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 گروپ میں بائبل کا مطالعہ کرنا 

۔ آ پ آ پس مںی شعر کریں1  

آ پ کس ابت ےک لئے شکر گزار ہںی؟      

  ۔ پچھیل میٹنگ مںی جو آ پ ےن س یکھا تھا2

۔ہر کویئ بیان کر ئے ال سکے؟معل مںی   ُاسکو تک کہاں      

حوالہ پڑےھ۔ ۔ ہر کویئ ابری ابری ُاونچی آ واز ےک ساتھ3  

ترشحی کر ئے۔ دیکےھ بغری حوالہ کوہر کویئ ۔ 4  

گا۔آ پ ےن ابر ابر حوالہ پڑھنا ہو ہو سکتا ےہ      

دے سکے۔ ۔ ہر کیس کو موقع دیں کہ سوال اک جواب5  

؟ےہ کیا کیا لکھا ِاس حوالہ مںی ُخدا ای یسوع ےک ابرے مںی    

ےہ ؟ لکھا ِانسان ےک ابرے مںی کیا کیا  

:جبکہ یہ حقیقت مںی خدا اک الکم ےہ   

پین زندگی مںی کیا تبدییل الونگا؟پھر مںی ا      

۔ کس ےک ساتھ اس ےک ابرے ابت کرؤں   

 ۔کویئ ذمہداری ےل ۔ ہر کویئ خشیص طور پر ِاس حوالہ ےک مطابق6

خاندان ےک مںی فالں کرؤنگا،ہم فالں کرینگے، اےنپ: شال ےک طور پرم 

  ؤنگا۔خدا اک شکر ادا کر لئے

جو انم دیں۔ ۔ ہر کیس یک حوصلہ افزایئ کریں۔کہ وہ ایک خشص اک 7

گا۔ ُاس ےن س یکھا ُاس کو بتا ئے  

۔ ایک دوورسے ےک لیۓ دعا کر یں۔ 8   

حوالہ ےک مطابق مضمون پر ابت کریں۔        

ہر کیس کو ابت کرےن اک موقع دیں۔    

ایک دورسے یک حوصلہ افزایئ کریں۔    

لئے چراغ  تریا الکم مریے قدموں ےک

 اور مریی راہ ےک لئے روس ین ےہ۔

 شخصی طور ُخدا کے ساتھ رفاقت رکھنا

۔ خدا سے دعا کریں کہ وہ آپکو پک 1

صاف کرئے اور آپکی مدد کرئے جو آپ 

 پڑھیں گے سمجھ میں آئے۔

انجیل،خطوط یا زبور : ایک حوالہ پڑھیں  

، ہو سکے تو اُنچی آواز میں۔میں سے  

بیان کریں اچھا ہو لکھ حوالہ اپنے الفاظ پیں 

 لیں۔

 اپنے آپ سے مندرجہ ذیل سوال پوچھیں۔

دا یا یسوع ےک بارے یمِاس حو   
ُ

الہ میں خ  

کیا کیا لکھا؟       

ِانسان ےک بارے میں کیا کیا لکھا ہے ؟     

 میں کیا تبدییل الونگا۔     
ی

پھر میں اپنی زندگ  

کس ےک ساتھ اس ےک بارے بات کرؤں    

عا3
ُ
دا ےک سامنی  اپنی خیاالت پیش : ۔ د

ُ
     خ

کریں۔       

جو آپ نی نیا سیکھا اور جو آپ عمل میں 

س کو لکھ لیں 
ُ
 النا چاہنے ہیں ا

س پر عمل  کوشش کریں جو آپ نی 
ُ
سیکھا ا

 کریں۔

 

 

 گروپ میں بائبل کا مطالعہ کرنا

۔ آ پ آ پس مںی شعر کریں1  

آ پ کس ابت ےک لئے شکر گزار ہںی؟      

۔ پچھیل میٹنگ مںی جو آ پ ےن س یکھا تھا 2  

۔ہر کویئ بیان کر ئے ُاسکو  معل مںی ال سکے؟ تک کہاں      

حوالہ پڑےھ۔ ۔ ہر کویئ ابری ابری ُاونچی آ واز ےک ساتھ3  

۔ ہر کویئ حوالہ کو دیکےھ بغری ترشحی کر ئے۔4  

گا۔وہو سکتا ےہ آ پ ےن ابر ابر حوالہ پڑھنا ہ      

دے سکے۔ دیں کہ سوال اک جواب۔ ہر کیس کو موقع 5  

؟ےہ کیا کیا لکھا ِاس حوالہ مںی ُخدا ای یسوع ےک ابرے مںی    

ےہ ؟ لکھا ِانسان ےک ابرے مںی کیا کیا  

:جبکہ یہ حقیقت مںی خدا اک الکم ےہ   

؟پھر مںی اپین زندگی مںی کیا تبدییل الونگا      

۔ کس ےک ساتھ اس ےک ابرے ابت کرؤں   

کویئ ذمہداری ےل۔   طور پر ِاس حوالہ ےک مطابق۔ ہر کویئ خشیص6

مںی فالں کرؤنگا،ہم فالں کرینگے، اےنپخاندان ےک : مشال ےک طور پر

 لئےخدا اک شکر ادا کرؤنگا۔ 

۔ ہر کیس یک حوصلہ افزایئ کریں۔کہ وہ ایک خشص اک انم دیں۔ جو 7

 ُاس ےن س یکھا ُاس کو بتا ئے گا۔

۔ ایک دوورسے ےک لیۓ دعا کر یں۔ 8   

حوالہ ےک مطابق مضمون پر ابت کریں۔        

ہر کیس کو ابت کرےن اک موقع دیں۔    

ایک دورسے یک حوصلہ افزایئ کریں۔    

تریا الکم مریے قدموں ےک لئے چراغ 

 اور مریی راہ ےک لئے روس ین ےہ۔

 شخصی طور ُخدا کے ساتھ رفاقت رکھنا

ں کہ وہ آپکو پک ۔ خدا سے دعا کری1

صاف کرئے اور آپکی مدد کرئے جو آپ 

 پڑھیں گے سمجھ میں آئے۔

انجیل،خطوط یا زبور : ایک حوالہ پڑھیں  

 میں سے، ہو سکے تو اُنچی آواز میں۔

حوالہ اپنے الفاظ پیں بیان کریں اچھا ہو لکھ 

 لیں۔

 اپنے آپ سے مندرجہ ذیل سوال پوچھیں۔

دا یا یسوع ِاس حو   
ُ

ےک بارے یمالہ میں خ  

کیا کیا لکھا؟       

ِانسان ےک بارے میں کیا کیا لکھا ہے ؟     

 میں کیا تبدییل الونگا۔     
ی

پھر میں اپنی زندگ  

کس ےک ساتھ اس ےک بارے بات کرؤں    

عا3
ُ
دا ےک سامنی  اپنی خیاالت پیش : ۔ د

ُ
     خ

کریں۔       

جو آپ نی نیا سیکھا اور جو آپ عمل میں 

س کو لکھ لیں  النا چاہنے 
ُ
ہیں ا  

س پر عمل  
ُ
کوشش کریں جو آپ نی سیکھا ا

 کریں۔

 


