
Protection - تحفظ بائبل آیات

1:18 یرمیاہ

میں خود آج کے دن تم کو ایک فصیلدار شہر، 
لو ہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بنا دوں گا۔ 

تم اور تمام ملک یہوداہ کے بادشاہوں،  ،
اسکے شریفوں کاہنوں اور لوگوں کے خلف ہو جاؤ گے۔  ،

3:18 حزقی ایل

 اگر میں کہتا ہوں، ’یہ برا شخص مرے گا!‘ تو تمہیں یہ انتباہ اسے اسی طرح دینی چاہئے۔
 تمہیں اس سے کہنا چاہئے کہ وہ برے کاموں سے باز رہے تا کہ وہ جی سکے اگر اس شخص

 کو تنبیہ نہیں کروگے تو وہ مر جائے گا۔ وہ مریگا، کیوں کہ اس نے گناہ کیا۔ اور میں تم کو
بھی اس کی موت کے لئے جواب دہ بناؤں گا۔

6:27 یرمیاہ

اے یرمیا ہ! میں نے (خداوند نے) تمہیں“
اپنے لوگوں کے خلف فصیل دار برج کی طرح مقرر کیا تھا

تا کہ تم ان کی نقل و حرکت کو
جا نو اور پر کھو۔

26:19 احبار

 میں تمہارے زور آور فخر کو برباد کر دونگا۔ میں تمہارے آسمان کو لوہا اور زمین کو کانسہ
 بنا دونگا۔

23:5 گنتی

 لیکن خداوند تمہا رے خدا نے بلعام کی ایک نہ سنی خداوند نے بد دSعا ء کو تمہا رے لئے
 برکت میں بدل دیاکیوں؟ کیوں کہ خداوند تمہا را خدا تم سے محبت کرتا ہے۔

12:21 رومیوں

بدی سے شکست نہ کھا ؤ بلکہ بجائے اس کے نیکی سے بدی کو شکست دو۔

143:8 زبSور

بح کو مجھے اپنی شفقZت کی خبر دے۔ Sاے خداوند! ص



کیوں کہ میرا توکZل تجھ پر ہے۔
،مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں

کیوں کہ میں اپنا ̂دل تیری ہی طرف لگا تا ہوں۔

143:10 زبSور

مجھے ̂سکھا کہ تیری مر ضی پر چلوں، اس لئے کہ تو میرا خدا ہے۔
وح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے۔ Sتیری نیک ر

94:12 زبSور

اے خداوند! مبارک ہے وہ شخص جسے خدا تربیت دیتا ہے۔
خدا اس شخص کو اپنی شریعت کے مطا بق زندگی گذارنے کی تعلیم دیتا ہے۔

27:12 امثال

 دانا لوگ مشکلت کو آتے دیکھ کر راستے سے ہٹ جا تے ہیں لیکن ایک نادان سیدھے
مصیبتوں کی طرف بڑھتے چلے جا تے ہیں اور اس سے نقصان اٹھا تے ہیں۔

2:16 ف̂ل^پZیSوں

 تم ان لوگوں کو وہ زندگی کا پیغام پیش کرو جس سے انہیں زندگی مل سکے تب میں اس طرح
 فخر کروں گا جب مسیح دوبارہ آئیگا۔میں مطمئن ہونگا کیوں کہ میرا کام ضائع نہیں کیا گیا میں

اس دوڑ میں جیت گیا۔

49:4 یسعیاہ

میں نے کہا ، “میں تو بس بیکار ہی کڑی محنت کرتا رہا۔
میں تھک کر چور ہوا۔ میں کوئی کام نہیں کر سکا۔ 

اس لئے خدا وند فیصلہ کرے کہ میں کس کا مستحق ہوں۔
خدا کو میرے اجر کا فیصلہ کرنا چاہئے۔

76:3 زبSور

اSس جگہ پر خدا نے برق کمان کو اور ڈھال
اور تلوار اور ساما̂ن جنگ کو تو ڑ ڈال۔

13:20,21 عبرانیوں

 میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تمہیں سل متی دے اور اطمینا ن جو نیک اور اچھی چیز جس کی
 تمہیں ضرورت ہو وہ عطا کرے تا کہ اس کی مرضی کو پو را کر سکو وہ خدا ہی ہے جس نے
 خداوند یسوع کو موت سے جل یا اس لئے یسوع مسیح ایک عظیم چروا ہا ہے اور ہم اس کی
 بھیڑیں خدا نے یسوع کو اس کے خون کے ذریعہ موت سے باہر ل یا جو خون کا ابدی عہدنا



 مہ ہے میری دعا ہے کہ یسوع مسیح کے ذریعہ خدا ہم میں وہ کام کرنے کی صل حیت دے جو
اس کو خوش کرے یسوع کا جلل ہمیشہ ہو تا رہے۔آمین۔

16:15 کرنت̂ھیSوں ۱

 تم جانتے ہو کہ ستفناس کا خاندان اخیہ کا پہل پھل ہیں اور وہ خدا کے لوگوں کی خدمت کے
 لئے خود کو وقف کر دیئے ہیں۔

1:27 ف̂ل^پZیSوں

 لیکن اس بات کا یقین کر لو کہ تمہاری زندگی کے راستے مسیح کی خوشخبری کے مطابق
 عمدہ ہو نا چاہئے اگر میں تمہارے پاس آکر تم سے ملوں یا تم سے دور رہوں میں تمہارے

 متعلق اچھی باتیں سننا پسند کروں گا میں سننا چاہوں گا کہ تم متفقہ مقصد کے لئے مضبوط
 کھڑے ہو اور ہر ممکن کوششوں سے ایمان کو پھیلنے کے لئے کام کر تے ہو جو خوش

 خبری میں ہے۔

15:58 کرنت̂ھیSوں ۱

 پس اے میرے عزیز بھا ئیوں! ثابت قدم اور مستحکم رہو اور خدا وند کے کام میں ہمیشہ اپنے
آپ مصروف رہو۔ کیوں کہ تم جانتے ہو کہ خدا وند میں تمہاری محبت رائیگاں نہیں جائیگی۔

ل̂سZیوں S4:12 ک

 اپا فراس بھی سلم کہتا ہے وہ مسیح یسوع کا خدمت گزار ہے۔اور وہ بھی تمہارے گروہ میں
 سے ایک ہے وہ ہمیشہ تم لوگوں کو روحانی عظمت کے لئے دعا کر تا ہے۔تا کہ جو کچھ خدا

 چاہتا ہے وہ تمہیں مل سکے۔

19:34 دوم سلطین

میں اس شہر کی حفاظت کروں گا اور اس کو بچا ؤں گا۔
”میں یہ اپنے لئے اور اپنے خادم داؤد کے لئے کروں گا۔

15:20 یرمیاہ

میں تمہیں طاقتور بناؤں گا۔
،وہ لوگ سوچیں گے کہ تم پیتل کی بنی دیوار جیسے طاقتور ہو

یہوداہ کے لوگ تمہارے خلف لڑیں گے۔ لیکن وہ تمہیں نہیں ہرائیں گے۔
وہ تم کو نہیں ہرائیں گے۔ کیوں؟ کیوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ 

”میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں رہائی دوں گا۔

15:21 یرمیاہ

میں تمہیں ان بڑے لوگوں سے رہائی دلؤں گا۔“



”وہ لوگ تمہیں ڈراتے ہیں۔ لیکن میں تمہیں ان لوگوں سے بچاؤں گا۔

55:18 زبSور

، میں نے کئی جنگلوں میں لڑا ئی لڑی ہے
لیکن خدا نے ہمیشہ مجھے بچا یا ہے اور حفا ظت کے ساتھ وا پس ل یا ہے۔

30:24 حزقی ایل

 میں شاہ بابل کے بازوؤں کو طاقتور بناؤں گا۔ میں اپنی تلوار اسکے ہاتھ میں دونگا۔ لیکن میں
 شاہ فرعون کے بازوؤں کو توڑوں گا۔ تب فرعون درد سے چلئے گا۔ بادشاہ کی چیخ ایک

 مرتے ہوئے شخص کی چیخ کی مانند ہوگی۔

3:18 مکاشفہ

 میں تمہیں صلح دیتا ہوں کہ تم مجھ سے سونا خریدو جو آ گ میں تپ کر خالص ہوا ہے تب
 اس طرح تم صحیح دولتمند ہو سکتے ہو میں تم سے کہتا ہوں کہ تم سفید کپڑے خریدو تب تم
 اپنی بے شرمی اور ننگے پن کو ڈ ھانک سکو گے میں تم سے کہتا ہوں کہ دوا ئیں خرید کر

آنکھوں میں ڈالو تا کہ تم دیکھ سکو۔

3:17 یوحنZا ۱

 اگر ایک ایمان والے کے پاس دنیا کی دولت ہو اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اسکا بھا ئی غریب
 اورضرورت مند ہے اور یہ دیکھنے کے با وجود بھی اگر اس کے دل میں اسکے لئے ہمدردی

 نہیں جاگتی ہے اسکی مدد نہیں کر تا تو ایسا ایمان وال یہ کہنے کے قابل نہیں کہ اسکے دل
 میں خدا کی محبت ہے۔

50:4 یسعیاہ

 خداوند میرے مالک نے مجھے پڑھا یا ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے تاکہ میں تھکا ماندہ اپنی
 تعلیمات سے مدد کر سکوں۔ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور شاگرد کی طرح پڑھا تا ہے۔

18:39 زبSور

ت دی۔ Zاے خدا تو نے مجھے جنگ میں قو
اور میرے سب دشمنوں کو میرے آگے جھکا دیا۔

22:40 دوم سموئیل

خدا تو نے مجھے جنگ میں طاقتور بنایا
تو نے میرے دشمنوں کو میرے سامنے گرایا۔

89:43 زبSور



،اے خدا ! تSونے انہیں خود کو بچا نے کا سہا را دیا
تو اپنے بادشاہ کی، جنگ میں فتح کے لئے مدد نہیں کی۔

13:6 حزقی ایل

 جھو ٹے نبیوں نے کہا، کہ انہوں نے رو یا دیکھی ہے۔ انہوں نے اپنا جا دو کیا اور کہا کہ“
 کچھ ہو گا۔ لیکن وہ لوگ جھوٹ بو لے۔ وہ اپنے جھوٹ کے سچ ہو نے کا انتظار اب تک کر

رہے ہیں۔

26:37 احبار

وہ ایک دوسرے پر گریں گے ، جبکہ کو ئی ان کا پیچھا نہیں کر رہا ہو گا۔

 تم میں اب اتنی طا قت نہ ہو گی کہ اپنے دSشمنوں کے مقابل میں کھڑے رہ سکو۔“

14:8 کرنت̂ھیSوں ۱

اور ا گر بگل کی آواز صاف نہ ہو تو کون لڑا ئی کے لئے تیار ی کریگا؟

15:24 ایZوب

فکر اور تکلیف اسے ڈرپوک بناتی ہیں اور یہ باتیں اس پر ایسے حملہ کر تی ہیں
جیسے کو ئی بادشا ہ اس کو فنا کر ڈالنے کو تیار ہو۔

ل تواریخ Z12:8 او

 جاد کے خاندانی گروہ کے کچھ بہادر سپاہیوں کو جنگی ترتیب دی گئی تھی۔ وہ ریگستانی قلعہ
 میں داؤد کے پاس گئے انہیں ڈھال اور برچھوں سے ترتیب دی گئی تھی۔ وہ شیر کی طرح

خطرناک تھے اور وہ ہرن کی طرح پہاڑو ں میں دوڑ سکتے تھے۔

ل تواریخ Z12:33 او

  تربیت یافتہ آدمی تھے وہ ہر قسم کے ہتھیار کے۰۰۰،۵۰زبولون کے خاندانی گروہ سے
استعمال میں ما ہر تھے۔ جو کہ ایک رائے ہو کر آئے تھے۔

ل تواریخ Z12:38 او

 وہ تمام لڑا کو آدمی جنگ کی شکل میں جمع ہو ئے ، وہ حبرون شہر میں داؤد کو سارے
 اسرائیل کا بادشاہ بنانے کے لئے پوری طرح تہیہ کر کے آئے تھے۔اسرائیل کے دوسرے لوگ

 بھی ایک رائے ہو کرداؤد کو بادشاہ بنانے کیلئے آئے۔

10:19 لوقا

 سنو! کہ میں نے تم کو سانپوں اور بچھوؤں پر چلنے کی طاقت دی ہے۔ دشمن کی طا قت سے



بڑھکر میں نے تم کو طاقت دی ہے اور کوئی چیر تم کو نقصان نہ پہنچا سکے گی۔

7:10 کرنتھیوں ۲

 اگر کو ئی آدمی خدا کی مرضی سے رنجیدہ ہے تو ایسے آدمی کے دل اور زندگی میں تبدیلی
 ہو تی ہے اور یہی چیز اسکی نجات کا باعث ہو تی ہے اس کے لئے افسوس کی ضرورت نہیں

لیکن دنیا کے رنج ہی سے موت آتی ہے

ت̂ھیSس ۲ S2:25,26 تی̂م

 خداوند کے خادم کو چاہئے کہ ان لوگوں کو جو اس کی بات کے مخالف ہیں نرمی سے تعلیم
 دیں۔ہو سکتا ہے خدا ان کے دلوں کو بدل ڈا لے اور اس طرح وہ سچا ئی کو قبول کر سکیں۔

ت̂ھیSس ۲ S2:26 تی̂م

 شیطان ان لوگوں کو غلم بنا تا ہے۔اور اس کو اپنی مرضی پر چل تا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ
وہ بے وقوف ہوش میں آئے اور اپنے آپ کو شیطا ن کے پھندے سے آزاد کرا لے۔

4:15 نحمیاہ

 اور جب دشمنوں نے جان لیا کہ ہم لوگوں کو انکے منصوبوں کا علم ہوگیا ہے اور یہ کہ خدا
ے کے کام میں Zنے انکے سارے منصوبوں کو برباد کردیا ، تب ہم سب دیوار کے اپنے حص 

 واپس ہوگئے۔

73:24 زبSور

اے خدا ! تو مجھے راہ دکھل تا ، اور بہتر مشورہ دیتا ہے۔
 آخر میں تو مجھے اپنے جلل میں لے لے۔
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