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”کند طاقت  کی چوٹ کے ساتھ کا معاملہ“
معاملہ

(انجیل کہانی )
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کیا "بادشاہ ساؤل کی مہر" کے فقرے کی 
گوگل تالش کو دورسی مہریں دیکھاتا ہے جو 

اس کے نام پر بنی ہیں۔

"پالن کو جاننے کے لئے میں آپ کے لئے آیا ہوں 'خدا اعالن کرتا ہے' آپ کی خوشحالی کا پالن اور کوئی نقصان نہ ہو، پالن 
جو آپ کو امید اور مستقبل دے۔" یرمیاہ 11:29

یہاں تک کہ اگر میں چھوٹا ہوں تو میں بڑی چیزیں کرسکتا ہوں۔

01#

اس ہفتے ایک کام کریں جو آپ کی معمول کے مطابق نہیں ہے جیسے ہر روز برتنوں کی دھالئی کریں یا کچھ اور کام اپنے 
والدین کے لئے جو آپ کے روزمرہ کی ذمہ داری نہ ہو۔ دیکھیں خدا آپ کی بڑی چیزوں کے لئے کیسے مدد کرتا ہے۔

 کیا آپ نے مجھے اتنا چھوٹا
دیکھا ہے؟



3

معاملہ

(انجیل کہانی ) ”الپتہ الش کا معاملہ“02#

خدا اب بھی قابل بھروسہ جب میں محسوس کرتا ہوں کہ متام چیزیں غلط ہورہی ہیں۔

"خدا بھروسہ مند ہے جس نے متہیں ہامرے خداوند یسوع مسیح میں رشکت کے لئے بال یا ہے۔" 1 کرنتِھیُوں 9:1

کسی وقت کے بارے میں کسی کو بتائیں کہ اس وقت آپ کے لئے ہر بات خراب ہورہی تھی لیکن یہ سب اچھائی 
میں بدل گئیں۔ خدا نے آپ کو اس کی وجہ سے اہم چیزیں  سیکھائیں۔

(انجیل کہانی )
 میں یہ اپنے باغ

سے الیا ہوں
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معاملہ

(انجیل کہانی ) ”آدمی جسے پانی میں پھینک دیا کا معاملہ ۔“”آدمی جسے پانی میں پھینک دیا کا معاملہ ۔“03#

" اس لئےتمہیں چاہئے کہ تم دلوں میں اور زندگی میں تبدیلی کرتے ہوئے واپس خدا کے پاس آجاؤ ۔اس طرح خدا 
تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔" رسولوں 19:3

جب میں اپنے گناہ کو دیکھوں تو مجھے اس پر توبہ کرنی چاہئیے اور اس سے رک جانا چاہئیے۔

اس ہفتے کچھ غلط کے لئے زیادہ حساس ہونا ہے جو آپ کوکہیں کا م کریں جس پر آپ کو رشم آتی ہو اور 
نہ چاہیں گے کہ لوگ اسے ویڈیو پردیکھیں۔ توبہ کریں۔ خدا سے اپنے لئے مدد کی دعا کریں  کہ پہلے 

سوچنے کے لئے اور اسے دوبارہ کرنے سے پہلے روکے ۔ 

(انجیل کہانی )
چلیں 

تیرتے ہیں



معاملہ

(انجیل کہانی ) ”نامعلوم مددگار کا معاملہ“04#
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"تم سے محبت رکھنے والوں سے اگر تم بھی محبت رکھو گے تو تم کو اس سے کیا صلہ ملیگا ؟اس لئے کہ 
محصول وصول کرنے والے بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ " متّی 46:5

اچھے سامری کی طرح مجھے رضورت ہے کہ میں بھی ہر ایک کے لئے مہربان بنوں۔

کسی کو ساتھ لیں جو آپ کا  دوست نہ ہو اور دوستانہ طریقے سے ان تک پہنچیں۔ آپ انہیں 
اسکول کے بعد ساتھ کھیلنے کے لئے۔ 

(انجیل کہانی )
کیا آپ میرے 
پڑوسی بنیں 

گے؟



معاملہ

(انجیل کہانی ) ”جالد کے پھندے کا معاملہ“05#

"یادرکھوکہ میں نےتمہیں طاقتوراورباہّمت بنےرہنےکاحکم دیاتھا۔اس لئےکبھی خوفزدہ نہ ہو۔ کیوںکہ تمہارا خداوند 
خدا تمہارے ساتھ ہر اُس جگہ پر رہے گا جہاں تم جاؤ گے۔" یشوع 9:1

خدا بعض اوقات مجھ سے کہے گا بہت بہادر بنو اور میرے ہی خاطر رضوری چیزوں کا خطرہ مول لو۔

خدا مجھے دورسوں کو بچانے کے لئے منتخب کرسکتا ہے اور مجھے یہاں رکھا ہے "ایسے وقت کے لئے یہ ہے"۔اپنے 
پڑوسی کو بتائیں کہ آپ عیسائی ہیں اور پوچھیں کہ کیا وہ اگلے ہفتے آپ کے ساتھ چرچ جانا پسند کرے گا۔
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(انجیل کہانی )
””جالد کے پھندے کا معاملہجالد کے پھندے کا معاملہ““

خداوند ا ا ت ںک ک ہ ن فزدہ خ ھ ک لئ ا دیاتھا ک کا ہن بن ت ّ باہ او طاقت ت ن ک کھ "یاد

خدا بعض اوقات مجھ سے کہے گا بہت بہادر بنو اور میرے ہی خاطر رضوری چیزوں کا خطرہ مول لو۔

میں پیار میں 
بادشاہ ہوں۔



معاملہ

(انجیل کہانی ) (انجیل کہانی )06#
”صحت کے ثبوت کو بدلنے کا معاملہ“”صحت کے ثبوت کو بدلنے کا معاملہ“

"ہروقت خد ا کا شکر ادا کرتے رہو اور یہی خدا کی مرضی ہے تم سے مسیح یسوع میں چاہتا ہے۔“  1 تھّسلنیکیوں 18:5 

کوڑھیوں کی طرح،  مجھے خدا کو جو اس نے میرے لئے کیا اس کے لئےکہنے کی رضورت ہے "آپ کا شکریہ" 

تین چیزوں کی ایک فہرست بنائیں جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کے لئے اس کا شکریہ اداکریں۔ چیزیں 
جن کا ہم عام طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں کھانا، کپڑے اور فیملی۔ آپ کے طلباء کے پاس چیزوں کا شکریہ ادا کرنے کے نئے 
خیاالت ہیں ؛ چیزیں جیسے: گم ہوئی چیز کو ڈھونڈنے میں مددکرنا، بارش کا آپ کو روکے رکھنا جب تک کہ آپ اسکول کے 

اندر محفوظ ہیں، آج کے دن ایک بار پھر موٹر سائیکل کی سواری کرنا بغیر نیچے گرے، آج ہمت دینا کہنے کے لئے اچھی 
چیز اپنے بھائی یا بہن کو وغیرہ۔ 7

اے، دیکھو، 
میں ناچ 

سکتا ہوں!



معاملہ

(انجیل کہانی ) (انجیل کہانی )07#
”کتے کا پال ظاہر ہونے کا معاملہ“”کتے کا پال ظاہر ہونے کا معاملہ“

"خدا نے ان کو خیر و برکت دی۔ اور خدا نے ان سے کہا ، ”زمین میں پھیل جا ؤ  - سمندر میں پا ئی جانے وا لی 
مچھلیوں پر اور فضا ء میں اُ ڑنے وا لے پرندوں پر اور زمین پر چلنے پِھر نے وا لے ہر ایک جاندار پر اپنا حکم چال ؤ۔" 

پیدائش 28:1ب

آدم کی طرح، میں اپنے گرد مخلوق کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہوں۔

اپنے صحن میں پودے کو پانی دیں اور اس کے گرد جنگلی گھاس کو ختم کردیں تو یہ بہرت طریقے سے بڑھے گا۔
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غور سے دیکھیں!



معاملہ

(انجیل کہانی ) (انجیل کہانی )ہ08#
” زیادتی کے شکارکے اعداد و شامر میں ممکنہ تبدیلی  کا معاملہ” زیادتی کے شکارکے اعداد و شامر میں ممکنہ تبدیلی  کا معاملہ““

"جب ِیُسوع نے یہ ُسنکر اُس پر تعجب کیا اور پھر کر اُس بِھیڑ سے جو اُس کے ِپیچھے آتی تھی کہا َمیں تُم سے کہتا 
ہُوں کہ َمیں نے اَیسا اِیامن اِرسائیل میں بھی نہیں پایا۔" لوقا 9:7

سینچورین کی طرح، میرا ایامن ان کے لئے چیزوں کو تبدیل کرسکتا ہے جو میرے پاس نہیں ہیں۔

اپنے ایک دوست کو یا رشتہ دار کو ایک نوٹ لکھیں  اور پوچھیں کہ وہ کیسا ہے اور کیا آپ ان کے لئے کسی چیز 
کے لئے دعا کرسکتے ہیں۔ 
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کیا اس کے لئے 
کوئی ایپ ہے؟



معاملہ

(انجیل کہانی ) ”پرارسار اندھے پن کا حملے کا معاملہ“09#

"لیکن میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور متہارا نقصان پہونچانے والے کے لئے تم 
دعا کرو۔ " متّی 44:5

میں اپنے دشمنوں سے پیار کروں گا۔

ایک چھوٹا تحفہ کسی کے لئے خریدیں جو آپ سے برا رویہ رکھتا ہے یہ اسے دیں۔
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(انجیل کہانی )
”پرارسار اندھے پن کا حملے کا معاملہ“”پرارسار اندھے پن کا حملے کا معاملہ“

میں اپنے دشمنوں 

 انتظار،
انتظار،

 انتظار۔ ۔ ۔



معاملہ

(انجیل کہانی ) ملہ10#

(انجیل کہانی )
”نامعلوم رسگوشی کرنے والے کا معاملہ“”نامعلوم رسگوشی کرنے والے کا معاملہ“

"بھیڑیں اپنے چر واہے کی آواز سنتی ہیں وہ اپنی بھیڑوں کو نام سے بال کر لے جاتا ہے۔ " یوحنا 3:10ب

خدا مجھ سے بات کرے گا جب میں اسے سنتا ہوں۔

اس  ہفتے کے دوران، کچھ بالغ لوگوں کے انٹرویو لیں اور دیکھیں کسی کو جیسے سیموئیل نے خدا سے سنا تھا۔ کہیں، 
"کیا خدا نے کبھی آپ سے بات کی ہے؟" کیسے خدا نے آپ سے بات کی تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ خدا تھا؟"
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 میں سن رہا 
ہوں ۔ ۔ ۔



معاملہ

(انجیل کہانی ) معاملہ11#

(انجیل کہانی )
””ممی کے چلنے کا معاملہممی کے چلنے کا معاملہ““

"میں ہی حشر ہوں اور زندگی میں ہی ہوں جو لوگ مجھ پر ایمان ال ئیں گے حا ال نکہ وہ مریں گے مگر پھر 
بھی زندہ رہیں گے۔" یوحنا 25:11

خدا اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے جب کہ خراب چیزیں  ہوئی ہیں۔

کسی کے لئے کچھ اچھا کریں آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ کچھ برا ہوچکا ہے۔
12

دیکھو رصف کلک 
’اگال‘ کر کے۔ ۔ ۔ 

 خدا مجھے
 پیار کرتا

ہے۔



معاملہ

(انجیل کہانی ) ”جھوٹی سازش کا معاملہ“”جھوٹی سازش کا معاملہ“12#

"ایک دوسرے سے جھوٹ مت بولو۔ کیوں کہ تم نے اپنے پرا نے گنا ہوں کی زندگی کو اس کے کاموں سمیت 
اتار ڈاال ہے۔" کُلِّسیوں 9:3

خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں۔ 

جھوٹ کے بارے میں  سوچیں جو آپ کہتے ہیں۔ انتخاب کریں کہ دورسے سے جھوٹ بولنا مزید جاری نہیں 
رکھیں گے۔ ایک چھوٹا  کاغذ کا ٹکڑا لیں اور لکھیں کہ جھوٹ جھکے۔ نوٹ پر عبادت لکھیں ، خدا سے مدد 

مانگیں کہ آپ کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ کاغذ کو اپنے گھر سے باہر لے جائیں اور اسے دفن کردیں۔
13

کیا یہ کہانی 
پیسے سے 
متعلق ہے؟



معاملہ

(انجیل کہانی ) معاملہ13#

(انجیل کہانی )

”عجیب خوابوں کا معاملہ“”عجیب خوابوں کا معاملہ“

" لیکن فی الوا قع خدا نے بدن میں ہر ایک حصہ اپنی مرضی کے موا فق اپنی جگہ رکھا ہے۔ اگر تمام اعضاء ایک ہی اعضاء 
ہو تے تو بدن کہاں ہوتا۔ لیکن اب یہ صحیح ہے اعضاء تو کئی ہیں، بدن صرف ایک ہے۔ " 1 کرنتِھیُوں 19-18:12

میں جانتا ہوں کہ خدا نے میرے دوستوں کو اور فیملی کوبہت سے تحائف دئیے ہیں۔

تین لوگوں کی ایک فہرست بنائیں جنہیں آپ جانتے ہوں اور کیسے خدا انہیں تحفے دیتا ہے صالحیت، قابلیت 
یا طاقت کے ساتھ جو آپ سے مختلف ہوتی ہیں۔ دعا کریں اور خدا سے مدد مانگیں کہ آپ ان کے تحائف 

14سے حسد نہ کریں۔ 

 میں سوئیٹرز 
کی خریداری 
کے لئے گیا۔



www.ChildrenAreImportant.com
info@childrenareimportant.com
We are located in Mexico.
00-52-592-924-9041Easy 1 CBI  

Urdu

یسعیاہ 55

 اب ہم آئینہ میں دھند ال سا عکس 
دیکھ رہے ہیں لیکن جب ہم میں 

کاملیت آئیگی تو روبرو دیکھیں گے۔ 
اس وقت میرا علم محدود ہے۔ مگر 
اس وقت ایسے پورے طور پر پہچا 
نوں گا جیسے خدا مجھے جانتا ہے۔

کرنتِھیُوں 13 : 12

میرے
خدا


