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خدا
 آپ سے

کيا کہتا ہے

خدا
ہر ہفتے ہم سے 

el día de

آج؟

بات کرنے کے لئے لفظ 
استعمال کرتا ہے۔

خدا آپ سے کیا کہتا ہے



”دھمکائی گئی مخلوق کا مسئلہ“

میں حق پر ہوسکتا ہوں جب ہر طرف برائی ہو۔

گوگل پر تالش کریں نوح کی 
کشتی اور سیالب – دی انسٹیٹیوٹ فار کری ایشن ریسرچ

ڈائنوسر کشتی پر کیسے پورا آئے گا تالش کریں۔

اسی لئے تمہیں خدا کے پورے زرہ بکتر کی ضرورت ہے تا کہ برائی کے دن تم جب یہ لڑائی ختم کرچکو تو طاقتور بن کر کھڑے رہ سکو۔ ۔ ۔ ” افسیوں 6:13“

 خدا کی فرمانبرداری مشکل ہوسکتی ہے جب آپ کے گرد کوئی بھی اس کی فرمانبرداری نہ کررہا ہو۔ موقع کی تالش میں رہیں وہ کام کرنے کے لئے جو آپ سمجھتے
 ہیں کہ صحیح ہے لیکن عام طور پر نہیں ہورہا ہے۔ مثال کے طور پر: جب کوئی آپ کو آپ کے حق سے بہت  اضافی دے تو بقیہ اسے واپس کردیں کیوں وہ حساب

 میں غلط تھا۔

(انجیل کہانی )

(سال)(مہینے)(دن) معاملہ

میں آپ کو اس 
طرح پسند کرتا 

ہوں

2

01#

لفظ تالش کریں

ن ی م ز ج ف

ش ر ا ب ا ھ

ی ا د خ ن ت

م س ت ح و ن

ج ہ ج م ر ق

ی ت ش ک ن  و

ف ر ف ہ ہ س

ی ن ا ب ر  ق

ت م خ ک ش ز

ھ ا ف ت ر ح

ہ س ھ ج ک ت

جانور
زمین
نوح
خدا

کشتی
بارش

ہام
فاختہ

شیم
جیفیتھ

قوس قزح
قربانی

اوہ، ایک اہم پیغام 
آرہا ہے۔

تالش لفظ

(ایک کونے سے کونے پر نہ جائیں۔)والے پر جائیں۔ پھر سفید، کالے، سفیداسی طرح چلتے جائیں۔ رشوع کریں سفید مربع سے اور پھر کالے مربع پر اس کو چھونے 



”نامعلوم اڑنے والی چیز کے دیکھے جانے کا مسئلہ“

وکی پیڈیا استعمال کرتے ہوئے 
اسرائیل میں بیت اللحم کے 
مقام کو جانئیے اور شمالی 

داخلے کے مقام کو دریافت 
کریں۔

میں اپنی زندگی میں یسوع کے لئے جگہ بناؤ گا۔

” میں دروازہ پر کھڑا ہو کر دروازہ کھٹکھٹا تا ہوں اور کوئی میری آوا ز سن کر دروازہ کھو لتا تو میں اندر آکر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا نا کھا ؤں گا اور وہ میرے ساتھ 
کھا ئے گا۔“ مکاشفہ 02:3

یسوع کو اپنی زندگی میں آنے اور اپنا مالک بننے کے لئے پکاریں۔ خدا کے سامنے اعتراف کریں کہ آپ خود سے اتنے اچھے نہیں ہوسکتے اور آپ کو اس کے نجات 
کے تحفے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ پہلے سے ہی عیسائی ہیں  تو یاد  رکھیں کہ کب اور کہاں آپ نے عبادت کرنی ہے  اور اپنے دوست کو اس بارے میں بتائیں۔ اپنے 

دوست کو بتائیں اگر عبادت کے لئے وہ آپ کی مدد کرنا پسند کرے اور یسوع کو بھی پکاریں کہ وہ آپ کی زندگی میں داخل ہوجائیں۔ 

(انجیل کہانی )

(سال)(مہینے)(دن)

دیکھو! مکھی!
لفظ تالش کریں

02#
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معاملہ

 واہ، مزید مکھیاں
بھی!

مریم
یوسف
گدھا

بیت اللحم
یسوع

بادشاہوں
ستارہ
تحفہ
سونہ
لوبان
گوند

ہیرودیس

س ت ہ س  ی د و ی ر ہ

م ح ل ل ا ت ی ب ن ا

ر ف و ھ ع ح ھ ا گ د

ی ہ ب ی م د ن و گ ت

م ح ا س ش ہ ر ا ت س

ل ن ہ ا ی

ل ن ہ ن و

ع و س ی س

ں س ت ا ف



”بلند آواز کی ڈیسیبل کا مسئلہ“

 شفر کی مختلف تصویروں کی تالش کے لئے گوگل ایمیجز پر
جائیں اور فیصلہ کریں جسے آپ بجانے کے لئے ترجیح دیں۔

میں اطاعت کروں گا کیوں کہ خدا کی ہدایات کام کرتی ہیں۔

اس نے کہا، ”لوگ جنہوں نے خدا کی تعلیما ت سن کر اس کے فرمانبر دار ہو نے والے لوگ ہی خوشی سے معمور ہونگے۔“  لوقا 11:28۔

 خدا ہمیں ہدایات دیتا ہے جو ہمیں لڑائی جیتنے میں بھی مدد دے گی۔ وہ کہتا ہے ”اپنے والدین کی اطاعت کرو۔“ اس ہفتے دھیان سے سنیں کہ آپ کے والدین کیا کہتے
ہیں اور ان کی ہر بات کی اطاعت فوری بنا تاخیر کے کریں۔ حاالنکہ آپ دیکھیں گے کہ بالکل یشوع کی طرح یہ آسان نہ ہوگا لیکن اس کی اہمیت ہے۔

(انجیل کہانی )

(سال)(مہینے)(دن)

A B C D

DCBA

2

1

1

2

1A2D
1B1D

2C
1C

2A2B
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معاملہ

ہم کیسے ستارہ بن 
سکتے ہیں؟

ستارہ بن 

سالخوں (گرڈ) پر ہر چوکور کو 
صحیح جگہ پر کاپی کریں۔

ک ال ک ت لف خ ک شف

لفظ تالش کریں

ِب چ ب ر ہ ت  ش  ر ف س
گ  خ س ع و  س خ چ و ع
ل ا و ہ ت ش ر ی ج ب
ت م چ ر ا م ر ش چ گ
ہ و ح گ ت ر ا  و ی د

ت ش ل م ہ ا ح ع ر ا 
و ی س ر ا  ز ب چ گ ح

یشوع
جیریکو
فرشتہ

راز
چیخ
مارچ

ِبگل
دیوار

راحب

فوج
شور

خاموشی
سات

زیادہ سے زیادہ 
رفتار 100 میل فی 

گھنٹہ!



”فضول خرچ کا مسئلہ“

میں ہمیشہ خدا کی طرف واپس لوٹنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔

دیکھو یہ آ دمی گنہگاروں کو بالتا ہے اور انکے ساتھ کھانا کھا تا ہے۔“ لوقا   ب15:2“

 ایسے طلباء  جو ایک بار چرچ گئے ہیں شاید بہت عرصے پہلے۔ اگر آپ کسی کو نہیں جانتے ہیں تو آپ اپنے انجیل کے استاد کو کہیں کہ طلباء کو کچھ مشورہ دیں۔
 انہیں واپس چرچ آنے کی دعوت دیں  اور احتیاط کریں کہ انہیں محسوس ہو کہ ان کے واپس آنے پر گرم جوشی کا اظہار کیا جارہا ہے۔

(انجیل کہانی )

بہرحال میں 
بیوقوف ہوں

لفظ تالش کریں
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(سال)(مہینے)(دن) معاملہ

گ ل ض غ ا ٹ ی ب س ھ گ

ھ ا ن ا ن م خ ھ ؤ ن ث

ن ھ ف م گ ت ث ا ر و غ

چ ر خ ل و ض ف ئ پ ٹ م

ر ر ث ئ ٹ گ ب ی ض ا ئ

چ ا  ن ا  ھ ک س ٹ ی  ل ب

ٹ ی  ف ؤ ی ہ م ا ل غ ھ

Buscar slop  del 
cerdo en las imá-
genes de Google 

y
decidir si te gusta 

comer.

اور اب، ایک 
سبز گانا۔ ۔ ۔

 گوگل پر سؤر کیا کھاتے ہیں ان کی
 تصاویر  کے لئے دیکھیں اور فیصلہ

 کریں کہ کیا آپ یہ کھانا پسند کریں
گے۔

گوگل پر سؤر کیا کھاتے ہیں ان کی

تصوير ميں دائره کہاں ہے؟

1

2

3

4

5

کھانا
فضول خرچ

وراثت
خرچ

غالم
بھائی

منانا
انگوٹھی

 بیٹا
باپ
پیسہ
سؤر



”میدان میں غیر ملکی کا مسئلہ“

خدا برے حاالت میں اچھی چیزیں پیدا کرسکتا ہے۔

 ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لئے بھال پید ا کرتی ہیں یعنی ان کے لئے جو خدا کے مقصد کے مطا بق بال ئے“
گئے۔ ” رومیوں 8:28

 آپ کسی کو جانتے ہیں اس سے اپنی دوستی کی گہرائی ناپیں۔ مشکل حاالت میں ان کا ساتھ دینے کے لئے ضروری ہے کہ آپ  ان کی مدد کریں۔ مثال کے طور پر، آپ
 ٹیسٹ کے لئے پڑھائی میں ان کی مدد کرسکتے ہیں، ضروری کام فوری ختم کریں یا کھیل کی مشق کرائیں (بیس بال کا کیچ پکڑنا، فٹ بال پر پاؤں کا کام، اکثر اوقات
باسکٹ بال جو نیٹ پر مارنا وغیرہ) روت کی طرح، جب وہ کہیں بھی، ”نہیں، میں اکیال کرسکتا ہوں“ ان کا ساتھ دیں، ایک اچھے دوست بنیں اور ان کی مدد کریں۔

(انجیل کہانی ) 05#
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(سال)(مہینے)(دن) معاملہ

1 6 2 9 5 3 8 7 6 3

0 3 7 5 6 1 3 4 9 4

1 5 3 4 3 5 9 2 1 8

5 6 2 8 2 6 3 7 5 2

2 3 4 6 1 5 8 6 3 8

5 8 3 6 7 2 4 5 2 4

9 2 5 1 8 1 3 9 1 6

 کیا آپ موآب سے بیت اللحم کا راستہ تالش کرسکتے
ہیں؟ کیا آپ وہاں پیدل جانے کے لئے تیار ہیں؟

مجھے الزمی 
ان دلوں کا خیال 

رکھنا ہے۔

روته
نعومی
يتيم

بيت اللحم
موآب
اسرائيل
مرا ہوا
واپس ہوا
اليملک
پيار
بيڻے

ت پ م ب ھ
ا ے ٹ ی ب
ل ئ ت ت آ
ی ی م ا س
م ہ ر ل م
ل ٹ ا ل پ
ک ے ہ ح و
ب آ و  م ا
س ر ا ی پ
ؤ ل س ت س
ر ل ر آ ہ
آ پ ئ ھ و
م ح ی ر ا
ہ ی ل ر س
ی م و ع ن
ت ت  ر ئ ے
ھ ح م ل ٹ

یہ خالی اسکرین میرے ذھن کی 
عکاسی کررہی ہے۔

 ایک تعداد میں ایک بکس سے دوسرے میں ڈالیں یا تو وہ

 ان کی تعداد سے زیادہ ہو ں یا تعداد میں آدھا ہوں۔ آڑھی

 حرکت نہ دیں۔ اس میں ایک سے زیادہ جواب صحیح ہیں۔



”مشہور کزن کا مسئلہ۔“

خدا مجھ سے ہر ایک سے مختلف بننے کے لئے کہتا ہے۔

اس دنیا کے لوگوں کی مانند تم خود کو نہ بدلو۔ بلکہ اپنے آپ کو دماغ کی تجدید کے مطابق بدل ڈالو“ رومیوں 12:2“

خدا آپ سے کہہ سکتا ہے کہ اپنی عمر کے دوسرے لوگوں سے مختلف بنو۔ شاید آپ کو وہ فلمیں دیکھنے نہ دی جائے جو دوسرے دوست دیکھتے ہیں یا ٹی وی
کے شوز دیکھنے یا ان جیسی موسیقی  یا ان جیسے کپڑے پہننے نہ دئیے جائیں۔ آپ کا کام شکایت کرنے سے رکنا اور آپ کو مختلف بنانے کے لئے کہنے پر اپنے

والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ شاید آپ کسی کو جانتے ہوں جس کے والدین نے انہیں مختلف بننے کے لئے کہا ہو، اپنے والدین کی پیروی کرنے پر ان کا احترام کریں
اور ان کے لئے کھڑے ہوجائیں جب دوسرے ان کے مختلف ہونے پر ان کا مذاق اڑاتے ہوں۔

(انجیل کہانی )

لفظ تالش کریں

06#
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(سال)(مہینے)(دن) معاملہ

- تیر کی سمت میں چلیں

- انتخاب کریں کس طرف آپ جانا چاہتے ہیں (          )۔

- اسی سمت میں جاری رکھیں جس پر آپ پہلے ہی چل ہرے 
ہیں۔ مڑیں نہیں۔

یوحنا
پانی

دریا

یسوع
یودقا
شہد

ٹٹڈیاں ہ م س ت پ ب ف ہ ح ٹ

ڈ ی ع ح ش ا ع ا ی ش ڈ

ح و ا گ ن ک ح ٹ و ں ق

س د ف ا ی ر د ڈ ح گ ع

گ ق ی ش ع و س ی ن ا پ

و ا ح ہ ن ح ق ا ا ہ ں

ع گ ن د ر ا ہ ں ف ی ع

اردن
پاک روح
معافی

بپتسمہ
گناہ

کیا آپ میرے 
دوست بننا 
چاہتے ہیں؟ 

  وکی پیڈیا پر اونٹ کے بال سے کپڑا
 بنانے کے عمل کو دیکھیں۔ پھر فیصلہ

 کریں گے کہ کیا آپ ایسے بنے ہوئے
کپڑے پہننا پسند کریں گے۔

ریں
کپڑے

میں یہاں سے اچھی 
طرح چھالنگ لگا 

سکتا ہوں؟



”پریشان مسافر کا مسئلہ“

 جنگ اور سفر کے لئے رتھ کو وکی پیڈیا پر دیکھیں۔
 دریافت کریں کہ کس پر ایک سے زائد لوگ سفر

کریں گے۔

میں یسوع کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لئے موقع کی تالش میں رہوں گا۔

 ہم تم سے سب سے زیادہ محبت کر تے ہیں اس لئے خدا سے ملی ہو ئی خوشخبری کو ہی نہیں بلکہ خود اپنی جان کو بھی تمہارے ساتھ بانٹ لینا چاہتے ہیں۔۔ ” “
1 تھسلنیکیوں الف2:8

 یسوع کے بارے میں اپنے گرد لوگوں کے ساتھ بات چیت شروع کرنے کے لئے ٹرائیگر کا استعمال کریں۔ کچھ بڑے ٹرائیگر (شروع کرنے والے) عیسائی موسیقی
بجاتے ہیں تاکہ دوسرے اسے سن سکتے ہیں، انجیل ہاتھ میں لئے، اسے عوامی مقامات میں پڑھتے ہیں اور گواہیاں بانٹنے کے راستے دیکھا ئے جاتے ہیں۔

(انجیل کہانی )

1B1D
2A2D

2C1A
2B1C

سالخوں (گرڈ) پر ہر چوکور کو صحیح جگہ پر کاپی کریں۔

A
B

C
D

D
C

B
A

2

1

1

2
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(سال)(مہینے)(دن) معاملہ

 لفظ تالش
کریں

فلپفلپ
فرشتہفرشتہ

غزہغزہ
پانیپانی
رتھرتھ

یروشلمیروشلم

یی ہہ اا یی عع سس یی وو زز غغ ش

وو اا فف لل جج ڑڑ لل نن ڑڑ فف ہ

ھھ تت رر غغ اا کک اا عع اا لل د

اا شش وو نن ہہ مم   سس تت پپ بب

لل تت زز جج ھھ تت سس بب فف ہہ

ہہ عع یی اا یی زز لل ھھ تت

ڑڑ مم لل شش وو رر یی اا یی

وو یی ہہ فف ہہ زز غغ سس جج

بپتسمہبپتسمہ
تبلیغتبلیغ
یسعیاہیسعیاہ

سڑکسڑک
انجیلانجیل

اب میری آنکھ 
بہتر لگ رہی 

ہے۔

اس چھوٹے مینڈک کے 
اب ہرے کپڑے ہیں۔



”نافرمان والدین کا مسئلہ“

خدا کا میرے لئے کوئی منصوبہ ہے۔

 میں تمہیں اس لئے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اپنے منصوبوں کو جو کہ تیرے لئے ہے جانتا ہو ں۔ یہ خداوند کا پیغام ہے۔“ میں تمہا ری بھال ئی کیلئے منصوبہ بنا “
رہا ہوں تمہا رے بدنصیبی کے لئے نہیں میں تجھے امید دالنے کا منصوبہ بنا رہاہوں۔“ یرمیاہ 29:11

 اپنی فیملی کے افراد سے پوچھیں کہ ان کے خیال میں آپ کا مستقبل کیا ہوسکتا ہے۔ یہی تجاویز عبادت میں خدا کے سامنے رکھیں اور اس سے پوچھیں کیا وہ اس سے
راضی ہے یا اس کے پاس کوئی بڑا منصوبہ ہے۔

08#
(سال)(مہینے)(دن) معاملہ

(انجیل کہانی )

9

 اف، میری موٹر
 بائیک چھالنک
 نہیں لگاتی۔

 دیکھیں کہ آج دریائے نیل کیسا لگتا ہے؟ دریا کے
کنارے ٹوکری میں بچے کو تصور کریں۔

لفظ تالش کریں

موسٰیموسٰی
نیلنیل
دریادریا
ماںماں
بیٹیبیٹی

  پیداپیدا
ہوناہونا
خاموشیخاموشی
فرعونفرعون
بہنبہن

ن د ر ا ی ا ن پ ه اچ ش ل و ر ی ٹ ی ب نل ه ب س ع ٹ م د ی کف ز م ی ش و م  ا خ پا ا ٹ ب س ک ر ه  ل ںع د ف ٰی ی ر ی و ٹ اک ی ر د و ی م  ن  ن هپ چ ع ا ح ش ی ا ف شه ر و ب ن ل  ر ک ش هو د ن ف ا ه ع ه ا د

چھپناچھپنا
ٹوکریٹوکری
مریممریم
کنارہکنارہ
شہزادیشہزادی

بلند تین!

پیدا ہوناپیدا ہونا
خاموشیخاموشی

فرعونفرعون
بہنبہن
چھپناچھپنا



”ہجوم کا مسئلہ جو بھگدڑ کا شکار نہ ہوا۔“

میں شکر گزار ہو ں جو خدا نے مجھے عطا کیا۔

”خداوند کا شکر ادا کرو،اس کے نام کا اعالن کرو، قوموں کے درمیا ن اس کے کارناموں کا ذکر کرو۔“ 1 تواریخ 16:8

”آپ کھانا کھانے سے پہلے (اسکول میں ہوں یا ریستوران میں) اپنے سر کو جھکائیں اور خدا کو کہیں ”مجھے یہ دینے کا شکریہ

09#
(سال)(مہینے)(دن) معاملہ

(انجیل کہانی )

10

 بحیرہ گلیل کو دیکھیں اور تالش
 کریں کہ لوگ کہاں تک چل سکتے

ہیں۔

زبردست، مزیدار 
رس۔ (ایک کونے سے کونے پر نہ جائیں۔)والے پر جائیں۔ پھر سفید، کالے، سفیداسی طرح چلتے جائیں۔ رشوع کریں سفید مربع سے اور پھر کالے مربع پر اس کو چھونے 

دیکھیں! میں 
یہاں ہوں!

اینڈریواینڈریو
یسوعیسوع
پانچپانچ

مچھلیمچھلی
ٹوکریاںٹوکریاں

بارہبارہ
کیمپکیمپ

لوگلوگ
گروپگروپ
خریدناخریدنا

بیٹھنابیٹھنا
روٹیروٹی
کھاناکھانا

ن ک ڈڈ بب اا نن اا ھھ کک

ا ٹٹ اا اا نن ھھ ٹٹ یی بب

ر رر عع ھھ دد پپ وو رر گگ

ہہ گگ پپ مم یی کک کک وو وو  

سس ن و ع رر ف رر ٹٹ لل

ن پ ھ چچ خخ ڈڈ یی یی ن

وو   یی رر ڈڈ   نن یی اا سس ی

سس اا رر ہہ وو اا   ںں وو ل

ھھ یی لل ھھ چچ مم پپ عع ٹٹ



”بادشاہ کے نافرمان غالموں کا مسئلہ“

بھٹی کو دیکھیں جاننے کے لئے کہ آج ہم اسٹیل بنانے اور کانچ 
گالنے وغیرہ کے لئے کیا استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ ان میں سے 

کسی ایک کے پاس جانا چاہئیں گے؟

جب میں کچھ غلط کرنے کے لئے دباؤ ڈالتا ہوں تو میں ہاروں گا نہیں۔

اے میرے بیٹے اگر گنہگار تجھے گناہ کی طرف لے جائے تو انکی باتیں کبھی نہ ماننا۔“ امثال 1:10 “

 دھوکہ دینے کے لئے دباؤ مت ڈالیں یا اگر جواب دستیاب بھی ہوں تو نہ دیکھیں اور آپ ٹیسٹ دیں۔ جب کوئی دوست جوابات میں آپ کی مدد کرنا چاہے تو اسے
جواب میں کہو ”نہیں“۔ جب آپ کسی اسٹور میں ہیں اور کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے تو کچھ چرائیں نہیں۔

10#

11

(سال)(مہینے)(دن) معاملہ

(انجیل کہانی )

کیا ہورہا ہے؟

- تیر کی سمت میں چلیں

- انتخاب کریں کس طرف آپ جانا چاہتے ہیں (          )۔

- اسی سمت میں جاری رکھیں جس پر آپ پہلے ہی چل ہرے 
ہیں۔ مڑیں نہیں۔

لفظ تالش کریں

سوناسونا
مجسمہمجسمہ
موسیقیموسیقی
تندورتندور

باجاباجا
جھکناجھکنا
سنناسننا
بابلبابل

لل کک بب ہہ لل مم ش ت دد ا
ہہ وو اا نن کک ھھ جج وو لل بب
قق ھھ جج شش یی قق یی سس وو مم
کک مم اا نن وو ہہ نن مم دد جج
شش دد رر وو دد نن تت ہہ قق سس
دد وو لل بب اا بب یی ھھ یی مم
رر جج تت دد اا بب عع دد جج ہہ
کک یی شش یی مم شش وو اا نن کک

شدرکشدرک
میشیکمیشیک
عبد نجوعبد نجو
عبادتعبادت

اس اخبار میں میرا 
ذکر نہیں ہے۔



”جیل توڑنے کا مسئلہ“

جب مجھ پر کوئی الزام ہوتا ہے جو میں نے کیا ہی نہیں ہوتا تو خدا کی مجھ پر خاص برکتیں ہوتی ہیں۔

 لوگ میری پیروی کرنے کی وجہ سے تمہارا مذاق اُڑائینگےاور ظلم و زیادتی کریں گے اور تم پر غلط اور جھوٹی باتوں کے الزام لگائینگے ،تو تم قابل مبارک باد “
ہوگے۔“ متی 5:11

 کھلے دل کے بنیں اور اپنی نجات کی بات کریں کہ آپ سچے عیسائی ہیں۔ آپ لوگ آپ کی بے عزتی کریں اور مذاق اڑائیں تو بدلہ نہ لیں۔ خاموش رہیں اور خدا سے
مانگیں کے وہ آپ کو دیکھائے کہ وہ کس طرح اپنی برکتیں بھیجتا ہے۔

11#
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(سال)(مہینے)(دن) معاملہ

(انجیل کہانی )

2B

1C

2D

1A

1B

1D

2A

2C

سالخوں (گرڈ) پر ہر چوکور کو صحیح جگہ پر کاپی کریں۔

A B C D

DCBA

2

1

1

2

پالپال
سالسسالس

قدمقدم
ہاتھوںہاتھوں

خاندانخاندان
جیلجیل

محافظمحافظ
زنجیرزنجیر

زز پپ ھھ خخ تت ںں ڑڑ یی ںں وو پپ سس

نن ظظ فف اا حح مم خخ زز بب فف لل ھھ

قق جج کک نن زز ںں وو ھھ تت اا ہہ زز

دد یی وو دد نن سس اا جج سس دد سس نن

مم رر ڑڑ اا یی گگ ڑڑ یی لل اا پپ جج

اا نن نن ظظ وو رر تت رر یی یی

پپ اا سس خخ خخ ظظ یی لل ھھ رر

کوڑاکوڑا
زخمزخم

وفاداروفادار
بھاگنابھاگنا

 یہ پال اور سالس کی جیل
 کی کوٹھڑی ہے۔ گوگل

 ایمیجز پر اس کی دوسری
تصویریں تالش کریں۔

eBay سے مکھیوں  
کے دو بکس

مجھے اسے حل کرنے کی 
ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک 

چھوٹا سا مینڈک ہوں!



”نقد رقم ضائع کرنے کے فیصلے کا مسئلہ“

جب میں اپنے گناہوں کا اعتراف کروں، یسوع مجھے معاف کردیں گے۔

اگر ہم اپنے گناہوں کو تسلیم کر تے ہیں تو خدا جو انصاف پسند اوروفا دار ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر تا ہے ہمیں تمام گناہوں سے“
پاک کر تا ہے۔ ” 1 یوحنا 1:9

 مٹی میں کھیلیں، اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، تصور کریں جو مٹی آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے گناہ ہیں۔ اب اپنے ہاتھوں کو دھو لیں تصور کریں کہ یسوع کے سامنے
 اعتراف کرنے سے جو آج آپ نے غلط کام کیے ہیں ایسا ہی ہے جیسے آپ نے دھوکر صاف کرلیا۔ عبادت کریں اور اسے بتائیں کہ آپ افسردہ ہیں جو آپ نے کیا جو

 اسے پسند نہ ہوگا، صرف یہ یاد رکھیں کہ وہ آپ کے اندر کو دھو ڈالے گا جیسے مٹی والے ہاتھ دھلتے ہیں۔

12#

13

(سال)(مہینے)(دن) معاملہ

(انجیل کہانی )

مسئلہ: ریفریجریٹر 
نہیں۔

نارڈ خوشبو کی تصویریں جیسی ایک 
مریم استعمال کرسکتی ہیں۔ 

مہنگی خوشبو کو گوگل پر تالش کریں 
جس کی قیمت ابھی پورے سال کی 

تنخواہ ہوسکتی ہے ۔

بی ڈو!اوہ ڈوبی ڈو!

لفظ تالش کریں سامئنسامئن
عورتعورت

رونارونا
معذرتمعذرت
دھویادھویا
آنسوآنسو

آپ کا شکریہآپ کا شکریہ
پیدل چلےپیدل چلے

آآ مم ؤؤ عع ےے چچ لل   مم شش
پپ سس ھھ تت اا یی وو ھھ دد
ہہ یی رر کک شش اا کک پپ آآ
اا حح وو عع چچ ھھ یی ؤؤ نن

تت ھھ نن پپ اا دد نن ےے سس
ھھ عع اا مم لل ئئ شش اا وو
وو ؤؤ نن چچ کک نن ئئ
ںں ئئ لل عع ےے مم لل  
شش ےے ھھ وو نن ؤؤ تت
لل   تت تت رر ذذ عع مم
چچ ےے ؤؤ تت سس نن آآ

مسیحمسیح
ہاتھوںہاتھوں

پاؤںپاؤں



”مسئلہ : کیا یہ منشیات، ہارمون یا غدود تھے؟“

خدا مجھے اپنے منصوبے میں استعمال کے لئے تحائف دیتا ہے۔

لیکن یہ سب نعمتیں وہی ایک روح کی طرف سے جو ہر ایک کو جو چاہتا ہے بانٹتی ہے۔“ 1 کرنتھیوں 12:11 “

 کسی فیملی کے فرد کو ایک تحفہ دیں جو انہیں اپنے کام کرنے میں مدد دے گا۔ مثال کے طور پر اپنی والدہ کو چمچ سے کھالئیں، اپنے دادا دادی کے لئے ایک
 پودا، اپنے والد کے لئے کام میں استعمال ہونے والے دستانے، زبردست نظر آنے والی پینسل اپنے بھائی یا بہن کے لئے۔ اس بارے میں سوچیں کہ خدا نے آپ کے

لئے اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لئے آپ کی تمام ضروریات کیسے پوری کی ہیں۔

13#
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(سال)(مہینے)(دن) معاملہ

(انجیل کہانی )

میں ابھی تک یہی سوچتا 
ہوں کہ کودنا بھاگنے سے 

زیادہ آسان ہے۔

یہ کودنے سے 
زیزیادہ آسان ہے۔

 وکی پیڈیا پر تالش: تالش کریں ”فلسطینی“
 کہاں رہتے ہیں اور سب سے خطرناک

دشمن کون تھا۔

 تصوير ميں دائره
کہاں ہے؟

1 2 3 4 5 لفظ تالش کریں6

شیمشونشیمشون
دلیلہدلیلہ
رہنامرہنام

بالبال

کاٹناکاٹنا
غزہغزہ

دروازہدروازہ
شہرشہر

مضبوطمضبوط
ارسائیلارسائیل

فلسطینفلسطین
  چوٹیائیںچوٹیائیں

اا ئئ چچ شش فف کک ہہ زز اا وو رر دد

سس رر ںں یی ئئ اا یی ٹٹ وو چچ ہہ  ئئ

رر ہہ شش مم غغ ٹٹ   ہہ دد لل طط غغ اا

اا نن   ٹٹ شش وو نن کک لل مم خخ زز تت

ئئ مم بب وو چچ اا   فف یی یی اا ضض ھھ

یی اا شش نن   یی طط سس لل فف ٹٹ ہہ وو

لل طط وو بب ضض مم چچ ہہ زز   غغ شش ںں
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غذائی معلومات
ناپ فی حصہ

توانائی
قیمت فی حصہ

مکمل گناہ
خود سے

جان بوجھ کر
منافقت

فخر
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