БІБЛІЇ
В Біблії є книга, яку можна знайти практично в будь-якому місці на
Землі. Вона була переведена на більш ніж 2000 різних мовах і
діалектах. Це також найпопулярніша книга в світі. Щороку все більше
примірників Біблії продаються, ніж будь-який інший публікації і кількість
продажів росте.
Метою цього уроку є познайомити вас з Біблією. Урок розповість вам,
де в Біблії прийшов, чому вона була написана, як вона організована, і
як знайти посилання на конкретні частини.
За допомогою вивчення Біблії ви знайдете провідних Святого Духа у
вашому житті, що дає вам напрямок на майбутнє.
Ми як християни повинні знати, прекрасна можливість, ми повинні бути
частиною родини Божої, і ми повинні знати, нашого Спасителя. Цей
курс буде почати вчити вас, як бути ефективним в душі перемогу, і ви
будете рости знати Ісуса Христа.
Бог благословить вас, як ви зробити перші кроки у вашому ходінні з
Ісусом Христом.
Походження Біблії
Біблія є одним з найдавніших книг в світі. Його старий розділи були
написані близько 1500 років до народження Христа. Навіть свої новітні
розділи були написані близько 1900 років тому.
Очевидно, потім, були написані протягом близько 1600 років, Біблія
була написана не однією людиною. Ніхто не знає точно, скільки людей
внесли свій вклад в Біблії. За оцінками було близько сорока авторів.
Одним з найбільш важливих фактів про Біблію в тому, що ті, хто її
написав не претендують на джерело ідей, які вони писали о. Іноді
прямо, іноді непрямо, автори стверджують, що вони писали насправді
прийшов від Бога. Наприклад, один з авторів, Павло, зробив наступну
заяву: Усе Писання [тобто Біблії] дана по натхненню від Бога, і корисне
до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, то
людина щоб Божа, повністю мебльовані до всякого доброго діла. `(2
Тим. 3:16-17). Інший автор, Петро писав: ... Бо ніколи пророцтво не
було з волі людської, але святі Божі мужі, говорив, проваджені Духом

Святим (2 Пет 1:21) .. Інші автори Біблії підтвердження заяви Петра і
Павла.
Протягом багатьох років були і ті, кому працях таких людей, як Петро і
Павло були священними. Вони розуміли, ці твори виникли з Самим
Богом. Деякі з цих людей, які присвятили себе збір, організація і
збереження Священного Писання, які існували у свій час. Сьогодні
імена більшості з тих, хто зробив цю роботу нам невідомі. Ми знаємо,
що задовго до часів Христа іудеї вже закінчено монтаж божественно
натхненних працях євреїв. Вона являє собою збірку з 39 книг. У список
книг Біблії з'являється в іншому місці в цьому уроці, він називається
Старий Завіт.
Після життя Христа на землі, додаткові священні книги були написані.
Деякі з цих книг записів історичних подій, що відносяться до Христа і
Його ранні послідовники. Інші листи, щоб пояснити вчення Христа або
заохочувати послідовників Христа на практиці моральними
принципами Він вчив. Є 27 книг в цій колекції пізніше. Разом вони
утворюють Нового Завіту.

Мета Біблії
Біблія була дана нам, щоб допомогти нам зрозуміти самих себе, а
також дати нам направлення у нашому житті.
Багато разів ми зробили помилки і завжди давав виправдання для них,
але в Біблії, якщо після вкаже нам вірний шлях у житті. Це допоможе
нам слідувати за ведучим Господа і направляє нас на вірний шлях для
нашого життя зараз, що ми є дітьми Божими.
Один з моїх ранніх помилок було не читати Біблію для себе і завжди
тільки слухав пастора та інших людей, яких я вважав ближче до Бога,
ніж я. Коли я почав читати Біблію для себе я зрозумів, що мене вчили
багато раз з іншим було не те, що Слово Боже говорить, і тому я не
жив так, як я повинен.
Важливо, щоб прочитати слова собі, а потім попросити Святого Духа,

щоб допомогти вам зрозуміти, що ви читали. Шукайте хорошого
чоловіка Божого, щоб допомогти вам, як ваша подорож з Ісусом.
Біблія робить подібні заяви про кожну людину: Господь подивився з
небес на синів людських, щоб бачити, чи є хто розуміє, хто шукає Бога.
Вони всі пішли в сторону, вони всі разом стали брудними, немає
нікого, хто робить добро, немає жодного (Пс. 14:3).
Багато хто з нас часом не зробив правильно, але через пролиття крові
Ісуса Христа на Голгофі, всі ми маємо можливість тепер можна
очиститися від минулого.
До прийняття Христа ми народилися в гріху, і тому ціна повинна бути
сплачена, щоб позбавити нас.
Ця ціна була виплачена на Голгофі. Ісус Христос є Господь наш і
Спаситель, і ми будемо йти вперед, щоб розповісти іншим про те, що
ми дізналися в цих дослідженнях.
Біблія Посилання
Біблія складається з книг, книги на голови. і глав на вірші. Кілька
подібних форматів можуть бути використані для позначення
конкретних глав або конкретні вірші. Наведені нижче приклади
ілюструють можливості:
Посилання на розділи:
Генерал 1 відноситься до глави 1 в книзі Буття.
Exo. Відноситься до 12-20 главах з 12 по 20 в книзі Вихід.
Посилання на вірші:
Буття 1:1 Відноситься до стих 1 глави 1 в книзі Буття
Exo. 12:22 Відноситься до першої частини вірша 22 глави 12 в книзі
Вихід.
Exo.12: 22b відноситься до другої частини вірша 22 глави 12 в книзі
Вихід.
Лев. 25:8-17 Відноситься до вірші з 8 по 17 глави 25 в книзі Левіт.
Num. 7:6,9 Відноситься до вірша 6 і 9-му вірші глави 7 в книзі Чисел.
Все, що ви робите, або не робити, що викликає невдоволення Бога
називають "гріхом". Всякий раз, коли ви грішіть, то вбити клин між вами
і Богом: Ось, рука Господа не скоротилася на те, що не може
врятувати, і не є його вухо важким, що він не чує, але переступи ваші

поділ між вами і Богом вашим, і ваші провини ховали обличчя Його від
вас, що він не почує (Іс. 59:1-2). Якщо щось робиться, щоб стерти ваші
гріхи, ви будете залишатися відокремленим від Бога вічно. Павло
порівнює вчинення гріха, що працюють на роботу. Він зазначив, що
відплата за гріх смерть (Рим. 6:23). Він не мав на увазі просто фізична
смерть, а й духовну смерть. В іншому місці він описує духовну смерть
вічної погибелі, від імені Господа і від слави потуги Його (2 Сол. 1:9).
У Біблії дуже багато, пов'язані з гріхом - не тільки зі своїм гріхом, але
гріх кожної людини. У Біблії говориться, великого Божого плану для
залучення про прощення наших гріхів. Коли ми слідуємо плану, Бог
прощає наші гріхи, і поверне нам життя вічне, дар Божий вічне життя в
Христі Ісусі, Господі нашім (Рим. 6:23 б). Біблія про перехід від смерті
до життя, від руйнування до порятунку.
Я часто говорив людям, що Біблія є наш план. Коли ви йдете в
подорож, ви отримуєте карту і тепер у нас є багато пристроїв, які ми
можемо вдарити в місце призначення, і це приведе нас в потрібне
місце. Дорожня карта також говорить нам, в якому напрямку ми
повинні прийняти, щоб дістатися до останнього місця.
Біблія є нашим Дорожня карта на небеса. По дорозі, звичайно, будуть
різні ситуації, які трапляються на нашому шляху, але якщо ми підемо
по шляху, який в Біблії ми опинимося в потрібному місці, яке і є рай.
Коли ми підійшли до Ісуса Христа і просити Його пробачити нам наші
гріхи і став Господом нашого життя, ми починаємо новий шлях.
Ми не прийшли до Христа, щоб відпочити і розслабитися, як ми
робимо наш шлях на небеса. Ми покликані працювати тепер для
Царства Божого.
Ми стаємо сім'ї та щеплені в сім'ї, що Бог через Ісуса Христа. Тепер
наша подорож почнеться, і кожен день буде новий досвід у нашому
житті, служіння Христу.
Там буде час, коли ми хочемо здаватися. У такі моменти ми повинні
отримати нашу Біблію і прочитав. Молитися і читати. Отримання слово
Боже в наших духів дуже важливо, оскільки, які принесуть напрямку, а
також гарантії того, що ми не самотні і що Ісус Христос живе в нас і з
нами все, що ми проходимо.
Я часто бачив картину сліди людини на піску, і людина каже: "Але є

тільки один ланцюжок слідів", і Бог говорить ... "Так, коли я ніс тебе".
Як прекрасно знати, що Бог наш Батько зараз у родині буде нести нас,
коли ми надто слабкі, щоб йти в поодинці.
Читання Слова Божого допоможе вам зрозуміти його присутність у
вашому житті.
Єдність Біблії
Тема порятунку від гріха, який проходить на сторінках Святого Письма,
є одним з атрибутів Біблія показує його гармонії та послідовності.
Примітно, що така єдність може бути збережений так багато
письменників, які жили в різний час в різних місцях і в різних культурах.
Вони не всі говорять на одній мові і не писати все в тій же літературній
формі. Це як якщо б книги Біблії є інструментами в оркестрі якого
різноманітні звуки гармонійно під керівництвом диригента. Коли ми
визнаємо, що самі письменники не були справжніми джерелами
інформації та ідей, які вони висловили але діяли під керівництвом
Бога, ми можемо зрозуміти, чому в Біблії утворює єдине ціле.
Подивіться на свою руку на хвилину. У вас є долоні, великий палець і 4
пальців. Кожен з них дуже потрібно, щоб ваші руки працювати
належним чином. Кожна частина працює разом, щоб зробити всю руку.
Це те, що це як з тими, хто писав Біблію, вони працювали разом, щоб
зробити цілу книгу натхненний Святим Духом.
Ви побачите, що в деяких місцях текст здається трохи по-іншому, і це
може бути важко для вас, щоб зрозуміти, деякі скажуть, що існує
занадто багато відмінностей. Подивіться на це таким чином. Якщо ви і
я і ще кілька людей вирушили в парк і побачили кілька качок купання в
ставку, в даний час в ставку була людина в маленькій рибацького
човна і пролітаючи над ними були деякі птахи. Як би ми описали, що?
Я б сказав, що прекрасні птахи, тому що я люблю птахів. Ви можете
сказати, човен була така гарна, і людина дивилася, як він ловив багато
риби. Іншим можна сказати, що качки були настільки симпатичні, як
вони плавали у воді. Тепер ми всі стояли, дивлячись на те ж саме, але
всі ми дали нашу думку про те, що цікавить нас найбільше.
Ось як у Біблії, скільки разів ви будете читати з учнями розповідь про
ту чи іншій ситуації, і кожен з них буде трохи по-іншому це тому, що
кожен з них бачив це по-різному, але всі вони розповідають, як вони

були там тільки як ви і я були на озері в цей день.
Завжди намагаюся пам'ятати про це, оскільки це допоможе вам краще
зрозуміти, як ви читаєте.
Завжди пам'ятайте, теж тепер, що ви належите до родини багато
людей, які люблять Ісуса Христа, багато дітей тільки в їх ходінні з
Господом, і багато відомих Його довгий час. Багато хто з них є
незрілими і повинні знати більше про Нього і багато віддали свої життя
Йому і ніколи не йшов далі, але ви будете рости в міру просування
вперед у вивченні про Нього.
Зміст Біблії
"Як ..." книги та статті, користуються популярністю і сьогодні. Це не
важко знайти інформацію про те, як дресирувати собаку, як підключити
будинки, як схуднути, як кинути турбуючись, як збільшити свій
словниковий запас, або як поліпшити свій шлюб. Коли ми читаємо ці
публікації, ми очікуємо, що вони дають нам точку за точкою, план для
досягнення мети. Якщо ви очікуєте знайти такий рецепт порятунку в
Біблії, ви будете розчаровані. Бог не вибрав розкрити свій план для
видалення гріх, як простий список "У" і "Посередник в".
Біблія дасть вам уявлення про початок в часі, щоб наш сьогоднішній
день.
Ми дізнаємося про всі події, що мали місце до Різдва Христового
пришестя на землю та його перебування тут.
Ми також дізнаємося, що він пережив у ці три роки свого служіння.
Ми також дізнаємося, Його смерті на Голгофі і Його воскресіння.
Замість цього, Бог вирішив розвернутися Його план, маючи
розглянемо його стосунки з певними групами людей протягом
тривалого періоду історії. Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, як Бог
спілкувався з цими людьми. Ми дізнаємося більше про природу Бога і
про те, яка реакція Він хоче від нас. З Біблії ми дізнаємося, як
людський рід почав і як гріх вперше увійшов у світ і продовжує
практикуватися. Ми дізнаємося про Божий відповідь тим, хто злий, а
також тих, хто був праведним. Іноді відповідь Бога участь чудеса.
Частіше за все, відповідь Бога, було передано через людей, яких він
вибрав як його спеціальних агентів. Запис про те, що вони говорили і
писали охоплює різні літературні стилі. Деякі частини Біблії, це просто

записи історичних подій. Інші частини молитви і подяку Богу,
зазначених у поетичній формі. Всі інші частини проповіді, які
проповідували, прогнози, які були зроблені, і особисті листи, які були
написані.
Як ми прочитали Біблію, ми починаємо розуміти, що ми, як і чоловіків і
жінок в Біблії, проходять через ті ж ситуації, що вони зробили, і ми
дізнаємося, як вони впоралися власними словами Бога.
Головною особливістю плану Божого Ісуса Христа. Ісус залишив
небеса, щоб прийти на землю, щоб жити так, як один з нас. Він
відчував спокуси, розчарування та страждання, які ми переживаємо.
Потім Він помер за нас, як досконалу жертву за гріх.
Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб
всякий віруючий в Нього, не загинув, але мав життя вічне (Ів. 3:16).
Мета уроків у цій серії, щоб допомогти вам читати, вивчати і розуміти
Біблію.
Якщо ви вирішите вивчити всі уроки в цій серії, ви зробили вибір, який
може мати далекосяжні наслідки для вас особисто. Біблія може стати
дзеркало, яке дозволяє бачити себе, як Бог бачить вас і посланник,
який говорить вам, як стати те, що Бог хоче, щоб ви.
Ви стали частиною сім'ї Божої, і ми повинні дізнатися, як приєднатися
до цієї родини, і як ми повинні жити, щоб користуватися перевагами і
благословення, які родини можуть запропонувати.
Бог є Бог милосердя, а й Бога благословення і ви будете читати багато
способів, якими ми можемо бути благословенні. Благословення не
просто передали нам.
Якщо у вас є дитина, ви не будете давати дитині цукерки, що кожен
раз, коли він просить про це, тому що ви знаєте, що краще для вашої
дитини. Там можуть бути випадки, що ви повинні сказати НІ .. тобто, як
Бога, Отця нашого .. можуть бути випадки, він скаже ні, але він знає,
що краще для нас.
Ми дізнаємося, як ми вчимося довіряти його судження і навчитися
спиратися на Його шляху, як найкращим чином.
Багато разів я думав, що мої шляхи були кращими і тільки дізналася,
що мій шлях був тільки веде мене в тугу. Тепер я схиляюся на Ісуса, і,
якщо є питання, на мій погляд про те, яким шляхом йти я читаю Біблію,

а потім я на Господа.
Ось чому вивчення Біблії так важлива, оскільки це допоможе нам
через все, що відбувається на нашому шляху.
Він також вчить нас, що потрібно зробити, щоб отримати Його
благословення в нашому житті. Ніщо не легко, і коли ми починаємо
новий шлях віри може бути важко, тому що ми не розуміємо, це в
першу чергу.
Багато хто приходить до Христа і хочуть, щоб служити Йому, але
потім, коли мені важко, вони повернутися у свій старий спосіб життя,
який є для них. У них немає миру, що робить, але вважають, що це
зручно для них. Але вони теж не читали або вивчали Біблію, вони не
витратили багато часу, з Ісусом і вивчення Його, так що дуже легко
для них, щоб повернутися в своє старе.
Якщо б вони дізналися, як істинний Бог і як він любить їх, вони ніколи
не хотіли б колишнього життя.
Вивчення, як ви робите покаже вам, наскільки реальна ця поїздка
буде, і як реальний Ісус Христос, тому що він стане реальністю, і ви
ніколи не повернутися.
Книги Біблії
Вивчіть їх і запам'ятати їх і це допоможе в майбутньому днів
дослідження та спогади.
Ми також розглянемо резюме з книг Біблії. Вона скаже вам, що кожна
книга розповідає про, і це допоможе вам зрозуміти Біблію краще.
Старий Завіт
Книга Буття
Вихід
Левит
Номери
Второзаконня
Джошуа
Судді
Рут
1-а Самуїлова

2-я Царств
1 Цар
2 Царств
1-а Хронік
2-а Хронік
Езра
Неємія
Естер
Йов
Псалми
Притчі
Еклезіаст
Пісні Соломона
Ісайя
Єремія
Плач Єремії
Єзекіїль
Данило
Осія
Джоел
Амосса
Овадія
Іона
Михей
Наум
Авакум
Софонія
Огій
Захарія
Малахія

Новий Завіт
Метью
Відзначити

Лука
Джон
Діяння
Римляни
1-е Коринтян
11-е Коринтян
Послання до Галатів
Послання до Ефесян
Филип'ян
Послання до Колосян
1 Солунян
11 Солунян
1-е Тимофію
11 Timothy
Тит
Филимон
Євреям
Джеймс
1 Петра
11 Пітер
1 Іоанна
11 Джон
111 Джон
Джуд
Одкровення
Ці книги Біблії ..
Кожна книга має іншу історію, щоб сказати вам, і в Старому Завіті, ви
будете читати про події, які мали місце до Ісус Христос прийшов на
землю.
Це історія з Біблії
У Новому Завіті ви читали про народження, життя і смерті Ісуса
Христа, а потім те, що сталося після його повернення на небеса. Ви
також дізнаєтеся, що учні зробили після того, як Христос залишив цей

світ і свою подорож, як пастори і пророків, свої труднощі і свої
rejoicings. Ви дізнаєтеся, речі, які відбудуться в майбутньому, в книзі
Об'явлення.

Що таке Біблія?
Сама назва "Біблія" походить від грецького слова Біблос, що означає
"книга". Ця "книга" насправді складається з шістдесяти шести (66)
окремих книг, колекція старовинних єврейських і християнських
писаннях, кожен повний сам по собі.
Для цих 66 книг в Старому Завіті і Новому Завіті логічним, даючи в
цілому послідовно історію людства з історії створення в першому
розділі Буття до кінця історії в книзі Об'явлення.
Порядок книг Старого Завіту в Біблії англійською мовою дещо
відрізняється від порядку книг в єврейських Священних Писань.
Священне Писання євреїв були розділені на три частини:
1. Закон,
П'ять книг з викладом законів, які Бог дав через Мойсея.
2. Пророки,
У тому числі чотири колишні пророків,
JOSHUA
СУДДІ
Царств.
І
У чотирьох останніх пророків,
Ісая
Єремія
Єзекіїль
І дванадцять (дванадцять із дванадцяти коротких пророчих книг, що

містяться в одній прокрутки, таким чином, розглядається як одна книга)
3. Писання,
Які діляться на чотири частини ..
А. Псалтир, Притчі, Іов.
В. Пісня Пісень, Руф, Плач Єремії,
Проповідник, Естер.
З Даніелем
Д. Ездра, Неємія, Хроніки.
В англійському перекладі Старого Завіту, 39 книг може розглядатися
як падіння на чотири категорії.
1. Історія книги від Буття до Естер, включаючи П'ятикнижжя: походить
від грецького означає: п'ять книг і використовується для позначення
перших п'яти книг Старого Завіту.
Цей розділ називається "закон" або "Книга Мойсея" після єврейської
традиції, що ці п'ять книг були написані Мойсеєм.
2. Двадцять сім (27) книг Нового Завіту діляться на чотири категорії.
А історія, в тому числі чотирьох Євангелій (Книги проголошення Доброї
Новини), а також книги Діянь.
Б. Павла послання:
Книги римляни через Филимона.

C. Генеральна послання:
Книги євреїв через Іуди.
D. The Apocalypse:
Книга Одкровення.

Тепер, давайте вивчати кожну книгу окремо і подивіться, що кожна
книга розповідає о.
Кожен день ви повинні вивчати і запам'ятовувати книги Біблії.
Це допоможе вам знайомі зі словом Божим і змусити його піти у
глибині вашого серця.

Кожна книга визначених
GENESIS
Genesis є першою книги Старого Завіту і являє собою збірник ранніх
інформації ізраїльтянин про початок речей. Книга складається з двох
основних підрозділів. По-перше, це історія раннього людства,
розповідаючи про:
Створення
The Fall
Повінь
Дисперсії.
Другий розділ стосується життя:
Авраам
Ісаак
Яків
Йосип
НАСЛІДКИ
Вихід розповідає про історію євреїв з після смерті Йосипа в будівлю
скинії Мойсея.
Ця книга розповідає про мандрівці по пустелі Синай і дає закону в
країні.
Левит

Левит також називається "Книга Закону священиків", оскільки вона
містить дуже мало історичних питання, що стосується себе священиче
законодавства і практики закону в народі. Багато чого робиться на
важливість поділу формі Ізраїль усі язичницьке вплив, так що народ
може зберегти свою релігійну чистоту.
НОМЕРА
Номери є продовженням книги Вихід, запис перебування ізраїльтян у
пустелі Синайській, до прибуття в Моава. Назва книги походить від
двох нумераций, зареєстрованих тут.
Второзаконня
Второзаконня є продовженням номерів. Вона складається з трьох
виступів і два вірші говорить Мойсей у Моаві до перетину річки
Йордан, в якій він дає Десять заповідей для обраного народу.
Невелике оповідання в трьох розділах розповідається про останні дні
Мойсея.
JOSHUA
Ісус розповідає історію наступник Мойсея. Це був Джошуа який привів
народ в Землю Обітовану після смерті Мойсея. У книзі також розповідь
про завоювання Ханаану і поділ землі між дванадцятьма колінами
Ізраїлю.
СУДДІ
Суддя каже часи багато правителі і судді Ізраїлю з володіння
ханаанській до часу Самуїла. Також знайдені в судді є перерахунок
пригоди Самсона.

RUTH
Книга Рут розповідає про Рут, моавітянка і свекрухи, Наомі. Дві жінки
повернутися на батьківщину Наомі, Юда, де Рут іноземцем, шлюб
Боаз. Рут була прабабуся Давида, предок Ісуса.
Дві книги Царств

1 і 2 Самуїла містить цінні історичні матеріали, що стосуються
релігійних та моральних умов того часу. Самуїл, великий пророк і
суддя, який допоможе об'єднати розрізнені племена в один цар Саул.
Історія царювання Саула і Давида також записується.
Дві книги з королів
1 і 2 Цар слідувати монархію на чолі з Соломоном і розподілу країни,
зниження, і підпадають під Єровоам та Ровоама, королі і дає контур
подвійний полон Ізраїлю в Юдеї і ассірійців в халдеїв.
Дві книги Хронік
Дві книги Хронік мають багато спільного з книгами Царств. Вони
містять генеалогічні таблиці від Адама до смерті Саула, царювання
Соломона, поділу царства, вигнання, і проголошення Кіра.
EZRA - НЕЄМІЯ
Ці книги є супутником книги продовжують розповідь хроніки. Езра дає
подробиці першого повернення євреїв з вавілонського полону і
відновлення Храму. Неємія говорить про відновлення Єрусалиму, і
зусилля, спрямовані на зміну релігійної народу.
ESTHER
Естер є останнім з історичних книг і містить ранній приклад єврейських
переслідувань. Естер єврейка обрана нова королева для Артаксеркса,
царя Персії. Її дядько Мордехай взяла на себе ворожнечу Амана зло
суд коханим і так приніс загрозою смерті до свого народу. Естер, через
її положення, може змінити цю трагедію і врятувати свій народ.
РОБОТА
Робота є першим з поетичних книг, вона пов'язана з проблемою
страждання. Бог допускає сатані, щоб упокорити роботи, який є
процвітаючою і благочестивий єврей, з численними труднощами, щоб
перевірити його віру. Робота втрачає своїх дітей і своїх мирських благ і
страждає від страшної хвороби. Нарешті, коли Бог питання Іова, він
змушений визнати, до меж людської мудрості і луки смиренням перед
волею Божою. З цієї нової скромності своєї віри зміцнюється і роботу
знаходить спокій.

ПСАЛМИ
Псалтир являє собою збірник віршів, написаних протягом тривалого
періоду часу різними авторами. Вони висловлюють серце людства в
усіх поколіннях через різні релігійні переживання. Спочатку вірші
співали і співали під акомпанемент струнного інструменту.
Прислів'я
Притчі є частиною Мудрість повідомлення Старого Завіту. У книзі
Притч є короткі, розумні висловлювання здоровий глузд і розумні
поради, які стосуються всіх сфер життя.
Еклезіаст
Проповідник містить твори, написані багатого єврея, який постраждав
від смутку і розчарувань життя, і тепер намагається відкрити для себе
справжню цінність і сенс життя Бога. Автор книги називає себе
"Проповідник", "Син Давидів" і "король Єрусалиму", але чи було це
Соломона або пізніше "Сину Давидів" є невизначеним.
Пісня над піснями
Пісня Соломона також називається "Пісні пісень" і "Пісня пісень". Це
збірка пісень про любов, що є багато тлумачень. Ця любов відносини
можуть означати зв'язок між Богом і Його народом, і що між Христом і
Церквою.
Ісая
Ісая перша збірка пророцтв з чотирьох основних єврейських пророків.
Рішення прийти один з його вчення. Новий Єрусалим буде виникають
як міста вірних і пришестя Христа, також знайдені.
Єремія
Книга пророка Єремії, який отримує божественний заклик до
пророцтво поки дуже молодий. Це його місія передбачити загибель від
свого народу за багато гріхи. Він ненавидить священиків і народом.
Єремія увагу особистої релігії.

Плач Єремії
Плач складається з п'яти віршів про падіння Єрусалиму і Вавілонський
полон. Перші три описують жахливе становище народу, четвертий
порівнює минуле іонів і її сучасному стані, а останній є молитва за
співчуття та рятування.
Єзекіїль
Єзекіїль був написаний пророком у вигнанні. Ця книга розділена на дві
частини. Перший засуджує гріх і мерзота в Єрусалимі, а другий
дивиться в майбутнє з надією, що місто буде відновлений після того,
як були очищені.
DANIEL
Деніел також розділений на дві частини. Перші шість глав
розповідають про віру Данила і велич його Бога над ідолами
Вавилона. За останні шість глав містять чотири видінь Даниїла та їх
інтерпретації.
Осія
Осія це перша книга з дванадцяти малих пророків. Осія закликає
повернутися до Бога, якраз були дуже грішні і аморальність гніву і
запевняє, що Бог милості і прощення.
Джоел
Книга Йоіла була написана під час чуми сарани, час великого лиха для
народу. Пророк бачить в спустошення сарана вказівку на майбутній
день Господній. Тому всі повинні покаятися з поста і жалоби. З
покаянням є обіцянка допомоги і Божого благословення для Ізраїлю.
AMOS
Амос є книга пастух з Текоа, невелике місто в Юдеї. Він отримує
прямий заклик від Бога пророкувати проти неправди, так Юдеї та
Ізраїлю. Амос є першим пророком, щоб проголошувати, що Бог є
правителем всього світу.

Овадія
Авдія містить тільки одну главу, і це самий короткий книги Старого
Завіту. Вона дається пророчий інтерпретації велике нещастя, яке вже
відбулося в Едом та прогнозування універсальні рішення.
Іони
Іони історія пророка, який буде посланий Богом до Ніневії. Іона не хоче
йти і біжить до Таршішу. Під час морської подорожі буря виникає, і він
викидається за борт і проковтнув велику рибу, посланий Богом. Пророк
зберігається і продовжується до Ніневії, щоб успішно перетворити
людей.
Наум
Наум має два вірші. Пророк говорить про падіння Ніневії, столиці
країни ассірійців. Бог зображений як мстивий для тих, хто змову проти
Нього. Книга Наума містить класичний докір проти війни і мілітаризму.
Авакум
Авакум книга пророцтв, вона пов'язана з проблемою безкарним зло у
світі. Він відкрив, що Авакум халдейський армії повинні бути кошти
Божого покарання нечестивих і що зло знищить себе. Книга
закінчується вірш подяки і великої віри.
Софонія
Софонія каже, що тільки суд Божий може очистити Юдею від гріхів, які
вона зробила. День Господній гряде, і країна повинна підготуватися до
його порятунку. Софонія був активний під час правління царя Йосії.
Огій
У книзі Огія є звіт про висловлювання пророка Огія протягом другого
року царювання Дарія, царя Перської імперії. Пророк, пов'язаних з
відновленням храму і відновлення чистоти нації. Огій також вважає, що
глибокій старості месіанської є під рукою.
Захарія

Захарія, книга пророцтв. Захарія закликає людей до відновлення
Храму, бо він вважає, що швидкого пришестя месіанського царства.
Обидва Захарії і Огія які пов'язані з месіанської надії і встановлення
ролі Іуди у виконанні славетного надія.
Малахія
Малахія є останньою книзі Старого Завіту і відноситься до періоду
Неємії. Повідомлення пророка є священики і народ, звинувачуючи їх у
байдужості, сумнівів і аморальності. Малахія говорить про майбутній
день Господній, і закриває книгу з пророцтвом Іоанна Хрестителя.
НОВИЙ ЗАВІТ
Новий Завіт, який має в цілому Двадцять сім книг (27) починається з
чотирьох Євангелій, які фіксують життя і вчення Христа з чотирьох
різних точок зору. Хоча справжні автографи більше не існує, церковної
традиції поклав їх на чотирьох євангелістів. Через їх разючу подібність
форми, мову і зміст Євангелія від Матвія, Марка і Луки називають
синоптичних Євангелій, Євангеліє від Іоанна в іншій традиції.
У Новому Завіті, як правило, приділяється новонавернених читати в
першу чергу, як це легше зрозуміти і розповідає про життя Христа.
Книга Івана відмінна книга для людей, щоб читати, тому що вона
охоплює одну просту істину Євангелія і дуже легко читати.
Метью
Метью був Євангеліє церкви. Це говорить нам про Божу любов до
Ізраїлю і виконання у Христі Божого обітниці до нації. Це дає повну
історію служіння Ісуса, Його смерті і воскресіння. Нагірна проповідь, і
деякі найцінніші з притч Ісуса, що містяться в цьому Євангелії.
ВІДЗНАЧИТИ
Марка є найбільш раннім з Євангелій і містить багато навчань Петра.
Це Євангеліє представляє Ісуса як людину влади, сильної й активної
Сина Божого, свого апогею досягає, коли Петро робить його великим
визнанням: "Ти Христос».
ЛУКИ

Третє Євангеліє було написано «лікар коханий" супутником апостола
Павла. Тільки в Євангелії від Луки перебувають Magnificat, розповідь
про народження Іоанна Хрестителя, новорічна казка від пастухів,
притчі про милосердного самарянина, про загублену вівцю і про
блудного сина, і великі гімни-Глорія в Excelsis і Dimittis Навина. Ісус
представлений як жалісливий Спаситель, цілитель, спаситель і друг
слабких.
ДЖОН
Євангеліє від Іоанна було написано «учень, якого любив Ісус»,
говорить нам про те, хто був Ісус, і що Він є, те, що він завжди може
означати для тих, хто любить Його. Це Євангеліє містить більше інших
Євангеліях про історію Лазаря і Никодим і суду над Ісусом, розп'яття і
воскресіння, про учні Андрій, Пилип та Фома.
Діяння апостолів
Були написані автором Євангелія від Луки, є рахунок того, що учні
Ісуса зробив після Його воскресіння. Вона розповідає про ранньої
християнської церкви та її місіонерів, хрещення Корнилія, Рада в
Єрусалимі і про перетворення Павло та його поїздки в створенні
церкви і вчити. Діяння підкреслює, що церква керується постійно
Духом Святим.
Римлянам
Послання до Римлян було написано з Коринфа про AD58. Метою
цього листа є забезпечення активної підтримки з боку церкви в Римі
для своєї місіонерської програми. Павло підкреслює універсальність
людського гріха, але, що Бог рятує всіх людей через віру в Христа. Він
обговорює місце Ізраїлю в Божому плані спасіння і, як християни
повинні вести себе.
1-е Коринтян
Послання апостола Павла до Коринтян було написано від Ефеса про
AD57. Християнам Коринфа знайшли важко жити, як вони знають, що
вони повинні і питання Павлу про свої труднощі. У першу Коринтян

Павло відповість на їх запитання, вказує на те, що вони зробили
неправильно, і закликає їх зі своїм повідомленням. «Ти Христос».
2, коринтян
Другий Коринтян містить повідомлення Павла подяки і любові. Потім
він переходить до опису негаразди він постраждав під час проповіді
Євангелія Христового.
Галатів
Галатів написано в AD 57 або 58, напевно, з Антіохії, є наріжним
каменем християнської свободи. У Галатів Павло говорить про своє
перетворення і про те, як він твердо стояв на своєму переконанні, що
Христос був Спасителем людей у всьому світі, а не тільки тих, хто
спостерігав кожну деталь єврейського закону.
Ефесян
Ефесян було написано про AD 62, здається, спільний лист в церквах
Малої Азії. Пол представляє вічне мета Бога, щоб врятувати людей
через віру в Христа, «розділової стіни ворожості» між євреями і
неєвреями був розбитий через хрест Христовий. Павло звеличує нас
жити так, як гідно, істинні християни.
Филип'ян
Книга Филип'ян було написано в той час як Павло був у полоні в Римі.
Цей лист, прощальне послання Павла наповнюється вдячністю і
любов'ю до своєї Філіп друзі, церква, яка була, можливо, найдорожчий
для нього.
Колосян
Колосян було написано Павлом, коли він був у полоні в Римі, до
християн в Колосах в Малій Азії. Павло пише, щоб спонукати їх з
реальними правду ... що через Христа, вони мають вічну любов до
Бога.
Солунян
Солунян було написано Павлом з Коринфа про AD52. Ці дві літери є

найбільш ранніми письмовій так в Новому Завіті. Павло говорить
християнам ці яка осіб вони повинні бути, і що вони повинні виконувати
свій обов'язок з кожним днем, а не простоювати в очікуванні Другого
Пришестя.
Перший Тімоті
Тимофій був написаний апостолом свого друга Тимофія в Лістрі
говорити про умови, в церкві і описує кваліфікації та обов'язків
посадових осіб Церкви.
Другий Тімоті
Другий Тімоті містить прохання Павла, що Тимофій прийшов у Рим,
щоб побачити його.

TITUS
Ця книга спонукає Тита "щирого сина Павла в спільної віри", щоб
привести церква на острові Крит.
Филимон
Филимон є особистим листом, в якому закликає апостол Филимон
повернути побіжного раба, Онисима. Раб приїхав до Риму, де Павло
був у полоні, і були перетворені Павла.
ЄВРЕЇВ
Авторство Послання до євреїв вже давно обговорюється, ця книга
закликає співтовариство єврейських християнських, щоб не потрапити
назад в іудаїзм,
ДЖЕЙМС
Книга Джеймса була написана брат нашого Господа. Вона забезпечує
етичні інструкції для всіх євреїв, які стали християнами.
1 Петра
Ця книга була написана Петром у Римі між AD 64 і 67 християн, які

втекли в Малу Азію. Він закликає паломників, щоб мати надію і
мужність і вірити в силу Божу.
Друге Пітер
Ця книга була також написана Петром в середині першого століття. Він
попереджає про помилкові вчителів, які приїхали в ранньої церкви, і
закликає християн бути сміливі і терплячі.
Послання Іоанна
Перший JOHN
Вони були написані Джоном, який також писав святитель Іоанн
(Четвертого Євангелія і Одкровення). Ця книга свідчить про те, що Бог
є любов і що любов це випробування релігії.
Другий JOHN
Написана на "обраний леді і її діти", ймовірно, церква.
Третій JOHN
Третій Джон записується в "улюблений Гай"
Джуд
Джуд визначає його автора як "раб Ісуса Христа і брат Джеймс". Його
повідомлення було для християн, де єдність загрожує єретичного
вчення і де християнське доктринальних і моральних норм були
допитані.
ОДКРОВЕННЯ
Ця книга являє собою одкровення Ісуса Христа від Івана. Інша назва
"Апокаліпсис". Це єдина пророча книга Нового Завіту. Автор: Джон
одного з апостолів Христа, книга адресована сім християнських церков
у Малій Азії, члени якої переслідують римських чиновників. Зображень
і натяки Одкровення нам важко зрозуміти сьогодні, але і
переслідуваних членів з семи церков повідомлення Джона безумовно,
є одним надії, мужності і віри у важкі часи, він заявляє, що в день
Господа віруючим будете винагороджені.
Як вивчати Біблію
Біблія є великою книгою, яка коли-небудь була написана. У ній Сам

Бог говорить людям. Він живе, Живе Слово Боже. Це книга
божественних інструкцій. Це забезпечує комфорт в печалі, керівництво
в подиві, поради для нашої проблеми, догану за гріхи наші, і щодня
натхнення для наших побажань.
В Біблії це не просто одна книга. Це ціла бібліотека книг, що
охоплюють весь спектр літератури. Вона включає в себе історію,
поезія, драма, біографія, пророцтва, філософія, наука і надихаюче
читання. Не дивно, що всі або частину Біблії була переведена на
більш ніж 1200 мов і з кожним роком все екземпляри Біблії продаються
в порівнянні з іншими одним книгам.
Біблія говорить нам, звідки ми прийшли, де ми знаходимося і куди ми
йдемо. Чому ми тут і як ми можемо знати правду.
Біблія говорить нам про Бога істини, пояснює походження людини,
вказує на єдиний шлях до спасіння і вічного життя, і пояснюється
віковою проблеми гріха і страждань.
Великий темою всієї Біблії Господь Ісус Христос і Його справу
спокутування людства. Людина і робота Ісуса Христа і обіцяв,
пророкував і зображений на типи і символи Старого Завіту. У всіх Його
істини і краси, Господа Ісуса Христа розкривається в Євангелії, і
повний сенс його життя. Його смерть і Його воскресіння описані в
посланнях Його славного пришестя на цю землю в майбутньому
безпомилково передбачив в книзі Об'явлення.
Велика мета написане Слово Боже, Біблія є виявлення живе Слово
Бога, Господа Ісуса Христа ..
Коли ми читаємо Біблію і вивчати її ми побачимо, що
(1) Біблія засуджених гріха
(2) Біблія, очищує нас від гріха
(3) Біблія дає нам сили
(4) Біблія вчить нас, що ми повинні зробити
(5) Біблія дає нам з мечем над гріхом
(6) Біблія робить наше життя плідної
(7), Біблія дає нам силу, щоб молитися
Вам не потрібно цілу бібліотеку книг для вивчення Біблії. Біблія є
повним книги і багато вивчення і молитви в Біблії ви будете рости в
Господі, і бачимо, що Ісус Христос живий і існує, щоб допомогти вам у

всьому.
Особисте вивчення Біблії
Є багато способів для вивчення Біблії. Можна мати особистий час,
коли ви одні й медитувати і читати і молитися. На цей раз добре, коли
у вас є час, щоб побути на самоті. Завжди час, щоб побути наодинці і
читати Слово Боже.
Завжди починайте ваш читання Біблії з молитви, закликаючи Святого
Духа, щоб бути вашим гідом, коли ви читаєте Писання.
Коли ви вперше почали читати Біблію в якості нового християнського
це завжди добре, щоб почати в Новому Завіті, і Сент-Джон є одним з
кращих. Ця книга охоплює життя Ісуса, і ви дізнаєтеся, хто такий Ісус
Христос і чому він прийшов на землю.
При читанні краще час від часу читати одну главу, а потім повернутися
і прочитати її ще раз. Моліться і просіть Господа, щоб відкрити його
слово для вас. Ви побачите, що кожен раз, коли ви читали Слово Боже
новий вірш може вискочити на тебе, і він буде говорити з вами.
Як читати Біблію просити Господа, щоб розкрити Його слово до вас.
Якщо ви можете запам'ятовувати уривки це теж добре. Всі Слова, які
ви прочитали залишиться в вас, і ви побачите, що з різних приводів,
що писання ви читали вийде з уст ваших, як ви говорите, щоб
заохочувати інших. Бог живий, і коли Його слова говорять це буде
приносити результати.
Коли ви читаєте в особистій відданості тримати ноутбук поряд з вами у
всі часи і записувати різні проходи, які виділяються для вас.
Пам'ятайте, що ви готуєтеся, щоб допомогти іншим, і вся ця
інформація буде корисною для вас у майбутньому.
Завжди дотримуйтесь Слово Боже. Багато разів я прошу Господа, щоб
очистити мене від гріха і відкрити мені гріхи, які я, можливо, і не знати.
Коли ви будете читати Слово Боже ви побачите, що, можливо, думка,
що ви робите, це не так і засудження прийде в ваше серце. Просіть
Господа пробачити вас і пишуть, що Писання до вас виросли, що
через слово, яке ви щойно прочитали.
У ці тихі моменти, витрачений на читання Слова Божого ви побачите,
що світ прийде в ваше серце, і сльози, можливо, навіть випливати з
очей, як ви бачите слово стало реальним для вас.

Ваше серце буде сповнене любові Бога до інших, і ви хочете
поділитися багато речей, які ви читали. Не турбуйтеся, якщо ви
намагаєтеся розповісти іншим про те, що ви читали. Багато хто не
розуміють тебе, тому що вони не пережили те, що у вас є. Але, все
одно любимо їх і молитися за них.
При читанні Біблії думати про ситуацію, що вона була написана. Крім
того, буде потрібно час, щоб подивитися, хто написав це, навіщо це
було написано і те, що урок тут, щоб дізнатися від нього.
Не варто занадто прагнуть тримати читання, але не поспішайте, і
вивчати Святе Письмо. Ви навчаєтеся в тому, як жити по-новому тепер
у Христі і, як допомогти іншим, щоб служити Богу.
Ви будете насолоджуватися цим тихі моменти, які ви тільки читання.
Це час, проведений тільки що з вами і Господом. Читайте, моліться і
просто сидіти у Його ніг і розслабитися і дозволити Йому говорити з
вами теж.

Біблії Дослідницька група
Цей час вивчення Біблії, що можна зробити з сім'єю або друзями. Ви
можете зібрати в вашому домі чи хтось інший. Ви можете піти в парк і
все приєднатися до читання.
Завжди молитися в першу чергу при відкритті цього часу спілкування.
Запросити Святого Духа присутній і відкрити очі кожного з них до
істини Євангелія.
Потім перейти до читання Священних Писань. Кожен з них може
зайняти чергу, як ви йдете по всіх або може бути один головний
людина, яка зробить все читання. Але обов'язково переконайтеся, що,
коли ви читаєте ви не поспішайте, щоб розмірковувати над словами,
які ви читаєте.
Коли Письмо було прочитано це може бути час для розмов про неї,
або ставити питання про неї. Не потрапляють у важкі аргументи про
те, що одна людина вважає, і інша може вірити. Це час, коли повинна
бути тиша і благоговіння, і завжди переконайтеся, що на цей раз не
сприймаються за тим, хто тільки хоче зробити вся розмова.

Пам'ятайте, що ви є, щоб прославити Бога і Йому одному. Все, що
потрібно зробити, щоб і хороші зв'язки. Біблія каже, що, коли є два або
три разом зустрічі, що він знаходиться в центрі. Святий Дух є з вами і
не повинно бути благоговіння перед Ним.
Це завжди краще, щоб хтось у групі або сім'ї, яка знає, що Слово Боже
і допоможуть пояснити деякі з питань, які можуть виникнути. Якщо
виникає питання, не намагайтеся відповісти, якщо ви не впевнені у
відповіді. Краще почекати і поговорити з кимось про це і привести
відповідь на наступний сім'ї чи дружби дослідження. Ось де ноутбук
буде зручно, як ви можете записати в Писанні і питання для легкого
доступу.
Завжди пам'ятайте, що Біблія була написана багато років тому, і там
можуть бути деякі речі в ньому, що відноситься тільки, що цей час.
Але, як я сказав, що завжди краще запитати тих, хто має більше знань
про ці речі і не складають свої власні ідеї про те, що ви думаєте, це
може означати.
Це завжди добре, щоб молитися ...
Молитва дає вам спілкування з Господом, перш ніж почати читати і
після завершення. Це тихе час молитви дуже важливі і завжди повинно
бути зроблено.
Це все одно, коли ви знаходитесь у відносинах з дружиною або
чоловіком. Якщо ви не спілкуватися не буде знати, що думає інший, і в
результаті не було б жодних відносин. Так що беріть ці особливі
моменти і проводити їх в спілкування з Господом, перед читанням
Біблії і після нього.
Бог хоче, щоб говорити з Ним. Пам'ятайте, що він любить вас так
сильно це не має значення, що ви зробили чи, якщо ви робите
помилки. Він любить вас. Він хоче, щоб говорити з Ним і сказати йому,
що ви відчуваєте. Він хоче, щоб сказати Йому, якщо ви боляче і сумно.
Поговоріть з ним, не соромно, і думаю, ви можете звертатися з речами
на себе, він не хоче, щоб це було саме так.
Коли ми вперше прийшли до Христа ми не розуміємо, все це і,
можливо, думають, що ми Його турбує, тому ми намагаємося
працювати речі самі, а потім ми впадайте у відчай. Він чекає, щоб

прислухатися до нас і допомогти нам.
Біблія свою книгу, щоб допомогти вам зрозуміти Його любов до вас, і
як Він хоче, щоб привести вас на цьому шляху життя і доставити Вас
додому, щоб бути з Ним.
Життя часом може бути важка боротьба, і коли ми даємо життя Христу
і стати частиною його сім'ї ми повинні мати Біблію з нами, щоб
допомогти нам зрозуміти, що Ісус Христос з нами, і буде там, щоб
допомогти нам вести війни наші .
Пам'ятайте, що ви перебуваєте на новий шлях у житті зараз, і це буде
дуже цікаво. Ви знайдете багато поворотів на дорозі, але ви також
знайдете багато щасливих часів, що ви не очікуєте.
Одна річ, ви повинні пам'ятати, що все, що відбувається у вашому
житті вже бачили Бога, і Він знає, що все, що відбувається з вами
принесе користь вам в деякому роді.
Моє життя було сповнене злетів і падінь, і я виявив, що всі ці часи сліз
і цікаво, що станеться в моєму житті навчив мене, що Бог живий, і що
Бог любить мене, незалежно від того, що я зробив.
Повний здачі своє життя Ісусу Христу і Його воля єдиний спосіб
принести щастя і мир.
Біблія скажу вам, що Його воля. Часто я чув, як люди кажуть: "Я не
знаю, що Воля Бога для мого життя", і я часто думаю, що вони
означають. Божої волі для вашого життя в Біблії.
Дотримуйтесь Священні Писання і молитися за мудрість. Бог приведе
вас багато місця, і ви побачите багато речей відбуваються у вашому
житті і як з роками ви будете оглядатися на своє життя і знаю, що Ісус
Христос живий і йшов поруч з тобою весь час. Коли є гарні часи він
там. Там, де є погані часи він там.
У вас є друг, який знаходиться ближче, ніж брат і Біблію розповість
вам все про це.
Це найкраща книга, яку ви коли-небудь читали.

Випробування буде супроводжувати цю книгу.
Після завершення відповіді прохання направити роботу:
Преподобний Енн Скіннер
Маяк / Ханна будинок
МПО Box 2813
Ніагарський водоспад, Нью-Йорк
14302
Він буде відзначений і повернувся до вас.
Коли ви відправляєте тест зверніться до наступного уроку, щоб
слідувати.
Нехай Бог благословить вас багато, як ви вивчати Його Слово і
вчитися в Нього.

