چھوڑ
دیا ،ایک لغت ،یا کس طرح ایک شادی کو بہتر بنانے کے لئے کس طرح اضافہ کرنے کے لئے تار
کرنے کے لئے معلومات حاصل کرنے کے لئے نہیں .جب ہم ان مطبوعات کا پڑھا ہے ،ہم ان سے
ہمیں ایک خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ایک منصوبہ نقطہ کی طرف سے پوائنٹ دینے کی
امید رکھتے ہیں .اگر آپ بائبل میں نجات کے لئے اس طرح کی ہدایت تالش کرنے کی توقع رکھتے
ہیں ،آپ کو مایوس کیا جائے گا .خدا کی منتخب "کیا" اور "مت" کا ایک سادہ فہرست کے طور پر گناہ
کو دور کرنے کے لئے اس کی منصوبہ بندی کو آشکار کرنے کے لئے نہیں ہے.
بائبل آپ ہمارے موجودہ دن کے وقت میں آغاز کا ایک جائزہ دے گا.
ہم تمام واقعات اس جگہ ہونے سے قبل لے مسیح زمین اور ان کے قیام کے لئے یہاں آ کے بارے میں
سیکھ جائے گا.
ہم نے بھی سیکھ جائے گی جو انہوں نے اپنی وزارت کے ان تین سالوں میں کے ذریعے گئے تھے.
ہم اس کی موت کا بھی  yrieradاور اس کے جی اٹھنے پر سیکھنے.

اس کے بجائے ،خدا نے ہمیں تاریخ کے ایک طویل عرصے کے مقابلے میں لوگوں کے کچھ گروپوں
کے ساتھ ان کے معامالت پر غور کرتے ہوئے اس کی منصوبہ بندی کو آشکار کرنے کے لئے
منتخب کیا ہے .جیسا کہ ہم بائبل کو پڑھیں .ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا ان لوگوں کے ساتھ بات
چیت کی .ہم سے زیادہ ہے اور خدا کی نوعیت کے بارے میں اور جواب کی قسم وہ ہم سے چاہتا ہے
کے بارے میں مزید جاننے .ہم بائبل سے جانیں کہ کس طرح انسانی دوڑ شروع کیا اور کس طرح گناہ
سب سے پہلے دنیا میں داخل ہو اور مشق کا سلسلہ جاری رکھا .ہم خدا کے ان لوگوں کو جو دج اور
وہ لوگ جو صالح تھے تھے کے جواب کے بارے میں سیکھتے ہیں .کبھی کبھی خدا کے جواب
چمتکار شامل ہے .زیادہ سے زیادہ کثرت سے ،خدا کے جواب کو مردوں انہوں نے ان کے خصوصی
ایجنٹوں کے طور پر منتخب کے ذریعے مطلع کیا گیا تھا .کیا انہوں نے کہا اور لکھا ریکارڈ ادبی
سٹائل کی ایک قسم  .psripبائبل کے کچھ حصوں میں صرف تاریخی واقعات کے ریکارڈ ہیں .دیگر
حصوں میں نماز یا خدا کا شکریہ شاعرانہ فارم میں کہا ہے ہیں .اب بھی دوسرے حصوں میں خطبات
کہ تبلیغ کر رہے تھے ،پیشن گوئی کی گئی ہے ،یا ذاتی خطوط جو لکھی گئی تھیں ہیں.
جیسا کہ ہم بائبل کے ذریعے پڑھتے ہیں ،ہمیں احساس ہے کہ ہم بائبل کے مردوں اور عورتوں کی
طرح ،کہ انہوں نے کیا ایک ہی حاالت میں سے بعض کے ذریعے جا رہے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں
کہ وہ کس طرح خدا کے ہی الفاظ کی طرف سے سنبھاال شروع کرتے ہیں.
خدا کی منصوبہ بندی کے مرکزی خصوصیت یسوع مسیح ہے .حضرت عیسی علیہ السالم آسمان
چھوڑ دیا ہم میں سے ایک کے طور پر رہنے کے لئے زمین پر آئے .انہوں نے اللچ ،نراشاوں ،اور
 dvratrvdvpکہ ہم تجربہ کا سامنا کرنا پڑا .اس کے بعد وہ گناہ کے لئے ایک کامل قربانی کے
طور پر ہمارے لئے مر گئے.
خدا کے لیے دنیا سے محبت ،کہ انہوں نے ان کی صرف  bvdsttviبیٹا ،کہ جو اس میں نہیں
 bvinvevtdناش چاہئے دیا ،لیکن الزوال زندگی ( 6:00جان) ہے.
اس سیریز میں سبق کا مقصد ہے کہ آپ پڑھیں ،مطالعہ ،اور بائبل سمجھ میں مدد کرنا ہے.
اگر آپ کو اس سیریز میں تمام سبق کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں ،آپ کسی ایک کا انتخاب ہے
کہ آپ کے لئے دور رس نتائج کے پاس ذاتی طور پر کر سکتے ہیں کریں گے .بائبل ایک عکس ہے
کہ تم اپنے آپ کو خدا آپ کو اور ایک رسول ہے کہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح بن جاتے ہیں کیا
خدا تم سے ہونا چاہتا ہے دیکھتا ہے دیکھنے کے قابل بناتا ہے بن سکتے ہیں.
اب آپ خدا کے خاندان کا حصہ ہیں اور ہم سیکھ کس طرح اس خاندان میں شامل ہے اور ہم کس طرح
کے فوائد اور مجزوب کہ خاندان کرنے کی پیشکش کی ہے لطف لینے کے لئے رہنا چاہئے ضروری
ہے.
خدا کی رحمت سے ایک خدا ہے ،بلکہ علیہ کی ایک خدا اور آپ کو کئی طریقوں سے کی ہے کہ ہم
نے بابرکت کیا جا سکتا ہے پڑھیں گے .مجزوب ہمارے حوالے کیا صرف نہیں کر رہے ہیں.
اگر آپ ایک بچہ ہے ،تو آپ اس بچے کے کینڈی ہر وقت یہ اس کے لئے پوچھتا ہے دے کیونکہ آپ
کو پتہ ہے کہ کیا آپ کے بچے کے لئے سب سے اچھا ہے نہیں رکھتے .وہاں اوقات ہیں کہ آپ کو
 MNکہنے کی ہو سکتی ہے  ...کہ خدا کی طرح ہمارے والد ہے  ..وہاں اوقات وہ کہتے ہیں کہ MN
گا ہو سکتا ہے لیکن وہ جانتا ہے جو ہمارے لئے سب سے اچھا ہے ہو سکتا ہے.

ہم سیکھنے کے طور پر ہم اس کی قیامت پر یقین کرنے کے لئے اور سب سے اچھا طریقہ کے طور
پر ان کے راستے پر جاؤ سیکھنے کا مطالعہ کریں گے.
کئی بار میں نے سوچا کہ میرے طریقے کو بہترین اور صرف پتہ چال ہے کہ میرے راستے صرف
 dvratrvdvمیں مجھ سے کیا گیا تھا کی قیادت کر رہے تھے .اب میں نے یسوع پر چھوٹا اور اگر
وہاں میرے دماغ میں ایک سوال ہے جس میں جانے کا راستہ کے بارے میں اپنی بائبل کو پڑھیں اور
پھر میں نے رب کو انتظار ہے.
یہی وجہ ہے کہ کیوں بائبل سیکھنے بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہم ہے جو ہمارے راستے میں آتا ہے کے
ذریعے مدد کرے گا.
یہ ہمیں بھی کیا ہماری زندگی میں اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لئے سکھانا ہوگا .کچھ نہیں آسان
ہے اور جب ہم ہمارے عقیدے کے نئے سفر کا آغاز مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ ہم پہلے میں یہ سمجھ
میں نہیں آ سکتے ہیں.
بہت سے مسیح کے لئے آیا اور اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر جب چیزیں مشکل ملتا ہے وہ
اپنے پرانے طرز زندگی ہے جو ان کے لئے آسان ہے میں واپس مڑو .وہ کوئی نہیں کہ کر امن ہے
لیکن انہیں پتہ ہے کہ یہ ان کے لئے آرام دہ ہے .لیکن ،وہ بھی نہیں پڑھی ہے یا ان کی بائبل کی تعلیم
حاصل کی ،انہوں نے حضرت عیسی علیہ السالم اور اس کے سیکھنے کے ساتھ وقت کی ایک بہت
خرچ کیا ہے نہیں ہے ،لہذا ان کے لیے ان کے پرانے طریقوں میں واپس جانے کے لئے یہ آسان ہے.
اگر انہوں نے سیکھا ہے کہ کس طرح اصلی خدا تھے اور انہوں نے کتنا اس نے ان سے محبت کرتی
تھی وہ پرانی زندگی کبھی نہیں چاہتے ہیں.
جیسا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے سے آپ کو دکھانے کے اس سفر کو کس طرح اصلی
ہو اور کس طرح اصلی یسوع مسیح ہے ،کیونکہ وہ آپ کے لئے حقیقی بن جائے گا اور تم واپس کبھی
نہیں بدل جائے گا جائے گا.
بائبل کے کتب
ان کا مطالعہ اور ان کے حفظ بھی اس مطالعہ اور یاد کے مستقبل کے دنوں کے لئے میں مدد ملے
گی.
ہم بائبل کی کتابوں کا ایک خالصہ بھی احاطہ کرے گی .یہ آپ کو بتا دیں گے جو ہر ایک کے بارے
میں کتاب کی بات چیت اور اس سے آپ بائبل بہتر سمجھنے کے لئے مدد ملے گی.
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یہ بائبل کے کتب ہیں ..
ہر کتاب ایک مختلف کہانی ہے کہ آپ کو بتانے کے لئے اور پرانے عہد نامہ میں آپ کو واقعات اس
جگہ ہونے سے قبل لے یسوع مسیح زمین پر آیا پڑھ جائے گا.
یہ بائبل کی تاریخ ہے
نئے عہد نامہ میں آپ کو پیدائش کی زندگی ،اور یسوع مسیح کی موت کے پڑھیں اور پھر جنت میں

واپسی کے بعد کیا ہوئی .تم نے بھی کیا کے چیلوں نے کے بعد مسیح نے اس دنیا اور  arptsapاور
انبیاء کو ،ان کی مشکالت اور ان کے  avnsnvnidpکے طور پر ان کے سفر کے چھوڑ دیا ہے سیکھ
جائے گا .کیا تم چیزیں وحی کی کتاب میں مستقبل میں ہو گا کی معلومات حاصل کریں گے.

بائبل کیا ہے؟
کا نام "بائبل" یونانی لفظ  bnbispسے آتا ہے" ،کتاب" کا مطلب ہے .یہ "کتاب" اصل میں ساٹھ کے چھ
( )00الگ الگ کتابوں پر مشتمل ہے ،قدیم عبرانی زبان کا ایک مجموعہ اور مسیحی کی تحریروں،
اپنے آپ میں مکمل ہر ہے.
پرانے عہد نامہ میں ان  00کتابوں اور نئے عہد نامے کی ترتیب ایک منطقی میں سے ایک ہے ،عام
لوگوں کی پیدائش کے پہلے باب میں مخلوق کی کہانی سے وحی کی کتاب میں تاریخ کے قریب کرنے
کے لئے ایک مسلسل تاریخ میں دے.
انگریزی بائبل میں پرانا عہد نامہ کی کتابوں کے حکم عبرانی کالم میں کتابوں کے حکم سے کچھ
مختلف ہے .یہودیوں کی مقدس تحریروں کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا:
 .0قانون،
پانچ کتابیں آگے قوانین کہ خدا نے موسی کے ذریعے دی قائم.
 .0انبیاء،
چار سابق انبیاء بھی شامل ہیں،
اس وقت یہوشو
نیایادیشوں
سیموئیل اور کنگز.
اور
چار موخر الذکر انبیاء،
یشایاہ
ییرمیاہ
ئجیکیل
اور بارہ (ایک کتاب میں بارہ مختصر  sassdvtnvriموجود کتابوں کی بارہ مشتمل ہے ،اس طرح
ایک کتاب کے طور پر دیکھا)

 .6تحریروں،
جو چار حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں ..
 .Aزبور ،کے نیتیوچن ،ایوب.
 .Bسلیمان ،روت ،srRvitrtnsip ،نغمے،
 ،ovvivpnrptvpیستےر.
 .yڈینیل
ڈی عزیر ،نہیمایاہ.ydasinvivp ،
پرانے عہد نامہ کے انگریزی ترجمہ میں  60کتابوں کو چار اقسام میں گرنے کے طور پر شمار کیا
جا سکتا ہے.
 .0تاریخ ،پیدائش سے یستےر کرنے کے لئے کتابیں avitrtvevd ،سمیت :یونانی ذرائع سے
حاصل کردہ :پانچ کتب اور پرانے عہد نامہ کی پہلی پانچ کتابوں کے نامزد کرنے کے لئے استعمال کیا
ہے.
اس حصے کو "قانون" یا یہودی روایت ہے کہ ان پانچ کتابوں نے موسی کی طرف سے لکھا گیا تھا
کے بعد "موسی کی کتاب" کہا جاتا ہے.
 .0بیس سات ( )01نئے عہد نامہ کی کتابوں میں بھی چار اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے.
 .Aکے چار ( sspsvipگڈ خبریں اعالن کتب) اور اعمال کی کتاب تاریخ ،بشمول.
 .Bکے پال :osnptivp
 adnivRsiکے ذریعے رومیوں کی کتابوں.

سی جنرل :osnptivp
جوڈے کے ذریعے عبرانیوں کی کتابوں.
ڈی :Assvridspv
وحی کی کتاب.

اب ،ہمیں ایک انفرادی طور پر کتاب کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کیا ہر کتاب کے بارے میں بات

کرتی ہے.
آپ ہر روز کا مطالعہ اور بائبل کی کتب کو حفظ کرنا ضروری ہے.
یہ خدا کے لفظ کے ساتھ آپ کو واقف حاصل ہے اور یہ آپ کے دل میں گہرائی میں جانے کے لئے
مل جائے گا.

ہر وضاحتی کتاب
پیدائش
پیدائش پرانا عہد نامہ کی پہلی کتاب ہے اور ابتدائی اسرایل کی چیزوں کے آغاز سے متعلق معلومات
کا ایک مجموعہ ہے .اس کتاب میں دو اہم تقسیم ہے .سب سے پہلے ابتدائی بنی نوع انسان کی تاریخ
ہے ،کے کہہ:
تخلیق
شکست
سیالب
بازی.
دوسرے حصے کی زندگی کا سوال ہے:
ابراہیم
اسہاک
جیکب
جوزف
ایکسوڈس
ایکسوڈس سے موسی کی طرف سے رہائش گاہ کی عمارت کو جوزف کی موت کے بعد استراایلیوں
کی تاریخ کا بتاتا ہے.
اس کتاب کو سینی کے جنگل میں گھوم اور قانون کی قوم کو دینے کے ایک اکاؤنٹ دیتا ہے.
soCa ayUL
 tnvepsvenبھی کہا جاتا ہے "پادریوں کے قانون کی کتاب" کے طور پر اسے بہت کم تاریخی معاملہ
ہے ،پروہت قانون سازی کے ساتھ خود کے بارہ میں اور لوگوں کے درمیان قانون کی پریکٹس پر
مشتمل ہے .ایک بہت اسرائیل فارم کی علیحدگی کی اہمیت تو سب بتپرست کو متاثر کرتی ہے کہ قوم
اپنی مذہبی طہارت کو برقرار رکھنے کر سکتے ہیں پر رکھا جاتا ہے.

تعداد
نمبر ایکسوڈس کا تسلسل ہے ،موآب پر ان کی آمد تک سینی کے جنگل میں استراایلیوں کے قیام کی
ریکارڈنگ .کتاب کا عنوان یہاں ریکارڈ لوگوں کے دو  ieRbvanidpسے آتا ہے.
yoU omNMNND
 yvetvasisRdنمبر کرنے کے لئے ایک نتیجہ ہے .یہ تین تقریروں اور دو نظمیں اردن ،جس میں
انہوں نے منتخب لوگوں کو دس احکام دیتا ہے کے کراسنگ سے پہلے موآب میں موسی کی طرف
سے بات سے بنا ہوتا ہے .تنظیمات کے تین میں سے ایک معمولی داستان موسی کے آخری دنوں کے
کہتا ہے.
اس وقت یہوشو
یہوشو نے 'موسی کے جانشین کی کہانی بتاتی ہے .یہ یہوشو نے جو وعدہ لینڈ میں موسی کی موت
کے بعد لوگوں کی قیادت کی تھی .کتاب بھی کو کنان فتح اور اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے درمیان
زمین کی تقسیم کی ایک کہانی ہے.
نیایادیشوں
ججوں سیموئیل کے وقت تک کنان کے قبضے سے بہت سے حکمرانوں یا اسرائیل کے ججوں کے
اوقات بتاتا ہے .اس کے عالوہ جج صاحبان میں پایا جاتا ہے شمشون کی مہم جوئی کے
.avvseitnid

روتھ
روتھ کی کتاب روت ،قانون ،ناومی  Nsrbntvppاور اس کی ماں کی کہانی بتاتا ہے .دو عورت
ناومی کے وطن ،یہودا ،جہاں روتھ غیر ملکی ،بواج سے شادی کرنے کے لئے واپس .روتھ نے داؤد،
عیسی علیہ السالم کے والد کی عظیم دادی تھا.
سیموئیل  NOدو کتابیں
 pt0اور  iy0سیموئیل قیمتی تاریخی مدت کے مذہبی اور اخالقی حاالت سے متعلق مواد پر مشتمل
ہے .سیموئیل عظیم نبی اور جج جو ایک بادشاہ ،شاؤل کے تحت بکھری ہوئے قبائل کو متحد کرنے
میں مدد ہے .شاؤل اور داؤد کے  avndipکی تاریخ میں بھی ریکارڈ ہے.
راجاوں کی دو کتابیں
کنگز  pt0اور  iy0کنگز سلیمان کے تحت شہنشاہیت کا اور ملک کی تقسیم ،کمی یاروبام اور رہوبیام
کے تحت ،اور موسم خزاں کی پیروی بھی اششوری اور یہودا کے تحت  driyvripyکے تحت
اسرائیل کی ڈبل قید کے ایک ترتیب دیتا ہے.

 yamNMaysoL NOدو کتابیں
 ydasinvivpکی دو کتابوں سیموئیل اور کنگز کی کتابوں کے ساتھ عام میں ایک بہت ہے .انہوں نے
آدم سے شاؤل ،سلیمان ،ریاست کی تقسیم ،جالوطنی ،اور سائرس کے نفاذ کے ریاست کی موت نسبی
ٹیبل پر مشتمل ہے.
عزیر  -نہیمایاہ
ان کتابوں میں ساتھی  ydasinvivpکی روایت کو جاری رکھنے کی کتابیں ہیں .عزیر میں یہودیوں
کی بابل میں ان کی قید سے پہلے واپسی کی تفصیالت اور مندر کی تعمیر نو دیتا ہے .نہیمایاہ یروشلم
کی تعمیر نو اور لوگوں کو مذہبی تبدیلی النے کے لئے کوششوں کا کہتا ہے.
یستےر
یستےر تاریخی کتابوں کے آخری ہے اور یہودی ظلم و ستم کا ایک ابتدائی مثال پر مشتمل ہے.
یستےر ایک  svavppنے کشئرش ،فارس کے بادشاہ کے لئے نئے رانی کے طور پر منتخب کر لیا
جاتا ہے .اس کے چاچا موردکی ہامان کی دشمنی شر اور اتنی پسندیدہ عدالت نے موت کے ان لوگوں
کے لئے خطرہ الیا خرچ ہے .یستےر ،اس کی پوزیشن کے ذریعے سانحہ کو تبدیل کرنے کے لئے
اور اس کے لوگوں کو بچانے کے قابل ہے.
کام
کام کاویگت کتابوں کے پہلے ہے ،شکار کے مسئلہ کے ساتھ کرتا ہے .خدا شیطان ایوب د :ب ہے،
جو ایک خوشحال اور نیک یہودی ہے ،تاکہ ان کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لئے کئی مشکالت کے
ساتھ کرنے کی اجازت دیتا ہے .جاب ان کے بچوں اور ان کے دنیاوی مال کھو بیٹھتا ہے اور ایک
خوفناک بیماری سے متاثر ہے .آخر میں جب خدا سواالت ایوب ،وہ خدا کی مرضی سے پہلے انسان
کی دانش اور کمان کی حدود کو  deRbidتسلیم مجبور کر دیا ہے .اس نئے عاجزی کے ساتھ اس کا
ایمان مضبوط اور ایوب امن مل جاتا ہے رہا ہے.
زبور
زبور مختلف مصنفین کی طرف سے وقت کی ایک طویل مدت کے مقابلے میں لکھا نظموں کا ایک
مجموعہ ہے .انہوں نے مذہبی تجربات کی ایک قسم کے ذریعے تمام نسلوں کے دل میں انسانیت کا
اظہار .اصل میں نظمیں یا سارنگی کی  rvvsRsrinRvitکے نعرے لگائے رہے تھے گایا.
نیتیوچن
نیتیوچن پرانے عہد نامہ کے حکمت کے پیغام کا ایک حصہ ہے .کہاوت کی کتاب میں مختصر عقل
اور آواز کے مشورہ کی ،ھوشیار کی باتیں ہیں جو زندگی کے تمام شعبہ ہائے سے متعلق ہیں.
oyysoLaAL oL
 ovvivpnrptvpایک امیر یہودی ،جو زندگی کے دکھ اور نراشاوں سے سامنا کرنا پڑا اور اب
صحیح قیمت اور زندگی کے معنی خدا کو دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے کی تحریروں پر مشتمل
ہے .کتاب کے مصنف کہتے ہیں خود کو "مبلغ" "داؤد کا بیٹا" اور "یروشلم کے بادشاہ" لیکن چاہے اس

سلیمان یا ایک بعد میں "داؤد کے بیٹے" کیا آپکو یقین ہے.
سلیمان کا گیت
سلیمان کے نغمے بھی کہا جاتا ہے" ،گانے ،نغمے کے نغمے" اور " ."yritnvivpیہ محبت گانے،
نغمے جو کئی تشریحات کا ایک مجموعہ ہے .یہ محبت کا رشتہ خدا اور اس کے عوام کے درمیان
رشتے کو مطلع کرنا ،کہ مسیح اور چرچ کے درمیان یا کر سکتے ہیں.
یشایاہ
یشایاہ نے پیشن گوئی کی چار بڑے عبرانی نبیوں کا پہال مجموعہ ہے .آ فیصلے ان کی تعلیمات میں
سے ایک ہے .ایک نئی یروشلم کے پیروکاروں کے ایک شہر کے طور پر پیدا ہوتی ہیں اور مسیح
کے آنے کی بھی پایا جاتا ہے.
ییرمیاہ
ییرمیاہ بویشیدوکتا کی ایک کتاب ہے جو بویشیدوانی کرنے کے لئے کو الہی کال موصول کرتے ہوئے
بہت نوجوان ہے .یہ ان کے مشن ہے کہ اس کے بہت سے گناہوں کے لئے اس کی قوم پر عذاب کی
پیش گوئی .انہوں نے پادریوں اور لوگوں کی طرف سے نفرت کرتی تھی کیا گیا تھا .ییرمیاہ ایک ذاتی
مذہب زور دیا.
sANoM A aNML
 srRvitrtnsipیروشلم اور کسدیوں قید کے زوال کے بارے میں پانچ نظموں پر مشتمل ہے.
چوتھی پہلے تین قوم کی خوفناک حالت زار کی وضاحت آئن کی ماضی کی تاریخ اور اس کی موجودہ
حالت کا موازنہ ،اور آخری رحم اور نجات کے لئے ایک نماز ہے.
ئجیکیل
ئجیکیل جالوطنی میں نبی کی طرف سے لکھا گیا ہے .اس کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے.
سب سے پہلے یروشلم کے گناہوں اور گھرنیت کاموں کی مذمت اور دوسرا امید ظاہر کی کہ شہر کے
بعد یہ صفائی پیش رہا کر دیا گیا تھا بحال کیا جائے گا کے ساتھ مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں.
ڈینیل
ڈینیل کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے .پہلے چھ ابواب ڈینیل کے ایمان اور بابل کے بتوں پر
اپنے خدا کی عظمت کے بتاو .گزشتہ چھ ابواب میں ڈینیل اور ان کی تشریحات کے چار فلسفہ پر
مشتمل ہیں.
aNLoA
 aspvrبارہ معمولی انبیاء کی پہلی کتاب ہے .خدا کے طور پر اوقات بہت گنہگار اور نے ویبیچار

 ardvpتھے اور یقین دالیا ہے کہ خدا کی رحمت اور بخشش دکھائے گا واپس  aspvrزور.
یول
یول کی کتاب ایک ٹڈی طاعون کے دوران لکھا گیا تھا ،لوگوں کے لئے بہت تکلیف کا وقت ہے .نبی
رب کے آنے کے دن کی ایک اشارہ ٹڈڈیان کی تباہی میں دیکھتا ہے .لہذا سب کے روزے اور سوگ
کے ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے .توبہ کے ساتھ امداد کا وعدہ اور اسرائیل کے لئے خدا کی نعمت
ہے.
آموس
آموس  ، vasrیہودا میں ایک چھوٹے سے قصبے سے چرواہا کی کتاب ہے .انہوں نے یہودا اور
اسرائیل دونوں کے ادرم کے خالف براہ راست خدا کی طرف سے بویشیدوانی اذان حاصل کرتا ہے.
آموس سب سے پہلے اعالن ہے کہ خدا پوری دنیا کا حکمران ہے نبی ہے.
وبدیاہ
وبدیاہ صرف ایک ہی باب پر مشتمل ہے اور یہ پرانے عہد نامہ کی کم سے کم کتاب ہے .یہ ایک
عظیم آفت کی ایک پیشن گوئی فرمان ہے کہ پہلے ہی یدوم اور ایک عالمگیر فیصلے کی ایک پیشن
گوئی میں ہوا ہے دیا جاتا ہے.
یونس
یونا ایک نبی کو جو خدا کی طرف سے نینوی کے لئے بھیجا جاتا ہے کی ایک کہانی ہے .یونس
کرنے کے لئے نہیں جانا چاہتی اور تشش چالتی ہے .سمندر سفر کے دوران ایک طوفان اٹھتا ہے اور
وہ پانی میں پھینک دیا جاتا ہے اور خدا کی طرف سے بھیجے گئے ایک بڑی مچھلی کی طرف سے
نگل لیا .نبی بچایا ہے اور پر جاتا ہے کامیابی سے لوگوں کو تبدیل نینوی ہے.
MAaUN
 MrdeRدو نظمیں ہیں .نینوی Appdanri ،قوم کے دارالحکومت کے زوال کا نبی بتاتا ہے .خدا ان
لوگوں کے جنہوں نے ان کے خالف شڈینتر کرنے کے لئے  avevidvfeiکے طور پر دکھائے
جانے والے تاثر ہے MrdeR .کی کتاب جنگ اور فوجی کے خالف ایک کالسک ڈانٹ پر مشتمل
ہے.
aABAHHUH
 arbraaeaکی پیشن گوئی کی ایک کتاب ہے ،اس دنیا میں معصوم شر کے مسئلہ کے ساتھ تعلق
ہے .یہ  arbraaeaکہ کلڈین دوبارہ دج اور اس نقصان خود کو برباد کر دے گی کی سزا دے خدا
کے باعث اور وسیلہ ہو پر نازل کیا گیا ہے .شکر اور عظیم ایمان کی ایک نظم کے ساتھ کتاب سے
فارغ ہو.

سپنیاہ
سپنیاہ کو بتاتا ہے کہ صرف خدا کے فیصلے کے گناہ کہ وہ ارتکاب کیا ہے یہودا کو صفائی پیش کر
سکتے ہیں .یہوا کے دن آ رہے ہیں اور قوم اس کی نجات کے لئے تیاری ضروری ہے .سپنیاہ بادشاہ
یوشییاہ کے اقتدار کے دوران فعال تھا.
aAssAa
 arddrnکی کتاب دارا ،فارسی سلطنت کے بادشاہ کے ریاست کے دوسرے سال کے دوران نے نبی
 arddrnکے بیان پر ایک رپورٹ ہے .نبی مندر کی تعمیر نو کے ساتھ میں فکر مند ہے اور قوم کو
طہارت کی بحالی ہے arddrn .بھی خیال ہے کہ ایک عظیم  Rvppnrinvکی عمر کے ہاتھ میں
ہے.
جکریاہ
جکریاہ کی پیشن گوئی کی ایک کتاب ہے .جکریاہ لوگوں کے مندر کے لئے ان کے خیال آسنن
 Rvppnrinvبادشاہی کے آنے کی تعمیر نو کے لئے زور دیا ہے .جکریاہ اور  arddrnدونوں
 Rvppnrinvامید کے ساتھ میں فکر مند ہے اور شاندار امید کی تکمیل میں یہودا کردار قائم ہیں.
NAsAyaa
 Nrirvdnپرانا عہد نامہ جدید کی آخری کتاب ہے اور نہیمایاہ کی مدت سے تعلق رکھتا ہے .نبی
صلی ہللا علیہ وسلم کے پیغام کو پادریوں اور لوگوں کے لئے ہے ،کو اداسیتا شک ،اورفحاشی کے
ساتھ ان کو چارج کرنا ہے Nrirvdn .رب کے آنے والے دن کے بتاتا ہے اور جان بیپٹسٹ کی ایک
پیشن گوئی کے ساتھ کتاب بند کر دیتا ہے.
نئے عہد نامے
نئے عہد نامہ ہے جس میں مجموعی طور پر سات بیس کتابیں ( )01کے ایک میں چار ،sspsvip
جس میں چار مختلف نقطہ ہائے نظر سے مسیح کی زندگی اور تعلیمات کو ریکارڈ کے ساتھ شروع
ہوتی ہے .اگرچہ اصل  retsdarsdpاب موجود نہیں ہیں ،چرچ روایت چار  veridvinptpکو ان
کے تفویض کیا ہے .ان کے فارم ،زبان ،اور مواد کی ہڑطالی مماثلت کی وجہ سے  sspsvipمیتھیو،
کو بطور "خواندہ" نشان زد ،اور لوقا کے مطابق  Ldisstnv sspsvipکہا جاتا ہے ،یوہننا کے
مطابق انجیل ایک مختلف روایت میں ہے.
نئے عہد نامہ عام طور پر نیا درمانتریت کو دیا جاتا ہے سب سے پہلے پڑھ کے طور پر یہ سمجھنے
کی آسان ہے اور مسیح کی زندگی کا بتاتا ہے .سینٹ جان کی کتاب کو پڑھنے والے لوگوں کے لئے
ایک بہترین کتاب ہے کیونکہ یہ ایک سادہ انجیل کی حقیقت کا احاطہ کرتا ہے اور بہت آسانی سے
پڑھا ہے.
میتھیو

میتھیو نے چرچ کی کی انجیل رہا ہے .یہ ہمیں اسرائیل کے لئے خدا کی محبت کی اور مسیح میں خدا
کے قوم سے وعدہ کی تکمیل کا کہتا ہے .یہ یسوع کی وزارت ،،موت اور قیامت کے مکمل کہانی دیتا
ہے .پہاڑ اور کچھ 'حضرت عیسی علیہ السالم کے درجانتوں کی سب سے قیمتی پر خطبہ اس انجیل
میں موجود ہیں.
نشان زد کریں
کو بطور "خواندہ" نشان زد  sspsvipکی جلد سے جلد ہے اور پیٹر کی تعلیمات سے زیادہ پر مشتمل
ہے .یہ انجیل طاقت کے انسان ،خدا کی مضبوط اور فعال بیٹے کے طور پر حضرت عیسی علیہ
السالم پیش کیا ،اس کے انزال کی حد کو پہنچ پیٹر جب اس کی عظیم اعتراف کرتا ہے ،ہے" ،تم مسیح
ہیں".
لیوک
تیسرا انجیل کی طرف سے "محبوب فزیشن" رسول پال کے ساتھی لکھا گیا ہے .صرف نے لیوک میں
 ،Nrdinfnvrtجان بیپٹسٹ ،چرواہوں کی کرسمس کہانی کی پیدائش کی کہانی پایا جاتا ہے ،اچھا
سمارٹن ،کھو بھیڑ ،اور اڑاؤ بیٹے کے درجانتوں ،اور عظیم بھجن  oxvvipnpمیں گلوریا اور نون
 .ynRnttnpیسوع ایک شفقت سے ادقارکرتا ،avyvvRva ،dvriva ،اور کمزور کے دوست کے
طور پر پیش کیا جاتا ہے.
جان
کیا انہوں نے ہمیشہ وہ لوگ جو اس سے محبت کرتے ہیں مطلب ہو سکتا ہے ،جان کی کتاب کی
طرف سے "چیال جن میں عیسی علیہ السالم سے محبت کرتا تھا "،جو حضرت عیسی علیہ السالم تھا
اور انہوں نے کیا ہے ہمیں بتاتا ہے لکھا گیا ہے .یہ انجیل نے الجر اور  MnvsyvRepاور یسوع
کے مقدمے کی سماعت کہانیاں ،مصلوب اور قیامت کے بارے میں اور چیلوں کے بارے میں اینڈریو،
فلپ اور تھامس دیگر  sspsvipکے مقابلے میں زیادہ پر مشتمل ہے.
رسولوں کی کارروائیوں
لیوک کے لئے مطابق انجیل کے مصنف کی طرف سے لکھا ہے ،کیا چیلوں نے اس کے جی اٹھنے
کے بعد کیا اس کی وجہ سے ہے .یہ ابتدائی عیسائی چرچ اور اس کے مشنریوں ،کرنےلیس ،یروشلم
میں کونسل کے بپتسمہ کے بارے میں اور گرجا گھروں کو قائم کرنے اور سکھانے کے لئے پال اور
ان کے سفر کے تبادلوں کے بارے میں بتاتا ہے .ادنیموں پر زور دیتا ہے کہ چرچ روح القدس کی
طرف سے مسلسل ہدایت سے نوازا ہے.
mNNAML
 02Ayکے بارے میں رومیوں کی کتاب کرنتس سے لکھا گیا ہے .اس خط کا مقصد ان کے مشنری
پروگرام کے لیے روم میں چرچ کے فعال حمایت حاصل کرنے کے لئے ہے .پال انسان کے گناہ کے

 einevaprintdپر زور دیا گیا ہے لیکن کہ خدا نے مسیح میں ایمان کے ذریعے سارے مردوں کو
بچاتا ہے .انہوں نے خدا کی نجات اور عیسائی خود کو منظم کرنا چاہئے کہ کس طرح کی منصوبہ
بندی میں اسرائیل کی جگہ بحث.
 pt0کرنتھیوں
کرنتھیوں کے لئے پولس رسول کے  osnptivpکے بارے میں  01Ayافسس سے لکھا گیا تھا.
کرنتس کے عیسائیوں نے اس مشکل کے طور پر وہ جانتے ہیں کہ وہ ہونا چاہئے رہتے ہیں اور ان
کی مشکالت کے بارے میں پال سوال مل گیا ہے .میں پہال کرنتھیوں پولس نے ان کے سوال کا جواب
ہے ،کیا وہ غلط کیا ہے اور باہر کے پوائنٹس انہیں ان کے پیغام کے ساتھ حوصلہ افزائی ہے" .تم
مسیح کے ہیں".
 iy0کرنتھیوں،
دوسرا کرنتھیوں پال کا شکریہ اور محبت کے پیغام پر مشتمل ہے .اس کے بعد وہ پر جاتا ہے فتنوں
وہ نقصان اٹھانا پڑا ہے جبکہ مسیح کی انجیل کی تبلیغ کی وضاحت کرنے کے لئے.
sAsA aNML
 01شاید انتاکیا سے  Ayیا  ،02میں میں لکھا  ،srirtnsipعیسائی آزادی کی بنیاد ہے.
 srirtnsipمیں پولس اپنے اپنے تبادلوں کی اور کس طرح وہ اپنے عقیدے میں فرم کھڑا ہے کہ
مسیح نے لوگوں کی ادقارکرتا تھا ہر جگہ ،وہ لوگ جو یہودی قانون کی ہر تفصیل سے منایا نہ صرف
بتاتی ہے.
افسیوں
افسیوں  00Ayکے بارے میں لکھا گیا ہے ،ایک عام معمولی ایشیا کے گرجا گھروں کو خط لگتا
ہے .پال خدا کی ابدی مسیح میں ایمان کے ذریعے مردوں کو بچانے کے مقصد کے پیش ،یہودیوں اور
انیجاتیوں کے درمیان دشمنی کی تقسیم دیوار "کی گئی ہے مسیح کی صلیب کے ذریعے ٹوٹ ہے .پال
ہمیں قابل ،سچے عیسائی کے طور پر رہنے کے لئے  vxtsipہے.
aaasaaaaAML
 adninssnripکی کتاب لکھی ہے جبکہ پال کو روم میں ایک قیدی بنا ہوا تھا .اس خط ،پال الوداعی
پیغام ان  adninssnriدوستوں ،چرچ ہے جو شاید اس کے لئے سب سے عزیز کیا گیا تھا کے لیے
شکریہ ادا اور دالر کے ساتھ بھری ہوئی ہے.
yNsNLLaAML
 ysisppnripپال کی طرف سے لکھا گیا تھا ،جبکہ اس نے روم میں ایک قیدی  ysispprvپر
معمولی ایشیا میں عیسائیوں کے لئے تھا .،پال حقیقی سچائی کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی لکھتے
ہیں  ...کہ وہ مسیح کے ذریعے خدا کی الزوال محبت ہے.

aoLLAsNMaAML
 dvpprisinripکرنتس سے پولس کی طرف سے  00Ayکے بارے میں لکھا گیا ہے .یہ دو
حروف کو نئے عہد نامے کے ابتدائی تو لکھنے ہیں .پولس نے ان عیسائیوں میں یہ بتاتا ہے کہ وہ
افراد کی کس طرح ہو اور یہ کہ ضروری ہے وہ ہر روز ان کے فرض کرتے ہیں اور نہ بیکار کھڑا
کرنا چاہئے ،کے لئے دوسرا آ رہا ہوں انتظار کر رہے ہیں.
 pt0تیمتیس
تیمتیس رسول کی طرف سے لوستراا میں اپنے دوست تیمتیس کو لکھا گیا تھا چرچ میں حاالت کی کہہ
اور چرچ کے افسران کی اہلیت اور فرائض کو بیان کرتا ہے.
 iy0تیمتیس
دوسری تیمتیس پال کی درخواست کی ہے کہ تیمتیس روم اسے دیکھنے کے لئے آئے ہو پر مشتمل
ہے.

تیتس
اس کتاب کی حوصلہ افزائی تیتس "کے پال نے ایک مشترکہ عقیدے میں سچا بچے" کریٹ پر چرچ
کی قیادت کرنے کے لئے.
aaasoNNM
 adnivRsiایک ذاتی خط ہے جس میں کا رسول  adnivRsiزور بھگوڑے غالمNivpnRep ،
واپس لینے کے لئے ہے .غالم روم ،جہاں پال کیا جا رہا تھا قیدی منعقد کرنے کے لئے آئے تھے ،اور
وہاں تھا پال کی طرف سے تبدیل کیا گیا ہے.
عبرانیوں
اس کتاب عبرانیوں کے  retdsapdnsکو طویل کیا گیا ہے بحث ،عبرانی عیسائی کمیونٹی پر زور دیا
ہے یہودیت میں واپس نہیں گر کرنے کے لئے،
جیمز
جیمز کی کتاب ہمارے رب کے بھائی کی طرف سے لکھا گیا ہے .یہ تمام یہودی لوگ جو عیسائی بن
چکے ہیں کے لئے اخالقی ہدایات فراہم کرتا ہے.
 pt0پیٹر
روم سے پیٹر کی طرف سے  0:اور  01ء کے درمیان عیسائیوں جو ایشیا معمولی فرار ہو گئے تھے

اس کتاب کو لکھا گیا ہے .یہ حجاج کرام کی حوصلہ افزائی امید اور ہمت ہے اور خدا کی طاقت پر
اعتماد کرنا.
 iy0پیٹر
یہ کتاب بھی پیٹر کی طرف سے پہلی صدی کے وسط میں لکھا گیا تھا .یہ جھوٹے اساتذہ جنہوں نے
ابتدائی چرچ میں آئی تھی اور بہادر اور صبر عیسائیوں پر زور دیا خبردار کیا ہے.
جان NO oaaL soL
 pt0جان
یہ جان جو بھی سینٹ جان (چوتھی انجیل اور وحی) نے لکھا کی طرف سے لکھا گیا تھا .اس کتاب
میں یہ گواہی دیتا ہے کہ خدا محبت ہے اور اس سے محبت کو مذہب کی کسوٹی پر ہے.
 iy0جان
کیا " .الیکٹرک خاتون اور اس کے بچوں کو شاید ایک چرچ کو خط لکھا ہے.
 ay6جان
تیسری جان "محبوب گیس" کے لئے لکھا گیا ہے
جوڈے
جوڈے "یسوع مسیح کے ایک خادم اور جیمز کے ایک بھائی" اپنی مصنف  yvpndirtvpہے .اس
کے پیغام میں جہاں کہیں بھی اتحاد  dvavtnvriدرس و تدریس کی طرف سے دھمکی دی ہے اور کیا
گیا ہے جہاں عیسائی نظریاتی اور اخالقی معیار سے پوچھ گچھ کر رہے تھے عیسائیوں کے لئے تھا.
انکشافات
اس کتاب میں یسوع مسیح کے سینٹ جان وحی ہے .ایک اور نام " "Assvridspvہے .یہ صرف
نئے عہد نامہ میں پیشن گوئی کی کتاب ہے .جان مسیح کے رسولوں میں سے ایک کی طرف سے
لکھا گیا ہے ،کتاب میں سات ایشیا معمولی عیسائی گرجا گھروں ،جس کے اراکین ہیں رومن حکام کی
طرف ظلم کیا جا رہا ہے سے مخاطب ہے .وحی کی تصاویر اور  riiepnsipکے آج کے لئے ہمیں
سمجھ مشکل ہیں ،لیکن سات گرجا گھروں کی ستایا ارکان کو جان پیغام واضح طور پر امید ،ہمت ،اور
مصیبت کی گھڑی میں ایمان میں سے ایک ہے ،یہ اعالن ہے کہ بھگوان کے دن کے پیروکاروں بہت
اجروثواب حاصل ہو جائے گا.
بائبل کا مطالعہ کیسے
بائبل کی سب سے بڑی کتاب ہے جو کہ کبھی بھی کی گئی ہے لکھا ہے .اس میں خدا مردوں کا منہ
بولتا ثبوت ہے .یہ رہنے والے ہیں ،خدا کے رہنے والے لفظ ہے .یہ دوی ہدایات کی ایک کتاب ہے .یہ
دکھ میں سکون ،حیرانی میں رہنمائی ہمارے مسائل کے لئے مشورہ ،ہمارے گناہوں کے لئے گالی ہے
اور ہماری ہر ضرورت کے لئے روزانہ کی پریرتا فراہم کرتا ہے.
بائبل کے پاس صرف ایک کتاب نہیں ہے .یہ ادب کی پوری رینج کو ڈھکنے کتابوں کی ایک مکمل

الئبریری ہے .یہ تاریخ ،شاعری ،ڈرامہ ،جیونی ،نبوت ،فلسفہ ،سائنس اور متاثر کن پڑھنے شامل ہیں.
تھوڑا سا تو تعجب ہوتا ہے کہ تمام یا بائبل کا حصہ دیا گیا ہے  0،022سے زائد زبانوں میں ترجمہ
کیا اور دوسرے ایک کتابوں کے مقابلے میں بائبل کے ہر سال زیادہ سے زیادہ کاپیاں فروخت کی
جاتی ہیں.
بائبل ہمیں جہاں ہم سے ،ہم کہاں ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں آیا کہتا ہے .ہم یہاں کیوں ہیں اور کس
طرح ہم حقیقت کا پتہ کر سکتے ہیں.
بائبل ہمیں خدا کے حق کے بتاتی ہے ،انسان کی نکالنے کی وضاحت کرتا ہے ،نجات اور ابدی زندگی
کے لئے واحد راستہ بتاتے ہیں ،اور گناہ اور مصائب کی عمر کے پرانے مسئلہ کی وضاحت کرتا
ہے.
تمام بائبل کے عظیم موضوع خداوند یسوع مسیح اور اس کا کام لوگوں کے لیے چھٹکارے کی ہے.
یسوع مسیح کی شخصیت اور کام سے وعدہ کیا ہے ،پیشن گوئی کی کر رہے ہیں اور پرانے عہد نامہ
کی اقسام اور عالمات میں تصویر .ان کی حقیقت اور خوبصورتی کی تمام میں ،خداوند یسوع مسیح
نے  dspsvipمیں کھل گیا ہے اور اس کی زندگی کے اصلی معنی .اس کی موت اور اس کی قیامت
 vsnptivpمیں بیان کر رہے ہیں ،اس کے شاندار مستقبل میں اس زمین کو دوبارہ کو آنے
 eiRnptrarbidوحی کی کتاب میں پیشن گوئی کر رہا ہے.
خدا کے تحریری کالم کے عظیم مقصد ،بائبل خدا کے زندہ کالم ،خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرنے
کے لئے ہے ..
ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم بائبل کو پڑھیں اور اس کا مطالعہ کرے گا کہ
( )0بائبل گناہ کی سزا
( )0بائبل ہمیں گناہ سے صاف
( )6بائبل ہمیں طاقت دیتی ہے
( ):بائبل ہمیں جو ہم کر رہے ہیں میں ہدایات
( )0بائبل ہمیں گناہ پر ایک تلوار کے ساتھ فراہم کرتا ہے
( )0بائبل ہماری زندگیوں کو نتیجہ خیز بناتا ہے
( )1بائبل ہمیں طاقت دیتی ہے نماز
آپ نے کتابوں کی ایک پوری الئبریری بائبل کا مطالعہ کرنے کے لئے ضرورت نہیں ہے .بائبل
مکمل کتاب ہے اور بائبل کے مطالعہ اور نماز کے ساتھ آپ یہوا میں اضافہ کرے گا اور دیکھتے ہیں
کہ یسوع مسیح زندہ ہے اور وہاں ہے تم سے کچھ کے ذریعے مدد کرے گا.
ذاتی بائبل کا مطالعہ
بائبل کا مطالعہ کرنے کے کئی طریقے ہیں .ایک ذاتی وقت ہے ،جب تم اکیلے ہو کر سکتے ہیں اور
پڑھ یاد اور نماز ادا کر سکتے ہیں .اس وقت اچھی ہے جب تم خلوت کرنے کا وقت ہے .ہمیشہ وقت
اکیلے ہو اور خدا کے کالم کو پڑھیں.
ہمیشہ آپ کے نماز کے ساتھ بائبل پڑھنے شروع ،روح القدس کی دعوت آپ کو گائیڈ کے طور پر آپ
کو صحیفوں پڑھا ہو.
جب آپ پہلی دفعہ ایک نئی عیسائی کے طور پر بائبل پڑھنا شروع ہمیشہ نئے عہد نامے میں شروع

کرنے کے لئے اچھی اور سینٹ جان سب سے بہترین ہے .یہ کتاب حضرت عیسی علیہ السالم کی
زندگی کا احاطہ اور آپ جانتے ہیں کہ مل جائے گی جنہوں نے یسوع مسیح ہے اور وہ زمین پر کیوں
آئے گا.
جب پڑھنے کے اوقات میں سب سے بہتر ہے کہ ایک باب پڑھا اور پھر واپس جانا اور اسے دوبارہ
پڑھا ہے .اور رب نے تم سے اس کے لفظ کو کھولنے سے پوچھنا دعا کریں .آپ کو تالش ہے کہ ہر
وقت آپ کو خدا نے ایک نئی آیت کا کالم پڑھ تم پر باہر کود اور یہ تم سے بات کروں گا کر سکتے
ہیں کریں گے.
جیسا کہ آپ پڑھ بائبل رب نے تم سے اس کے لفظ کو ظاہر سے پوچھو .اگر آپ حصئوں حفظ کر
سکتے ہیں یہ بھی اچھا ہے .ورڈ کہ آپ پڑھ کے سب تم میں رہیں گے اور آپ کو تالش ہے کہ مختلف
مواقع پر جو کتاب آپ نے پڑھا ہے آپ کے منہ سے باہر آنے کے طور پر آپ دوسروں کی حوصلہ
افزائی کے لئے بات کریں گے .خدا زندہ ہے اور جب اس کے لفظ بولی جاتی ہے اس کے نتائج پیدا
کرے گا.
جب آپ کو آپ کی ذاتی  yvestnsipمیں پڑھ رہے ہیں ہر وقت آپ کے ساتھ دیئے گئے ایک نوٹ
بک رکھتے ہیں اور نیچے مختلف حصئوں ہیں کہ آپ باہر کھڑے لکھ .یاد رکھیں آپ کو دوسروں کی
مدد کرنے کے لئے اور یہ سب معلومات کو مستقبل میں آپ کے لئے مددگار ثابت ہو جائے گا کے
لئے تیار ہو رہے ہیں.
ہمیشہ خدا کا کالم کی اطاعت ہے .کئی بار میں نے رب سے دعا گو ہیں ،مجھے اس گناہ سے صفائی
پیش کرنے کے لئے ،اور مجھ سے گناہوں میں ہے اور اس بارے میں معلوم نہیں کر سکتے ہیں ظاہر
ہے .تمہیں دیکھ کے طور پر آپ کو خدا کا کالم پڑھا ہے کہ شاید تم کچھ کر رہے ہیں ایک خیال
صحیح نہیں ہے اور سزا آپ کے دل میں آئے گا .رب آپ کو معاف کرنا اور ہے کہ کتاب لکھنے کے
لئے آپ کو وہ لفظ ہے کہ آپ کو صرف پڑھ کے ذریعے بڑے ہو گئے ہو پوچھو.
ان پرسکون لمحات میں گزارے خدا کے کالم کی آپ کو تالش ہے کہ آپ کے دل میں امن آئے گا
پڑھنے ،تمہاری آنکھوں سے آنسو بھی بہہ کے طور پر آپ کو دیکھ کر لفظ آپ کو اصلی بن سکتا
ہے.
آپ کے دل دوسروں کے لئے خدا کی محبت سے بھرا ہو اور آپ کو بہت سی چیزوں کو آپ نے پڑھ
لی ہیں اور اشتراک کرنا چاہتے ہیں کریں گے .کیا جب آپ دوسروں کو آپ نے کیا پڑھا ہے اس کے
بارے میں بتانے کی کوشش نہیں کی حوصلہ شکنی کی جائے .بہت سے تم نہیں سمجھتے کیونکہ وہ
تجربہ کار نہیں ہے جو آپ کے پاس ہو گا .لیکن ،ویسے بھی ان سے محبت اور ان کے لئے دعا
کریں.
بائبل پڑھنے کرتے وقت صورت حال ہے کہ یہ لکھا گیا تھا کے بارے میں سوچتے ہیں .بھی نظر ہے
جس نے اسے لکھا تو وقت لے لیں ،یہ کیوں لکھا ہے اور کیا سبق ہے اس سے سیکھنے کے لئے کیا
گیا تھا.
بھی پڑھنے کو رکھنے کے شوقین نہیں ملے لیکن آپ کا وقت لے اور کتاب کا مطالعہ .تم کس طرح
اب ایک نئی زندگی اور مسیح میں کس طرح دوسروں کو خدا کی خدمت کے لئے مدد کرنے کے لئے
جینا میں تربیت دی جارہی ہے.

آپ ان پرسکون لمحات کہ تم اکیلے پڑھنے ہے مزہ آئے گا .یہ صرف آپ اور رب کے ساتھ گزارے
وقت ہے .پڑھیں ،دعا اور صرف اس کے پیروں پر بیٹھ کر آرام کرو اور اسے تم سے بھی بات ہے.

 smNUaبائبل کا مطالعہ
یہ بائبل کے مطالعہ کا وقت ہے جو خاندان یا دوستوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے .آپ اپنے گھر یا کسی
اور میں جمع کر سکتے ہیں .آپ کو پارک کرنے کے لئے جانا اور سب پڑھنے میں شامل ہو سکتے
ہیں.
ہمیشہ سب سے پہلے نماز ادا جب فیلو شپ کے اس وقت کھولنے .روح القدس موجود ہوں اور انجیل
کی سچائی کے لئے ہر ایک کی آنکھوں کو کھولنے کی دعوت دیتے ہیں.
صحیفوں کو پڑھنے کے لئے اس وقت آگے بڑھنے .ہر ایک موڑ لے کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ سب
کے ارد گرد جانے یا وہاں سے ایک اہم شخص ہے جو تمام پڑھنے کریں گے ہو سکتا ہے .لیکن
ہمیشہ سے یقین ہے کہ جب آپ نے پڑھا آپ نے اپنے وقت کے الفاظ ہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں پر یاد
کر سکتے ہیں.
جب کتاب کو پڑھ کر کیا گیا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں عمومی
سواالت پوچھ کے لئے ایک ایسے وقت میں ہو سکتا ہے .ایک شخص کا خیال ہے کے بارے میں
بھاری دالئل میں نہیں ملے اور ایک دوسرے پر یقین کر سکتے ہیں .یہ ایک ایسے وقت میں جب وہاں
 senvtivppاور احترام ہو اور ہمیشہ اس بات کا یقین کر لیں کہ کہ اس وقت ختم کسی جو صرف
تمام باتیں کرنا چاہتی ہے کی طرف سے نہیں لیا ہے .تم وہاں ہو خدا اور اس اکیلے کی تسبیح یاد
رکھیں .تمام چیزوں کو ان آرڈر اور اچھی مواصالت کیا جانا چاہئے .بائبل جو کہتا ہے کہ جب دو یا
دو سے ایک ساتھ تین اجالس کو بتایا کہ وہ درمیان میں ہے .روح القدس نے آپ کے ساتھ ہے اور اس
کے لئے ایک احترام ہونا چاہیے.
یہ ہمیشہ ایک گروہ یا خاندان ہے جو خدا کا کالم جانتا ہے اور کچھ سواالت پیدا ہو سکتی ہے کی
وضاحت کرے گا کے ساتھ کسی کو پاس کرنے کے لئے بہترین ہے .اگر ایک سوال آتا ہے اگر آپ کا
جواب اس بات کا یقین نہیں ہیں جواب کرنے کی کوشش نہیں کرتے .یہ بہتر ہے اور اس کے بارے
میں کسی کے ساتھ بات کرنے کے لئے انتظار کریں اور اگلے خاندان یا دوستی کا مطالعہ کرنے کے
لئے جواب لے .یہ ہے کہ جہاں ایک نوٹ بک ہاتھ ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ نیچے آسان رسائی کے
لئے کتاب اور سوال لکھ سکتے ہیں.
ہمیشہ یاد رکھنا کہ بائبل کئی سال پہلے لکھا گیا ہے اور وہاں اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ صرف
متعلق ہے کہ اس وقت ہو سکتا ہے .لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ہمیشہ سے ہے کوئی ہے جو ان
چیزوں کے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہے کہنے کے لئے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا یہ مطلب
سکتا ہے کے بارے میں اپنے خیاالت قضاء نہیں سب سے بہتر ہے.
یہ ہمیشہ نماز اچھا ہے ...
نماز آپ مواصالت رب کے ساتھ دیتا ہے قبل اس کے کہ آپ اور آپ کے بعد ختم پڑھنا شروع .نماز

کے وہ چپ وقت بہت اہم ہے اور ہمیشہ کیا جانا ضروری ہے.
یہ جب آپ اپنی بیوی یا شوہر کے ساتھ ایک رشتے میں ہوتے ہیں کی طرح ہے .آپ جانتے ہیں کہ
اگر آپ نہیں ابالغ نے نہیں کیا دوسری سوچ رہا تھا ،اور آخر میں وہاں کوئی تعلق نہیں ہو گا .تو ان
لوگوں کے خاص لمحات لے اور رب کے ساتھ بات چیت میں ان کو بائبل اور بعد میں پڑھنے سے
پہلے خرچ.
خدا ہمیں اس سے بات کرنے کے لئے چاہتا ہے .یاد رکھیں وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے اس سے
کوئی فرق نہیں تم نے کیا کیا ہے یا اگر آپ غلطی کرتے ہیں .وہ آپ سے محبت کرتا ہے .وہ آپ کو
اس سے بات کرنے اور اس سے کہو کہ تم کیسا محسوس کرنا چاہتا ہے .وہ تم اس سے اگر آپ کو
درد ہو رہا ہے بتا یا اداس محسوس کرنے کے لئے چاہتا ہے .اس سے بات کرو ،شرم آنی نہیں ہے
اور لگتا ہے تم اپنے آپ کی طرف سے چیزوں کو سنبھال سکتا ہوں ،وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہو
نہیں کرنا چاہتی.
جب ہم پہلی بار مسیح کے آنے ہمیں یہ سب سمجھ نہیں ہے اور لگتا ہے کہ شاید کہ ہم نے اسے
پریشان کر رہے ہیں ،تو ہم خود کی طرف سے چیزوں کو باہر کام کرنے کی کوشش کریں اور پھر ہم
نے کی حوصلہ شکنی ہو جائے .وہ ہماری بات سننے اور ہماری مدد کرنے کے لئے انتظار کر رہی
ہے.
بائبل میں آپ کو کتاب آپ کو آپ کی طرف اور کس طرح اس نے آپ کو زندگی کے اس سفر کی
قیادت کرنے والے اور آپ کے گھر لے اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس کی محبت کو سمجھنے کے
لئے مدد کرنے کے لئے ہے.
اوقات میں زندگی کو ایک مشکل جدوجہد ہو اور جب ہم مسیح کے لئے ہماری زندگی دے اور ان کے
خاندان کا حصہ بن گیا ہم ہمارے ساتھ بائبل کرنے کی ضرورت مدد کی ضرورت ہے ہمیں معلوم ہے
کہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے اور وہاں سے ہو ہمیں اپنی لڑائیاں لڑنے میں مدد کرے گا کر سکتے
ہیں ہے.
یاد ہے تم اب زندگی میں ایک نئے سفر پر ہیں اور یہ بہت دلچسپ ہو جائے گا .آپ کو راستے میں
کئی موڑ ہیں ،لیکن آپ کو بہت سے خوش بار ہے کہ آپ کی امید نہیں تھا کو بھی مل جائے گا.
ایک بات آپ کو یاد ہوگا کہ ہر بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آتا ہے پہلے ہی کیا گیا ہے خدا کی
طرف سے دیکھا ہے اور وہ کہ آپ کو کیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی راستہ میں آپ کو فائدہ ہو گا کہ سب
کچھ جانتا ہے.
میری زندگی کے اتار چڑھاو سے بھرا رہا ہے اور مجھے پتہ چال کہ آنسو کے تمام ان لوگوں کے
اوقات اور سوچ رہا تھا کہ میری زندگی میں کیا ہونے جا رہا تھا نے مجھے سکھایا کہ خدا زندہ ہے
اور یہ کہ خدا سے محبت کرتا ہے مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے کیا کیا نہیں کیا ہے.
مکمل یسوع مسیح کو اپنی زندگی کو ہتھیار ڈال دینے اور اس کی مرضی خوشی اور امن قائم کرنے
کا واحد راستہ ہے.
بائبل تمہیں بتانا ہے کہ ان کی مرضی کیا ہے .اکثر میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں" ،میں نہیں جانتا
جو میری زندگی کے لئے خدا ہے" اور مجھے حیرت ہے کہ جو وہ مطلب کے لئے استعمال کیا .اپنی

زندگی کے لئے بائبل میں خدا کی مرضی ہے.
صحیفوں پر عمل کریں اور عقل کے لئے درخواست .خدا تمہیں بہت سی جگہوں کی قیادت اور تمہیں
دیکھ اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں کی جگہ لے اور سال سے جانا آپ کو آپ کی زندگی پر واپس
نظر آتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہے اور حق آپ کے ساتھ دیئے گئے ہر وقت چلی
جائے گا جائے گا .جب اچھا وقت ہیں ،وہ وہاں ہے .جہاں برے وقت وہ وہاں ہے.
آپ کو ایک دوست ہے جو ایک بھائی سے زیادہ قریب اور بائبل نے آپ سب کے بارے میں بتائے گا
ہے.
یہ سب سے بہترین کتاب ہے کہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتا ہے.

اس کتاب کے ساتھ ایک ٹیسٹ کے ساتھ کیا جائے گا.
جب آپ کو مکمل جواب آگے کام کرنے کے لیے براہ مہربانی:
ریورینڈ این سکنر
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یہ نشان لگا دیا گیا ہے کیا کیا جائے گا تم کو واپس.
براہ مہربانی جب آپ امتحان میل پر عمل اگلے سبق کے لئے پوچھنا.
 anvdidخدا آپ کا بھال کرے کے طور پر آپ ان کے کالم کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی سیکھ
سکتے ہیں.

