
 578 

 انیثسفر  پر نظر 
 مباحثہ گائیڈ
 باب کی دہرائی

خیالات کو تحریک دینے والے اِس حصے میں 
سوالات، اِس انداز میں ترتیب دیئے گئے ہیں کہ آپ کو 
صحائف کے سفر )مطالعہ( میں زیادہ سے زیادہ فائدہ 
حاصل کرنے میں مدد مل سکے۔ کیا آپ انبیا کے خاص 
 پیغام پر ایمان پیغام کو سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اُس
رکھتے ہیں؟ کیا آپ دوسروں کو خدا کی کہانی سنانے کے 
لئے تیار ہیں؟ اِس حتمی حصے کے ذریعے سوچ بچار 
کرنے سے آپ اِن سوالات کے جوابات وضاحت اور اعتماد 
 کے ساتھ دینے کے قابل ہو سکتے ہیں۔
آپ کو باب کی دُہرائی کے اِن سوالات کی فوٹو  
 دوستوں، دی  ہے۔ یہ شخصی یاآزاکی کاپی کروانے 
، لوگوں، گھروں یا خط و چھوٹے گروپوں، کلاس روموں
 کتابت میں اِستعمال کئے جا سکتے ہیں۔
 
"اے خدا! مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان ۔۔۔ اور مجھ کو 
 ۔ (24ابدی راہ میں لے چل'' داؤد  نبی )زبور 139 : 23۔

 سچائی کو خرید لو 1۔
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 کی موجودگی میں کیا سچ کو 0 مذاہب0،00دُنیا میں 1 1۔
جھوٹ سے الگ کرنا ممکن ہے؟ اپنی ذاتی رائے پیش 
 (_کریں۔ )صفحہ
تاریخ میں بائبل ہمیشہ ترجمہ کی ہوئی سب سے  2۔
زیادہ فروخت ہونے والی کتاب ہے۔ آپ کے خیال میں یہ 
 ( تا __کیوں ہر دِل عزیز ہے؟ )صفحہ 
ں جن میں کے تین حوالہ جات بتائیمجید قرآن  3۔
 (_بائبل کے صحائف کا ذکر ہو۔ )صفحہ 
کسی پر قابلِ اعتماد بھروسا کرنے کے لئے اُس  4۔
کے متعلق کیا جاننے کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ کو خدا پر 
بھروسا کرنے کے لئے اُس کے متعلق کیا جاننے کی 
 (_ضرورت ہے؟ )صفحہ 
یقین کے ساتھ یہ جانا جا سکتا ہے کہ ہم کیا  5۔
ہاں گزاریں گے؟ وضاحت سے جواب دیں۔ ابدیت ک
 ( _تا_)صحفہ

 اپنے الفاظ میں
 : 23 کی وضاحت کریں۔ "سچائی کو مول لے امثال 23

اور اُسے بیچ نہ ڈال۔ حکمت اور تربیت اور فہم کو 
  )صحفہ_،_ (بھی۔''

 کاوٹوں پر غالب آنار2۔ 
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"تم دیکھتے ہو لیکن سمجھتے نہیں'' شیرلک  1۔
سے  (Dr.Watson)ن ٹس نے ڈاکٹر وا(Sherlock Holmes)ہالمز 
 (صفحہ _ "دیکھنے اور سمجھنے میں کیا فرق ہے؟ )۔کہا
لوگوں کی معذرتوں کی تین اچھے پڑھے لکھے  2۔
فروخت زیادہ فہرست بنائیں جنہوں نے دُنیا کی سب سے 
ہونے والی کتاب کو سمجھنے کے لئے وقت صرف نہ 
یں درست ہیں؟ کیا ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے  کہ وہ معذرت
 (صفحہ _ تا_)
کیا کسی کے شرمناک اندازِ زندگی کے باعث  3۔
بائبل کے پیغام کو ٹھکرانا عقل مندی ہے جو اُس پر 
 ۔ایمان رکھنے کا دعوی کرتا ہو؟ اپنی حالت واضح کریں
 (صفحہ _ تا _)
ایسے تین راہنما اُصول بتائیں جو بائبل کو  4۔
 )صفحہ _(۔سمجھنے میں مددگار ہوں
 وجوہات بیان کریں کہ بائبل پرانے اور  ایک یا دو ۔5
 (صفحہ _تا_) ۔نئے عہدناموں پر کیوں مشتمل ہے

 اپنے الفاظ میں
ہوسیع 4:6 کی وضاحت کریں۔ "میرے لوگ عدمِ معرفت 

 )صفحہ _( "۔سے ہلاک ہوئے

تحریف شدہ یا اصل حالت میں 3۔ 
 محفوظ
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کے مطابق خدا نے کس مقصد کے تحت مجید قرآن  1۔
بائبل کے صحائف )توریت، زبور، اِنجیل( انسان پر ظاہر 
 (صفحہ _کئے؟ )
خیالات کو تحریک دینے والے تین سوالات کیا  2۔
ہیں جو آپ کسی ایسے شخص سے پوچھ سکتے ہیں جو 
صفحہ  کرتا ہو کہ بائبل جھوٹ کہتی رہی ہے؟ )'یہ دعوی
 (_تا_
ئبل کو تاریخ کی بہترین بہت سے عالم با 3۔
 سے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ اِتفاق  کے طوردستاویز 
 (صفحہ _تا_کرتے ہیں؟ اپنی کیفیت واضح کریں۔ )
بائبل کے اصلی مسودہ اور ترجمے میں کیا فرق  4۔
 (صفحہ _تا_ہے؟ )
دو یا تین حقیقی وجوہات بیان کریں جن کی بنا پر  5۔
 (صفحہ _تا_لوگ بائبل کو نظرانداز کرتے ہیں۔ )

  الفاظ میںاپنے
16: 31 کی وضاحت کریں۔ "اُس نے اُس سے کہا جب لوقا  
 تو اگر مُردوں میں  اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے'وہ موسی
 ''۔ گےجی اُٹھے تو اُس کی بھی نہ مانیںسے کوئی 
 )صفحہ _تا_(
 

  بائبل مقدّسسائنس اور 4۔ 
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 بتائیں جن کا ذِکر ہزاروں سال ایسے تین حقائق  1۔
وجودہ صدی میں جدید سائنس قبل بائبل میں ہوا اور اب م
 (صفحہ _تا_) ۔نے اُن کی تصدیق کی ہو
کیا بائبل اندھے ایمان یا عقلی ایمان کا تقاضا  2۔
 (صفحہ _تا_) ۔کرتی ہے؟ وضاحت سے جواب دیں
تاریخ اور آثارِ قدیمہ نے بائبل کی صداقت کی               3۔
 (صفحہ_تا_تصدیق کیسے کی؟ )
: 23 میں کن قرآنی چیلنجز کا ذکر ہے؟ وضاحت 4۔               سورہ 2
 (صفحہ_تا_کریں۔ )
کیا سائنس، آثارِ قدیمہ اور شاعری خود بخود وثوق  5۔
سے یہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ "کتابِ مقدس'' خدا کا 
 (صفحہ_تا_) ۔اِلہامی کلام ہے؟ اپنا دفاع کریں

 اپنے الفاظ میں
 جب مَیں  "تُو کہاں تھا۔ایوب 38: 4 کی وضاحت کریں 
 ''۔تُو دانش مند ہے تو بتا؟ نے زمین کی بُنیاد ڈالی
 (صفحہ _)

 خدا کے دستخط5۔ 
سکتے ہیں کہ ماضی، حال اور کیا ہم اعتماد کر  1۔
کے لئے بائبل نے بالکل دُرست بتایا ہے؟ مستقل 
 (_ ،صفحہ_تا_ وضاحت کریں۔ )
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بائبل کی پیش گوئیوں اور جادو گروں، افسون گروں،  2۔
نجوم رکھنے والوں، غائب کا علم رکھنے والوں کی علمِ 
 (صفحہ_پیش گوئیوں میں کیا فرق ہے؟ )
بائبل کی کوئی ایک نبوت بتائیں جس کے  3۔
 ۔پورا ہونے کی تصدیق دُنیاوی تاریخ کرتی ہو
 (صفحہ_تا_)
 (صفحہ _بائبل میں نبوت کا مقصد کیا ہے؟ ) 4۔
ہوئی؟ "خدا کی نشانی'' والی نبوت کس طرح پوری  5۔
 (، _تا_صفحہ _تا_)

 اپنے الفاظ میں
 "اَب مَیں اُس کے ہونے ۔یوحنا 13: 19 کی وضاحت کریں 
تائے دیتا ہوں تاکہ جب ہو جائے تو جسے پہلے تم کو 
 (صفحہ_) ''۔تم ایمان لاؤ کہ مَیں وہی ہوں

 مُستحکم گواہ6۔ 
آپ کی رائے میں سچ کو ثابت کرنے کے لئے  1۔
 (صفحہ _امی کیوں ہے؟ )گواہی ناککی می دایک آ
2۔                     پوری دُنیا میں ہر کہیں خدا کے متعلق کون سی دو 
 (صفحہ _)گواہیاں دی گئی ہیں؟
دس لوگوں کے نام بتائیں جن کو خدا نے اِنسان  3۔
 ۔کے لئے خدا کا پیغام لکھنے کے لئے استعمال کیا
 (صفحہ _)
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 جا سکتا کسی گواہی کی سچائی کو کیسے آزمایا 4۔
 (صفحہ _ہے؟ )
ہم سچے اور جھوٹے نبی میں فرق کیسے نکال  5۔
 (صفحہ _تا_سکتے ہیں؟ )

 اپنے الفاظ میں
 "جھوٹے نبیوں ۔ اظہار خیال کریںپر  متی 7: 15۔17

سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں 
آتے ہیں، مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیئے ہیں۔ 
ے تم اُن کو پہچان لو گے۔ کیا جھاڑیوں اُن کے پھلوں س
سے انگور یا اُونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اِسی 
طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور بُرا درخت بُرا 
 (صفحہ _) "۔پھل لاتا ہے

 بُنیاد 7۔
 پہاڑی وعظ میں عقل مند اور بے  کےمسیح یسوع  1۔
مارت بنانے اور ایمان وقوف آدمی کے درمیان کیا فرق ہے؟ ع
لانے کے لۓ مضبوط بنیادوں کی ضرورت کیوں ہے؟ 
  (صفحہ_تا_)
پیدائش کی کتاب )بامعنی اِبتدا( زندگی کے  2۔
بڑے بھیدوں کے جوابات مہیا کرتی ہے۔ زندگی کے چند 
 (صفحہ _بڑے بڑے سوالات کیا ہیں؟ )
جب ہم کہانی سناتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے  3۔
  ہیں؟ کیوں؟
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 (صفحہ_)
کی منکشف )ظاہری( سچائی کا موازنہ نباتات اور  خدا  4۔
زیرِ تکمیل چیزوں کے ساتھ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ 
 (صفحہ_تا_)
مصنف کے دوست نے لبنان میں ایک بار بائبل  5۔
 (صفحہ _کا مطالعہ کرنے سے کیا دریافت کیا؟ )

 اپنے الفاظ میں
ان کو یسعیاہ 55: 9 میں کئے گئے خدا کے اعل 
 "کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے ۔بیان کریں
اُسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے 
 (صفحہ _) ''۔خیالوں سے بلند ہیں
 
 
 

 خدا کس کی مانند ہے8۔ 
آپ کے خیال میں کیا خدا اپنی کتاب کے پہلے  1۔
باب میں اپنی ہستی کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں 
 (صفحہ_تا_رتا؟ )ک
فرشتے کیا ہیں اور اُنہیں کیوں خلق کیا گیا ہے؟  2۔
 (صفحہ _)
 جبکہ وہ ایک وقت میں ،خدا واحد کیسے ہو سکتا ہے 3۔
 (صفحہ_تا_ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے؟ )
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4۔    ہمارے لئے خدا کی شخصیت اور کردار کو سمجھنا کیوں 
 ضروری ہے؟ 
 (صفحہ _)
کریں جن کا مظاہرہ اُس نے خدا کے 6 خصائل بیان  5۔
 ( کیا اُن 6 میں صفحہ_تا_تخلیق کے ایام میں کیا۔ )
سے ایک ایسا ہے جس کے لئے آج آپ خصوصاً شکرگزار 
 ہیں؟ کیوں؟

 اپنے الفاظ میں
 "کیونکہ اُس نے فرمایا ۔زبور 33: 9 کی وضاحت کریں 
 (صفحہ _) ''۔اور ہو گیا۔ اُس نے حکم دیا اور واقع ہوا

 ل ہستیبے مثا۔ 9
پیدائش کے پہلے باب میں خدا جو واحد ہے وہ اپنا  1۔
'' آپ اِس کی وضاحت ۔ "ہمیں'' اور "ہم:تعارف جمع میں کرواتا ہے
 (صفحہ_تا_بہتر طور پر کیسے کریں گے؟ )
کیا تثلیثی وحدت روزمرہ زندگی سے ہمارے خالق  2۔
کی مرکب فطرت کو سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے؟ 
 (صفحہ_تا_) ۔یںوضاحت کر
 نہیں معانیکون سے اِصطلاح "خدا کا بیٹا''  3۔
 (صفحہ_تا_رکھتی؟ )
تین حوالہ جات بیان کریں جو روح القدس کے بارے  4۔
 (صفحہ_تا_) ۔میں اِنکشاف کرتے ہوں
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ر ہ خدا کی تفسیر، مشہوبائبل میں بیان کرد 5۔
 نظریہ "خدا ناقابلِ فہم قوت'' سے کس طرح مختلف ہے؟
 تا_()صفحہ_

 اپنے الفاظ میں
 "اور وہ جو تیرا نام جانتے ۔ 9: 10 کی وضاحت کریں زبور 
ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تُو نے 
  )صفحہ_("اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے۔

 خاص الخاص مخلوق ۔10
پہلا مرد اور پہلی عورت کو خدا کی شبیہ پر خلق کیا  1۔
ں کے نام بیان کریں جو وثوق سے گیا تھا۔ تین اِنسانو
 (صفحہ_تا_یہ کہتے ہیں۔ )
خدا نے کس مادے سے آسمان اور زمین کو بنایا؟ اُس  2۔
 (صفحہ _نے پہلا انسان کس چیز سے بنایا؟ )
خدا کے دو عظیم مقاصد بیان کریں جن کے تحت اُس  3۔
 (_ تا_ ،صفحہ_) ۔نے اِںسانوں کو بنایا
کم کو  جنہوں نے عورت  کیا تھیںحرکاتدو بنیادی  4۔
تر  کر دیا اور بنی نوع انسان کے بارے میں خدا کے 
 (صفحہ _منصوبے کی مخالفت ٹھہریں۔ )
 (صفحہ _تخلیق کے سات دنوں سے کیا مراد ہے؟ ) 5۔

 اپنے الفاظ میں
 "اور غلام ابد تک گھر ۔یوحنا 8: 35 کی وضاحت کریں 
 (_  بیٹا ابد تک رہتا ہے۔'' )صفحہ،میں نہیں رہتا
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 گناہ کا داخلہ 11۔
خدا نے جو بھی بنایا بہت اچھا تھا۔ پھر شیطان  1۔
 (صفحہ_تا_اور گناہ کہاں سے آئے گا؟ )
خدا کے نبیوں نے گناہ کی تفسیریں بڑے  2۔
واضح انداز میں پیش کی ہیں۔ اُن تفسیروں میں سے ایک 
کا حوالہ دے کر اپنی شخصی کہانی کے ساتھ تشریح 
 (صفحہ_تا_) ۔کریں
بائبل میں دوزخ کی تصویر پیش کرنے کے  3۔
صفحہ لئے کون سے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں؟ )
_) 
شیطان کے مقاصد میں سے ایک کون سا ہے؟  4۔
 (صفحہ_تا_)
خداوند نے کیا کہا کہ اگر اِنسان نیک و بد کی پہچان  5۔
کے درخت کے پھل میں سے کھائے تو کیا ہو گا؟ 
  کیا ہو گا؟  کہا( شیطان نے کیا کہصفحہ_)
 (صفحہ_)

 اپنے الفاظ میں
 "تُو اِس بات پر ایمان ۔                           یعقوب 2: 19 کی وضاحت کریں
رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین 
 (صفحہ _) ''۔بھی ایمان رکھتے اور تھرتھراتے ہیں



 589 

 گناہ اور موت کا قانون ۔12
 سا کلام بہتر طور پر کرتا ہے؟ موت کا ذکر کون 1۔
ٹوٹی ہوئی شاخ اِس کی تشریح کیسے کرتی ہے؟ 
 (صفحہ _)
خدا نے آدم سے کہا "جس روز تُو نے اُس میں سے  2۔
کھایا تُو مرا'' )پیدائش 2: 17(۔ منع کئے ہوئے پھل میں 
 (_ ،صفحہ_سے کھا کر آدم کس طرح مرا؟ )
میں کیسے آپ کے خاندان  اور آدم کے گناہ نے آپ  3۔
 اثر کیا؟ 
 (صفحہ_تا_)
موت کی تین اقسام کے نام بتائیں جو آدم کے ایک  4۔
گناہ کے نتیجے میں پھیلیں۔ موت کی کون سی قسم 
 (صفحہ _تا_زیادہ خوف ناک ہے؟ )
صفحہ گناہ شرمندگی کو کس طرح جنم دیتا ہے؟ ) 5۔
 (_تا_

 اپنے الفاظ میں
ر موت کی حزقی ایل 18: 20 میں بیان کردہ گناہ او 
 "جو جان گناہ کرے گی وہی مرے ۔شریعت کی وضاحت کریں
 (صفحہ _) ''۔گی

 رحم اور عدل ۔13
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کر سکتا ہے جو خدا نہیں کر اِنسان ایسا کون سا کام  1۔
 (صفحہ _سکتا؟ )
ایک تصوراتی عدالت کے کمرے میں جج کے رحم  2۔
 (صفحہ _تا_نے اِنصاف کے ساتھ کیا تضاد کیا؟ )
ھانے کے لئے اِنصاف کو نظر انداز کیوں خدا رحم دک 3۔
 (صفحہ _تا_نہیں کر سکتا؟ )
خدا نے آدم اور حوا سے کیوں پوچھا جبکہ وہ پہلے  4۔
 (صفحہ _ہی جانتا تھا کہ اُنہوں نے کیا کیا ہے؟ )
خدا نے پوری نسلِ انسانی کے گناہ اور موت میں  5۔
 (صفحہ _تا_گرنے کا ذمہ دار آدم کو کیوں ٹھہرایا؟ )

 پنے الفاظ میںا
 "صداقت اور عدل تیرے ۔زبور 89: 14 کی وضاحت کریں 
تخت کی بنیاد ہیں۔ شفقت اور وفاداری تیرے آگے آگے 
 (صفحہ _) ''۔چلتی ہیں

 لعنت ۔14
"سانپ'' سے کیا مراد ہے؟ اور خدا نے اُسے لعنتی  1۔
 کیوں ٹھہرایا؟ 
 (صفحہ_تا_)
 میں طلاحاِص اِس مراد کون ہے؟"عورت کی نسل'' سے  2۔
 (صفحہ _انوکھی بات کون سی ہے؟ )
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چند طریقوں کے نام بتائیں جن کے ذریعے  3۔
صفحہ ) ۔تی ہےوہ لعنت )مصیبت( ہماری دُنیا پر اثر انداز 
 (_تا_
 خدا کی خالص تخلیق کا کیا مایوسی، دکھ اور موت  4۔
 (صفحہ _تا_) ۔حصہ ہیں؟ وضاحت کریں
وس کرنے لگے اور آدم اور حوا گناہ کے بعد شرم محس 5۔
اُنہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لئے اِنجیر کے 
خدا نے اُن کی کوشش کو کیا پتوں کی لُنگیاں بنائیں۔ 
 چھپانے کے لئے کیا شرم کو کی منظور کیا؟ خدا نے اُن 
 (صفحہ _مہیا کیا؟ )

 اپنے الفاظ میں
"فضل'' کے معنی کی وضاحت کریں جس کا ذِکر  
ے۔ "اور خداوند خدا نے آدم اور اُس کی بیوی پیدائش 3: 21 میں ہ
 ''۔کے واسطے چمڑے کے کُرتے بنا کر اُن کو پہنائے
 (صفحہ _تا_)

 دُہری مشکل ۔15
 نہایت اہمہمارا  اپنے لئے خود کوئی فیصلہ کرنا  1۔
 )صفحہ _(کیوں ہے؟ 
کیوں نہایت اہم    خدا کو اپنے انداز سے دیکھنااہمار 2۔
 )صفحہ _تا_(ہے؟ 
عمل ں پر پورا پورا  پ دس احکام میں سے کتنوآ 3۔
 کرتے ہیں؟ 
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 (صفحہ _تا_)
تے تشریح کے لئے ایک آئینہ استعمال کر 4۔
 )صفحہ ۔ہوئے دس احکام کا بُنیادی مقصد بیان کریں
 _تا_(
'' کیا ہے؟ مشکلخدا کی نظر میں اِنسان کی "دوہری  5۔
 (صفحہ _)

 اپنے الفاظ میں
 "کیونکہ جس نے ۔ںیعقوب 2: 10 کی وضاحت کری 
ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب 
  ''۔ قصوروار ٹھہرامیںباتوں 
 (صفحہ_)

 عورت کی نسل ۔16
یہ کیوں ضروری تھا کہ مسیح مرد سے نہیں بلکہ  1۔
 عورت سے پیدا ہو؟
 (صفحہ _تا_)
وضاحت کریں کہ کلامِ مقدس مسیح کو "پچھلا آدم''  2۔
 (صفحہ _می" کیوں کہتا ہے؟ )"دوسرا آد
آنے والے مسیح کی بابت کی گئی نبوتوں میں  3۔
اور  صفحہ  صفحہ_) ۔سے کم از کم 5 نشانیاں بتائیں
 ۔( بھی دیکھ سکتے ہیں_تا_
جبرائیل نے مریم کو بتایا کہ اُس کے بیٹے کو  4۔
"خدا کا بیٹا" کہا جائے گا۔ دوبارہ پڑھیں لوقا 1: 26 ۔ 37 
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 پر نظرثانی کریں )باب صفحہ_ اور _ حہ_(۔ صف)صفحہ 
9( اور پھر مختصر وضاحت کریں کہ یسوع خدا کا بیٹا 
 ۔کہلاتا ہے کیوں
  )صفحہ _(نی کیا ہیں؟ا"یسوع'' نام کے لفظی مع 5۔

 اپنے الفاظ میں
 "مگر فرشتہ نے اُن ۔لوقا 2: 10۔11 کی وضاحت کریں 
 مَیں تمہیں بڑی خوشی کی وسے کہا ڈرو مت کیونکہ دیکھ
بشارت دیتا ہوں جو ساری اُمت کے واسطے ہو گی کہ آج داؤد 
کے شہر میں تمہارے لئے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی 
 (صفحہ _تا_) ''۔مسیح خداوند

 یہ کون ہے؟ ۔17
سے کیسے مختلف  دوسرے انسانوں  مسیحِ موعود 1۔
 (صفحہ _تا_تھا؟ )
یسوع کو سنگسار کرنے یہودی مذہبی راہنماؤں نے  2۔
 کی کوشش کیوں کی؟
 (۔_، _،صفحہ _)
کیا آپ اُن سے اِتفاق کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں  3۔
 کیوں یا کیوں ؟کہ یسوع "نبی سے بڑھ کر نہیں تھا''
 (_،صفحہ _نہیں؟ )
اپنے کاموں سے یسوع نے اپنی باتوں کو  4۔
 ؟ کیسے دُرست ثابت کیا
 (صفحہ_)
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ہیں کہ بدروحوں نے یسوع کیا آپ اِتفاق کرتے  5۔
کی اِس قدر عزت کر دکھائی جس قدر مذہبی راہنماؤں نے نہ کی۔ 
 (صفحہ _تا_) اپنی دلیل کو ثابت کریں۔

 اپنے الفاظ میں
متی 22: 42 میں یسوع کے سوال کا جواب دیں۔ "تم  
؟ "مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو؟ وہ کس کا بیٹا ہے
 (صفحہ _تا_)

 صوبہخدا کا ازلی من۔ 18
 (صفحہ _آپ نبیوں سے افضل کس طرح ہیں؟ ) 1۔
آپ ایک بچے کو کسی چیز یا شخص کی "بحالی''  2۔
 (صفحہ _تا_نی کیسے بتائیں گے؟ )اکے مع
ں داؤد نبی نے دو ایسے واقعات کے نام بتائیں جہا 3۔
 (صفحہ _ گوئی کی ہو۔ )مسیح کے متعلق پیش
ی سبق  )وولف( کی مثال سے کون سا ضرورWolofہم  4۔
سیکھتے ہیں؟ "ایک انڈے کو پتھر  سے نہیں ٹکرانا 
 (صفحہ _) "۔چاہئے
پطرس خدا کے بحالی کے منصوبے میں سے  5۔
 ( صفحہ _تا_کس حصے کو نہ سمجھ سکا؟ )

 اپنے الفاظ میں
 "لیکن جب وقت ۔گلتیوں 4:4 ،5 کی وضاحت کریں 
پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت 
اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ تاکہ شریعت ا ہوا سے پید
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کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک 
 (صفحہ _) ''۔ہونے کا درجہ ملے

 ۔قربانی کا قانون19
آدم اور حوا کو پہلے بچے کی پیدائش کے کچھ ہی  1۔
عرصے بعد کس ناخوش گوار حقیقت کا سامنا کرنا پڑا؟ 
 (صفحہ _تا_)
 بڑی وجوہات بیان کریں جن کی بنا پر خدا نے دو 2۔
اور اُس کے نذرانے کو قبول کیا۔ دو بڑی )ہابیل( ہابل 
اور )قابیل( وجوہات بیان کریں جن کی بنا پر خدا نے کائن 
 (صفحہ _تا_اُس کے نذرانے کو قبول نہ کیا۔ )
کیا آپ اپنے گناہوں کو مٹانے کے لئے کچھ کر  3۔
نیک اعمال سے گناہوں کا کفارہ  اور عبادات سکتے ہیں؟ 
 (صفحہ _ممکن کیوں نہیں ہے؟ )
ر گناہ کی سزا دیتا ہے۔ کیا خدا کے پاس کوئی ہخدا  4۔
ایسا راستہ تھا جس کے ذریعے وہ سزا دیئے بغیر سزا کا 
 (صفحہ _تا_) عمل پورا کر لیتا؟
وضاحت کریں کہ قربانی کی شریعت گناہ اور موت  5۔
 (صفحہ _تا_ کیسے ہے؟ )فتح کی شریعت""کے لئے 

 اپنے الفاظ میں
 : 11 کے مطابق 17اور  احبار  "کفارہ" کی تشریح کریں  
 ۔سے خدا کی گفتگو کی وضاحت کریںنبی  'موسی
مذبح پر نے  میں ہے اور مَیں ن"کیونکہ جسم کی جان خو
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تمہاری جانوں کے کفارہ کے لئے اُسے تم کو دیا ہے کہ 
 کفارہ ہو کیونکہ جان اُس سے تمہاری جانوں کے لئے
  "۔رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے
 (صفحہ _تا_)

 ۔ایک عظیم قربانی20
وم بنانے اور اُس کی قکو ایک عظیم خدا نے ابرہام  1۔
ابرہام کی حالت نسل کو ملکِ کنعان دینے کا وعدہ کیا تھا۔ 
کو سامنے رکھتے ہوئے کن وجوہات کی بنا پر یہ دونوں 
  (صفحہ _ن نظر آتے تھے؟ )وعدے ناممک
خدا نے ابرہام کو راست باز کیوں کہا؟ "خدا پر ایمان"  2۔
 (صفحہ _رکھنے سے کیا مراد ہے؟ )
 خدا نے سے تین طریقوں کے نام بتائیں جناُن  3۔
تمام اقوام تک اپنی سچائی سے  قوم کے وسیلےاسرائیل 
 (صفحہ _اور برکات پہنچائیں۔ )
 کہ اپنے بیٹے اضحاق کو خدا نے ابرہام سے کہا 4۔
سوختنی قربانی کے طور پر قربان کر دے۔ کیا ابرہام نے 
یہ نتیجہ اخذ کیا کہ خدا نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے )جو اضحاق 
کی نسل کو عظیم قوم بنانے کے لئے کیا تھا(؟ 
 (صفحہ _) ۔وضاحت کریں
صفحہ )ابرہام کا بیٹا مذبح  پر کیوں نہ مرا؟  5۔
 (_تا_
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 لفاظ میںاپنے ا
پیدائش 22: 14 کے متعلق اپنے خیالات بیان  
 چنانچہ آج ۔وواہ یری رکھاکریں۔ "اور ابرہام نے اُس مقام کا نام یہ
 "۔تک یہ کہاوت ہے کہ خدا کے پہاڑ پر مہیا کیا چائے گا
 (صفحہ _)

 اَور بھی خون بہایا گیا ۔21
فسح کی کہانی میں، ملکِ مصر میں ہر خاندان موت کا  1۔
 (صفحہ _ہ کیسے ہے؟ گوا
اُن دو اسباق کے نام بیان کریں جو خدا چاہتا تھا کہ  2۔
 (صفحہ _) ۔لوگ ہیکل سے سیکھیں
عہد کی کشتی کیا علامت پیش کرتی ہے؟  3۔
 (صفحہ _)
ہیکل کے ایک بار مکمل ہونے پر خدا نے آسمان  4۔
 (صفحہ _سے کیا نیچے بھیجا تھا؟ )
کیا کوئی ایسا پردے کا مقصد کیا تھا؟ )223(  5۔
طریقہ تھا جس کے تحت انسان پردے کے پیچھے پاک 
 (صفحہ _) ۔ جا سکے؟ وضاحت کریںمیںترین مقام 

 اپنے الفاظ میں
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 "اور بغیر خون ۔عبرانیوں 9: 22 کی وضاحت کریں 
 (صفحہ _)"۔بہائے معافی نہیں ہوتی

 برہ ۔22
 (صفحہ _خدا کی کتاب کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ ) 1۔
نے  کم دو مثالیں دیں جن کے تحت مسیح کم از 2۔
 (صفحہ _تا_ہیکل کی علامات کو پورا کیا۔ )
ت کریں کہ روزمرہ زندگی کی مثال دے کر وضاح 3۔
 (صفحہ _تا_) ۔"توبہ" سے کیا مراد ہے
خدا نے یسوع کے بارے میں ایسی کون سی خاص  4۔
 (صفحہ _بات کہی جو کسی دوسرے کے لئے نہیں کہی؟ )
کس ہوئے برے خدا کے منصوبے کا عذبح کئے  5۔
 بنی نوع انسان کے اور علامت کس طرح تھے جو اُس نے
 گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لئے بنا رکھا تھا؟ 
 (صفحہ _تا_)

 اپنے الفاظ میں
 "دوسرے دن اُس نے ۔یوحنا 1: 29 کی وضاحت کریں 
کھو یہ خدا کا برہ یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دی
  "۔ گناہ اُٹھا لے جاتا ہےنیا کاہے جو دُ
 (صفحہ_)

 پاک کلام کا پورا ہونا ۔23
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 وضاحت وعدہ بادل ہے اور اُس کا پورا ہونا بارش ہے۔ 1۔
کریں کہ یہ عربی کہاوت زمین پر ایک نجات دہندہ بھیجنے 
کے خدا کے منصوبے میں کیسے استعمال ہو سکتی 
 (صفحہ _ہے؟ )
ا کہ وہ عیدِ فسح یسوع نے اپنے شاگردوں کو بتای 2۔
خدا  ہے کہ کے دوران قتل کر دیا جائے گا۔ آپ کا کیا خیال 
 اُس کا بیٹا اُسی خاص وقت  کہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا
 بھی دیکھ لیں۔(  _تا_ صفحہاور صفحہ _تا_مرے؟ )
شاگردوں کے ساتھ فسح کا کھانا کھاتے وقت  3۔
نٹی۔   اور روٹی سب میں باپیالہیسوع نے روٹی توڑی اور 
 کس چیز کو ظاہر ی کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ اور  پیالہروٹ
 (صفحہ _کرتا ہے؟ )
جب سپاہی اُسے پکڑنے کو آئے تو یسوع نے  4۔
 (صفحہ _تا_اپنا دفاع کیوں نہ کیا؟ )
سردار کاہن نے یسوع پر کُفر بولنے کا الزام کیوں  5۔
 (صفحہ _تا_لگایا؟ )

 اپنے الفاظ میں
14 میں ابرہام کی دو نبوتوں کی 8 اور پیدائش 22:  
 وضاحت کریں۔ 
"ابرہام نے کہا اے میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے  
واسطے سوختنی قربانی کے لئے برہ مہیا کر لے گا۔۔۔ 
 چنانچہ آج تک یہ ۔اور ابرہام نے اُس مقام کا ںام یہوواہ یری رکھا
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صفحہ ) "۔کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا
_) 

 پوری ادائیگی ۔24
حکومت نے سزائے موت کا کون سا ظالمانہ طریقہ  1۔
رائج کر رکھا تھا؟ یسوع کو سزائے موت دینے کے لئے 
مذہبی اور سیاسی راہنماؤں نے کون سا طریقہ استعمال کیا؟ 
  (صفحہ _)
گناہ کی وجہ سے علیحدگی کے تین درجے کون  2۔
س کرتے سے ہیں؟ آپ اِس نظریے کے متعلق کیسا محسو
 یسوع نے صلیب پر اُن تینوں درجوں کا تجربہ کیا؟ ؟ہیں
موت کے علیحدہ کرنے والے درجوں پر ] صفحہ _)
  (۔[ دیکھیںصفحہ _تا_نظرثانی کے لئے 
یسوع کے لئے یہ کیوں ضروری تھا کہ وہ صلیب  3۔
 پر مرے؟ 
 (صفحہ _تا_)
یسوع چند گھنٹوں کی تکلیف اُٹھا کر ساری دُنیا  4۔
 گناہوں کی سزا کیسے پوری کر سکتا تھا؟ کے تمام
 (صفحہ _تا_)
ہیکل کے پردے کا اوپر سے نیچے تک پھٹنا  5۔
 (صفحہ _تا_کس چیز کی علامت تھا؟ )

 اپنے الفاظ میں
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یوحنا 19: 30 کی وضاحت کریں۔ "پس جب یسوع نے وہ  
 ''۔سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی
  (صفحہ _تا_)

 موت کی شکست ۔25
یہ افواہ کس نے پھیلائی تھی کہ شاگردوں نے  1۔
نی کیوں یسوع کی لاش کو چرا لیا ہے؟ اُنہوں نے یہ کہا
 (صفحہ _تا_) گھڑی تھی؟
یسوع کا مرنا، دفنایا جانا اور پھر جی اُٹھنا شیطان  2۔
 (صفحہ _تا_کی شکست کیسے تھا؟ )
ع جی تی ہے کہ یسودیکون سی گواہی آپ کو ثبوت  3۔
 اُٹھا؟ 
 (صفحہ_تا_)
مقدس کے اپنے سفر کے آغاز میں ہم نے کلام  4۔
دیکھا کہ خدا نے تخلیق کا کام ختم کرنے کے بعد آرام 
کیا۔ خدا کے بحالی کے کلام پر غور کرتے ہوئے ہم کون 
 (صفحہ _سا ضروری سبق سیکھ سکتے ہیں؟ )
یسوع نے اپنے زندہ ہونے کے 40 دن بعد کیا کیا؟  5۔
آپ کو اُس کے متعلق کوئی سنسنی خیز بات ملی کیا 
 (صفحہ _تا_ہے؟ )

 اپنے الفاظ میں
1۔کرنتھیوں 15: 3، 4 کی اہمیت کی وضاحت کریں  
"۔۔۔ مسیح کتاب مقد س کے مطابق ہمارے گناہوں کے لئے ّ
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س کے مطابق جی ّموا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتابِ مقد
 ( صفحہ _) ''۔اُٹھا
 
 

  خدا سے دُوردین دار مگر۔ 26
یسوع کے مرنے اور جی اُٹھنے سے پہلے خدا گناہ  1۔
کیسے معاف کرتا تھا؟ خدا آج کل گناہ کیسے معاف کرتا 
ہے؟ مختصر تشریح کریں کہ ڈھانپے جانے والے گناہوں 
اور منسوخ کئے جانے والے گناہوں میں کیا فرق ہے۔ 
 ۔( بھی دیکھ لیںصفحہ _تا_اور  صفحہ _تا_)
مان کا مقصد ہمارے ایمان کی مضبوطی سے ہمارے ای 2۔
 ()صفحہ _تا_زیادہ ضروری کیوں ہے؟ 
آپ کا کیا خیال ہے خدا لوگوں کو اپنے آسمانی گھر  3۔
میں جانے کی اجازت دے گا اگر اُن کے نیک اعمال بُرے اعمال 
پر بھاری ہوں تو؟ نجات کے اِس "پیمائشی نظریہ" پر 
 (تا_صفحہ _اپنی حالت کی وضاحت کریں۔ )
بائبل کے مطابق کوئی گنہگار ابدی عدالت سے  4۔
کیسے بچ سکتا ہے اور خدا کی خالص اور کامل حضوری میں 
 رہنے کی اہلیت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ 
 (صفحہ _تا_)
نیک اعمال نجات کی شرط کی بجائے نجات کا  5۔
 (صفحہ _تا_ں ہیں؟ )نتیجہ کیو
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 اپنے الفاظ میں
 کریں "۔۔۔خداوند یسوع پر اعمال 16: 31 کی وضاحت 
 (صفحہ _) ''۔ایمان لا تو تُو اور تیرا گھرانا نجات پائے گا

مرحلہ نمبر 1: خدا کا پچھلا ۔ 27
 پروگرام

ن لوگوں کی تبدیلی کی ِا  میںباب نمبر 27 1۔
 مجرم ،(صفحہ _تا_) فراسم  حق کاِتلاشکہانیاں ہیں: 
، خود (صفحہ _تا_آدم خور قبیلہ ) ،(صفحہ _تا_مصلوب )
  ،(صفحہ _تا_ والی نابالغ لڑکی )کا ارادہ رکھنےکُشی 
دین دار مسلم  ایک ( اور صفحہ _تا_)والا شخصمذہبی جوش 
(۔ آپ کس کہانی سے اچھی واقفیت صفحہ _تا_جوان آدمی )
 رکھتے ہیں اور کیوں؟
ایک مجرم کے ساتھ یسوع نے وعدہ کیا پر صلیب  2۔
و گا!" پہلی بات یہ کہ "تُو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہ
توبہ کرنے والا یہ مجرم ہمیشہ کے لئے کیسے محفوظ 
ہو گیا؟ دوسری بات یسوع کے وعدہ سے تعلق رکھتی ہے، 
کہ مرتے وقت اُس نے اپنے آپ کو کس جگہ پر پایا؟ 
  (صفحہ _تا_)
 کو عدل ، رحم اور فضل کا نظریہ آپ ایک بچے 3۔
 (صفحہ _کیسے سمجھائیں گے؟ )
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" کیا ا علاجدہر" مشکل" کیا ہے؟ خدا کان کی "دہری اِنسا 4۔
 ہے؟ 
 (صفحہ _تا_)
خدا کے کلام کے مطابق کیا لوگ یہ جان سکتے  5۔
 گے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کہاں گزاریںہیں کہ وہ ابدیت 
آپ کہاں جائیں گے؟ وضاحت سے جواب دیں مرنے کے بعد 
 (صفحہ _تا_)۔

 اپنے الفاظ میں
 "جو گناہ سے ۔کی وضاحت کریں2۔ کرنتھیوں 5: 21  
واقف نہ تھا اُسی کو اُس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا 
صفحہ ) ''۔تاکہ ہم اُس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں
 (_تا_

 مرحلہ نمبر 2: خدا کا موجودہ پروگرام۔ 28
آج کل زیادہ تر  لوگ خوف کی گرفت میں  کیوں رہتے  1۔
 (صفحہ _ہیں؟ )
قدس کے مطابق روح القدس کیا ہے اور وہ اُن کلامِ م 2۔
مسیح پر اعتقاد رکھتے ہیں؟ جو کے لئے کیا کرتا ہے 
 (صفحہ _تا_)
کیا کوئی شخص جو خدا کے روح سے نئے سرے  3۔
ری رکھ کر خدا کو ناخوش کرنا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کو جا
ے گا؟ "خوشیوں یا محبت" کی تشریح استعمال کرتے چاہ
خص جو محض مذہبی روایات پر چلتا ہو اور اُس ہوئے اُس ش
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 مزے لے رہا ہو کےتعلق حقیقی خدا کے ساتھ جوشخص 
 (صفحہ _تا_کے درمیان فرق کی وضاحت کریں۔ )
نی کیا ہیں؟ اپانی کے بپتسمہ کے اصل مع 4۔
 (صفحہ _تا_)
ایمان کی حالت اور اُس کے درجہ میں ایک نمایاں فرق  5۔
ل استعمال کرتے ہوئے فرق  ہے۔ باپ اور بیٹے کی مثا
 (صفحہ _تا_بیان کریں۔ )

 اپنے الفاظ میں
1۔پطرس 1: 16 کی وضاحت کریں۔ "پاک ہو کیونکہ مَیں پاک 
 (صفحہ _) ''۔ہوں

مرحلہ نمبر 3: خدا کا مستقبل کا ۔ 29
 پروگرام

شیطان کو تباہ کرنے اور گناہ کو دُور پھینکنے  1۔
 بیان کے متعلق خدا کے منصوبے کے تین درجات
 ۔( بھی دیکھ لیں_ صفحہ صفحہ _ اور ) ۔کریں
بتائیں کہ زمین پر مسیح کی دوسری آمد اُس کی  2۔
  موثر  طور پر  کیسے مختلف ہو گی۔پہلی آمد سے
 (صفحہ _تا_)
زبور 72 : 7 کو پڑھیں اور چند طریقے بتائیں کہ  3۔
دُنیا کے حاکم اور لوگ مسیح یسوع بادشاہ کی اطاعت 
  (صفحہ _تا_ے؟ )کیسے کریں گ
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مسیح یسوع کی ہزار سالہ بادشاہی کے دَوران آدم کے  4۔
گناہ کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں کا خاتمہ کر دیا 
جائے گا۔ اِس زمین پر کون سے مثبت اثرات مرتب ہوں 
 (صفحہ _تا_گے؟ )
کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ مکاشفہ 20 : 10۔15 میں  5۔
؟ وضاحت سے کیا گیا ہے بیان ی واقعہتاریخایک ٹھوس 
  (صفحہ _تا_جواب دیں۔ )

 اپنے الفاظ میں
آپ 1۔یوحنا 3: 2 میں کیا دیکھتے وضاحت کریں کہ  
 ۔ہیں
"ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا ہوں گے۔ اِتنا جانتے 
ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو گا تو ہم بھی اُس کی مانند ہوں گے 
صفحہ ) ''۔ وہ ہےجیساگے کیونکہ اُس کو ویسا ہی دیکھیں 
_) 

 بہشت کا پیشگی نظارہ۔ 30
کس  خدا کی منکشف سچائی سے یہنظر  " yin-yang" 1۔
 (صفحہ _تا_متضاد ہے؟ )طرح 
لوگوں کے دو غلط نظریات کے نام بتائیں جو  2۔
فردوس کے متعلق ہیں۔ خدا کے آسمانی گھر کی حقیقت 
 (صفحہ _کیا ہے؟ )
ئش سے شروع بحالی کی پُرجلال کہانی جو پیدا 3۔
ہوئی مکاشفہ میں اُس کا خلاصہ ہے۔ وقت ضائع کئے 
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بغیر زیادہ سے زیادہ 300 الفاظ پر مشتمل اُس کہانی کا 
مختصر خلاصہ لکھیں جس میں خدا نے بے یارومددگار 
صفحہ گنہگاروں کو شیطان، گناہ اور ابدی موت سے بچایا۔ )
 (تا__ ،_
ے ہیں لوگ ایسی کہانیاں سنانا کیوں پسند کرت 4۔
بھی ؟ کیا آپ جن کے کردار آخر میں ہمیشہ تک خوش رہے
 گے؟ آپ کے جواب کی رہیںخوش ہمیشہ تک  میں آخرت
 (صفحہ _تا_بنیاد کیا ہے؟ )
کلامِ مقدس کا یہ سُست رفتار سفر آپ کے لئے  5۔
 فائدہ مند کیسے رہا؟ 

 اپنے الفاظ میں
بتائیں کہ مکاشفہ 21: 27 میں بیان کردہ تصویر  
 "اور اُس میں کوئی ناپاک چیز یا ۔آپ کس جگہ آتے ہیںمیں 
کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں 
 جن کے نام برہ کی ی مگر وہ ،گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہو گا
 (صفحہ _) ''۔ہیں ئےکتابِ حیات میں لکھے ہو
 


