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1

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۔

(انجیل کہانی )

معاملہ

2

01#
 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

میں آپ کو اس 
طرح پسند کرتا ہوں



”نامعلوم اڑنے والی چیز کے دیکھے جانے کا مسئلہ“

میں اپنی زندگی میں یسوع کے لئے جگہ بناؤ گا۔

(انجیل کہانی ) 02#

3

” میں دروازہ پر کھڑا ہو کر دروازہ کھٹکھٹا تا ہوں اور معاملہ
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

دیکھو! مکھی!



”بلند آواز کی ڈیسیبل کا مسئلہ“

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

(انجیل کہانی ) 03#

4

معاملہ

زیادہ سے زیادہ رفتار 
100 میل فی گھنٹہ!

 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۔

رفتار  ہ
ھنٹہ!



”فضول خرچ کا مسئلہ“

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

(انجیل کہانی ) 04#

5

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

اور اب، ایک 
سبز گانا۔ ۔ ۔



”میدان میں غیر ملکی کا مسئلہ“

خدا برے حاالت میں اچھی چیزیں پیدا کرسکتا ہے۔

(انجیل کہانی ) 05#
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 ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے“معاملہ
 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

مجھے الزمی 
ان دلوں کا خیال 

رکھنا ہے۔



”مشہور کزن کا مسئلہ۔“

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

(انجیل کہانی )

 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 06#

7

معاملہ

کیا آپ میرے 
دوست بننا 
چاہتے ہیں؟ 



”پریشان مسافر کا مسئلہ“

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

(انجیل کہانی )

 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

07#

8

معاملہ

اب میری آنکھ 
بہتر لگ رہی 

ہے۔



”نافرمان والدین کا مسئلہ“

خدا کا میرے لئے کوئی منصوبہ ہے۔

08#
معاملہ

(انجیل کہانی )
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 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

بلند تین!



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

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

09#
معاملہ

(انجیل کہانی )
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”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

دیکھیں! میں 
یہاں ہوں!



”بادشاہ کے نافرمان غالموں کا مسئلہ“

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

10#

11

معاملہ

(انجیل کہانی )

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

امثال 1:10

کیا ہورہا 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۔

11#

12

معاملہ

(انجیل کہانی )

 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

eBay سے مکھیوں  
کے دو بکس



”نقد رقم ضائع کرنے کے فیصلے کا مسئلہ“

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

12#

13

معاملہ

(انجیل کہانی )

 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

اوہ ڈوبی ڈو!



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

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

13#

14

معاملہ

(انجیل کہانی )

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

کرنتھیوں 12:11

میں ابھی تک یہی 
سوچتا ہوں کہ کودنا 

بھاگنے سے زیادہ 
آسان ہے۔
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 میں ان لوگوں کو آرام اور قوت دوں گا جو تھکے ہوئے اور “
  کمزور ہیں۔ “

 
یرمیاہ 31:25  

 


