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سی بی آئی میں خوش آمدید ۔۔۔ "بچوں 
 کی انجیل پر تفتیش"!!!

ہم یہاں "چلڈرن آر امپورٹنٹ" آپ کو ایک اور  پورا سال اتوار اسکول کالسز 
یا ہفتہ وار انجیل کی تربیت دینے کے لئے خوش  ہیں  جو آپ اپنے چرچ 

بچوں کو  فراہم کرسکتے ہیں۔ اس پروگرام میں میں  ، عالقے یا برادری میں 
آپ کے طالباء تصور کریں گے کہ وہ خاص  ایجنٹ  یا کھوجی اور انہیں ہر ہفتے ایک کیس حل کرنے کے لئے دیا جائے 

یا  "کرائم سین انویسٹی گیشن" آپ کے طلباء   پولیس کے کھوجی اور سائنسی "سی ایس آئیگا۔ جیسے ٹی وی شو "
وں ہیں جو تجربات کرتے ہیں اور تصویریں اتارتے ہیں جیسے وہ ہر معاملے کو حل کرتے ہیں۔ اپنی تخلیقی ٹیکنیشنز دون

صالحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے چرچ کے جماعت کے کمرے کو سجائیں جیسے سائنس کی لیب اور اپنے 
 استادوں کو سائنس کے ٹیکنیشن اور پولیس کے کھوجی کے کپڑے پہنائیں۔

ں سے جیسے میں اتوار اسکول میں پڑھاتا تھا، پادری کے بچے  یا باقاعدہ چرچ  آنے والوں کے بچے  تمام انجیل کی سالو
عام کہانیاں جان جاتے ہیں۔ اگر میں نوح کی کشتی یا یونس اور وھیل کی کہانی بتانا شروع کرتا تھا،  سارے بچے کراہیں 

ں۔ میں نے جماعت میں سیکھانے کے طریقے کو بدلنے کی کوشش کی گے کیوں کہ وہ پہلے ہی اس کہانی کو جانتے ہی
ہے، لیکن  یہ الزمی بہت حد تک ویسا ہی ہوگا اور میرے طلباء  بیزار ہوں گے۔ اس پریشانی کو یاد رکھتے ہوئے، 

ائیں گے!آپ "چلڈرن آر امپورٹنٹ" کے عملے نے اس نئے خیال پر بحث کی جہاں بطور اساتذہ ، ہم طلباء کو کہانی نہیں بت
کے طلباء الزمی معاملے کو حل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کہانی جو انہوں نے ہر ہفتے سیکھی! اس کا مطلب یہ 

بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے طلباء کو نہ بتائے کہ وہ اپنے استاد کی کتاب کھولیں یا سراغ حاصل کرنے کے لئے 
نہ لگا لیں۔ ہر ہفتے آپ کے پاس پانچ سراغ انہیں دینے کے لئے ہوتے ہیں اسی جوابات دیکھیں جب تک کہ وہ کہانی  کا پتا 

طرح آپ ان کے سوچنے  پر حوصلہ افزائی کریں۔ جیسے ہی بچے سراغوں کو دیکھیں  تو آپ کسی بھی چیز کی نہ تو 
انی کے بارے میں تصدیق کریں اور نہ ہی انکار کریں، تاکہ ہر ایک  جماعت کے پہلے منٹوں کے دوران انجیل کی کہ

 سوچ کر لطف اندوز ہوں۔
معاملے کے حل ہونے کے بعد، آپ کے پاس اتوار اسکول کی جماعت کے معمول کے  حصے ہوتے ہیں: انجیل کی 

کہانی، یاد کرنے کی آیت اور زندگی پر نافذ کرنا۔ اس پروگرام میں اور شدت کے لئے ، ہم ہفتے کے دوران کرنے کے 
ے کام دیتے ہیں مثال کے طور پر  پہلے ہفتے وہ سیکھیں گے کہ وہ خدا کے لئے بڑی چیزیں لئے بچوں کو گھر کے لئ

کرسکتے ہیں حاالنکہ وہ چھوٹے ہیں۔ گھر کے کام کے طور پر، انہیں اس ہفتے گھر پر خاص کام لینے کی ضرورت ہے 
کھیں  کیسے ان کے معمولیکام کرنے ، جیسے برتن دھونا یا کچھ کرنا جو عام طور پر گھر پر کام نہیں ہوتا ہے اور دی

 سے کچھ بڑا کرنے سے خدا کی برکتیں انہیں ملتی ہیں۔
اتوار اسکول جماعت  کے معمول کے حصوں کے بعد، کچھ اضافی مزے کی سرگرمیاں دستیاب ہیں۔ ہم ہر ہفتے کھیل، 

ئنسی تجربے کے ساتھ خبتی سوالوں پر بات چیت، پہلیوں اور رنگوں کے ساتھ بچوں کے صفحات  اور ایک مزے کے سا
سائنس دان جنہیں "ڈاکٹر لوکاز" کہا جاتا ہےان کے ساتھ  فراہم کرتے ہیں۔آپ جماعت میں براہ راست تجربہ کرسکتے ہیں 

 یا آپ ہماری بنائی ہوئی ویڈیو استعمال کرسکتے ہیں۔
ت دستیاب ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ ہمیشہ کی طرح ہمارے مذہبی  ادارے کے ساتھ اس سال کے پروگراموں کا تمام مواد مف

دیہی مقام پر ہیں، استاد انٹر نیٹ سے کتابوں کوڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں اگر آپ طلباء کے صفحات کی کاپیاں بنا بھی سکتے 
ہیں اور نہیں بھی۔ "بچوں کی انجیل پر تفتیش" میں بے شمار سرگرمیاں ہیں تو یہ آپ کے حاالت کے مطابق کام کرتا ہے 

کہ اگر آپ طلباء کی کتابوں کا استعمال منتخب نہیں کریں ۔ آپ کو اپنے چرچ میں اس پروگرام کو کرنے کے لئے یہاں تک 
انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص وقت سے پہلے تیار ہو اور جو چرچ کے لئے ضروری ہے وہ لے آتا ہے اور 

 دیکھیں آپ کا مذہبی ادارہ بڑھتا ہے۔ 
نئے اور موجود ہ پروگرام کے ساتھ غوطہ لگاتے ہیں!آپ کے طالباءاب بھی داؤدا ور جالوت، چلیں اتوار اسکول میں 

یونٹ۔ میں  3اسباق بشمول سی بی آئی کے تمام  39ایستر، تخلیق، یسوع کی قیامت، سینچورین کا ایمان اور بہت کچھ ان 
ارٹری کوٹ، حقیقی سائنسی  تجربات کے ساتھ آپ کو للکارتا ہوں کہ آپ اپنی کالس میں مزہ اور دلچسپی پیدا کریں! لیب

تخلیقی کام کم کریں اور پیلی ٹیپ لگتا ہے حقیقی "جائے وقوعہ"ہے جسے ہم"جائے انجیل " کہیں 
گے۔آپ کے پاس حقیقت میں اتنا مز ہ ہوسکتا ہے جتنا اس سال طلباء چاہیں! خدا آپ کو برکتوں سے 

 اور دلچسپ انداز میں! بھر دے اسی طرح بچوں کے لئےآپ کے ادارے  نئے
 مسیح میں!



 --[کیسے استعمال کریں]--
 

اساتذہ، اس پر مزہ تفتیشی انجیل کے پروگرام میں خوش آمدید! ہم 

امید کرتے ہیں آپ اپنے طلباء کی تربیت کرسکتے ہیں اور اس کے 

ساتھ ساتھ بہت مزہ بھی کرتے ہوں گے! اس پروگرام کو اتوار 

مال کرسکتے ہیں، ایک بچے کا چرچ اسکول کے طور پر بھی استع

یا بچوں کے لئے ہفتہ وار کلب منسٹری۔ ہماری ویب سائٹ پر آپ 

کے لئے وژیل ایڈ فراہم ہے تاکہ آپ ہر تصویر کو پروجیکٹ پر بڑا 

کرسکیں یا طلباء کو اپنے موبائل فون پر دیکھا سکیں۔ ہم امید کرتے 

ماہ  9ے اپنی یونٹوں سے لطف اندوز ہوں گ 3ہیں آپ اس نصاب کے 

اسباق ہیں اور اس کے  13کالسوں کے لئے۔ اس پہلے یونٹ کے 

 اسباق ہوں گے۔  39یونٹ اور ہیں اس طرح آپ کے پاس کل  2ساتھ 

 

 گھنٹے(  2 ½ - 2سفارش کردہ شیڈول )

 منٹ( 25سراغوں کے ساتھ ) 5تعارف  •

o ( 3عنوان )منٹ 

o ( 10ڈرامہ )منٹ 

o ( 3شے )منٹ 

o ( 2آثار قدیمہ )منٹ 

o منٹ( 7انجیل ) جائے 

 منٹ( 35اصل سبق کا وقت ) •

o ( ! 13انجیل کہانی / مسئلہ حل )منٹ 

o ( 2نافذ العمل )منٹ 

o ( 15یاد داشت آیت یاد کرنے کی )منٹ 

o ( 3دیا گیا کام )منٹ 

o ( 2خدا کا ڈی این اے )منٹ 

 گھنٹہ( 1مزے کا وقت! ) •

o ( 15کھیل )منٹ 

o ( 15بحث )منٹ 

o ( 15طلباء کتب )منٹ 

o منٹ( 15ات )لوکاز سائنسی تجرب 

 منٹ( 30اختیاری "سوچیں کون" کھیل ) •

 !سراغ

 
شروع کریں اپنی جماعت سراغوں کے ساتھ،  آپ کے "سراغ رساؤں" کو مسئلے 

منٹ لگ سکتے ہیں، اور مزہ  5 – 15کو حل کرنے کے لئے ۔ اس میں ان کے 



ئل فون پر استعمال کرسکتے ہیں یا بچوں کو ڈھونڈنے سراغ ہیں۔ آپ سراغوں کو اپنے موبا 5کرنا تمام آپ پر منحصر ہے! ہر سبق کے 

 کے لئے جماعت میں سراغ بنا سکتے ہیں۔

 

  عنوان 1سراغ #  

پہال سراغ حقیقت میں سبق کا عنوان ہے۔ طلباء عنوان پڑھیں یا انہیں دیکھانے کے لئے پرنٹ نکالیں۔ مثال کے طور پر۔ سبق ڈیوڈ اور 

مے کا معاملہ"۔ کند طاقت کے صدمے کے حوالے سے جب ڈیوڈ نے جالوت کے سر پر پتھر مارا جالوت کہالتا ہے "کند طاقت کے صد

اپنی انجیل کی جماعت کو ایک سے دریا سے۔ تصور یہ ہے کہ تفتیش کاروں اور فارنسک تجزیہ کاروں کی اصطالح کے استعمال 

و نہ دیکھائیں تاکہ وہ دھوکہ نہ دے سکیں اور انجیل کہانی کو مزیدار ذائقہ فراہم کریں۔ یاد رکھیں اپنے اساتذہ کی کتاب اپنے طلباء ک

 دیکھیں۔

 

  ڈرامہ 2سراغ #  

دوسرا سراغ ہر ہفتے ایک ڈرامہ ہے۔ آپ کے اساتذہ اس پر کام کریں یا 

طلباء کریں۔ انجیل کہانی کے لئے بغیر اسے پورا ظاہر کیے دوسرا سراغ 

یں، ایک سپاہی گھر آتا ہے دینے کا تصور ہے۔ ڈیوڈ اور جالوت پر سبق م

اور اپنی بیوی سے باتیں کرتا ہے۔ سپاہی فلسطینی ہے اور باتیں کررہا 

ہے کہ وہ کیسے لڑائی ہارنے کے بارے میں۔ وہ ایک شخص کے نام کا 

حوالہ "بڑا" کر کے اور اس کا بھائی وہ بھی بڑا ہے۔ )جالوت کا ذکر 

ے کسی بڑے بھائی کا کئے بغیر(۔ انجیل میں ذکر نہیں ہے کہ جالوت ک

 نام "بڑا" تھا، یہ مزے کا ڈرامے صرف طلباء کو انجیل کہانی پر سوچنے میں مدد کرنے کے لئے ہے۔

 شے  3سراغ #  

ہر سبق میں ایک شے آپ کو جماعت میں النے کے لئے۔ یہ کچھ مادی چیز ہے جسے آپ کے طلباء 

چنے میں مدد دے گی۔ ہماری سبق کی مثال چھو اور محسوس کرسکتے ہیں اور انہیں انجیل کہانی سو

پتھر یا کنکرہیں۔ اگر طلباء اس نقطے سے سوچیں کہ پتھر  5میں، شے آپ کو کالس میں النے کے لئے 

پتھر جو ڈیوڈ نے دریا سے اٹھائے تھے، کوشش کریں نہ تصدیق کریں نہ انکار۔ آپ کو اپنے طلباء  5ہیں 

پ کو بھی طلباء کو کہانی کے لئے سواالت میں رکھنا پسند کرنا کے ساتھ جھوٹ بولنا نہیں چاہئیے بلکہ آ

 چاہئیے جتنی دیر ممکن ہوسکے۔
 

 

 سراغ#آثار قدیمہ 

ہر سبق کا چوتھا سراغ حقیقی آثار قدیمہ کا ٹکڑا ہے۔ یہاں تصویر میں جات شہر کی 

تباہی کی حقیقی جدید تصویر ہے۔ آج یہ تل زافٹ قومی پارک کے اندر واقع ہے۔ 

راز: جالوت کا گھر فلسطینی شہر۔( آپ دیکھانا چاہتے ہیں قدیم جات شہر کی )

تصویر اور اس کا ذکر کرتے ہیں بغیر راز کو کھولے۔ کئی لوگ نہیں جانتے ہوں 

 گے کہ جات جالوت کے گھر کا شہر ہے، تاکہ آپ کا سبق ابھی تک راز رہے!



 

 جائے انجیل 5سراغ #  

انجیل ہے، کچھ ایسا کہ آپ جرم کی جائے وقوعہ  ہر ہفتے کا آخری سراغ جائے

 کی طرح کا سا بنا سکتے ہیں اپنے سراغ رساؤں کی تفتیش کے لئے۔

 

 

 

مثال کے طور پر، اس جائے انجیل کی ڈرائنگ سبق عننیاہ اور سفیرہ 

اور خدا کے لئے ان کے جھوٹ سے لے سکتے ہیں۔ آپ ہماری فراہم 

یا آپ حقیقی منظر بناسکتےہیں، کردہ ڈرائنگ استعمال کرسکتے ہیں 

تفتیش کے لئے آپ کے طلباء کے لئےجسم کا خاکہ بنائیں۔ جیسا آپ 

دیکھ سکتے ہیں، اس چرچ پر سراغوں کے گرد پولیس ٹیپ لگائی 

گئی ہے آپ کے طلباء کی تفتیش میں مزید مزہ کے لئے اور ٹیپ 

 استعمال کی گئی ہے جسموں کے خاکوں کو فرش پر بنانے کے لئے۔ 

 

حل ! معاملہ  

ایک بار آپ کے طلباء سراغوں کی تفتیش کرچکیں تو انہیں آگے جانے کی اجازت ہے اور مسئلے کے حل کی یا آپ کو صحیح بتانے 

سے کہ کونسی انجیل کہانی آپ اس ہفتے کے لئے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس طلباء ہیں جوسالوں سے چرچ نہیں گئے ہیں تو وہ 

مگر انجیل کہانی کو سوچنے کے قابل نہ ہوں گے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بس آگے جائیں اور انہیں انجیل کہانی  کوشش کرسکتے ہیں

 بتائیں۔ یہاں تک کہ اگر وہ صحیح نہ سوچ تو سراغ تعارف کو بہت پرمزہ بناتے ہیں اور آپ کے لئے ایک منفرد اتوار اسکول بنے گا!

 

 انجیل کہانی

آپ کے طلباء کا اس ہفتے کونسی انجیل کہانی کے بتانے کے بعد یہ وقت  تمام سراغ ختم ہونے اور

ہے کہانی بتانے کا بحیثیت ایک عام اتوار اسکول جماعت میں۔ آپ انجیل کو فراہم کردہ حوالوں سے 

دیکھ سکتے ہیں یا اساتذہ کی کتاب کی مدد سے کہانی بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اساتذہ کی کتاب 

نے کے لئے استعمال کرنا پسند کریں تو یہ اچھا ہے آپ کی انجیل آپ کے ساتھ ہونے کو کہانی بتا

کے لئے اور کہانی کو کھولنے کے لئے۔ ہر ہفتے کہانی سے کسی شخص کی ایک ڈرائنگ یا 

کارٹون بنائیں بعض اوقات کہانی کے ہیروکی اور بعض اوقات یہ ایک بدمعاش ہوگا۔ ڈیوڈ اور جالوت 

 ت کی ڈرائنگ اپنے طلباء کو دیکھائیں۔کے سبق میں جالو

فراہم کیے گئے انجیل لوگوں کے کارڈ طلبا کو کھانے کے لئے دیں۔ یہ حاضری کارڈ کے طور پر 

بھی استعمال ہوسکتے ہیں یا "سوچیں کون" کھیل کھیلنے کے لئے بھی استعمال ہوسکتے ہیں۔ کھیل کی ہدایات اس "کیسے" حصے کے 

 آخر میں ہیں۔

 نافذ العمل

سبق کے بعد، زندگی پر نافذ کرنے کا بتائیں۔ داؤد اور جالوت پر کہانی کے لئے، نافذ کرنا ہے "جب کہ میں چھوٹا ہوں میں بڑی 
چیزیں کرسکتا ہوں۔" اپنے طلباء کے ساتھ بات کریں کہ کیسے خدا نے ڈیوڈ کو کچھ بڑا کرنے کے لئے استعمال کیا، حاالنکہ وہ 

 نہیں بھی استعمال کرسکتا ہے۔چھوٹے تھے اور خدا کیسے ا



 

  یاد کرنے کی آیت

یاد کرنے کی آیت ہر ہفتے کے لئے انتخاب کیا جائے تا کہ زندگی پر نافذ ہونے کے ساتھ۔ کچھ وقت لیں اپنے طلباء کو انجیل کی آیت 
 زبانی یاد کرانے میں مدد کے لئے۔ 

 

  دیا گیا کام 

ام ہے جسے ہفتے کے دوران عمل میں النا ہے۔ یہ اس نصاب کا انتہائی اہم حصہ ہے! ہر ہفتے آپ کے طلباء کے لئے ایک دیا گیا ک
خدا ہم سے چاہتا ہے کہ الفاظ کو صرف سننے والے نہیں بلکہ کرنے والے بھی بنیں! یہ ضروری ہے کہ جن طلباء نے چرچ میں 

ئے طلباء کو مزید فریسی بننے کی اجازت نہ دیں، سیکھا ہے وہ ان کے ساتھ رہیں بھی۔ نظریے اور انجیل آیات کو یاد کرانے کے ل
جب ہفتے کے دوران وہ کسی سبق کے ساتھ نہ رہ رہے ہوں۔ ہم منافق بنانے کی غلطی نہیں کرنا چاہتے ہیں! اس کو یقینی بنانے کا 

ے وہ ہفتے دوران طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنے طلباء کو منافق بننے میں ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں ان کے لئے ضروری ہ
 سبق کے ساتھ گزاریں۔ 

 

  خدا کا ڈی این اے

جماعت کا ایک حصہ ہے خدا کا ڈی این اے جہاں ہم انجیل کے سبق کی بنیاد پر کچھ 
سیکھ سکتے ہیں خدا کون ہے اس بارے میں۔ مثال کے طور پر۔ ڈیوڈ اور جالوت کے 

وں کو اپنے منصوبوں کی سبق میں، ہم خدا کے بارے میں سیکھ سیکتے ہیں کہ وہ لوگ
 تکمیل کے لئے کیسے استعمال کرتا ہے۔

  مزے کا وقت!

  کھیل

کھیل آپ کی جماعت کا ایک بہت اہم حصہ ہے ایسے یہ آپ کے طلباء کو واپس التا رہے گا! بچے کھیل کھیلنے سے پیار کرتے ہیں 
ہ آپ کی کالس ہفتہ بہ ہفتہ بڑھتی نظر آئے گی۔ آپ کی اور اگر آپ ہر جماعت میں کسی کھیل کو شامل کرسکیں تو آپ دیکھیں گے ک

 جماعت میں زیادہ طلباء کا ہونا آپ کا زیادہ زندگیاں بدلنا ہے!

 

  بحث
ہر ہفتے ہم آپ کے لئے تین بحث کے سواالت فراہم کرتے ہیں آپ کے طلباء کو مشکل بحث میں مصروف رکھنے 

ریقہ اپنے طلباء کےلئے جوابات فراہم کرنا نہیں ہے بلکہ انہیں کے لئے۔ بحث کی رہنمائی کے لئے آپ کا بہترین ط
حقیقت میں ہر سوال کے بارے میں باتیں کرنے دیں۔ جتنی زیادہ وہ بحث کریں اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں! اسی لئے 

ے حقیقی رائے کو حقیقی طور پر دیکھن یآپ واقعی اپنے طلباء ککوشش کریں کہ زبردست دلیل کو چلنے دیں اور 
کے قابل ہوں گے۔ ہم اساتذہ کی کتاب میں جوابات فراہم کرچکے ہیں تا کہ کسی سوال پر بحث کے اختتام پر آپ 

 اپنی رائے بھی دے سکیں۔ 

 طلباء کے صفحات کے جوابات
گون پروگرام میں طلباء کے صفحات بھی ہیں جو آپ اپنی جماعت کے لئے بطور سرگرمیوں کے استعمال کرسکتے ہیں۔ بچے رن اس

اور لفظ کو ڈھونڈنے کر حل کرنے کو پسند کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے طلباء کی کتابوں کو اپنی جماعت میں 
 4مزے کرنے کے لئے استعمال کرسکتے ہیں۔ اس حصے میں، آپ پہلیوں کے جوابات حاصل کریں گے جو طلباء کی کتابوں کے 

 صفحوں پر ہے۔

  لوکاز کا تجربہ
کی کالس کی آخری سرگرمی خبطی سائنسدان ڈاکٹر لوکاز کے ساتھ ایک سائنس کا تجربہ ہے! ہر ہفتے وہ آپ کو سائنس کا ایک آپ 

تجربہ دیتے ہیں جو آپ بطور سرگرمی جماعت میں کرسکتے ہیں۔ آپ ان کی ویڈیو کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یا آپ خود تجربہ 
 میں تجربہ کررہی ہیں۔  ٹدیکھیں جو اپنی لیبارٹری کوکرسکتے ہیں، جیسے اس استاد کی تصویر کو 

 



 
 

 

 

 

 
 

  سوچیں کونسا کھیل
ایک کھیل ہے جو آپ  اری اختیاری سرگرمی آپ کی جماعت کآخ

انجیل کے لوگوں کے کارڈز کے ساتھ کھیل سکتے ہیں جو "سوچیں 
کون" کہالتا ہے۔ یہ ایک روایتی بورڈ کھیل ہے جسے ساتھیوں کے 

 جاتا ہے یا دو بچے ایکے دوسرے کے خالف کھیل ساتھ کھیال
 سکتے ہیں۔

کارڈ پرنٹ کرائیں۔ استاد کو ایک  13ہر طالب علم کے لئے تمام 
مکمل سیٹ کی بھی ضرورت ہوگی۔ آپ کے طالب علم جیسے وہ 

 یہ کھیل کھیلیں گے انجیل کے لوگوں کو مزید جان جائیں گے۔ 
ارڈز کو پکڑنے گتے کے ایک ٹکڑے کوموڑیں یا سخت کاغذ ک

کے لئے جیسے کوئی باجا۔ کھیل ہے سوچنے کے لئے کہ استاد یا 
پاس کونسا انجیل کا شخص ہے۔ شروع میں ہر کے آپ کے ساتھی 

ر اسے اپنے او یںہ ےانجیل شخص کے کارڈ کا انتخاب کرتایک 
 ۔یںہ ےساتھی سے چھپا کررکھت

ی آنکھوں کا رنگ، بالوں کا رنگ، ان کی داڑھی ہے، اگر وہ ہیٹ پہنتے انجیل کے لوگوں کی مختلف صفات پر دیکھیں، بشمول ان ک
ہیں، ان کی ناک یا کانوں کا سائز اور اگر وہ کوئی مرد یا کو ئی عورت ہے۔ پہال کھالڑی کسی سوال کے پوچھنے سے شروع کرتا 

صرف ایک سوال پوچھنا ہے۔ ایک بار آپ  ہے اور دوسرا کھالڑی الزمی جواب میں "ہاں" یا "نہیں" استعمال کرتا ہے۔ ہر باری پر
کوئی جواب حاصل کرتے ہیں، آپ کارڈ کو نیچے کرسکتے ہیں جو یہ نہیں ہے۔ 

مثال کے طور پراگر آپ پوچھیں کیا یہ ایک عورت ہے، اور آپ پارٹنر کہے 
"نہیں" تو پھر تمام عورتوں کو نیچے کردیا جاسکتا ہے۔ سواالت پوچھنا جاری 

 ل نہ کرلیں خفیہ انجیل شخص کون ہے!رکھیں جب تکہ آپ ح
ماہ کی کالسوں کو پورا کرتاہے۔ سال کے  9یونٹ کا مواد  3اس پروگرام کے  

انجیل  39سیٹ ہوں گے، کل  3آخر تک کھیلنے کے لئے  انجیل کے لوگوں کے 
 کے لوگ۔

 

 



]-- 1معاملہ   --[ 
 (1سراغ ! )سبق

(1عنوان )سبق  1سراغ #    
 کا معاملہ ساتھ کند طاقت  کی چوٹ کے

   (1ڈرامہ )سبق  2سراغ # 
 راوی: یہ کہانی فکشن ہے لیکن کچھ نام اور جگہیں معصوموں کے تحفظ کے لئے تبدیل کردئیے گئے ہیں۔

 سپاہی: پیاری، آپ یقین نہیں کروں  گی اس دن، میں نے بس مشکل سے اپنی جان ہی بچا ئی۔
 یں، لیکن آپ نہیں سنتے ہیں!بیوی: میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہاں نہ جائ

 سپاہی: ہاں، اچھا آپ صحیح تھیں، لیکن میری جان، آپ وہاں نہیں تھیں آپ نہیں جان سکتیں کہ وہاں کیا ہوا تھا۔  
 بیوی: میرے والد کی تلوار کہاں ہے؟.

 کے کیمپ چھوڑ آیا۔افسدمیم : )سرگوشی میں( میں اسے سپاہی
ریم روڈ واپس جائیں اور اسے کرتے واپس نیچے شاابھی مارچ اچھا، مشکل وقت کے سپاہی، آپ  بیوی:

 واپس الئیں۔
 سپاہی: میں نہیں کرسکتا، وہ مجھے مار دیں گے۔

 بیوی: اچھااگر آپ ایسانہیں کرتے  تو آپ کے لئے ممکن ہے آپ یہاں اچھے بہت اچھے نظر نہ آئیں۔
 ر کے لئے واپس نہیں جاؤں گا۔سپاہی: میں جانتا ہوں آپ غصہ ہیں لیکن میں آپ کے باپ کی تلوا

 )گہری سانس لی(  اب آپ کیوں بڑے یا بہتر کو نہیں لیتے، اس کا بڑا بھائی آپ کے ساتھ ہے اگر آپ اتنا ڈرتے ہو۔بیوی: 
 سپاہی: میں نہیں کرسکتا۔ اس کا بھائی مرگیا ہے۔ ہم نے کھودیا۔
 آٹا فرش پر بکھر گیا( اوہ، پیارے، کیاہوا تھا؟ بیوی: )مالنے واال پیاال گرا اور چکنا چور ہوگیا اور روٹی کا

جانتی ہو۔ ہم نے انہیں تقریباً ایک ماہ سے گھیرے ہوئے تھا کوسپاہی: میں نے تمہیں بتایا تھا وہ عجیب تھا۔ہم ایفس میں تھےآپ سوکوہ 
بہت مشکل بن گیا تھا۔ اس میں اتنا مزہ تھا  اور بیف کا بڑا بھائی ہر روز باہر جانا چاہتا اور انہیں لڑائی کے لئے للکارتا اور یہ مذاق

کہ ہم نے اپنا اسلحہ بھی نہیں لیا تھا، ہم صرف باہر نکلنا چاہتے تھے اور انہیں بیوقوف بنتے دیکھنا چاہتے تھے۔ میں نے آپ کے والد 
 کی تلوار خیمے میں چھوڑ دی میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔

 ؟الئے تھےآپ خیمے سے واپس  بیوی:خیمے میں؟ خیمے کی بات کی، کیا
 سپاہی: نہیں

 بیوی: گال صاف کرتے ہوئے، ہم اس سال کیمپ کے لئے کیا استعمال کرنے جارہے تھے؟
سپاہی: جان، خیمے میں کوئ نہیں یا تلوار نہیں ہے، میں خوش قسمت تھا کہ میں اتنا تیز تھا ۔ بس خوش ہو جاؤ کہ میں واپس گھر آیا۔ 

 کئی نہیں آئے۔
 اچھا، گھر میں خوش آمدید ۔ ہم  کسی نہ کسی طرح انتظام کرلیں گے۔ میں آپ کو یاد کرتی ہوں۔بیوی: 

 سپاہی: میں بھی آپ کو یاد کرتا ہوں۔

 (1شے ) سبق   3سراغ # 

 
 جماعت کے لئے اس  شے کو بطور 

 پتھر 5: سراغ الئیں 

(1 آثار قدیمہ )سبق  4سراغ # 

 



 شہر(  د تصویر۔ آج یہ تل زیفٹ نیشنل پارک کے اندر واقع ہے۔ )راز: جالوت کا گھر فلسطینیگات شہر کی تباہی کی حقیقی جدی

(1جائے انجیل )سبق  5سراغ # 

 
راز: بڑے قدموں کے نشان جالوت کے اور چھوٹے قدموں کے نشان فوج 

 کے ہیں۔

 

 

 (1حل ! )سبق  معاملہ

 ( 1انجیل کہانی )سبق 
 داؤد اور جالوت 

 53-17:1سیموئیل   1انجیل سے: 
جنگ کے میدان میں اسرائیلی اور فلسطینی کھڑے ہیں۔ داؤد جانتا ہے وہ یہ لڑائی جیت لے گا۔ اس 
کی طرف خدا کے ہونے سے وہ ہارے گا نہیں، لیکن وہ دوسرے تمام سپاہیوں سے خوف محسوس 

ک دیو ہیکل فٹ  جن کو دیکھ رہا ہوجو اسے للکار رہا ہے۔ جالوت ای 9کرسکتا ہے جیسے وہ  
شخص تھا اور وہی اسرائیلیوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ کوئی اس فلسظینی قاتل سے لڑنے کے لئے 

 تیارنہیں تھا۔
داؤد کی اتنی عمر نہیں تھی کہ وہ سپاہی بن سکتا، وہ ایک جوان چھوٹا چرواہا لڑکا تھا لیکن وہ 

کو بغیر اپنے کسی عملے کے ساتھ بہادر تھا۔ اپنی جوانی میں ، وہ پہلے ہی ایک شیر اور ایک ریچھ 
مار چکا  تھا۔ اب اس جنگ کے لئے خدا داؤد کے ساتھ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا کے نام پر آنے سے 

 وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔
ب چکنے پتھر اٹھائے  اور ان میں سے ایک اپنے تھیلے )گوپیا( میں ڈال لیا۔ جالوت بھاری جسامت کے ساتھ قریب سے قری 5اس نے 

تر آتا جارہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کو بہترین وقت کے لئے انتظار کرنا  ضروری ہے، اس نے  اپنے تھیلے کو گھمانہ شروع کیا۔ 
گھماتے گھماتے یہ گیا۔ اس نے پتھر کو جانے دیا اور  وہ اپنے نشانے پر لگا، ایک چھوٹی سی جگہ جالوت کی آنکھوں کے درمیان  

 آگرا۔ جیسے ہی فلسطینی فوج  نے اپنے ہیرو کو گرتے دیکھا وہ بھاگی۔  جس سے جالوت زمین پر

 ( 1نفاذ )سبق 
 یہاں تک کہ اگر میں چھوٹا ہوں تو میں بڑی چیزیں کرسکتا ہوں۔

 (1یاد کرنے کی آیت )سبق 
ئی نقصان نہ ہو، پالن جو آپ "پالن کو جاننے کے لئے میں آپ کے لئے آیا ہوں 'خدا اعالن کرتا ہے' آپ کی خوشحالی کا پالن اور کو

 "29:11یرمیاہ  کو امید اور مستقبل دے۔" "

 (1دیا گیا کام  )سبق 
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 

 آپ کی بڑی چیزوں کے لئے کیسے مدد کرتا ہے۔کے لئے جو آپ کے روزمرہ کی ذمہ داری نہ ہو۔ دیکھیں خدا 

 (1خدا کا ڈی این اے )سبق 
ہم نے خدا کے بارے میں اس سبق میں کیا سیکھا؟ خدا اپنے منصوبوں کو پورا 

 کرنے کے لئے لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔



 
 

 (1مزہ کا وقت! )سبق 

 (1کھیل )سبق 
 سائے کا چھونا

جیسے دوسرے کھیل جہاں  استادچند بچوں کو اس کے لئے منتخب کرتے ہیں اور  وہ اس کا پیچھا یہ کھیل اسی طرح کھیال جاتا ہے 
کرتے ہیں اور دوسرے بچوں کو چھوتے ہیں۔ اس اشاعت میں، 'اس' کے کھالڑی سائے کے اندر قدم رکھیں گے بجائے کھالڑیوں کو 

 چھو کر۔ 

 (1بحث )سبق 
 )بڑی عمر کے طلباء کے لئے(

 نتے ہیں کہ آگے کیا ہونے واال ہے کیسے یہ تبدیل ہوگا آپ کیا کرتے ہیں؟اگر آپ جا ۔ 1
چند منٹ جیتنے والی الٹری ٹکٹوں کی خریداری ، خوش نماکپڑوں کی خریداری یا انہونی سے بچنے کے بارے میں بحث کریں۔ پھر 

ہیں جو خدا آگے کراناچاہتا ہے دیکھتے خدا کے کام کے تصور کو امکانی طریقوں سے متعارف کرائیں  اور کیسے ہم جان سکتے 
ہوئےکہ اس نے ماضی میں کیسے کام کیا۔ ایمان کا ایک حصہ جاننا ہے کہ خدا کیا کرنے جارہا ہے اور اس میں 

ند نے مجھے شیر اور ریچھ سے بچا یا اور وہی ایک ہے جو مجھے اس فلسطینی سے بچائے وخداشمولیت کرتا ہے۔ "
 17:37سیموئیل  1" گا۔

داؤد نے جالوت کو مارنے سے پہلے اس کا مذاق اڑایا، کیوں جالوت کا مذاق اڑانا داؤد  کے لئے صحیح ہے  ۔2
 ؟ کس نے اسے صحیح کیا آپ کے لئے کہ آپ کسی اور کا مذاق اڑائیں؟

حصہ  یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے، داؤد کا جالوت کا  مذاق اڑانا ہوسکتا ہے کہ قابل قبول نہ ہو لیکن یہ تاریخ کا
 ہے۔انہوں نے اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا۔

داؤد کو دیو ہیکل کو مارنے کا موقعہ مال کیوں کہ وہ اپنے بھائیوں کی خدمت کررہا تھا۔ رہنمائی اور ایک دوسرے کی  ۔3 
 کریں؟کیسے خدمت 

ہے جو قیادت کرتا ہے اور ایک دوسرے سے مختلف ہوں؛ ایک مالزم کی قیات میں آگے رہنمائی اور خدمت  ہوسکتا ہے حاالنکہ 
بالکل ویسی ہی دیکھے جانے والی خدمت کرتا ہے۔جب آپ خدمت کرتے ہیں تو آپ موقع دیکھتے ہیں ، جب آپ ان موقعوں پر عمل 

 کرتے ہیں ، یہ ایک قیادت کی صورت ہوتی ہے۔ 

 (1طلباء صفحات کے جوابات )سبق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1لوکاز کا تجربہ )سبق 
پانی کا ایک چوتھائی کپ پانی اور ایک چوتھائی کپ سرکہ ڈالیں اور ایک چوتھائی کپ کھانے کا سوڈا شامل کریں۔ ایک مٹکے میں 

 مرکب میں سے بلبلے اٹھیں گے، مٹکا کاربن ڈائی آکسائیڈ سے بھرتا ہے جو کہ ہوا سے بھاری ہے۔ مایع حالت میں نہیں، کاربن ڈائی 
 ور موم بتی  بجھ جائے گی۔ )دیکھیں تفصیالت یوٹیوب پر(آکسائیڈ کو موم بتی کی لو پر ڈالیں ا

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291835197519527/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291835197519527/


 ]-- 2معاملہ --[
 (2 سراغ ! )سبق

(2نوان )سبقع 1سراغ #   
 الپتہ الش کا معاملہ

 (2ڈرامہ )سبق 2سراغ # 

 راوی: یہ کہانی فکشن ہے لیکن کچھ نام اور جگہیں معصوموں کے تحفظ کے لئے تبدیل کردئیے گئے ہیں۔
 کے جوڑی کی طرح لگ رہی ہے۔ 5کھوجی:ان قدموں کے نشانوں کی تصویر  لے لیں، یہ نمبر 

جوڑے ہوچکے ہیں۔ یہ ایسا لگتا ہے بھاگ رہے  2ں کے نشانوں کے ٹیک: ٹھیک، میرے پاس یہاں مردو
 تھے۔

کھوجی: پھر ہمارے پاس وہاں بوٹوں کے نشانات ہیں، ایسا لگتا ہے وہ کھڑے حفاظت کررہے تھے، دیکھوں 
 انہوں نے تیاری کی تھی۔ ، کتنی مٹی کو

 یں درمیانی جسامت کی۔ہوسکتی ہ 3عورتیں یا  2ٹیک: یہ واقعی چھوٹے نظر آتے ہیں۔ وہ الزمی 
کھوجی: )دوسرے نشان کو دیکھتے اور غور کرتے ہوئے( اس کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ واقعی بڑا نظرآتا ہے یہاں شروع  

 سے )ارد گرد دیکھتے ہوئے(لے کر )ارد گرد دیکھتے ہوئے(یہاں تک ٹیک؟؟؟
 ٹیک: ہاں؟ )کیمرے سے دیکھیں(
 ا جائے وقوعہ کو خراب کرنے کے بارے میں؟کھوجی:میں نے تمہیں کیا بتایا تھ

 ٹیک: )نگلتے ہوئے( ایسا اگر دوبارہ کروں تو مجھے نوکری سے نکال دینا؟
 کھوجی: کیا آپ یہاں ابھی تک کام کرچکے ہیں؟

 ٹیک: نہیں۔
 ؟ارے میں تو سوچوپر پڑی مٹی کے ب کھوجی: حقیقت میں غور کرو، کیا تم اس )لڑکی( کے اوپر سے چلےتھے، یہاں دیکھو، یا یہاں

 ٹیک: نہیں، میں وعدہ!
کھوجی : اگر آپ یہاں نہیں آئےمیں اس پر نہیں آیا تو پھر کیسے اتنا بڑا قدم کا نشان آیا جیسا کہ)بڑے قدموں کی نشان کی طرف اشارہ 

 کرتے ہوئے( صرف ایک جگہ چھونے کے عالوہ کہیں نہیں۔
 ہیں۔ ٹیک: خواتین لگتا ہے وہ کچھ اٹھا کر لے کر جارہی

 کھوجی : ہاں لیکن واقعی کچھ اتنا بڑا نہیں جیسے یہ، وہ کچھ چھوٹا جیسے یہ چھوٹی بوتلیں اور پرانے کپڑے لے کر جارہی تھیں۔
 ٹیک: اچھا  بھاگتے ہوئے مرد اتنی بڑی کوئی چیز نہیں  اٹھا سکتے ہیں۔

ہیں جو غار سے باہر آتے ہیں لیکن اندر نہیں  کھوجی: میں اسے نہیں سمجھ سکا۔ میرے پاس صرف قدموں کے نشانوں کے جوڑے
جاتے۔ ان بھاگتے مردوں کے نشان، بوٹوں کے جوڑوں کے نشان پھر وہ بڑا سا نشان جو کہیں اور سامنے نہیں آیا اور جو بڑی چٹان 

 پر چلنے کے نشان تھا۔
ٹیک: یہ الزمی کل رات  کو آنے واال زلزلہ ہو۔ حاالنکہ باغ واقعی 

 ہوا لگ رہا ہے۔اچھا تیار کیا 
 کھوجی: تم نے ابھی کیا کہا تھا؟
 ٹیک: باغ اچھا تیار کیا ہوا ہے؟
 کھوجی: نہیں، اس سے پہلے۔۔۔

(2)سبق  شے   3سراغ # 

 
 جماعت کے لئے اس شے کو بطور سراغ الئیں: االرم گھڑی



 (2آثار قدیمہ )سبق   4سراغ  # 
یہ ()راز:350ں تھیں جہاں کئی رازوں کے نشانات تھے )سرکے " چادر کے چی روہ  ساتھ" کیٹاکومبس سے پائی گئی

قیامت میں فتح  کی عالمات ہیں اور یہ روم کی سپاہیوں کے اوپر 
 دیکھائی گئی ہے۔

(2جائے انجیل )سبق   5سراغ  # 

 
راز: مصالحے مریم میگڈیلین کی طرف سےڈالے گئے ، پیسے 

کہ مریم محافظوں کی طرف سےباغ  اور مالی کی ٹوپی کیوں 

 سمجھتی تھی کہ وہ مالی تھا۔

 (2معاملہ حل! )سبق 

 (2انجیل کی کہانی )سبق  
 کی قیامتمسیح 

 20:6-9؛  یوحنا 28انجیل سے ماخوذ: میتھیو 
شاگرد وں کو حیران کرنے کے لئے ہر جس چیز سے یسوع نے انہیں کرنے کے بارے میں منع کیا 

کیا اور صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ تین دنوں کے بعد، صبح  تھا! یسوع سے دھوکا کیا گیا، ان پر تشدد
سویرےمحافظوں کے ساتھ سب سے بڑے کاہن نے مالقات کی۔ محافظوں نے بتایا کہ یہاں کیسی 

شدت کے ساتھ زلزلہ آیا تھا۔ خدا کا ایک فرشتہ نیچے آیا تھا اور پتھر کو دور ہٹایا اور اب وہ اس پر 
کپڑے برف کی  –لگتا تھا کہ بجلی کی روشنی کی طرح روشن تھا بیٹھا ہے۔ وہ دیکھنے میں ایسا 

طرح سفید ۔انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیسے وہ خوف زدہ ہوئے ، ڈر سے کانپے  اور پھر غیر 
شعوری طور پر نیچے  گر گئے۔ بڑا کاہن منصوبے کے ساتھ آیا تھا، اس نے بڑی رقم بطور رشوت 

ھوٹ بولیں اور کہیں، "رات کے دوران اس کے پیروکار آئے محافظوں کو دی اور انہیں بوال کہ ج
اور جب وہ سو رہے تھے اسے چرا کر دور لے گئے۔" پھر بڑے کاہن نے انہیں تحفظ فراہم کیا کہ کہیں اس بارے میں گورنر نہ سن 

 لے اور وہ مصیبت میں پھنس جائیں۔
"گھبرائیں نہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ یسوع کو دیکھنے کے لئے جب مریم اور مریم قبر پر پہنچیں تو فرشتے نے عورتوں سے کہا، 

ہیں جیسا انہوں نے کہا تھا۔ آؤ اور دیکھو وہ جگہ جہاں وہ پڑے آئیں ہیں، انہیں مصلوب کردیا گیا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہیں، وہ جی اٹھے 
جی اٹھا ہے۔ اور وہ گلیل کو جا رہا ہے۔ تم  یسوع دوبارہ"جلدی کرو اور اسکے شاگردوں سے جا کر کہو ان سے کہو کہ تھے۔ پھر 

 "سے پہلے ہی وہ وہاں رہے گا۔ تم اسکو وہاں دیکھو گے۔
پطرس اور یوحنا  نے یہ خود دیکھا اور وہ  قبر کی طرف نیچے دوڑے۔ انہوں نے سر کا کپڑا اور سوتی کپڑے کو صفائی سے طے 

 یا تھا اور جان گئے تھے کہ یسوع واقعی مرنے کے بعد زندہ ہوگئے ہیں!کیا ہوا پایا۔ جب انہوں نے ثبوت دیکھا، انہیں یقین ہوگ

 (2نفاذ )سبق     
 خدا اب بھی قابل بھروسہ جب میں محسوس کرتا ہوں کہ تمام چیزیں غلط ہورہی ہیں۔

 (2یاد کرنے کی آیت )سبق 
  1:9کرنتھیوں  1" یا ہے۔خدا بھروسہ مند ہے جس نے تمہیں ہمارے خداوند یسوع مسیح میں شرکت کے لئے بال "



 (2دیا جانے واال کام )سبق   
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۔

 (2خدا کا ڈی این اے )سبق 
ے بارے میں کیا سیکھا؟  خدا چاہتا ہے کہ لوگ ہم نے اس سبق سے خدا ک

 یسوع کو اور وہ کیوں دنیا میں آئے جانیں۔
 

 (2مزے کا وقت )سبق 

 (2کھیل )سبق 
 جماعت میں غبارے کی فٹبال 

ک دوسرے گروہ کو دو ٹیموں میں تقسیم کریں، دو قطاروں میں کرسیوں پر یا فرش پر بیٹھائیں، تقریباً ایک میٹر دور، ہر ٹیم میں ای
میں ٹاس  درمیان کے بعد بیٹھائیں۔ دونوں سروں پر ٹیموں کے لئے گول بنائیں۔ رہنما غبارے کو کھیل میں ڈالنے کےلئے اس کے 

غبارے کو نیچے میدان میں مارنا اور گول بنانا ہے۔ جیسا فٹبال میں ہوتا کریں گے۔ کھالڑی ہمہ وقت بیٹھے رہیں گے۔ کھیل کا مقصد
 مارنے پر حدود سے باہر چال جائے تو رہنما دوسری ٹیم کو کھیلنے کے لئے غبارہ دے۔  ہے، جب غبارا کو

 (2بحث )سبق  
 )بڑی عمر کے طلباء کے لئے(

دوسروں کا خدا کے الفاظ کیوں کہ وہ مسیح کی موت کو صحیح طور پر سمجھے نہیں تھے۔  پیروکار چھپ گئے تھے  .1
 کو کیسے معلوم ہو کہ آپ انجیل کو صحیح سمجھتے ہیں؟ صحیح نہ سمجھنے پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ

اپنے حکام سے انجیل سیکھنے کے لئے مدد حاصل کرنے کے لئے پوچھیں۔ تصدیق کریں کہ انجیل کے اس حصےمیں میرے 
 سمجھنے کے ساتھ  انجیل میں دوسرے حصے کی صاف معنی میں کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہے۔

وگوں کو نہ بتائیں جو خدا نے کیا تھا۔ کیا دباؤ آپ محسوس کرتے ہیں جب آپ سمجھتے ہیں سپاہیوں کو دباؤ دیا گیا کہ وہ ل .2
 کہ  لوگوں کو خدا کے بارے میں بتایا جائے؟

چلیں بچوں کو دباؤ کے بارے میں بات کرنے دیں دوست ہم پر دباؤ ڈالتے ہیں نہ تو اچھا بننے کے لئے یا بہت مذہبی بننے 
ں جہاں تک بچے اس میں مصروف رہتے ہیں اور وہ عام جوابات کو نہ کے لئے، صرف اسے چلنے دی

دوہرائیں۔ اندرونی دباؤ کے بارے میں بات کریں ہم خود غرض محسوس کرتے ہیں خود کو خوش کرنے 
کے لئے۔ یہ بہت آسان ہے کے بے کار سرگرمیوں کا انتخاب کریں جو کہ اعتدال پسندی کے لئے اچھی 

ادتی خطرہ ہے۔ فیملی کے دباؤ کو نظر انداز نہ کریں۔ رشتہ دار آپ سے کہیں اورصحت مند ہوں لیکن زی
گے کہ یسوع کے بارے میں کہیں گے یا آپ پر دباؤ دیں گے کہ ان کے مذہبی کاموں میں حصہ لیں۔ اس ہر 

ایک دباؤ میں توازن ہے، ہمارے گرد لوگوں سے پیار کریں ہوسکتا ہے ہمیں قبول کرنے کی اور عزت 
 ی ضرورت ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا ہم سے کہتا ہے کہ اس پر بھروسہ رکھتے رہو۔ دینے ک
خدا نے بات کرنے کے لئے خواتین کو منتخب کیا کہ پیروکاروں کو پیغام دیا جائے۔ کیا ہوسکتا تھا اگر پیروکار  .3

س نے دوسرے لوگوں کے لئے انہیں نہ سنتے؟کیسے ہم یقینی بنائیں گے کہ ہم خدا کا پیغام بھولے نہیں ہیں جو ا
 دیا ہے؟

چرچ میں بچوں کو لیں اور بات کرنے کے لئے خواتین کا عنوان استعمال کرتے ہوئے متنازعہ بات چیت شروع کردیں۔ 
کا حوالہ دیں جہاں خدا  12کرنتھیوں  1اور  4انہیں چرچ میں خواتین کی جگہ پر بات کرنے دیں کچھ دیر بعد افسیوں 

ے کہ اس نے مختلف لوگوں کو مختلف تحائف دئیے ہیں اور اگر ہم ہر ایک کے لئے سننا بند کردیتے صاف طور پر کہتا ہ
 ہیں تو ہم اپنے سننے کے لئے کہ کیا خداہمارے لئے ان کے ذریعے کہتا ہے ایسے موقعوں کو گنوا دیں گے۔

 
 

 



 (2طلباء کے صفحات کے لئے جوابات )سبق  
 

 

 

 

 (2لوکاز کا تجربہ )سبق  
طلباء کو تین چھپی ہوئی اشیاء سمجھنی ہیں: ایک شے جو چھپی ہے اور پائی جاسکتی ہے؛ ایک شے جو چھپی ہے اور پائی نہیں 

جاسکتی ہے؛ اور ایک شے جو چپھی ہے اور خود چھوڑ گئی ہے۔ بطور مزے کی سرگرمی کے لئے کچھ چیزیں جماعت کے کمرے 
 یوب پر دیکھیں( میں ڈھونڈنے کے لئے چھپائیں۔ )تفصیالت یوٹ

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291864664183247/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291864664183247/


 ]-- 3معاملہ --[
 (3 سراغ ! )سبق

 

 (3عنوان )سبق  1سراغ #

 دیا کا معاملہ ۔ آدمی جسے پانی میں پھینک

 (3ڈرامہ )سبق  2سراغ # 
 راوی: یہ کہانی فکشن ہے لیکن کچھ نام اور جگہیں معصوموں کے تحفظ کے لئے تبدیل کردئیے گئے ہیں۔

 کپتان: مجھے ایک اطالع  جمع کرانے کی ضرورت ہے۔
 فارم کی ضرورت ہے؟ کوسٹ گارڈ: ٹھیک،یہاں غیرمعمولی واقعے کی اطالع کے لئے معیاری فارم ہیں۔آپ کو کس

 کپتان: آدمی کو پانی میں پھینک دیاہے۔
 کوسٹ گارڈ: اچھا، کیا آپ اسے بچا نےکے قابل تھے ؟

 کپتان: نہیں جناب، ہم نہیں تھے۔
 کوسٹ گارڈ: موسم کیسا تھا؟ کیا آپ اس خوفناک طوفان میں پھنسے تھے؟

 کپتان: جی جناب، یہ تقریباً ہم سب کو لے جاچکا تھا۔
ارڈ: کیا آپ کی کارگو بھی کھوگئی ہے؟اگر آپ کی کارگو اور اہلکار کھوچکے ہیں تو آپ یہ ایک فارم کوسٹ گ

 بھرسکتے ہیں۔
 کپتان: وہ ایک مسافر تھا۔

کوسٹ گارڈ: آہ، ٹھیک ہے، آپ یہ اضافی فارم بھی بھریں گے تاکہ ہم مرنے والے کی فیملی کو اطالع کرسکیں، کیا 
 ے ہیں؟اس کے کوئی ذاتی اثرات ہوئ

 کپتان: اچھاجناب، مجھے اس کی موت کا صحیح یقین نہیں ہے۔
 کوسٹ گارڈ: اچھا، آپ نے اسے سمندر میں چھوڑ دیا جس کے خوفناک طوفان میں آپ نہیں تھے؟

 کپتان: ٹھیک، جی ہاں لیکن یہ طوفان کے آخری لمحات کی مہربانی تھی۔
 کی؟ کوسٹ گارڈ: کیا آپ نے اس کے لئے واپس جا نے کی کوشش

 کپتان: اچھا، وہ ایک طرح غائب ہوچکاتھا اس سے پہلے کہ ہم اسے لیتے ۔ 

 (3شے )سبق  3سراغ # 
 مچھلی پکڑنے کا کانٹا: جماعت کے لئے اس  شے کو بطور سراغ الئیں 

(3آثار قدیمہ )سبق  4سراغ # 

 
سے  150،000نینوہ کا شاہی شہر آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا تھا 

، شاندار محالت اور عبادت گاہیں اور بڑی اورمضبوط زائد آبادی 
دیواریں اور مینارات۔ یہ جدید تصویر پرانے نینوہ کی دیواریں دیکھا 
رہی ہےجس کے کچھ حصے دوبارہ تعمیر ہوئے ہیں۔ )راز:نینوہ وہ 

 جگہ ہے جہاں خدا نے یونس کو بھیجا۔(



 (3جائے انجیل )سبق  5سراغ # 

 
ینکا کیوں کہ مالحوں نے "قرعہ ڈاال" تاکہ طوفان کے بادل چھٹ راز: کشتی پرپانسہ پھ

 طوفان تھم جائے۔اور جائیں 

 (3معاملہ حل!)سبق 

 (3انجیل کی کہانی )سبق 
 یونس

 1انجیل سے ماخوذ: یونس 
نینوہ شہر کے لوگ خدا کی جگہ پر برے کام کررہے تھے اور خدا نے یونس کوکہا وہاں  جاؤ اور 

ں۔ خدا چاہتا ہے کہ گناہ رک جائیں۔ بجائے فرمانبرداری کے یونس نے بھاگنے کا انہیں تنبیہ کرو
فیصلہ کیا اور ایک جہاز پایا جو اسے دور لے کر چال جائے گا۔جہاز کا عملہ بڑھتے ہوئے طوفان  

کپتان نے یونس کو دیکھ سکتا تھا جیسے ہی یونس رات کو سونے کے لئے چال گیا۔ چند گھنٹوں بعد 
اور جاننے کی کوشش کی کہ ایسے خوفناک طوفان کے آنے سے وہ کیسے سو سکتا ہے۔  کو دیکھا

جہاز کا عملہ جانتا تھا کہ جہاز ڈوبنے جارہا ہے اور چاہتا تھا کہ جانے کہ کیوں خدا نے ایسا طوفان 
بھیجا ہے۔ قرعہ اندازی بہترین طریقہ تھا جاننے کے لئے کہ کون گنہگار ہے تھا اور قرعہ اندازی 
میں یونس کا نام نکال۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا ہورہا تھا تو یونس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا 

اور انہیں کہا کہ اسے پانی میں پھینک دیں۔ جہاز کا عملہ ایسا سخت کام نہیں کرنا چاہتا تھا تو انہوں نے جہاز کو کنارے کی طرف 
جب تک کہ انہوں نے فیصلہ نہ کرلیا کہ صرف یہی بچا ؤ ہے کہ یونس کو پھینک لے کر جانے کی کوشش کی لیکن طوفان بپھر گیا 

دیا جانا تھا۔ جیسے ہی یونس پانی سے ٹکرایا، طوفان تھم گیا ۔۔۔ اور جہاز بچ گیا تھا! لیکن جیسے ہی یونس نے کنارے کی طرف تیرنا 
راتوں کے لئے یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے، صرف  3شروع کیا، ایک بڑی مچھلی آئی اور اس نے انہیں نگل لیا۔ تین دن اور 

وہی کرتے رہے جو وہ کرسکتے تھے، دعاکرتے رہے۔ انہوں نے خدا سے معافی کی دعا کی، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور خدا 
زمین پر سے کہا  وہ  وہی کریں گے جو خدا ان سے کہتا ہے۔ خدا نے یونس کی دعا کے جواب میں بڑی مچھلی سے یونس کو خشک 

 تھوکوا دیا۔ 

 (3نفاذ )سبق 
 جب میں اپنے گناہ کو دیکھوں تو مجھے اس پر توبہ کرنی چاہئیے اور اس سے رک جانا چاہئیے۔

 (3یاد کرنے کی آیت )سبق 
 کو گناہوں تمہارے خدا طرح ۔اس آجاؤ پاس کے خدا واپس ہوئے کرتے تبدیلی میں زندگی اور میں دلوں تم کہ چاہئے لئےتمہیں اس "

 3:19"اعمال ۔گا کرے معاف

 (3دیا جانے واال کام )سبق 
اس ہفتے کچھ غلط کے لئے زیادہ حساس ہونا ہے جو آپ کوکہیں کا م کریں جس پر آپ کو شرم آتی ہو اور نہ چاہیں گے کہ لوگ 

سے دوبارہ کرنے سے پہلے اسے ویڈیو پردیکھیں۔ توبہ کریں۔ خدا سے اپنے لئے مدد کی دعا کریں  کہ پہلے سوچنے کے لئے اور ا
 روکے ۔ 

 



 (3خدا کا ڈی این اے )سبق 
ہم نے اس سبق سے خدا کے بارے میں کیا سیکھا ہے؟خدا اپنے لوگوں میں سے 

 تابعداروں کوترجیح دیتا ہے بجائے اپنے لوگوں کی زندگی آسان کرنے کے۔ 
 

 (3مزے کا وقت! )سبق  

 (3کھیل )سبق 
 مچھلی کی ُدم

پرانا موزا )سوت، دھاگے، کاغذ یا کپڑے کا بھی کام کرے گا( پچھلی جیب یا کمربند میں اسے تہہ کرنے کے لئے  ہر بچے کو ایک
دیں ۔ اس کھیل کا مقصد دوسرے کھالڑیوں کی "ُدموں" کو پکڑنا ہے بغیر اپنی دم چھوڑے۔ جو کھالڑی ُدم کو چھوڑے گا نیچے بیٹھ 

آجائے تو بغیر دم کا کھالڑی خود سے ایک نئی ُدم لے سکتا ہے اور دوبارہ کھیل میں  جائے گا لیکن اگر دوسرا کھالڑی کافی قریب
 داخل ہوسکتا ہے۔ 

 (3بحث )سبق 
 )بڑی عمر کے طلباء کے لئے(

ہمارے یونس سے یسوع کا موازنہ کرنے کے لئے بالتی ہے، کتنی مماثلت  تھی یونس اور یسوع کے درمیانکیا  11:30لوقا  .1
 آپ پاسکتے ہیں؟

یہ مشق بہترین کام کرتی ہے اگر وہ اپنے تصورات پر قابو پائیں۔ انہیں یونس کوپڑھنے کی کوشش کرنے دیں اور جوابات کو قبول 
 کریں جن کا ہلکا سا بھی تعلق ہے۔درج ذیل فہرست میں کچھ قابل قبول مماثلت ہیں:

 دن قبر /مچھلی میں رہے 3 •

 خدا کا پیغام الئے •

 لمبا پیدل چلنا / سفر  •

 فان کے دوران کشتی کی تہہ میں سوناطو •

 طوفان کا تھم جانا •

 توبہ منادی کرنا •

 اصل قاتل کا  معصوم شخص کو قتل کے بعد اپنے ہاتھ دھونے کی کوشش کرنا۔ •

 خدا کی نظر سے دور چلے جانا •

 شہر سے باہر بیل/درخت کا اداس ہونا •
 رق ہے ؟ہدایات کو نظر انداز کرنے اور ان کی حکم عدولی  کے درمیانکیا ف .2

ایک طرف تو وہ ایک جیسے تھے کیوں کہ ان کاایک ہی مقصد تھا۔ کسی بھی طرح جو کہا تھا میں وہ نہیں کرتا تھا لیکن یہ ظاہر ہے 
انجیل سے کہ خدا ہمارے دلوں اور مقاصد کے بارے میں خیال رکھتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم اپنے رویے کے لئے معذرت کرتے 

پنے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہونے چاہئیے کیوں کہ یہی ہے جوہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس موضوع پر ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ا
 مزید بحث کرنے کے لئے طلباء کی حوصلہ افزائی کریں۔

 کیا چیز بہت خراب ہوئی جو قابل معافی نہیں ہونی چاہئیے؟ .3
پر سلسلہ وار قاتل، بدمعاشی کرنے والے اور دوسرے گناہ مختلف بری چیزوں پر اپنے طلباء کے ساتھ بات کریں  مثال کے طور 

جہاں یہ ظاہر ہے کہ وہاں کوئی شخص بہتری کے لئے کوشش نہیں کرتا ہے۔ لوگوں کے بارے میں جو بچوں کو منشیات بیچتے ہیں 
کرنے کے لئے  مہربان  کیا سمجھتے ہیں؟ )یونس نہیں چاہتا تھا کہ خدا نینوہ کے لوگوں کو معاف کرے لیکن خدا ہم سب کو معاف

 ہے۔( 

 (3طلباء صفحات کے جوابات )سبق 
 



 (3لوقاز کا تجربہ )سبق 
طلباء ایک مارش میلو کا جزیرہ   مارش میلو کو کاٹ کر بنائیں اور اس پر ایک درخت )خالل یا ٹوتھ پک( لگائیں  پانی کے بیسن میں 

تھ اس کے اوپر سے اندر ڈال دیں ۔ مزے کے لئے، پھر مچھلی بنائیں جو سمندر کو پیش کرے۔ مارش میلو کو  شفاف گالس کے سا
 اور دوسری چیزیں جیسے کوئی جزیرے سے دیکھائی ہے۔ )تفصیالت یوٹیوب پر دیکھیں(

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291904010845979/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291904010845979/


 ]-- 4معاملہ --[
 (4 سراغ ! )سبق

 (4عنوان )سبق  1سراغ #

 نامعلوم مددگار کا معاملہ

 (4ڈرامہ )سبق  2سراغ # 
 راوی: یہ کہانی فکشن ہے لیکن کچھ نام اور جگہیں معصوموں کے تحفظ کے لئے تبدیل کردئیے گئے ہیں۔

 را ساتھی اور میں آپ سے چند سواالت پوچھنا چاہتے ہیں۔پولیس:معذرت جناب، می
 پیدل چلنےواال: ضرور آفیسر، یہ کس بارے میں ہیں؟

 پولیس: ہمیں ایک اطالع ملی ہے کہ کل رات شاہراہ پر ٹکرانے اور بھاگ جانے کے بارے میں۔ 
شاہراہوں پر کبھی اکیلےسفر کرنے کی کوشش نہ   پیدل چلنے واال: اوہ محترم، آپ جانتے ہیں اسی لئے میں کوشش کرتا ہوں  کہ ان

 کروں۔ آپ افسران بہت کم پھیلے ہوتے ہیں اور شاہراہ پر رہزن  رینگتے رہتے ہیں۔
 کچھ نہیں کہا، کیا آپ نے کہا تھا؟ ںے ہوئے( ہم نے رہزنوں کے بارے میپولیس: )اپنے ساتھی کی طرف دیکھت

 : نہیں، میں نے بالکل نہیں کہا۔2پولیس 
 لیس: آپ کیسے جانتے ہیں کہ وہ رہزن تھے؟کیا آپ بتاسکتے ہیں کہ کل رات آپ کہاں تھے؟پو

گہری سانس لیتے ہوئے میں پناہ کے قریب واقع شہر میں اپنی فیملی کے پاس گیا تھا اور کل رات پیدل چلنے واال:
 میں گھر کی طرف آرہا تھا تاکہ میں آج صبح کام کرسکوں۔

 ت شاہراہ پر تھے۔پولیس: آہ، تو آپ کل را
 پیدل چلنے واال: جی ہاں جناب۔

سینٹی میٹر لمبا، درمیانی جسامت، گندا سڑا ہوا بدمعاش نظر آنے واال آدمی جس کو پیٹا  180پولیس: کیا آپ نے ایک شخص جو تقریباً 
 گیا تھا روڈ کے کنارے پر پڑا تھا؟

 ھا لیکن مجھے حقیقت میں صحیح سے وہ نظر نہیں آیا۔پیدل چلنے واال: نہیں، ہوبھی سکتا ہے، میں کچھ دیکھ سکتا ت
 : )نوٹ بک نکالی اور لکھنے لگا(2پولیس 

 پولیس:آپ نے اسے دیکھا نہیں یا آپ اسے دیکھنا نہیں چاہتے تھے؟
حمل نہیں پیدل چلنے واال: دیکھیں، میں تیار تھا،  میں کسی کے بالنے پر کام کے لئے جارہا تھا اور میں اس میں شامل ہونے کا مت

 ہوسکتا تھا۔ کیا تھا اگر وہ مجھے خدمت کے لئے باللیتا ؟ کون جانتا ہےدوبارہ مجھے انہیں بالنے سے پہلے کتنا عرصہ لگتا ۔ 
: ہا ہا ہا۔ وہ مدد نہیں چاہتا تھا کیوں کہ اسے خدمت کے لئے بالنے کی ضرورت ہوسکتی ہے، ہا ہا ہا یہ مضحکہ خیز ہے، 2پولیس 

 کارا تھا؟تو کیا آپ نے پ
 پیدل چلنے واال: اس کا برا نہیں مانا، یہ ضروری نہیں تھا۔

 پولیس: تمام سواالت پورے ہوئے۔ اگر مجھے ضرورت ہوئی تو کیا میں آپ کو بالسکتا ہوں؟
 پیدل چلنے واال: کسی بھی وقت، میں مدد کرکے خوش ہوں گا۔

تے : )پیدل چلنے والے کو بے اعتباری کے انداز میں دیکھ2پولیس
 .ہوئے(

(4شے )سبق  3سراغ # 

 
 .مرہم پٹی: جماعت کے لئے اس  شے کو بطور سراغ الئیں 



 (4آثار قدیمہ )سبق  4سراغ # 
ہسپتال کی ہنگامی حالت میں داخلے پرآئیں، آج ایک عام ہسپتال میں۔  )راز:جہاں  ایک اچھا مددگار بھیجا جائے گا مدد کرنے کے لئے 

 وا تھا (اس شخص کی جس پر حملہ ہ

(4جائے انجیل )سبق  5سراغ # 

 
قدموں کے نشانوں  2راز:خالی بستہ اور سکے ڈھونڈیں کیوں کہ وہ لٹ گئے تھے۔ 

کے جوڑے سڑک کے دوسری طرف پادری اور ریاکار کے، پٹنے والے آدمی کے 

 جسم کے نشانات جو وہاں باقی نہیں رہے تھے۔ 

 

 

 

 (4معاملہ حل! )سبق  

 (4)سبق  انجیل کی کہانی 
 اچھا مددگار

 10:25-37انجیل سے : لوقا  
کے ایک ماہر نے یسوع  کی یہ آزمائش کی "میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث  قانون

بنوں؟" یسوع نے اسے بہت زبردست حکمت کے ساتھ جواب دیا: 'خداوند اپنے خدا سے اپنے 
اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور  سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اپنی ساری طاقت

اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔" ماہر نے خود کے لئے جواز پیش کرنے کے لئے پوچھا 
"میرا پڑوسی کون ہے؟" بجائے اسے لوگوں کی فہرست دیتے کہ وہ بہت مہربان ہیں، یسوع نے 

 اسے بتایاکہ کیسے ایک پڑوسی ہوگا درج ذیل کہانی کے ساتھ۔
آدمی یروشلم سے یریُحو کی طرف جارہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گھر گیا۔ انہوں نے اس کے  ایک

کپڑے اتار لئے اور مارا بھی اور ادھمواچھوڑ کر چلے گئے۔ مٹی میں پڑا، خون بہہ رہا تھا اور 
چل نہ سکتا تھا، شخص نے ایک کاہن کو آتے دیکھا۔ بجائے رک کر اس کی مدد کرنے کے کاہن 

رے کنارے کو لیتا ہوا نکل گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک اچھا شخص خدا سڑک کے دوس
ترس فیملی )الوی( وہاں سے گزرا۔ لیکن جب ان کی  نظریں ملیں  تو اس نے سڑک عبور کی تاکہ 

غلط عبادت کرتا  وہ اس کے پاس نہ جائے۔ پھر ایک گندا غیر ملکی جسے کوئی چرچ میں خوش آمدید نہیں کہتا تھا اور خدا کی تمام
تھا )ایک سامری( اس نے اس شخص کو دیکھا اور اس پر ترس آیا۔ یہ غیرملکی رکا، اس کا عالج کیا، سواری دے کر اسے ایک 

سرائے میں الیا اور ہر چیز کی ادائیگی کی:سرائے، اخراجات اور اس کی دیکھ بھال کے لئے کسی کو۔ "ان تینوں میں سے اس 
گھر گیا تھا، تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا؟" ماہر قانون دان نے جواب دیا۔ "وہ جس نے اس پر رحم شخص کا جو ڈاکوؤں میں 

 کیا۔" یسوع نے اسے بتایا، "تو بھی ایسا ہی کر۔"

 (4نفاذ )سبق  
 سامری کی طرح مجھے ضرورت ہے کہ میں بھی ہر ایک کے لئے مہربان بنوں۔ اچھے

 (4یاد کرنے کی آیت )سبق  
ے محبت رکھنے والوں سے اگر تم بھی محبت رکھو گے تو تم کو اس سے کیا صلہ ملیگا ؟اس لئے کہ محصول وصول کرنے تم س"

 5:46متی "  والے بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں۔



 (4دیا جانے واال کام )سبق  
 ل کے بعد ساتھ کھیلنے کے لئے کسی کو ساتھ لیں جو آپ کا  دوست نہ ہو اور دوستانہ طریقے سے ان تک پہنچیں۔ آپ انہیں اسکو

 

 (4خدا کا ڈی این اے )سبق  
ہم  نے  اس سبق میں خدا کے بارے  کیا سیکھا؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کی 

 مدد کریں۔
 
 

 (4مزے کا وقت! )سبق  

 (4کھیل )سبق  
 گہرے دوست کو چھونا

ڑی )لیکن زیادہ بہتر ہیں!(کی ضرورت ہے۔ شروع کرنے کے کھال 6یہ  گھر سے باہر تقریب کا کھیل  ہے اس کے لئے کم از کم 
ایک شخص "یہ" ہے اور ایک بھاگنے واال ہے۔ باقی دوسرے گہرے دوست ، متعلق بازونکو تالش کرتے ہیں اور کھیل کے میدان کے 

لگنے سے پہلے الزمی گرد بکھر جاتے ہیں۔ "یہ" پھر کوشش کرتا ہے بھاگنے والے کو چھونے کی۔ بھاگنے والے کو اس کے ہاتھ 
گہرے دوستوں کے جوڑوں کے بازؤں سے تعلق رکھے گا۔جب گہرے دوست مل جائیں گے، گہرے دوست جوڑوں کے دوسری 

طرف  بھاگنے والے ہوجائیں گے۔ اگر بھاگنے واال چھونے سے پہلے گہرے دوستوں سے تعلق کر پاتا تو وہ "یہ" بن جائے گا اور 
 ۔"یہ" بھاگنے واال بن جائے گا

 اسکول سے پہلے کے لئے انتخاب:  دوستی کا جال
میں بٹھائیں۔ ایک سوت کی بڑی گیندسے ایک بچے کی طرف اشارہ کریں اور پوچھیں "میں دائرہ بچوں کو فرش پر ایک مضبوط  

س کا سرا جب سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں؟" جیسے ہی بچہ جوابات دے، انہیں سوت کی گینددیں اور یقین کرلیں کے انہوں نے ا
اچھی طرح پکڑا ہوا ہے اور پھر وہ گوالئی میں بیٹھے دوسرے دوست یہی چیز کریں گے "میں جب سب سے زیادہ خوش ہوتا ہو؟" 

اور سوت کی گیند تمام میں گھومے گی ، یہ جب تک جاری رہے گا جب تک کہ سارے بچھے جواب نہ دے دیں۔ اگر بچے اس کھیل 
کو تبدیل کرسکتے ہیں جیسے "یہ مجھے دکھی بنادیتا ہے جب؟" اور گیند دوسرے کو دیں۔ جب  آپ میں زیادہ دلچسپی لیں تو سوال 

 کرچکیں تو بچے کھڑے ہوجائیں اور دھاگے کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اب آپ کے پاس دوستی کا جال ہے۔ 

 (4بحث )سبق   
 )بڑی  عمر کے طلباء کے لئے(

وسی ہوسکتے ہیں؟ ایک فقیر کے؟ کسی چھوٹے آپ کیسے  اسکول میں ایک نئے طالب علم کے پڑ .1
 بھائی / بہن جو ناراض ہے؟ 

طلباء سے دوسروں کی مدد کرنے کےلئے طریقوں کے بارے میں بات کریں پھر بھی اگروہ نہ کرنا چاہئیں یا 
 انہیں کیا خطرہ ہے اگر وہ نئے بچے کی مدد کریں  لوگوں میں پکڑے جاتے ہیں۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی

 مدد کرنے کی خواہش کتنی سخت ہوتی ہے اس بارے میں بات کریں۔ 
ایک مثال دیں کہ کیسے ایک مشہور آدمی نے حال ہی میں  اپنے لئے جواب پیش کیا۔ اس صورت حال  .2

میں وہ  کیسا رویہ اختیار کریں گے اگر وہ خدا سے اور پڑوسیوں سے اس صورت حال میں بہت کی 
 کوشش کررہے ہیں ؟

، موسیقار، کھالڑی اور فنکار  اکثر اپنے خراب رویے کی وجہ سے خبروں میں آتے ہیں۔ کسی ایک کا انتخاب کریں جو سیاست دان
بچوں میں بہت عام ہواور جو وہ کرتا ہے اس کے بارے میں بات کریں۔ اگر بچے باتوں میں لگ جائیں تو دونوں اطراف کے بارے 

کہ انہیں خدا سے پیار دیکھانے کے لئے کیا کرنا چاہئیے، لیکن صرف پہال اچھا جواب میں بات کریں پھر براہ راست بات چیت کریں 
 قبول نہ کریں بلکہ کوشش کریں کہ انہیں  مصروف رکھیں۔ 

بتائیں حالیہ صورت حال جہاں کسی نے تقریباًکسی قاعدے  پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اسے کرنے میں  .3
 کو توڑ کر زخمی ہوگیا۔  مزید بنیادی قانون اور قاعدے

آپ اسکول کے قواعد کی بات کرسکتے ہیں، پولیس کے نافذ قوانین، چرچ کے قواعد یا مقامات کی بڑی تعدادجہاں قواعد ہوتے ہیں جن 
کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ مثالً: اسکول کے ہال میں مصیبت ختم کرنے کے لئے بھاگیں، جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کالس میں 

ے نہیں پہنچیں گے۔یا باتوں کے لئے مصیبت میں پھنسیں جب آپ  صرف مٹانے واال ربڑ مانگنے کوشش کررہے تھے  یا کالس دیرس
میں وقت پر پہنچنے کو یقینی بنانے کے لئے آپ کا سوئیٹر باڑ پر سے چھالنگ لگاتے ہوئے پھٹ جائے  لیکن سوئیٹر کی وجہ سے 

 گھر پر مصیبت میں پھنس جائیں۔



 (4فحات کے جوابات )سبق طلباء ص

 

 

 (4لوکاز کا تجربہ )سبق 
یہ تجربہ  نقطہ نظر  کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے اور دیکھاتا ہے کیسے ہمارا نقطہ نظر تبدیل ہوتا 

ہے کیسے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ دو  سطریں دیکھیں اور کیسے میں انہیں دیر تک سمجھتا 
قطر )ڈائیگونل( سطریں برابر ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتیں ہیں۔ تیسری  ہوں۔ دوسرا تصور کیسے دو

مثال ایک بچے اور ایک چوہے کی ایک نقطے کے ساتھ جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ جیسے آپ 
نقطے کے لئے اپنی ناک کو چھوئیں، آپ اسی طرح دیکھ سکتے ہیں جیسے چوہا بچے کے لئے 

مثالیں وڈیو میں دیکھائی گئیں ہیں۔ )تفصیالت  یوٹیوب پر  3قریب تر ہے۔ آپ کے طلباء  کی تمام 
 دیکھیں(

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291919184177795/ 

 
 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291919184177795/


 ]-- 5معاملہ--[
 (5 سراغ ! )سبق

 (5عنوان )سبق 1سراغ #

 جالد کے پھندے کا معاملہ

 (5 ڈرامہ )سبق 2سراغ # 
 راوی: یہ کہانی فکشن ہے لیکن کچھ نام اور جگہیں معصوموں کے تحفظ کے لئے تبدیل کردئیے گئے ہیں۔

 پولیس: میں معذرت چاہتاہوں۔ خاتون؟
 خاتون: جی، آفیسر؟

 آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ پولیس: مجھے چند سواالت پوچھنے ہیں کیامیں
 خاتون: آپ جیسے خوبصورت اچھے آفیسر کے لئے کچھ بھی۔

 پولیس: ارے ، ام، ہاں، اچھا،، میں حیران ہوگا اگر آپ نے دوسرے اعالن سے پہلے رات کو کچھ دیکھ  ہو۔
 خاتون: آپ کا مطلب گلی کے دوسری طرف زیریش اور اس کے بچارے شوہر کے گھر میں؟

 پولیس: بالکل۔
اتون: اچھا، یہ عجیب قسم کی بات تھی، آپ دیکھیں کیوں کہ پورے ہفتےاس کے کارکنان اس کے صحن کے سامنے عمارت بناتے خ

 ہیں۔
 پولیس: جاری رکھیں۔ )نوٹ بک نکالتے ہوئے اور  تیزی سے کوئی نوٹ لکھتے ہوئے(

آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ بالکل عجیب تھا۔ اس  خاتون: دیکھیں، میں جانتی ہوں یہ دیکھنے میں خودکشی کے جیسی ہے لیکن  اگر
 تمام چیز میں کچھ غلط ہے۔

 پولیس: تو آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ یہ ایک خود کشی تھی؟
خاتون: ٹھیک، صرف میں سوچتی ہوں یہ مجموعی ہے۔ جیسے ایک برا آدمی، اچھا میرا خیال ہے کہ یہ مزید  میرا مسئلہ  نہیں ہے 

وہ کسی اور کے لئے منصوبہ بنارہا تھا لیکن  پھر دوسرے ہی دن میں نے سنا کہ وہ جارہا تھاپورا قصبہ لیکن مجھے یقین تھا کہ 
 اعالن کررہا تھا کہ وہ کتنا عظیم آدمی تھا اور پھر بی اے ایم میرا پڑوسی  خوفناک پھانسی کے پھندے پر لٹکا ہوا ہے!

 (5شے )سبق  3سراغ # 

 .شیرینی : اغ الئیں جماعت کے لئے اس  شے کو بطور سر

(4آثار قدیمہ )سبق  4سراغ # 

 
-486بادشاہ اخسویرس کے مقبرے کی تصویر جسے شہنشاہ  اخسویرس )

قبل مسیح(۔ اس کی قبر ایران میں ہےیہ تاریخی مقام نقِش رستم  کہالتا  465
ہے اس کے ساتھ دوسرے مشہور فارسی بادشاہوں کی قبروں ہیں ۔ )تصویر 

زوالفقاری ()راز: ایستر کی کتاب کے مطابق اخسویرس کشی امیر حسین 
 بادشاہ ہے۔(

 (4جائے انجیل )سبق  5سراغ # 

 



 –راز:حکم نامے کے ساتھ بادشاہ کی مہر اور اطراف پر مہر کے لئے انگوٹھی 
 8:8اور  3:12ایستر 

بادشاہ اخسو یرس کے اختیار کے ساتھ لکھا اور بادشاہ کی انگو ٹھی سے اس 
 .۔ند کر دیاکو مہر ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (5معاملہ حل! )سبق 

 (5انجیل کہانی )سبق  
 ایستر

 2-7انجیل سے ماخوذ: ایستر 
، جو نئی ایستر مارڈیکائی کی خوبصورت کزن تھی جو بادشاہ اخسویرس کا یہودی مالز م تھا

بادشاہ  مہینوں کے لئے 12خوبصورت بیوی کی تالش کررہا تھا۔ ایستر کو مارڈیکائی کے پاس سے 
سے ملنے سے پہلے خوبصورتی کے عالج کے لئے  جانا پڑا۔ وہ بہت خوبصورت تھی کہ بادشاہ 

 اس کی محبت میں گرفتار ہوگیا اور فوری اس سے شادی کرلی۔
ہامان بادشاہ اخسویرس کااونچے عہدے کا  آفیسر  تھاوہ یہودی لوگوں سے نفرت کرتا  اور محل 

پسند کرتا تھا تو وہاں ہر  ایک اس کے آگے جھکے۔ ہر ایک کے دروازوں پر ڈینگے مارنے کو 
جھکا سوائے مارڈیکائی  کے وہ صرف ایک سچے خدا کے آگے جھکتا تھا۔ نفرت میں ہامان 

مارڈیکائی کی طرف  گیا منصوبہ بنا کر کے تمام یہودی لوگوں کو قتل کردے۔ اس نے بادشاہ کو 
قوانین پر عمل درآمد نہیں کررہے ہیں۔ بادشاہ بتایا کہ یہاں مٹھی بھر لوگ تھے جو اس  کے 

اخسویرس نے ہامان سے کہا کہ جو وہ چاہتا ہے وہ کرسکتا ہے۔ تو ہامان نے  تمام یہودیوں کو قتل 
کرنے کے لئے حکم نامہ بنوایا ۔ پھر اس نے کچھ بڑے پھانسی گھاٹ اپنے گھر پر تعمیر کروائے 

تر کو ہامان کے منصوبہ معلوم ہوگیا اور وہ جانتی تھی کہ اسے کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے تاکہ وہ مارڈیکائی کو اس پر لٹکاسکے۔ ایس
بادشاہ اور ہامان کو رات کے کھانے پر مدعو کیا جہاں بادشاہ نے کہا کہ وہ اسے ہر چیز دے گا اگر وہ چاہے تو اس کی آدھی 

محفوظ رہیں اور  جو ہامان تھا ان تمام کو مٹانے کی کوشش  بادشاہت تک دے  گا۔ ایستر نے کہا تمام وہ چاہتی تھی کہ اس کے لوگ
کررہا تھا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب وہ واپس کمرے میں آیا، تو اس نے سوچا   وہ  ہامان کو اس کی 

ا جو اس کے اپنے صحن کے سامنے بیوی پر حملہ کرتے دیکھتا ہے۔ غصے میں، بادشاہ نے اسی پھانسی گھاٹ پر ہامان کو لٹکا دی
 تھا۔ 

 ( 5نفاذ )سبق 
 خدا بعض اوقات مجھ سے کہے گا بہت بہادر بنو اور میرے ہی خاطر ضروری چیزوں کا خطرہ مول لو۔

 (5یاد کرنے کی آیت )سبق  
 ساتھ تمہارے خدا خداوند ہاراتم کیونکہ ہو۔ نہ خوفزدہ لئےکبھی دیاتھا۔اس بنےرہنےکاحکم طاقتوراورباہّمت نےتمہیں میں یادرکھوکہ"

 1:9یشوع ۔" گے جاؤ تم جہاں گا رہے پر جگہ اُس ہر



 (5دیاجانے واال کام )سبق  
خدا مجھے دوسروں کو بچانے کے لئے منتخب کرسکتا ہے اور مجھے یہاں رکھا ہے "ایسے وقت کے لئے یہ ہے"۔اپنے پڑوسی کو 

 گلے ہفتے آپ کے ساتھ چرچ جانا پسند کرے گا۔بتائیں کہ آپ عیسائی ہیں اور پوچھیں کہ کیا وہ ا

  (5خدا کا ڈی این اے )سبق .

ہم نے خدا کے بارے میں اس سبق سے کیا سیکھا؟ خدا کب اپنے لوگوں کو بچانا 
 چاہتاہے۔ وہ اکثر غیر امکانی شاگردوں کو اس کو کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے۔

 

 (5مزے کا وقت )سبق  

 (5کھیل )سبق  
 ن، مارڈیکائی، ایسترہاما

یہ کھیل پتھر، کاغذ، قینچی کے  جیسا ہی ہے۔ ایستر ہامان کو مارتی  ہے، ہامان مارڈیکائی پر حملہ کرتا ہے اور مارڈیکائی ایستر میں 
م کے لئے فٹ کی جگہ رکھیں۔ ہر ٹیم کو ہدایت دیں  کہ ہجو 4۔ بچوں کو دو ٹیموں میں تقسیم کریں ان کے درمیان تقریباً چھپ جاتا ہے

 چند فٹ پیچھے ہٹیں فیصلہ کریں کہ وہ کونسا ہوگا: ہامان، مارڈیکائی یا ایستر
فٹ کے  4ہجوم میں ، ہر ٹیم فیصلہ کرے کہ وہ کیا ہوں گی ساتھ میں  مددکے لیے انتخاب کیا ہوگا۔ پھر وہ واپس پیچھے اپنے  .اپنے 

اگر ایک ٹیم شور مچائے "ایستر" اور دوسری شور مچائے ہامان تو  حصے میں آئیں۔ تین گننے پر، ہر ٹیم شور مچائے وہ کیاہیں۔
ایستر ٹیم ہامانوں  کا پیچھا اپنے محفوظ حصے کے لئے کرے گی )آپ نشان کے لئے کونیں یا درخت یا کوئی بھی چیز استعمال 

شخص کے لئے شور مچائیں تو وہ کرسکتے ہیں(۔ جس کسی پر ہاتھ لگے گا وہ مخالف ٹیم کے ساتھ ہوگا۔ اگر دونوں ٹیمیں ایک ہی 
 دوبارہ اپنے مدد کے انتخاب کو استعمال کریں گے۔ 

 (5بحث )سبق 
 )بڑی عمر کے طلباء کے لئے(

 آپ خدا کی خدمت کے لئے اپنی کیاخصوصیات استعمال کرسکتے ہیں جو آپ کو اس نے دی ہیں؟ .1

، ٹھوڑی، آنکھیں، منہ وغیرہ۔ انہیں ایک انہیں بیرونی خصوصیات پر بات کرنے دیں یہ تبدیل ہوں گی جیسے ناک
دوسرے کی جسمانی خصوصیات کا مذاق نہ اڑانے دیں۔ کچھ دیر بعد بات چیت کو تخلیقی یا  آگاہی یا اندرونی 
مضبوطی  اور فیملی میں بیماریوں پر لے کر آئیں۔ یہ تمام چیزیں خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کا مالپ ہیں۔ ہم 

ے ہمیں دیا ہے وہ قبول کریں چاہے وہ ہمیں پسند نہ ہو۔ ہوسکتا ہے خدا نے آپ کی جلد چاہتے ہیں کہ جو خدا ن
 کو رنگ دیا یا ُسر دیا ہو اپنے منصوبے کی تکمیل کے لئے۔ 

 آپ کے لئے سب سے مشکل ہدایات کیا تھیں جس کی آپ نے اطاعت کی؟ .2
اکہ وہ سمجھ سکیں کہ ہر ایک کسی کوشش کریں کہ ہر شخص سے اپنی ذاتی کامیابی کے بارے میں بات کریں ت

ایک طرح یا دوسری طرح اطاعت کرتا ہے۔ ڈینگے مارنے اور امید رکھنے کی دل شکنی کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر: 
 اندھیرے میں اسٹور پر جائیں، اسکول پیدل بلی کے گھر کی طرف سے جائیں یا گھر کا کام دوبارہ کریں جو خراب ہوگیا تھا۔ 

 طریقہ ہے کہ فیملی کے ارکان آنٹی اور انکل کی طرح خیال کرنے میں دلچسپی دیکھائیں؟کیا  .3
انہیں دادا دادی، آنٹیوں، انکلوں، کزنوں وغیرہ کی باتیں کرنے دیں ۔ فیملی کے ارکان کے بارے میں منفی کہانیوں  کی حوصلہ شکنی 

غذا دینے پر مجھے ایک کام لینے میں مدد ملتی ہے کسی  مجھے ایک ہلکی“کرنے کی کوشش کریں۔جوابات مختلف ہوں گے لیکن 
 سے ہر چیز قبول کریں۔”کے ساتھ وہ جانتے ہیں

 
  



 (5طلباء کے صفحات کے جوابات )سبق 

 

 (5لوکاز کے تجربات )سبق  
یہ ایک تنکے کو طلباء نے دو مختلف قطر کے تنکے اور ایک ٹیپ کا ٹکڑا راکٹ  بنانے کے لئے استعمال کیا ہے جو اڑتا ہے۔ 

اڑانے سے کام کرتا ہے اور دوسرا اڑنے چال جاتا ہے۔ ایک مقابلہ رکھیں دیکھیں بلندترین، تیزترین اور سب سے درست راکٹوں کے 
 تنکے۔ )تفصیالت یوٹیوب پر دیکھیں(

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291929934176720/ 
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 ]-- 6معاملہ--[
 (6 سراغ ! )سبق

 (6عنوان )سبق 1سراغ #

 صحت کے ثبوت کو بدلنے کا معاملہ

 (6ڈرامہ )سبق  2سراغ # 

 ہیں۔دئیے گئے راوی: یہ کہانی فکشن ہے لیکن کچھ نام اور جگہیں معصوموں کے تحفظ کے لئے تبدیل کر
 کچرے واال: )موبائل فون پر بات کرتے ہوئے( ہیلو، ڈسپیچ؟َ  میں ایک شکایت کرنا چاہتا ہوں۔

 ڈسپیچ: )بہت اداس آواز( ہاں، بتاؤ کچرے والے کیا ہے؟
 کچرے واال: آپ کو دوبارہ تکلیف دینے کی معذرت لیکن یہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ کریں۔

 ارے  میں میں کچھ کروں؟ڈسپیچ: کس ب
 کچرے واال:  اس پوری جگہ میں استعمال ہوئی پٹیاں اور مرہم پٹیاں پڑی ہیں۔

 ڈسپیچ: اچھا، کچھ پالسٹک کے دستانے پہن لو اور انہیں اٹھا لو۔
کچرے واال: نہیں آپ سمجھے نہیں، یہ پوری جگہ پر ہیں )چپ ہوتے ہوئے(، یہاں کم از کم ایک درجن بیمار 

 ی گندی اتاری ہوئی پٹیاں پڑیں ہیں، یہ بالکل قابل نفرت ہے،لوگوں ک
 ڈسپیچ: ٹھیک ہے، آپ کہاں ہو؟

 کچرے واال: گاؤں کی بالکل مشرق یروشلم ہائی وے کے جنوب کو جاتی ہوئی  گلیوں پر۔
ڈسپیچ: ٹھیک، آفیسر جوئی ڈیوٹی پر ہیں، میں ان سے اسے رکواتا ہوں اپنی قصبے سے آتے ہوئے ہجوم کی 

 پورٹ کو ختم کرنے کے بعد۔ر
 کچرے واال: آہ آفیسر جوئی نہیں ، وہ کبھی میری مدد نہیں کریں گے۔
 گھنٹے شفٹ تبدیل ہونے کا انتظار کرنا چاہو گے۔  2ڈسپیچ: اچھا، بالکل ابھی تو صرف وہی آفیسر دستیاب ہے نہیں تو آپ 

کر دیتا کچرے واال: اوہ، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں  میں ابھی اسے صاف 
 .ہوں)خاموشی( میں خود ہی  )خاموشی(۔

 (6شے )سبق   3سراغ # 
 سفید کپڑا: جماعت کے لئے اس  شے کو بطور سراغ الئیں 

 

 (6آثار قدیمہ )سبق  4سراغ # 

 
یروشلم کی عبادت گا ہ جیسی آج نظر آتی ہے۔)راز: کوڑھیوں کو  عالج کے بعد 

 تھا، یسوع کی اطاعت میں( خود کو پیش کرنے کےلئے کہاں جانا پڑتا



 (6جائے انجیل )سبق 5سراغ # 
کوڑھیوں کے لئے دس کھانے کے برتن رکھے دیوار سے باہر کیوں کو کوڑھیوں کو شہر سے باہر زندگی گزارنی پڑتی  10راز:

 تھی۔

 

 

 (6معاملہ حل! )سبق  

 (6انجیل کہانی )سبق  
 کوڑھی  10

 17:11-19انجیل سے ماخوذ: لوقا  
کے اپنے قصبے سے زیادہ دور نہیں، یسوع یروشلم کے لئے سامریہ  اور گلیل کے درمیان حدبندی اس 

آدمیوں نے  10گھنٹے دور تھا۔  جیسے ہی وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا،  30سڑک پر جارہا تھاجو کہ 
م جنہیں کوڑھ تھا اسے کچھ فاصلے سے آواز دی "یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر!" کوڑھ ایک ظال

بیماری ہے جو انگلیاں، پیر، ناک اور کانوں کو مار دیتی ہے اور ہمیشہ کے لئے آپ کو ضرور ہمیشہ 
جأو۔ اپنے تئِیں پکارنے واال بناتی ہے کہ آپ غیر شفاف تھے۔ جب یسوع  نے انہیں دیکھا  تو کہا، "

وہ معاشرے میں دوبارہ  " موٰسی کے قانون کے مطابق اگر وہ شفایاب ہوجاتے ہیں تو۔کاہِنوں کو ِدکھاؤ 
مل جائیں گے اور دوبارہ عبادت کریں گے۔وہ ابھی شفایاب نہیں ہوئے تھے ، تو یہ الزمی بہت مختلف 

 آواز ہونی تھی۔
انہوں نے یروشلم کی طرف بڑھنا شروع کیا اور جیسے جیسے وہ چلتے جاتے صاف / شفایاب ہوتے 

غیر ملکی بھی تھا، اس نے دیکھا کہ وہ صاف ہوگیا تھا  تو فوراً واپس یسوع جاتے تھے! ان میں سے ایک ، حقیر سمجھاجانے واال 
کا کے پاس آیا۔ اس نے خدا کی ایک فاصلے سے تمجید کی لیکن پھر یسوع کے لئے ہر طریقے سے آیا، ان کے قدموں میں گر کر ان 

کیا دسوں پاک صاف شکریہ ادا کیا۔ یسوع حیران  تھے یہ جان کر کے انہوں نے ان تمام کو صاف کردیا تھا اور پوچھا آدمی سے کہ"
" پھر یسوع  نے اس ایک ہُوئے؟ پِھر وہ نَو کہاں ہیں؟ کیا اِس پردیسی کے ِسوا اَور نہ نِکلے جو لَوٹ کر ُخدا کی تمِجید کرتے؟یں نہ

اُٹھ کر چال جا۔ تیرے اِیمان نے تُجھے اچّھا ِکیا ئی کی جو شفایاب ہونے پر شکریہ ادا کرنے آیاتھا اور اس سے کہا"کی حوصلہ افزا
 "ہے۔

 

 (6نفاذ )سبق  
 کوڑھیوں کی طرح،  مجھے خدا کو جو اس نے میرے لئے کیا اس کے لئےکہنے کی ضرورت ہے "آپ کا شکریہ" 

 (6یاد کرنے کی آیت )سبق  
  5:18تِھسلیُنکیوں  1  ”ہے۔ چاہتا میں یسوع مسیح سے تم ہے مرضی کی خدا یہی اور رہو کرتے ادا شکر کا ا خد ہروقت"

 ( 6دیا جانے واال کام )سبق  
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 

ہ ادا کرتے ہیں کھانا، کپڑے اور فیملی۔ آپ کے طلباء کے پاس چیزوں کا شکریہ ادا کرنے کے نئے خیاالت ہیں ؛ عام طور پر شکری
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 

ا بغیر نیچے گرے، آج ہمت دینا کہنے کے لئے اچھی چیز اپنے بھائی یا بہن کو کے دن ایک بار پھر موٹر سائیکل کی سواری کرن
 وغیرہ

(                                            6خدا کا ڈی این اے )سبق  

 
اس سبق سے ہم نے خدا کے بارے میں کیا سیکھا ہے؟ خدا اپنے لوگوں سے 

 اطاعت اور شکرگزاری چاہتا ہے۔
 



 (6سبق  مزے کا وقت )

 (6کھیل )سبق  
 جھاڑوں پکڑیں

تمام کھالڑی ایک دائرہ بنائیں ایک کھالڑی کو درمیان میں رکھ کر۔ دائرے کے ہر شخص کو ایک نمبر دیا جائے۔ بیچ میں کھالڑی 
ڈنڈی  بغیر کسی تنبیہ کہ وہ جیسے ہی جھاڑو کیچھاڑوں کا اوپر کی طرف رکھ کر کھڑا رہے گا، اسے ایک انگلی سے پکڑے گا۔ 

سے انگلی ہٹانے کے ساتھ ایک  نمبر پکارے گا۔ وہ نمبر جس شخص کو بھی دیا گیا ہو گاوہ فوراً آگے بڑھے اور کوشش کرے کہ 
جھاڑو کو فرش پر لگنے سے پہلے  پکڑ لے۔ اگر وہ  اسے پکڑ لیتا ہے تو وہ درمیان کا کھالڑی بنے گا۔ اگر وہ پکڑنے میں ناکام 

 ائرے میں بیٹھے گا۔  ہوجاتا ہے تو وہ واپس د

 (6بحث  )سبق 
 )بڑی عمر کے بچوں کے لئے(

 ہم کیوں آج زیادہ شفا نہیں دیکھتے؟ .1
شفا کے بارے میں طلباء کو شفا کے بارے میں باتوں پر الئیں، خدا آپ کے شہر اور چرچ میں کیا کرچکا ہے۔ 

بی کے  کم ہونے، لوگوں میں اعتماد کی بحث کریں کہ آپ کا مسلک پر یقین کیا ہے۔ بات کریں وجوہات پر شفا یا
کمی کی، چند شاگردوں کے ساتھ شفایابی کے تحفے کی، آپ کے عالقے میں زیادہ جبر کی، چند لوگوں کے 

 پوچھنے یا حالت میں بہتری کی کمی  کی۔
 کیا وجوہات ہیں کہ وہ شفا حاصل نہیں کرپارہا جس کی مجھے تالش ہے؟ .2

لئے مختلف منصوبہ ہو اور آپ کے مستقبل میں آپ اسے دیکھ سکیں، یا آپ کے  اعتماد کی کمی یا خدا کا آپ کے
مقاصد اچھے نہ تھے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ کی شفا  آپ کے لئے اچھی چیز نہ ہو یا ہماری زندگیوں میں گناہ، یا یہ وقت صحیح 

 نہ ہو یا خدا آپ کی بیماری کو عظیم بنادے۔
 ؟کوڑھی شفا کے حقدار تھے 10کیا  .3

آج حقوق ہرجگہ بڑھتے جارہے ہیں، جہاں کئی محسوس کرتے ہیں وہاں انہوں نے کچھ  ادا کرنا ہے اور اس وجہ سے وہ شکر گزار 
نہیں ہوتے ۔ ہم کس کے حقدار ہیں؟ آپ کا مقصد بحیثیت استاد اپنے طلباء کی سمجھنے میں مدد کرنا  کہ حقیقت میں وہ کسی بھی چیز 

ں شکرگزار ہونا چاہئیے اس کےلئے کہ جو ہم ہیں اور جو ہمارے پاس ہے کیوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا کے  حقدار نہیں ہیں۔ ہمی
 نے ہمیں دی ہیں تا کہ زمین پر ہم اپنا کام کرسکیں۔ 

 (6طلباء صفحات کے جوابات )سبق 
 

 

 

 

 

 

 (6لوکاز کا تجربہ )سبق 
)آرک( بنائیں، اسے  میز پر رکھیں اور اس کے اندر پھونک ماریں دیکھنے طلباء ایک گتے کے ٹکڑے کو موڑ کر ایک آدھا دائرہ 

کےلئے کہ ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے ہوا تیزی سے حرکت کرتی  ہیں جبکہ ہوا سست رفتاری سے حرکت کرتی ہے۔ہوائی جہاز 
 کے اوپر آنے والی تیز ہوااسےہوا میں اٹھاتی ہے۔ )تفصیالت یوٹیوب پر دیکھیں(

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291958180840562/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291958180840562/


 ]-- 7معاملہ --[

 (7سراغ  )سبق 

 (7عنوان )سبق  1سراغ  # 
 کتے کا پال ظاہر ہونے کا معاملہ

 (7)سبق ڈرامہ  2سراغ # 

 ہیں۔ وموں کے تحفظ کے لئے تبدیل کردی  گئی راوی: یہ کہانی فکشن ہے لیکن کچھ نام اور جگہیں معص
 داداابا؟-بڑے -بڑے -بڑے -بڑے -بڑے -پوڈ: بڑے

 دادا: جی، جوان آدمی؟-جیجیجیجیجیجی
 پوڈ: کیا آپ میرے اسکول کے تفتیشی  کام میں میری مدد کرسکتے ہیں؟

دا: بالکل، ہوسکتا ہے میں ابھی چہل قدمی کروں جب میں اپنا کام کرتا ہوں، میں نے پودوں کی یہ دا-جیجیجیجیجیجی
 قطار دن کے ختم ہونے تک لگانی ہے تاکہ میں کل پیچھے نہ رہو۔ ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے۔

ترین یادوں پر تفتیش کررہا ہوں پوڈ: زبردست! میں سب سے بہترین تفتیش کرنے جارہا ہوں۔ میں سب سے قدیم شخص کی قدیم 
 رپورٹ کے لئے میں جانتا ہوں۔ 

 مجھے منتخب کیا، کیا  نا آپ نے؟.دادا:اس کے لئے آپ نے -جیجیجیجیجیجی
 پوڈ : بالکل میں نے کیا، تو کیا آپ مجھے بتائیں ان پہاڑوں کے بارے میں کہ یہ کیسے جمع ہوئے؟

 ں بوڑھا ہوسکتا ہوں لیکن میں مٹی سے زیادہ بوڑھا نہیں  ہوں۔دادا: گہری سانس لیتے ہوئے، می-جیجیجیجیجیجی
 پوڈ: اچھا، دریا کے بارے میں کیسے؟

دادا: میں نے ایک بار چشمہ دیکھا ہے جو انہیں بھررہا تھا لیکن اس وقت میں جوان تھااور پھر میں دوبارہ واپس وہاں -جیجیجیجیجیجی
 نہیں گیا۔

 اد کرسکتے ہیں؟پوڈ: تو، آپ سب سے پرانی کیا چیز ی
دادا: جانور۔  میری دلہن اور میں صبح سویرے باہر جاتےاور ہمارے پاس اپنے ناشتے ہوتے  انہیں کھیلتا دیکھنے -جیجیجیجیجیجی

کے دوران  اور میں کہتا وہاں دیکھو  ایک ہو کر، یہ کتنا زبردست ہے اور وہ کہتی کونسا اس پر ایک بڑا بھورا ہے یا الل ہے؟ کچھ 
د ہم سمجھ جاتے اور اپنا ناشتہ مزے لے کر کھاتے اور  پھر صرف جانوروں کو دیکھتے اور پاگلوں والی، بیوقوفانہ چیزیں وہ دیر بع

 کرتے ہوتے تھے۔
 پوڈ: واقعی؟  یہ ضرور بڑا زبردست ہوگا۔

 تھ جائےگا ہماری طرح کبھی۔دادا: ہاں، یہ تھا۔ کون جانے آپ یا آپ کے اپنے بچوں میں سےکوئی  انہیں دیکھنے سا-جیجیجیجیجیجی
 پود: یہ بڑا زبردست ہوگا۔

 (7)سبق  شے   3سراغ # 
 پھول : جماعت کے لئے اس  شے کو بطور سراغ الئیں 

(7آثار قدیمہ )سبق   4سراغ  # 

 
 2آج بغداد میں دریائے دجلہ کی تصویر۔ )راز:  اس عالقے کا ذکر جینیسس باب 

 میں کیا گیا ہے۔(



(2ائے انجیل )سبق  ج 5سراغ  # 

 
 راز: تمام مخلوق ثبوت ہے۔

 

 

 

 

 (7)سبق  معاملہ حل!

 (7انجیل کہانی )سبق 
 تخلیق

 1انجیل سے ماخوذ: پیدائش 
ساتویں دن خدا نے آرام کیا، اس نے دیکھا کہ اس کی مخلوق اچھی تھی اور اس نے اپنے تمام کام 

خدا نے کہا "یہاں روشنی ہو" اور وہاں تھی۔  سے آرام کیا لیکن شروعات کی مدد کے لئے، پہلے دن 
دوسرے دن خدا نے کہا"یہاں بادل ہوں" اور وہاں بھی تھے۔ تیسرے دن خدا واقعی مصروف تھا اور 
زمین بنائی اور اس پر تمام پودے لگائے۔ اس میں تمام پھول ، درخت اور گھاس کے پتے؛ اور خدا 

ورج بنایا اور چاند کے لئے راستہ بنایا دنوں، نے کہا یہ اچھے تھے۔ پھر چوتھے دن خدا نے س
سالوں  اور موسموں کے وقت ۔ اس نے اربوں ستارے بنائے رات میں چمکنے کے لئے ۔ پانچویں 
دن سمندر کے تمام جانوروں کے بارے میں بلوایا اور ہوا میں پرندوں کو ، اور خدا نے  انہیں بتایا 

ی بڑی مخلوق چھٹے دن تخلیق کی اور پھر خدا نے انسان کو کہ مفید رہنا اور بڑھتے رہنا۔ تمام چھوٹ
تخلیق کیا۔ اس نے اس میں زندگی پھونکی  تھوڑی سی مٹی میں اور انسان کی تخلیق ہوئی تھی۔ اس 

نے اختیار دیا تمام پودوں اور جانوروں پر۔ خدا نے ایک خاص باغ بنایا اور اس میں آدم کو اتارا۔ 
لہ کیا کہ یہ اس کے لئے اچھا نہیں ہے کہ وہ اکیال رہے، تو اس نے جب آدم سوجاتا۔ خدا نے فیص

 اس کی ایک طرف کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ پھر خدا نے پھیلنے کا حکم دیااور زمین کو بھر دیا اور اس نے ساتویں دن آرام کیا۔ 

 (7نفاذ )سبق 
 آدم کی طرح، میں اپنے گرد مخلوق کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہوں۔

 (7یاد کرنے کی آیت )سبق 
سمندر میں پا ئی جانے وا لی مچھلیوں پر اور  - زمین میں پھیل جا ؤ “خدا نے ان کو خیر و برکت دی۔ اور خدا نے ان سے کہا ، "

 1:28" پیدائش ب ”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۔

 (7دیا جانے واال کام )سبق 
اپنے صحن میں پودے کو پانی دیں اور اس کے گرد جنگلی گھاس کو ختم کردیں تو 

 یہ بہتر طریقے سے بڑھے گا۔

 (7خدا کا ڈی این اے )سبق 
 اس سبق سے خدا کے بارے میں کیا سیکھا؟ ہر چیز خدا نے پیدا کی ہے۔

 



 (7مزے کا وقت! )سبق 

 (7کھیل )سبق 
 کھیل  تخلیقی

ایک کاغذ پر لفظ سورج اور چاند لکیں اتنے چھوٹے بچو ں کے لئے جو پڑھ نہ سکیں ان کے لئے ڈرائنگ شامل کریں۔ اسے دیوار یا 
فرش پر ٹیپ سے چپکا دیں۔ دوسری چیزوں  کے نشانات بھی بنائیں جن کی فہرست پیدائش میں دی گئی ہے جیسے پرندے، مچھلی، 

کھیلنے کے لئے استاد ایک چیز کا نام پکارے اور بچے نشان کے لئے ڈرائنگ  کے ساتھ اس چیز  کے درخت، نہریں وغیرہ۔ کھیل 
لئے دوڑیں ۔ آخری بچہ جو حاصل کرے  وہ "باہر" ہوگا اور نیچے بیٹھ جائے گا۔ چھوٹے بچے جانور بنانے میں مزہ لیں گےوہ کسی 

 دی ہوگی۔ خدا نے تخلیق کے دورانچیز کے لئے تصویر کو حرکت دینجیسے

 (7بحث )سبق 
 )بڑی عمر کے بچوں کے لئے(

 کلوننگ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم سائنس سے انسان بنا سکتے ہیں؟ .1
اپنے طلباء سے خدا کے تخلیقی کام  اور کیسے وہ انسانوں کو کچھ نہ ہونے سے تخلیق  کرتا ہے اس بارے میں 

ے کے لئے خدا کی سائنس کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہی ڈی این باتیں کریں، اور حقیقت ہے کہ  ہم کچھ بھی بنان
اے سے کسی کو پیدا کرنے کی اخالقیات کے بارے میں بات کریں اور کیسے کئی ملکوں نے کلوننگ کی اجازت 

 دی ہے یا اس کی اجازت نہیں دی ہے۔
 ت نہیں رہتے ہیں تو؟میں کیوں ہفتے کے ایک  دن آرام کروں اگر ہم  پرانے عہدنامے کے قوانین کے تح .2

اس سوال کا جواب دینے  سے پہلے اپنے پادری سے معلوم کر کے یقین کرلیں  کہ آپ کا مسلک سبت کب مناتا 
ہے، اور  کیسے آپ یہ کرتے ہیں۔ اپنے طلباء کے ساتھ بات کریں، انہیں بتائیں  کہ  اگر آپ کا مسلک  بقیہ سب پر نافذ نہیں ہوتاہے۔  

ھل جائیں گےاگر انہیں آرام  نہیں مال جو ان کے لئے ضروری ہے۔ بے شک خدا کا فضل ہوپھر بھی ہمیں ہر ہمارے جسم جلد ہی ڈ
 ہفتے آرام کی ضرورت ہے، خدا جانتا ہے ہمارے لئے کیا ضروری ہے۔

میں شامل دوبارہ استعمال میں لینا، عالمی گرمائش اور نسل ختم ہونے سے جانوروں کو بچانا کیا ہے؟ کیا عیسائیوں کو اس  .3
 ہونا چاہئیے؟

ایک طرف تو یہ دلیل ہے کہ خدا نے ہمیں  اپنی مخلوق پر بادشاہی دی ہے اور ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہئیے۔ عملی طور پر اس کا 
مطلب ہے ہمیں  آلودگی اور جانوروں کی دیکھ بھال کرنی چاہئیے۔ دوسری طرف یہ دلیل ہے کہ لوگ جنگوں، زیادتیوں اور انسانوں 

ے خالف برائیوں  میں مررہے ہیں تو کیوں نایاب جانور کی  نسل کو بچانے کے لئے ذرائع استعمال کریں جب  کہ ہمیں لوگوں کو ک
 بچانا چاہیئے۔اس بحث کا کوئی جواب نہیں ہے اسی لئے بحیثیت استاد آپ کا مقصد ہے کہ اپنے طلباء کو خود سے سوچنے دیں۔

 (7طلباء صفحات کے جوابات )سبق 
 

 

 

 

 



 (7لوکاز کا تجربہ )سبق 
کمرے میں طلباء  پانچ چیزیں پائیں گے جن پر عنوان لکھے ہوں  گے اور پا نچ جن پر نہیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ عام طور پر لوگ 

 چیزوں پر عنوان لکھتے ہیں اور خدا نہیں لکھتا۔ )مزید تفصیالت کے لئے یوٹیوب دیکھیں(
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292083794161334/ 

 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292083794161334/


 ]-- 8معاملہ --[
 (8سراغ! )سبق 

 (8عنوان )سبق  1سراغ # 
 زیادتی کے شکارکے اعداد و شمار میں ممکنہ تبدیلی  کا معاملہ

 (8ڈرامہ )سبق  2سراغ # 
 راوی: یہ کہانی فکشن ہے لیکن کچھ نام اور جگہیں معصوموں کے تحفظ کے لئے تبدیل کردی  گئی  ہیں۔ 

 ڈاکٹر: ہیلو گارڈ، میں جان کا معائنہ کرنے کے لئے واپس آیا ہوں۔
 گیٹ کپتان: آہ، یہ ضروری نہیں رہا۔

ر آرام کی ہدایات دی تھی، مجھے یقین تھا کہ وہ ڈاکٹر: کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے سختی سے اسے بستر پ
 ایسا پوری رات نہیں کرے گا ۔ تو میں اس کا معائنہ کرنے واپس آیا ہوں۔ 

 محافظ: اچھا، آپ کا کام  "آنے " سے "جانے " میں تبدیل ہوچکا ہے ۔
 ڈاکٹر: یہ واقعی حیرت انگیز بات ہے۔ کیا جان مرگیا ہے یا اسے کچھ بہتری ہوئی ہے؟

افظ: میں نہیں جانتا۔ میری کل کی تازہ اطالعات میں  اس قسم کی کوئی معلومات نہیں ہے۔ میں نے صرف مح
 دیکھا تھا کہ آپ کا کام  "آنے" سے تبدیل کر کے "جانا" کردیا ہے۔

 ڈاکٹر: یہ عجیب ہےکیا بڑے اب تک واپس آچکے ہوں گے؟ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔
 ں لیکن مجھے شک ہے کہ آپ انہیں بہت مدد گار پائیں !محافظ: وہ واپس آگئے ہی

 ڈاکٹر: ایسا کیوں ہے؟ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کسی کی مدد حاصل کرنے گئے تھے۔
محافظ: وہ گئے تھے لیکن پھر باس نے معائنہ کیا اور پھر اسے بتایانہ آنے دو۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوا لیکن کل جب باس گیا تھا اس 

 م تبدیل کردئیے۔نے آپ کے حک
 ڈاکٹر اچھا، پھر کیا میں آپ کے  باس سے ملس سکتا ہوں؟

 محافظ: نہیں، آپ کو  واقعی "آنا" نہیں  چاہئیے تھا جب اس نے کہا "جاؤ" کیا آپ آئیں گے؟
 ڈاکٹر: نہیں یقیناً میں نہیں، آپ کا اپنے وقت کے لئے شکریہ۔

 ( 8شے )سبق  3سراغ # 
 دوا: بطور سراغ الئیں ماعت کے لئے اس  شے کو ج

(8آثار قدیمہ )سبق  4سراغ # 

 
رومن سپاہیوں کے ڈرامے کی پیش کش کی  تصویر۔ الل پروں واال سپاہی  

پیادہ سپاہیوں کا ذمہ دار ہوگا۔ )راز: سینچورین   100"سینچورین" ہوگا جو 
 جس نے یسوع سے بات کی تھی اس نے بھی ایسا ہی لباس پہنا ہوگا۔(

 
 
 



(8جائے انجیل )سبق  5#  سراغ

 
راز:  خالی بستر، پلیٹ، کپ اور تھرمامیٹر جو ایک بیمار آدمی کو پیش کرتا 

ہو، گھر اور قدموں کے درمیان فاصلہ جہاں لوگ تھے کیوں کہ مسیح نے 
 اسے ایک دوری سے شفایاب کیا تھا۔

 
 
 
 

 

 (8معاملہ حل! )سبق 

 (8انجیل کہانی )سبق 
 سینچورین کا ایمان

 7:1-10جیل سے ماخوذ: لوقا ان
نوکروں کا ایک  گروہ  یسوع کے پاس آیا اس سے تیزی سے کہنے لگاکہ ایک نوکر جو ہمارے 

دوسرے  100مالک کے گھر  پر بیمار ہے۔ ہمارا مالک ایک رومی سینچورین  سپاہی ہے۔ وہ 
جیسے ہی یسوع سینچورین  سپاہیوں کا سربرا ہ ہے اور اس کا پسندیدہ مالزم بیمار تھا اور مررہا تھا۔

ے  ایک دوسرا گروہ ان سے ٹکرایا ۔ سینچورین سپاہی نے دوستوں کے اس کے گھر کی طرف بڑھ
اَے ُخداوند تکِلیف نہ کر کیونکہ َمیں اِس الئق نہیں کہ تُو گروہ کو ایک پیغام دے کر بھیجا تھا ، "

تیرے پاس آنے کے الئق نہ سی سبب سے َمیں نے اپنے آپ کو بھی امیری چھت کے نِیچے آئے۔ 
سمجھا بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خاِدم ِشفا پائے گا۔ کیونکہ َمیں بھی ُدوسرے کے اِختیار میں 
ہُوں اور ِسپاہی میرے ماتحت ہیں اور جب ایک سے کہتا ہُوں جا تو وہ جاتا ہے اور ُدوسرے سے آ 

۔" سینچورین اختیار کو سمجھ گیا تھا جو تو وہ آتا ہے اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے
یسوع کے پاس تھا اور جانتا تھا کہ جو یسوع کہیں گے ہوجائے گا۔ جب یسوع نے یہ سنا، وہ حیران 

تھے اور کہا "َمیں تُم سے کہتا ہُوں کہ َمیں نے اَیسا اِیمان اِسرائیل میں بھی نہیں پایا۔" اس شام جب 
 ہوں نے اس بیمار اور مرتے ہوئے مالزم کو تندرست پایا۔سینچورین کے مالزمین گھر پہنچے ان

 (8نفاذ )سبق 
 سینچورین کی طرح، میرا ایمان ان کے لئے چیزوں کو تبدیل کرسکتا ہے جو میرے پاس نہیں ہیں۔

 (8یاد کرنے کی آیت )سبق 
آتی تھی کہا َمیں تُم سے کہتا ہُوں کہ َمیں نے ر کر اُس بِھیڑ سے جو اُس کے پِیچھے پھ یا اورجب کیُِسوع نے یہ ُسنکر اُس پر تعجب "

 7:9" لوقا اَیسا اِیمان اِسرائیل میں بھی نہیں پایا۔

 (8دیا جانے واال کام )سبق 
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۔ 

 (8ڈی این اے )سبق خدا کا 
 اس سبق سے خدا کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا؟ خدا سب سے بلند اختیار ہے۔

 
 



 (8)سبق  وقت کا مزے 

 (8کھیل )سبق 
 دال کے تھیلےکے کھیل

 کھیل کے ساتھ استعمال کے لئے اساتذہ  کچھ عارضی دال کے تھیلے  بنا سکتے ہیں۔  دوہرے چھوٹے پالسٹک تھیلےبنانے کے لئے
)ایک تھیلے کے اندر دوسرا تھیال ڈالیں( اور اس میں کچھ چاول یا کسی قسم کی خشک دالوں  اور اس کی دالیں گرنے سے بچانے 

 کے لئے گانٹھ باندھ دیں۔ 

 طلباء آرام سے ہوا میں دالوں کے تھیلے کو اچھالیں اور پھر اسے دوبارہ پکڑ لیں۔ •

پھینکیں جو اسے پکڑتاہے اور ایک قدم پیچھے لیں تا کہ پھینکنے اور  طلباء دوسرے طالب علم کے لئے  دال کا تھیال •
 پکڑنے کی مشکل بڑھانے کے لئے  پھر تھیلے کو آرام سے دوسرے طالب علم کی طرف اچھال دیں۔

 بڑی عمر کے طلباء کے لئے اضافی خیاالت:

 ا ہو۔طلباء مقابلے کو تالیاں بجا کر بڑھا ئیں جب تھیال ہوا میں ہو اور اسے پکڑن •

 طلباء ایک ہاتھ اپنے پیچھے  رکھ کر مشکل  کو بڑھا سکتے ہیں اور پھر اسے  صرف ایک ہاتھ سے پھینکیں اور  پکڑیں۔ •

 (8بحث )سبق 
 )بڑی عمر کے بچوں کے لئے(

 شفا میں ایمان کیا کردار ادا کرتا ہے؟ .1
میں شفا میں یقین کا کردار دیکھاتی ہیں: ایمان کسی چیز پر یقین ہے جب کہ آپ نے اسے دیکھا بھی نہ ہو۔یہ مثالیں ہ

ایک عورت صحت مند ہوگئی تھی  جب اس نے سوچا کہ اگر وہ صرف یسوع کو ہاتھ لگالے تو اسے شفا مل سکتی 
میں  دوست اس آدمی کو وہ  2ہے۔یسوع نے اس سے کہا، "آپ کے ایمان نے آپ کو صحتیاب کیا "۔ مارک  باب 

ر آئے اور انجیل کہتی ہے کہ یسوع نے اس شخص کو شفایاب کیا جب ایک عمارت کی چھت سے نیچے لے ک
میں سینچورین  کا پورے ملک میں بہترین ایمان کے ہونے کا اعالن  7انہوں نے  دوستوں کے ایمان کو دیکھا۔  لوقا 

ں ایک می 15کیا تھا ایمان النے کے لئے کہ یسوع شفا کرسکتے ہیں جب کہ کوئی فاصلے پر بھی ہو۔ اور میتھیو 
لڑکی یسوع کو ایمان کا مظاہرہ کرکےدماغ کو بدل دیتی ہیں اور صحت یابی پاتی ہیں جس کی اسے تالش تھی۔ اسی لئے یقین صاف 

طور پر شفا حاصل کرنا بہت بہتری ہے تو اگر آپ شفاحاصل نہیں کرتے ہیں جس کی آپ کو تالش تھی یہ ایمان کی کمی ہوسکتی ہے۔ 
 کتا کہ ہمیں شفا کیوں نہیں مل رہی ہے۔ لیکن ہم جان سکتے ہیں کہ ایمان ضروری ہے۔کئی بار یہ صاف نہیں ہوس

 اگر آپ کو اسکول میں آپ کے ایمان کی سطح پر گریڈ دئیے جاتے تھے تو آپ کا کیا گریڈ ہوگا؟ .2
 10تعمال کریں۔ کچھ بحث کریں مختلف گریڈوں کے مطلب پر کہ کیا پاس ہے اور کیا فیل ہے۔ )آپ کے ملک کی گریڈنگ کا نظام اس

کو بطور بڑا اسکور اور کچھ اے کو لیتے ہیں( یہ کیسا لگے گا دیکھنے میں صرف ایمان میں پاس ہوجائیں اور کیسا لگے گا دیکھنے 
یا اے  گریڈلیتےہیں؟ مثال: چھوڑنے واال ناکام ہوگا، جو رہے اور اطاعت کرے پاس ہوتا ہے۔ اگر آپ اطاعت  10میں جو ایمان میں 

 حاصل کریں کیوں کہ آپ شکایات کررہے ہیں۔  8ں لیکن اگر آپ شکایت زیادہ کریں تو ہوسکتا ہے آپ بی / کری
 غیر عیسائیوں کا کس قسم کا ایمان ہوتا ہے؟ .3

ایمان ایک چیز ہے جس پر یقین ہو جو آپ دیکھ بھی نہ سکتے ہوں اور اسی لئے غیر عیسائیوں  کابھی ایمان ہے۔ جب ہم کسی کرسی 
ھتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارے نیچے ٹوٹے گی نہیں۔ یہ ایمان رکھتے ہیں  وہ انکشاف پر یقین رکھتے ہیں یا سیاستدان پر بیٹ

پر امید لگاتے ہیں کہ وہ کسی الیکشن میں جیتے گا۔ لوگوں  کا ایمان دیوتاؤں پر ہوتا ہے جو حقیقی نہیں ہوتے اور لوگوں پر ایمان جو 
 ناکام کرتے ہیں۔ دنیا میں ایمان  ہر جگہ ہے اور ہر ایک کا کسی چیز پر ہے۔ بعض اوقت انہیں

 (8طلباء کے صفحات کے جوابات )سبق 
 



 

 

 ( 8لوکاس کا تجربہ )سبق 
آپ کے طلباء غباروں میں پھونک مار کر پُھالئیں اور ساکن بجلی پیدا کرنے کےلئے اپنے سر پر رگڑیں۔  غبارے کو دیوار پر رکھیں 

 ور دیکھیں یہ بناء کسی مدد کے کیسے دیوار پر چپک جاتا ہے ساکن بجلی کی وجہ سے!  )تفصیالت یوٹیوب پر دیکھیں(ا
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1293034897399557/ 
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 ]-- 9معاملہ --[
 (9سراغ! )سبق 

 (9عنوان )سبق  1سراغ  # 
 پراسرار اندھے پن کا حملے کا معاملہ

 (9ڈرامہ )سبق  2سراغ # 
 راوی: یہ کہانی فکشن ہے لیکن کچھ نام اور جگہیں معصوموں کے تحفظ کے لئے تبدیل کردی  گئی  ہیں۔ 

 یا  یہ صحت کا ادارہ ہے میں آپ سے کچھ  سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔انسپکٹر: )دروازہ بجاتا ہے( صبح بخیر،ک
 یہودہ: )دروازے پر جوابات( جی انسپکٹر صاحب؟

 انسپکٹر: مجھے اطالع ملی ہے کہ یہاں کچھ صحت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کیا آپ یہاں دوائیوں کا کام کرتے ہیں؟
 یہودہ: نہیں جناب۔

 سافر کے ساتھ ملوث ہیں؟انسپکٹر: آپ کیابتائیں گے کہ آپ م
 یہودہ: وہ میرے پاس اپنے گروہ کے ساتھ آئے تھے۔ 
 انسپکٹر: کیا آپ نے انہیں کوئی خاص غذا دی تھی؟

یہودہ: اس گروہ کے ساتھیوں نے بہت کھایا لیکن مجھے یقین نہیں آتا میں نے مسافر کو کچھ کھاتے دیکھا ہو۔ اس نے زیادہ تر وقت 
 صرف عبادت میں گزارا۔

 نسپکٹر: کیا آپ نے اسے اچھی طرح دیکھا تھا؟ا
یہودہ: حقیقت میں نہیں، میں اس کو معاونت  دیتا رہا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا میں ڈاکٹر کو بالؤ لیکن اس نے مجھے کرنے نہ 

 دیا۔ وہ کسی کا انتظار کررہا تھا۔ 
 ھیجاتھا؟انسپکٹر: تو کیا  اس نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اس کے لئے ب

 یہودہ: نہیں، حقیقت میں وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کررہے تھے۔ وہ عبادت کرتا اور انتظار کرتا دیکھائی دے رہا تھا ۔ 
 انسپکٹر: پھر کیا ہوا؟

 یہودہ: اچھا، چند دنوں بعد کوئی دیکھائی دیا، اس نے اسے چھوا ، کئی چیزیں اسے کہی، اسے نہالیا اور چالگیا۔
 ا وہ ڈاکٹرتھا؟ کیا اس نے کوئی دوا دی تھی؟ کیا کوئی اوزار استعمال کیا تھا؟انسپکٹر: کی

 یہودہ: نہیں نہیں بالکل نہیں۔
 انسپکٹر: ان کے دوست تھے؟

یہودہ: حقیقت میں، میں سمجھتا ہوں وہ دشمن تھے لیکن وہ یقین دالنے کے لئے دوستوں کی طرح تھے۔ میں حقیقت میں ان ساری 
 ا تھا۔چیزوں سے الجھ گی

 انسپکٹر: ٹھیک، آپ  کی معاونت کے لئے آپ کا شکریہ۔ اگر میرے پاس مزید سواالت ہوئے تو میں آپ سے کہاں ملوں؟
 یہودہ: میں یہاں اپنے گھر پر سیدھی گلی میں ہوں گا۔

(     9شے )سبق  3سراغ # 

 
 دھوپ کی عینک: جماعت کے لئے اس  شے کو بطور سراغ الئیں 

(9قدیمہ )سبق   آثار 4سراغ # 

 



تقریباً ہے جو اب تک بحیرہ روم سے چند میل پر خشکی   200،000ترسس کے مصروف شہر کی تصویر جس کی آج مقامی آبادی
 پرواقع ہے۔ )راز: ترسس شہر ہے جو پال رسول سے ہے۔(

 (9جائے انجیل )سبق  5سراغ #

اؤل کو وہاں بھیجا تھا راز: گلی جسے "سیدھا" کہا جاتا ہے کیوں کہ یسوع مسیح نے س

کا خداوند اور ساؤل کے لئے ایک لکڑی دی کیوں کہ وہ نابینا تھے جیسا کہ اس نے 

 حکم مانا۔

 

 

 

 ( 9معاملہ حل! )سبق 

 (9انجیل کہانی )سبق 
 پال کی بات چیت

 9:1-19انجیل سے ماخوذ: اعمال 
پیروی کرتا تھا وہ  جوسیخ کی پال سے پہلے یسوع کا ایک شاگرد تھا وہ ایک بہت برا آدمی تھا، م

اس سے نفرت کرتا تھا ۔ وہ یہاں تک کہتا تھا کہ وہ ایک برا ترین گنہگار ہے! پال نے اسے اجازت 
 دی کہ صرف یسوع کی محبت کی وجہ سے کسی بھی عیسائی کو قید میں ڈال دے ۔
کی طرف پیدل  ایک دن، عیسائیوں کی تالش میں انہیں قید میں ڈالنے کے لئے وہ دمشق کے شہر 

پر آگرا۔اس نے ایک جارہاتھا۔ اچانک ایک تیز چمکدار روشنی  اس پر پڑی تھی اور پال نیچے زمین 
ساؤل!ساؤل تم کیوں مجھے ستا رہے ہو؟" وہ جاننا چاہتا تھا کہ کون اس سے آواز سنی جس نے کہا "

و تم ستا رہے ہو۔ باتیں کررہا ہے اور اسے جلد ہی اس کا جواب مل گیا، "میں یسوع ہوں جس ک
 زمین سے اٹھو اور شہر جاؤ وہاں تمہیں کو ئی مل کر بتائے گا کہ تمہیں کیا کر نا ہو گا۔"

جیسے ہی پال کھڑا ہوا، وہ سمجھ گیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتا! یسوع نے اسے اندھا کردیا تھا! پال کے 
لئے مدد کی۔ اس  ساتھ اس کے کچھ دوست بھی تھے اور انہوں نے اسے شہر میں لے جانے کے

 دوران وہ تین  دن نہ کچھ کھا سکا اور نہ پی سکا اور اس نے اپنا وقت عبادت میں صرف کیا۔
جائے پال کی بینائی کے لئے دعا کرے۔  حننیاہکو کہا تھا، جیسے پال عبادت کررہا تھا۔ خدا چاہتا ہے کہ  حننیاہشاگرد خدا نے اپنے 

تھا اور اس نے خدا کو اس بارے میں سب بتایا۔ خدا نے جواب  ا اضی میں عیسائیوں کے لئے برپال محیران تھا، وہ جانتا تھا حننیاہ
بتانے کے لئے کہ وہ ان سے کتنا پیار کرتا کو  غیر یہودیوں کو اور تمام یہودیوںکو بتایا کہ اس نے پال کو منتخب کیا ہے   حننیاہمیں 

نے اپنا ہاتھ پال پر رکھا دعا کی ، پاک روح پال میں  حننیاہنے گیا۔ اسی طرح پال کے لئے عبادت کر حننیاہہے۔ اطاعت کرتے ہوئے، 
 لگا۔ےوہ  جلدی سے گیا اور بپتسما کرن بھر گئی اور اس کی آنکھوں سے اندھاپن چالگیا۔ پال کا دل بدل گیا تھا اور

 (9نفاذ )سبق 
 میں اپنے دشمنوں سے پیار کروں گا۔

 (9یاد کرنے کی آیت )سبق 
" میتھیو  میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور تمہارا نقصان پہونچانے والے کے لئے تم دعا کرو۔ لیکن"

5:44 

 (9کام)سبق  جانے واالدیا 
 دیں۔اسے ایک چھوٹا تحفہ کسی کے لئے خریدیں جو آپ سے برا رویہ رکھتا ہے یہ 

 (9خدا کا ڈی این اے )سبق 



 کا انکشاف ہو۔گی ے خدا کے بارے میں کیا سیکھا؟ خدا چاہتا ہے کہ لوگوں کے لئے اس کی موجود اس سبق سے ہم ن
 
 

 (9تفریحی وقت ! )سبق 

 (9کھیل  )سبق 
 ساؤل کی طرح نابینا

 استاد کسی طالب علم کی آنکھ پر پٹی باندھے گا وہ اس وقت تک حرکت کرتا رہے گا جب تک کہ وہ کسی دوسرے طالب علم کو چھو
نہ لے جو چھونے پر الزمی ہلکا سا شور مچائے۔ آنکھوں پر پٹی باندھا  طالب علم اس  طالب علم کو پہچاننے کی کوشش کرے گا۔ 

 طلباء جو چھوجانے سے بچتے ہیں وہ آہستگی اور خاموشی سے کمرے کے گرد  گھومتے ہیں۔ 
پر پٹی باندھتا ہے۔ ایک طالب علم آنکھوں پر پٹی رکھتا ہے  کی ٹیمیں بنائیں، ہر ٹیم کا ایک کھالڑی آنکھوں 2 –اسکول سے پہلے 

 اور دوسرا   بچوں کی طرف لے کر جاتا ہےکسی سادہ  سی رکاوٹ سے جو استاد جماعت سے پہلے لگائیں گے۔

 (9بحث )سبق 
 )بڑی عمر کے بچوں کے لئے (

 جب لوگ ایک دوسرے کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ کیسا لگتا ہے؟ .1
وازنہ کرنا ایسا دیکھائی دیتا ہے: سرگوشیاں،کسی سے دور چلے جانا یا کسی سے بات کرنے سے بعض اوقات م

انکار کردینا۔ بحیثیت استاد آپ کا مقصد بات کرنا ہے اس بارے میں کہ کیسے دوسروں کو الزمی پال کا موازن 
اوقات خدا کسی کو منتخب  جب تک کہ وہ حال میں عیسائیوں کو  قتل کررہا تھا اور کیسے بعض کرنا پڑتا تھا

 کرتا ہے  جس کی ہم بہت کم امید کرتے ہیں کہ وہ اس کا کام کرے گا۔ 
عیسائیوں کی حیثیت سے، ہمارے دشمن نہیں ہونے چاہئیے تو کون میرا دشمن ہے  جس سے مجھے  .2

 پیار کرنا چاہئیے؟ 
ھتے ہیں جتنے غیر عیسائی اور بعض اوقات ہم بہت اپنے طلباء کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں کہ عیسائی اتنے ہی دالئل رک

خراب ہوجاتے ہیں۔ خود سے جھوٹ نہ بولیں، ہم تمام کو یہ ماننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دشمن ہیں۔ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ساتھ 
گ ہیں جن سے ہم کو اپنا نہیں لیتے ہیں کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے، یا کوئی جو کچھ چیزیں چراتا ہے یا کوئی ہم میں سے ہے۔ یہ لو

 پیار دیکھانے کی ضرورت ہے۔ 
 اگر خدا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اور آپ نہیں سنتے ۔ تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لئے؟ .3

یا بعض اوقات خدا  ہماری توجہ حاصل کرنے کے لئے سخت کام کرتا ہے  جیسے عاشق کا چھوٹ جانا، آپ کا مختلف شہروں 
ریاستوں میں جانا، ٹیسٹ میں خراب گریڈ حاصل کرنا، دوسری کالس کے لئے کسی دوست کا جانا، یا  گلی میں کسی کو چالتے ہوئے 

پکڑنا۔ خدا کسی بھی چیز کو ہماری توجہ حاصل کرنے کے  لئے استعمال کرسکتا ہے کیوں کہ وہ ہماری جسمانی خوشحالی سے 
 یں زیادہ دیکھ بھال کرتا ہے۔ زیادہ روحانی خوشحالی کے بارے  م

 (9طلباء کے صفحات کے جوابات )سبق 
 



 (9لوکاز کا تجربہ )سبق 
دو کپوں، دو کاغذ کلپوں اور دھاگے کے ایک ٹکڑے کے استعمال سے طلباء کھلونا "موبائل فون" بنائیں۔ دو کپوں کو ایک لمبے 

و استعمال کرتے ہوئے کمرے کے اطراف  میں بات کریں ۔ )تفصیالت دھاگے سے ان دونوں کےدرمیان سے انہیں جوڑیں اور کپوں ک
 یوٹیوب پر دیکھیں(

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292377594131954/ 
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 ]-- 10معاملہ--[
 (10اغ! )سبق سر

 (10عنوان )سبق  1سراغ  # 
 معاملہنامعلوم سرگوشی کرنے والے کا 

 (10ڈرامہ )سبق  2سراغ # 
 راوی: یہ کہانی فکشن ہے لیکن کچھ نام اور جگہیں معصوموں کے تحفظ کے لئے تبدیل کردی  گئی  ہیں۔ 

 آپریٹر: ھنگامی حالت کی خدمات، آپ کی ھنگامی  حالت کیا ہے؟
 س: مجھے باوثوق ذرائع سے موت کی دھمکی ملی ہے۔پینہا

 آپریٹر: یہ کب ہوا تھا؟
 پینہاس : کل رات۔ یہ میرے والد کو میرے بھائی نے دی ہے۔

 آپریٹر: ٹھیک، میرا خیال ہے  میں سمجھا گیا ۔  کیا آپ کے بھائی نے آپ کو قتل کی دھمکی دی ہے؟
 پینہاس: اچھا، بالکل نہیں۔

 کا بھائی نہیں ہے؟ آپریٹر:کیا  وہ  آپ
 پینہاس: اچھا، نہیں لیکن میرا مطلب دوسرے حصے کی طرف ہے۔ وہ مجھے قتل کرنے واال نہیں ہے۔

 آپریٹر: ٹھیک، تو کیا آپ کہہ رہے ہیں آپ کا غیر بھائی آپ کو  قتل کرنے نہیں جارہا ہے؟
 پینہاس: یہ صحیح ہے۔

 می حالت  کی رپورٹ کررہا ہوں۔آپریٹر: مجھے سمجھ نہیں آرہا ، جناب یہاں ایک ھنگا
 پینہاس: اچھا ، وہ کہتا ہے خدا  مجھے اور میرے بھائی کو ایک ہی دن مارنے جارہا ہے۔

 آپریٹر:کیا  خدا آپ دونوں کو ایک ہی دن مارنے جارہا ہے؟
 پینہاس: یہ صحیح ہے۔

ں۔ کیا آپ موٹے پادری ہیں جو ہمیشہ  گوشت کا ٹکڑا آپریٹر: ایک سیکنڈ انتظار کریں، میں سمجھتا ہوں میں آپ کی آواز پہچان رہا ہو
 کھاتے رہتے ہیں۔

 پینہاس: نہیں، آپ میرے بھائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ میں پسلی پسند کرتا ہوں۔
آپ تھا لیکن میں نے کبھی ان کے بارے میں غلط نہیں سنا۔ اس کے ساتھ ساتھ، اگر .آپریٹر: دیکھیں میرا مطلب سخت ہونے کا نہیں  

 خداوند کے خالف  گناہ کریں گے تو آپ کی کون مدد کرے گا۔
 پینہاس:آؤچ، یہ سخت تھا، تو کیا آپ کسی آفیسر یا کچھ اور بھیجنے جارہے ہیں؟

آپریٹر: جناب، میں معذرت چاہتا ہوں، ہم آپ کی مدد کرنے کے لئے کچھ نہیں کرسکتے۔ اپنے والد سے باتیں کرنے کی کوشش کریں 
 وئی راستہ نکالنے میں آپ کی مدد کریں۔شاید کہ وہ ک

 پینہاس: اچھا، پھربھی شکریہ۔ خدا حافظ۔

 (10شے )سبق  3سراغ # 
 جماعت میں یہ شے بطور سراغ الئیں: چھوٹا ہیڈ فون

(10آثار قدیمہ )سبق  4سراغ # 

 



اور اسرائیل کا بڑاکاہن تھا جب عہد کا صندوق  عیلی اتمر کی الئن کا تھا، ہارون کا بیٹا اور بحیثیت منصف کے خدمات انجام دیتا تھا
 )راز: بائیبل کہانے سے عیلی کی طرح، سیموئیل کے دور میں بڑے کاہن کے لباس کی تصویر۔( -دس  حکموں پر مشتمل  سیال پر تھا

 
 

(10جائے انجیل )سبق  5سراغ # 

 
رت اوند کا چراغ ابھی تک جل رہا تھا سموئیل خداوندکی مقدس عماخد راز:

 میں اپنے بستر پر پڑا تھا۔ خدا کا مقّدس صندوق اس مقدس عمارت میں تھا۔
 3:3سیموئیل  1
 
 
 

 

 (10معاملہ حل! )سبق  

 (10انجیل کہانی )سبق  
 سیموئیل نے خدا کو سنا

 3:1-18سیموئیل  1انجیل سے ماخوذ: 
ہن عیلی اور سیموئیل کے سیموئیل ایک معذور لڑکا تھا،  خدا نے اسے اپنے کام کے لئے لیا۔ وہ کا

اعتماد کے ساتھ خیمے میں بڑا ہوا تھا۔ سیموئیل نے خداوند کی  اپنے طور پر بہترین اطاعت گذاری 
کی۔ اس وقت  کے دوران، خدا اپنے لوگوں سے بہت زیادہ بات نہیں کرتا تھا اور  سیموئیل نے کبھی 

لے کر پکارا وہ سمجھا عیلی نے اسے خدا کی  آواز نہیں سنی تھی۔ تو  رات کو خدا نے اس کانام 
پکارا ہے۔ عیلی کے بارے میں سوچ غلط تھی  وہ اسی طرف بھاگا۔ عیلی نے اسے بتایا کہ اس نے 
سیموئیل کو نہیں بالیا، اور وہ بستر کی طرف واپس چال گیا۔ جیسے ہی سیموئیل نیند میں جانے لگا، 

ے معلوم کرنے عیلی کے پاس گیا۔ عیلی ن اس نے اپنے نام کی پکار دوباری سنی اور وہ دوبارہ
جواب دیا کہ اس نے سیموئیل کو نہیں بالیا اور وہ دوبارہ بستر کی طرف گیا اسی طرح سیموئیل 
ن کدوبارہ بستر پر چڑھ گیا اور سو گیا، اس نے دوبارہ اپنا نام سنا اور پھر وہ عیلی کے طرف گیا۔ لی

ے سیموئیل کو بتایا کہ یہ ضرور اسے  خدا کا بالوا اس وقت عیلی نے مختلف جواب دیا تھا۔ اس ن
کہئے خداوند میں آپ کا ضروری ہے کہ خدا کو بتائے "لئے ہے اور اگر یہ دوبارہ ہوتو اس کے 

" ایک بار پھر سیموئیل واپس اپنے بستر  کے لئے  گیا اور سو گیا، لیکن خادم ہوں میں ُسن رہا ہوں۔
کہئے خداوند میں آپ کا خادم ہوں میں ُسن رہا ہوں۔" خدا نے  ا گیا۔ وہ بستر پر بیٹھ گیا اور کہا، "دوبارہ وہ اٹھا تو اس کا نام پکار

جواب میں سیموئیل کو ہر قسم کی چیزوں کے بارے میں بتایا۔ ان چیزوں میں ایک جو خدا نے سیموئیل کو بتائی تھی کہ کیسے عیلی 
 بات کررہا تھا اور سیموئیل سن رہا تھا۔ کے دونوں بیٹوں پر تباہی آئے گی۔ خدا سیموئیل سے

 (10نفاذ )سبق 
 خدا مجھ سے بات کرے گا جب میں اسے سنتا ہوں۔

 (10یاد کرنے کی آیت )سبق 
 ب10:3" یوحنا  بھیڑیں اپنے چر واہے کی آواز سنتی ہیں وہ اپنی بھیڑوں کو نام سے بال کر لے جاتا ہے۔"

 (10دیا جانے واال کام )سبق 
کے دوران، کچھ بالغ لوگوں کے انٹرویو لیں اور دیکھیں کسی کو جیسے سیموئیل نے خدا سے سنا تھا۔ کہیں، "کیا خدا نے اس  ہفتے 

 کبھی آپ سے بات کی ہے؟" کیسے خدا نے آپ سے بات کی تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ خدا تھا؟"



 (10خدا کا ڈی این اے )سبق 
کیا سیکھا ہے؟ خدا اپنے لوگوں سے بات اس سبق میں خداکے بار ے میں  ہم نے 

 کرنا چاہتا ہے۔
 
 

 (10)سبق  تفریحی وقت!

 (10کھیل )سبق 
 سننے کا کھیل

استاد جماعت سے پوچھنے سےشروع کرے اگر وہ سمجھتے ہیں وہ اچھے سننے والے ہیں۔ درج ذیل چیزیں استعمال کریں طلباء کو 
 ہیں ہیں:پکڑنے کی کوشش کرنے کے لئے کہ وہ سننے والے ن

سیب ۔ ۔ ۔  کیوں کہ  2سیب لیتے ہیں تو آپ کے پاس کتنے سیب ہیں؟ )نہ کی ایک سیب، بلکہ  3سیبوں میں سے 2اگر آپ   •
 وہ آپ کے پاس ہے(

بار میرے بعد دوہرائیں : ہاپ، ہاپ، ہاپ، ہاپ، ہاپ۔ آپ ہری ٹریفک کی الئٹ پر کیا کرتے ہیں؟ )  5اچھلنے کے دوران  •
 نہ کہ "رکتے ہیں"( جواب ہے"جاتے ہیں"

ایک سی ڈی استعمال کریں کئی آوازوں کے اثرات والی جیسے تالی، ہارن، بارش وغیرہ۔ )یا آن الئن آوازیں لے سکتے ہیں  •
اور انہیں اپنے سیل فون میں ڈالیں(۔ بچوں سے ان کی آنکھیں بند کرنے  کا کہیں اور وہ ہاتھ بلند کریں جب وہ پہچانیں کہ 

 پنے سیل فون سے آواز بجائیں ایک بار اور پوچھیں بچوں سے کہ اندازہ کریں کہ یہ کیا ہیں۔کونسی آواز ہے۔ ا

عام چیزیں )جیسے ایک سکہ، ایک پینسل، ایک  4۔ بچوں کو دیں 1،2،3،4چار کے گروہوں کے لئے ہر بچے کو نمبر دیں  •
لئے  ہدایات پہلے سے لکھی ہونی پتھر، ایک کاغذ یا خالی کپڑا( میز یا کرسی پر رکھیں۔ طلباء کے پڑھنے کے 

کو پینسل نہیں دے ۔"  1نمبر  3کو دے گا" "نمبر  4سکہ نمبر  1، کاغذ اٹھائے گا۔" "نمبر 2چاہئیے۔مثال کے طور پر: "نمبر 
طلباء کے لئے اس کا مقصد ہدایات پر  پوری طرح عمل کرنا ہے۔ آخر میں، دیکھیں کس کے پاس کیا چیز ہے۔ استاد مختلف 

اور مختلف اشیاء استعمال کرسکتے ہیں اور الفاظ جیسے: حاصل کریں، دیں، ہاتھ، بڑھاؤ، اٹھاؤ، نیچے رکھو، لے لو،  ہدایات
 بدل لو۔

 (10بحث )سبق 
 )بڑی عمر کے طلباء کے لئے(

آپ  کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا ہے جو آپ سے باتیں کررہا ہے یا آپ کے معدے میں کچھ ہے  .1
 ں کھایا تھا؟جو آپ نے دوپہر می

تمام عیسائیوں کو  سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے وہ خدا کو سنیں۔پہلے آپ تصدیق کرلیں کہ آپ نے انجیل 
میں کیا سنا ہے، یقین کرلیں کہ یہ کسی چیز کے برخالف نہیں ہے جو خدا کرچکا ہے یا اپنے صحیفوں میں  کہہ 

دیق کریں جیسے آپ کے حکام، والدین، پادری یا چکا ہے۔ دوسری بات، آپ کی اپنی موجود ہ چیزوں سے تص
اساتذہ۔ اور تیسری بات،  دیکھنے کے لئے آپ اپنے اندر موجود اپنی  روح کا معائنہ بھی کرسکتے ہیں اگر یہ 

 محسوس کرتی ہے کہ صحیح ہے۔
 کیا روحیں واقعی ہوتی ہیں؟ .2

ا لیکن  یہ کہانی سوچ میں روحو ں کو لے آتی ہے۔ انجیل اس سیموئیل سے کوئی روح بات نہین کررہی تھی بلکہ خداوند بذات خود تھ
کو صاف کرتی ہے کہ ابھی بھی زمین پر فرشتے اور شیطان ہیں، روحوں کو جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ صحیفے میں کہیں نہیں ہے 

ے، اکثر اوقات جو لوگ کہ کہیں مرنے والے لوگ گھر میں ادھر ادھر پھرتے رہیں گے یا عالقے میں'روحوں 'کی طرح۔ اسی لئ
سوچتے ہیں یہ روح ہے یا تو ان کا وہم ہوتا ہے یا کوئی شیطان ہے۔ ہمارے پاس خدا کی طرف سے شیطان کو بھگانے کا اختیار 

ہےاور ہمیں ہر خوفزدہ کرنے والی سوچ کو قید رکھنا چاہئیے۔ تو  بحیثیت عیسائی، 'روحوں ' سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 
ے دماغ سے کہنا چاہئیے کہ ادھر اُدھر بھٹکنا چھوڑ دے یا  ہم شیطانوں کو بھگا سکتے ہیں اور انہیں بتائیں کہ ادھر اُدھر ہمیں اپن

 کھیالنا چھوڑو وہاں آپ کو کوئی بھی خوش آمدید نہیں کہہ رہا ہے۔
 مجھے کسے سننا چاہئیے؟ .3

سے بننا چاہتے ہیں یا حاصل کرنا چاہتے ہوں جو انہوں نے کسی کی  نصیحت پر عمل کرنا نہیں چاہئیے جب تک کہ آپ بھی ان جی
حاصل کیاہے۔ کیا آپ صحیح چیز کرنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ کسی کی نصیحت کی پیروی نہ کریں جب تک کہ جو آپ جانتے ہیں کہ 

 ننا چاہتے ہیں۔انجیل میں کہا ہے اس سے ملتی نہ ہو۔  ان کو سنیں جو روحانی طور پر آپ سے آگے ہیں اور آپ ان جیسا ب



 (10طلباء کے صفحات کے جوابات )سبق 

 

 (10لوکاز کا تجربہ )سبق 
ایک طالب علم کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کمرے کے درمیان بیٹھائیں اور وہ کوشش کرے کہ جماعت کے مختلف حصوں میں ہونی 

ندھنے کے ساتھ ایک کان کو ڈھک دیں یا  دوسروں کے والی سرگوشی کی سمت  کو سمجھے۔تبدیلیوں میں شامل ہے آنکھوں پر پٹی با
 پاس سیٹی ہو بجائے سرگوشی کرنے کے۔  )تفصیالت یوٹیوب پر دیکھیں(

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292466710789709/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292466710789709/


 ]-- 11معاملہ--[
 (11سراغ! )سبق 

 (11عنوان )سبق  1سراغ  # 
 معاملہکے چلنے کا ممی 

 (11ڈرامہ )سبق  2سراغ # 

راوی: یہ کہانی فکشن ہے لیکن کچھ نام اور جگہیں معصوموں کے تحفظ کے لئے تبدیل کردی  گئی   
 ہیں۔

 پیغام رساں: میں واپس آگیا ہوں
 یا کہا تھا؟مریم: اس نے ک

 پیغام رساں: اچھی خبر ہے، اس نےکہاں ہے کہ اس بیماری کا اختتام موت نہیں ہے۔
 مریم: )رونا دھونا شروع کردیا(

 پیغام رساں: کیا غلطی ہوگئی ہے؟
 مریم: وہ پہلے ہی مر گیا ہے!

 یک اور دن کے لئے۔پیغام رساں: یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ وہ ایسا لگتا تو نہیں تھا کہ وہ آرہا تھا کم سے کم ا
 مریم: میں سمجھی نہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اس نے نہیں مرنا تھا؟

پیغام رساں: چلیں میں دیکھتا ہوں )ایک کاغذ کی پرچی نکالی اور اسے پڑھنے لگا(، اچھا، یہ ہے جیسا وہ دیکھائی دیتا ہے۔ "یہ 
 بیماری موت پر ختم نہیں ہوگی۔"

 جھے دو )اس سے پڑھتی ہے(مریم: یہ م
 پیغام رساں: آپ کے نقصان پر مجھے بہت افسوس ہے۔

 مریم: وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آرہا تھا؟
 پیغام رساں: جی ہاں۔

 مریم: اچھا، میں اس کے ساتھ بات کروں گی جب وہ یہاں آئے گا کیوں کہ میں بالکل سمجھ نہیں سکی ہوں ) رونا شروع(
 ہے؟ پیغام رساں: کوئی اور چیز

مریم: مجھے دفنانے کے انتظامات شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ بھاگ کر گل فروش کے پاس جاسکتے ہیں اور کچھ پھولوں 
 کا کہہ سکتے ہیں اور مجھے یہاں کچھ مزید مدد کی ضرورت  ہوگی۔

 پیغام رساں: یقینی چیزہے ۔

(             11شے )سبق  3سراغ # 

 
 سراغ الئیں: سفید پٹی کا رول  یا سفید کپڑا جماعت میں یہ شے بطور



 (11آثار قدیمہ )سبق  4سراغ # 
 یہ آج کا بیت عنیاہ  کی ایک تصویر ہے۔ )راز: لعزر اس قصبہ میں  رہتا ہے(

 (11جائے انجیل )سبق  5سراغ # 

 
 راز: سربمہر قبر )حاالنکہ بہت اچھی 

یم اور مارتھا  نے کہا کہ اگر وہ دنوں سے تھا اور مر 4نہیں (، بو کیوں کہ لعزر 
 اس قبر کو کھول دیں تو اس کی بہت بد بو ہوگی۔

 
 
 

 

 (11معاملہ حل! )سبق 

 (11انجیل کہانی )سبق 
 لعزر

 1:11-44انجیل سے ماخوذ: یوحنا 
یسوع ایک قصبے میں  لوگوں کے ساتھ اپنے پیار کو بانٹ رہا تھا جب اسے پتا چال کہ اس کا اچھا 

بیمار تھا اور مررہا تھا۔ لعزر کی بہن آئی اور یسوع کو بتایا کہ جلدی ان کے قصبے   دوست لعزر
کے لئے آئیں تا کہ وہ اس کے بھائی کو بچا سکیں۔ یسوع نے فیصلہ کیا کہ وہ لعزر کی مدد کے لئے 

یکن جانے سے پہلے دو  مزید دن یہاں ٹھہرے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ لعزر سو رہاتھا ل
ان میں سے کوئی نہ سمجھا کہ لعزر حقیقت میں مرچکا تھا۔ جیسے ہی یسوع اور ان کے شاگرد 

قصبے میں داخل ہوئے جہاں لعزر رہتا تھا، لعزر کی بہنیں یسوع کے پاس آئیں اور کہا کہ اگر وہ دو 
ا خدا کا بیٹا دن پہلے قصبے میں آجاتے تو لعزر بچ جاتا۔ یسوع نے بہنوں کو جواب دیا کہ وہ مسیح تھ

اور جو کوئی اس پر ایمان رکھے گا وہ ابدی زندگی پائے گا۔ انہوں نے  اتفاق کیا کہ وہ ایمان رکھتی 
ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتی ہیں کہ یسوع حقیقت میں کیا کہہ رہے ہیں۔ یسوع ہر ایک کو قبر کی طرف 

ر کو ہٹایا جائے تو بہنوں نے التجا کی لے کر چلے جہاں لعزر کو دفنا یا گیا تھا ۔ انہوں نے کہا کہ پتھ
دن ہوچکے ہیں اور اس کی وجہ سے یہاں خوفناک بو ہوگی! یسوع نے ان سے کہا "کیا  4کہ ایسا نہ کیا جائے۔ لعزر کو مرے ہوئے 

کر دور کیا اور  میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ اگر آپ مجھ پر یقین کرتے ہو اور آپ خدا کی عظمت کو دیکھیں گے۔  آپ نے پتھر کو ہٹا
 بلند آواز میں کہالعزر  باہر آجاؤ!" پھر وہ چلتا ہوا باہر آگیا، زندہ! یسوع نے اپنے دوست لعزر کو مرنے کے بعد اٹھا لیا۔

 (11نفاذ )سبق 
 خدا اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے جب کہ خراب چیزیں  ہوئی ہیں۔

 (11یاد کرنے کی آیت )سبق 
 "ی میں ہی ہوں جو لوگ مجھ پر ایمان ال ئیں گے حا ال نکہ وہ مریں گے مگر پھر بھی زندہ رہیں گے۔میں ہی حشر ہوں اور زندگ"

 11:25یوحنا 

 (11دیا جانے واال کام )سبق 
 کسی کے لئے کچھ اچھا کریں آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ کچھ برا ہوچکا ہے۔



 (11خدا کا ڈی این اے )سبق 
ں کیا سیکھا؟ خدا چاہتا ہے کہ لوگ جانیں کہ  اس سبق سے ہم نے خدا کے بارے می

 دوبارہ زندہ ہونا ہے۔
 
 

 (11تفریحی )سبق 

 (11کھیل )سبق 
 حرف تہجی واپس کرنا

استاد جماعت کو جوڑوں میں بانٹ دیں۔ ہر گروہ سے ایک رکن استاد کے پاس آئے خفیہ لکھے ہوئے حرف کو دیکھنے کے 
یا اپنے ساتھی کو اشارہ دینے کی اجازت نہیں ہے ۔ جب طلباء اپنے ساتھی کے پاس آئیں  لئے۔طلباء کو بولنے کی ، حرف بتانے کی

گےتو استاد کہے گا "جاؤں" اور طالب علم اپنے ساتھی کی کمر پر انگلی کے ساتھ حرف لکھے گا۔ اگر ساتھی حرف کو پہچان لیتا 
اسے لگتا ہے۔ اگر حرف صحیح ہے تو جوڑا پوائنٹ حاصل کرے ہے  تو ساتھی الزمی اپنا ہاتھ بلند کرے اور بتائے کہ کونسا حرف  

گا۔ اگر حرف غلط ہے تو کھیل جاری رہے گا جب تکہ ایک جوڑا حرف کا صحیح اندازہ لگا لے۔ سب سے زیادہ پوائنٹ حاصل کرنے 
 واال گروہ کھیل میں جیتے گا۔

 حرف کے۔تبدیلی  بڑی عمر کے بچوں کے لئے: تین  حرفی الفاظ لکھیں بجائے ایک 

 (11بحث )سبق 
 بڑی عمر کے بچوں کے لئے

 کس طرح آپ کی زندگی میں انصاف نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا اسے صحیح کر دے گا؟ .1
آپ کے طلباء جو آپ کو بتارہے ہیں ، کوئی جواب غلط نہیں ہے۔ ہر ایک کے پاس  ناانصافی کی کہانی ہے۔ اپنے 

میں دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا ان کی  19:29ے درمیان توازن قائم رکھیں۔ متی طلباء کی بحث کے دونوں اطراف ک
میں دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف جہاں مالزمین  20مدد کرتا ہے جو اس کے  لئے زمین پر قربانی دیتے ہیں۔ متی 

ندگی میں کو مزدوری کے مختلف وقت کے لئے ایک ہی رقم دی جارہی  ہے۔ظاہر ہے اس کا موازنہ ہوسکتا ہے، ز
 انصاف نہیں ہے اور نہ یہ ہوگا۔ اپنے طلباء کو دونوں اطراف کی بات چیت میں رکھیں۔

 کیا ہوگا اگر میں واقعی بہت عبادت کروں؟ .2
خدا کوئی بیچنے کی مشین نہیں ہے۔ بعض اوقات وہ ہم سے کہے گانہیں یا "ابھی نہیں"۔ خدا ہمیشہ ہمارے لئے 

ہ یہ ابھی مشکل بھی ہو۔ خدا ہم سے عبادت چاہتا ہے اور بعض اوقات اس کا ذہن بدل جائے گا جب بہترین چاہتا ہے یہاں تک کہ اگر چ
 ہم عباد ت کریں۔ لیکن  ہم ہمیشہ وہ جواب حاصل نہیں کریں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ 

 یسوع سے آپ کو کیا امیدیں ہیں؟ .3
کی زندگی کو آسان بنادے اور وہ ہمیشہ خوشحال رہیں۔  کئی بار، عیسائی بال پریشانی کی زندگی کی امید کرتے ہیں کہ یسوع ان

معذرت، یسوع کہتا ہے کہ عیسائیوں کے لئے زندگی مشکل ہوگی۔ ابھی شیطان آزاد ہے اور زمین پر آوارہ گردی کرتے ہوئے ہماری 
صحیح فیصلے کرنے میں  تباہی کی کوششیں کررہا ہے۔ ہماری امیدیں ہونی چاہئیے کہ یسوع ہماری مدد کرے  مشکل وقتوں میں اور

 ہماری مدد کرے  لیکن  یہ نہیں کہ وہ ہمارے تمام مشکل اوقات کو ختم کردے گا۔



 (11طلباء صفحات کے جوابات )سبق 

 

 

 

 

 

 

 

 (11لوکاز کا تجربہ )سبق 
 

کھیں۔ یہ لکھنا مشکل ہے ہر ایک بچے کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا  ان کے ماتھے پر رکھیں اور اس پر وہ اپنا نام مارکر کے ساتھ ل
 جب یہ تمام اسے پسماندہ محسوس کریں۔ )تفصیالت یوٹیوب پر دیکھیں(

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292550470781333/ 

 
 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292550470781333/


 ]-- 12معاملہ--[
 (12سراغ! )سبق 

 (12عنوان )سبق  1سراغ  # 
 معاملہجھوٹی سازش کا 

 (12ڈرامہ )سبق  2سراغ # 

راوی: یہ کہانی فکشن ہے لیکن کچھ نام اور جگہیں معصوموں کے تحفظ کے لئے تبدیل کردی  گئی   
 ہیں۔

 دربان: ہیلو آفیسر، آج میں آپ کی کیا مدد کرسکتا ہوں؟
 یر )بیج کو گھماتا ہے اور واپس جیب میں ڈالتا ہے(میں آپ سے کچھ سواالت کرسکتا ہوں؟کھوجی: دوپہر بخ

 دربان: جی ہاں ، بالکل۔
 کھوجی: میں سمجھتا ہوں کہ آج اس بلڈنگ میں یہاں دو خون ہوئے تھے۔

 دربان: ام، نہیں جناب، میں کہوں کہ یہ خودکشی تھی۔
رہے ہیں؟ میں نے کسی اطالع کا کوئی ثبوت نہیں دیکھا۔ اس کو کوئی خودکشی کھوجی: کیوں آپ اسے خاص طور پر خودکشی کہہ 

 والی خصوصیت نہیں ہے۔
دھوکہ دینے کی کوشش کے لئے منصوبہ بندی کی کہ جو خوفناک طریقے سے غلط ہوئی اور اس کے نتیجے دربان: اچھا، انہوں نے 

 میں ان کی اپنی موت ہوگئی۔
 کھوجی: آپ کہاں تھے؟

 شہ کی طرح، میں بالکل یہیں کھڑا تھا دروازے پر۔ دربان: ہمی
 .کھوجی: کیا آپ کا ڈرامے میں کوئی کردار تھا؟

 دربان: جی جناب، میں نے الشوں کو کمرے سے باہر نکاال اور کورونر کے لئے انہیں الیا جس نے انہیں مردہ خانے کے حوالے کیا۔ 
 تھا؟ کھوجی: اچھا یہ بات ہے ۔ تو  آپ نے الشوں کو دیکھا

 دربان: جی جناب، ان میں ایک مرد اور ایک عورت تھی۔
 کھوجی: جب آپ نے انہیں اٹھایا، کیاان کو کوئی کٹ یا زخم تو نہین لگا تھا؟

 دربان: نہیں جناب، وہ مکمل صحت مند دیکھائی دے رہے تھے سوائے مرے ہوئے ہونے کے۔
 چل رہا ہے جو آپ باہر سے دیکھ سکتے ہیں؟کھوجی: میرا خیال ہے کہ آپ بتا نہیں پارہے کہ اندر کیا 

دربان: آپ کو اسے مضحکہ خیز کہنا چاہئیےیہی ہے جو انہوں نے سوچا تھا۔ لیکن میں نے جو آپ کو بتایا  اس کمرے میں زیادہ 
 جھوٹے موجود نہیں تھے۔ 

 کھوجی: کیا کہا تھا آپ نے؟
 دربان: کوئی جھوٹا نہیں پایا یہاں۔

 ی نہیں۔کھوجی: اسے سے پہلے بھ
 رہا تھا۔.دربان: اوہ، یہی کہ کوئی نہیں دیکھ سکتاجو اندر چل

 (12شے )سبق  3سراغ # 
 جماعت میں یہ شے بطور سراغ الئیں: سکے



 (12آثار قدیمہ )سبق  4سراغ # 
ں ذکر ہے پطرس می 3اس تصویر میں یروشلم  کی عبادت گاہ سے آج سلیمان کے ستون کیسے دیکھائی دیتےہیں۔ )راز: اعمال باب 

میں پطرس کے حننیاہ اور صفیرا کے ساتھ  معامالت کی کہانی  ہے  اور اس  5نے سلیمان کے ستونوں میں تبلیغ کی۔ اعمال باب 
 بالکل اسی جگہ پر قریب واقع ہوسکتی ہے ۔( 

(12جائے انجیل )سبق  5سراغ # 

 
و عورت کے راز: جائداد کی فروخت سے رقم )لیکن تمام رقم نہیں( اور مرد 

 جسم کے رقص۔ )پہلے مرد جاتا ہے اور پھر عورت(

 (12معاملہ حل! )سبق 

 ( 12انجیل کہانی )سبق 
 حننیاہ اور صفیرا

 5:1-11انجیل سے ماخوذ: اعمال 
یسوع کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے یسوع کی  نیکی کے بارے میں بتانا، لوگ ایک دوسری کی 

کہ وہ  غریب کی مدد کے لئے اپنی ملکیتیں بھی بیچ رہے  مدد کرنے سے متاثر تھے۔ یہاں تک
تھے۔حننیاہ اور صفیرا مختلف نہ تھے وہ مدد کرنا چاہتے تھے۔ خوش قسمتی سے حننیاہ اور 

صفیراکے پاس زمین کا ایک ٹکڑا تھا جو وہ فروخت کرسکتے تھے اور وہ تمام رقم عطیہ کرنا 
 چاہتے تھے۔

صرف رقم کا حصہ دیں نی زمین بیچی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی حننیاہ اور صفیرا نے اپ
گے وہ انہوں نے شاگردوں کو دئیے لیکن بہانہ کیا کہ انہوں نےاپنی تمام رقم دے دی ہے۔ حننیاہ 

بہت خوش تھا کہ جیسے اس نے تمام رقم پطرس کے حوالے کردی ہے لیکن پاک روح نے پطرس 
۔ اس نے حننیاہ سے پوچھا کہ کیا یہ زمین سے حاصل پوری کو بتایا کہ حننیاہ جھوٹ بول رہا تھا

رقم تھی اور حننیاہ  جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ یہی تھی۔ پطرس نے کہا حننیاہ کیسے شیطان کو 
اجازت دے سکتا ہے کہ وہ اس کے دل میں بھر جائے جب کہ وہ خداوند کے لئے اچھی چیز کررہا 

ہیں نہ تو اسے بیچنا پڑتااور نہ ہی انہیں ساری رقم دینی پڑتی۔ تھا۔ زمین حننیاہ اور صفیرا کی تھی ان
لیکن انہوں نے اس بارے میں جھوٹ بوالتھا۔ پطرس کی اسے جھڑک کے بعد حننیاہ نیچے گرا اور 

 مر گیا!
حاصل تمام چند گھنٹوں بعد صفیرا اپنے شوہر کو دیکھنے کے لئے آئی۔ جب پطرس نے اسے دیکھا، تو پوچھا کیا حننیاہ فروخت سے 

رقم عطیہ کرچکاہے۔ اس نے بھی جھوٹ بوال، بالکل اپنے شوہر کی طرح۔ پطرس کو دکھ ہوا کہ صفیرا بھی خدا سے جھوٹ بولے گی 
اور اس نے غمگین ہو کر اس سے کہا  کہ وہ کیسے خدا وند کو آزمائے گی کیا ایسے۔  صفیرا کو فوراً معلوم ہوا کہ اس کا شوہر 

 رح اس نے ان لوگوں  کی طرف دیکھا جو اسے دفنا چکےتھے ، وہ بھی گری اور مرگئی۔مرچکا تھا اور اسی ط

 (12نفاذ )سبق 
  خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں۔

 (12یاد کرنے کی آیت )سبق 
اتار ڈاال  ایک دوسرے سے جھوٹ مت بولو۔ کیوں کہ تم نے اپنے پرا نے گنا ہوں کی زندگی کو اس کے کاموں سمیت" 3:9 کلسیوں

 "ہے۔



 (12دیا جانے واال کام )سبق 
جھوٹ کے بارے میں  سوچیں جو آپ کہتے ہیں۔ انتخاب کریں کہ دوسرے سے جھوٹ بولنا مزید جاری نہیں رکھیں گے۔ ایک چھوٹا  

لیں۔ کاغذ کو کاغذ کا ٹکڑا لیں اور لکھیں کہ جھوٹ جھکے۔ نوٹ پر عبادت لکھیں ، خدا سے مدد مانگیں کہ آپ کبھی جھوٹ نہ بو
 اپنے گھر سے باہر لے جائیں اور اسے دفن کردیں۔

 (12خدا کا ڈی این اے  )سبق 
اس سبق سے خدا کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا؟  خدالوگوں کے دل اور مقاصد 

 کو جانتا ہے۔

 

 (12تفریحی وقت! )سبق 

 (12کھیل )سبق 
 کون ہے جس نے اپنے سکے نہیں دئیے؟

ک دائرے میں بیٹھنے کی ہدایت کریں اور پھر ایک بچے )پطرس( کو دائرے کے درمیان میں رکھنے کے لئے استاد بچوں کو ای
منتخب کرے۔ ایک چھوٹا  سکہ ایک بچے  )حننیاہ ( کو دیں جو وہ بچوں کے پیچھے سے گھڑی کی سمت میں گھمائیں  اورایک 

ی مخالف سمت دے گا۔ بچے تمام سکہ آگے بھیجنے کا بہانہ دوسرے بچے )صفیرا(  کو دے گا جو اسے بچو کے پیچھے سے گھڑی ک
کرسکتے ہیں چاہے وہ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ استاد پطرس سے کہتا ہے کو وہ اپنی آنکھیں بند کرے اور ان کے گرد چند وقت 

آنکھیں کھول لے اور  کے لئے گھومے جب طلباء سکے کو ایک دوسرے کی طرف بھیج رہے ہوں۔ استاد پطرس کو بتائے کہ وہ اپنی
اندازہ کرنے کوشش کریں کے سکہ کس کے پاس ہے۔ کھیل کو جاری رکھیں جب تک کہ پطرس یا تو حننیاہ یا صفیرا )کوئی بچہ 

 سکے کے ساتھ( کو تالش نہ کرلے ۔ سکے کے ساتھ ملنے واال شخص درمیان میں جاتا ہے اور اگال "پطرس "بنتا ہے۔

 (12بحث )سبق 
 لباء کے لئے()بڑی عمر کے ط

 ہر کوئی جنت میں کیوں نہیں جاتا ہے؟ .1
جیسا کہ انجیل میں بیان ہے کہ تمام لوگ گنہگار ہیں اور جہنم میں جانے کے مستحق ہیں۔ خدا  روبوٹوں کو نہیں چاہتا اور ہمیں کھال 

اور وہ نہ تو یسوع یا جنت کو قبول  انتخاب دیا ہے۔ خدا ہر ایک کو بچانا چاہتا ہے لیکن کچھ انسان اپنی پسند کی راہ پرچلتے ہیں
 کرتے ہیں۔ 

 کیوں اردگرد جانا کافی نہیں ہوتا ہے؟ )دوسروں کو بتائیں( .2
پہال، "کافی" ایک بدلتا ہدف ہے اور ہر ملک میں اور ہر سال میں تبدیل ہوتا ہے۔ دوسرا، یسوع نے کہا کہ ہم غریب ہمیشہ اپنے ساتھ 

 کے  لیے اچھا ہے ۔رکھیں گے۔ اور تیسرا، یہ ہمارے دینے 
 "سفید جھوٹ" یا چھوٹا سا گناہ کیا بنتا ہے؟ .3

غرض اہم ہیں۔کیا آپ کسی کے احساسات یا خود کی کچھ رقم محفوظ کرنے کے لئے جھوٹ بول رہے ہیں؟خدا دھوکا دینے والے کو 
 پھر اس کے بارے میں جھوٹ بولیں۔  پسند نہیں کرتا۔ ان کے لئے بہتر ہے کہ وہ اپنی زمین کو نہ بیچیں اور اس کی رقم کا حصہ دیں



 (12طلباء صفحات کے جوابات )سبق 

 

 

 

 (12سبق لوکاز کا تجربہ )لوکاز کا تجربہ 
ہر طالب علم میز پر ایک کاغذ کے ٹکڑے پر ایک نشان بنائے پھر طالب علم کو منتقل کرے وہ کوشش کرے کہ جلدی سے اسی نشان 

 ش کرے۔ )تفصیالت یوٹیوب پر دیکھیں(۔کو ایک آنکھ بند کرکے مارنے کی کوش
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292637964105917/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292637964105917/


 ]-- 13معاملہ--[
 (13سراغ! )سبق 

 (13عنوان )سبق  1سراغ  #  
 معاملہعجیب خوابوں کا 

 (12ڈرامہ )سبق  2سراغ # 

راوی: یہ کہانی فکشن ہے لیکن کچھ نام اور جگہیں معصوموں کے تحفظ کے لئے تبدیل کردی  گئی   
 ہیں۔

 آوارہ گرد: آپ کیا تالش کررہے ہیں؟
ں۔ وہ منفرد جیکٹ نجی تفتیش کار: میں ایک تقریباً اتنے لمبے جوان آدمی  کے غائب ہونے کی تفتیش کررہا ہو

 پہنے ہوئے ہوسکتا ہے۔ 
 آوارہ گرد: اوہ اچھا، میں نے اسے دیکھا تھا، وہ کچھ دنوں پہلے آیاتھا۔

 نجی تفتیش کار: کیا آپ جانتے ہیں وہ کہاں جارہا تھا؟
 آوارہ گرد: میرا خیال ہے کہ وہ ڈوتھین جارہا تھا۔

 نجی تفتیش کار: ڈوتھین کیوں؟
ے اس کے بھائیوں کی بات ایسے ہی سنی تھی اس کے وہاں جانے کے بارے میں، تو جب وہ انہیں دیکھنے آوارہ گرد: اچھا، میں ن

 کے لئے آیا تو میں نے اسے بتایا کہ وہ وہاں گئے تھے۔
 نجی تفتیش کار: آپ نے کچھ اور ایسی ہی سنا تھا؟

 سے کہیں نہیں جاتا۔ وہ حقیقت میں اس پر غصہ تھے؟آوارہ گرد: جی ہاں، اگر میں ان کے بھائیوں میں ہوتا تو میں ان کے نزدیک 
 نجی تفتیش کار: دلچسپ، آپ نے سنا کیوں؟

آوارہ گرد: اچھا بظاہر تو اس نے ان کے خراب رویے کی اطالع والد کو دی تھی اور پھر وہ ہلکی آوازوں میں کسی اور چیز کے 
 بارے میں باتیں کررہے تھے جو میں نہیں سن سکا۔

 : آپ نے اسے سنا نہیں تھا یا آپ سنا نہیں چاہتے تھے؟نجی تفتیش کار
آوارہ گرد: میں نے تھوڑا سا سنا اور حصوں میں  لیکن ان کی مجھے کوئی کچھ سمجھ نہیں آئی، تمام بھائی یقینی طور پر اس بارے 

اس کا یہی نام تھا وہ کافی میں پرجوش تھے۔ ڈین بطور خوفناک حد تک  اس بارے میں گرم دماغ تھا لیکن بین میرا خیال ہے کہ 
 صحیح دماغ کا مالک تھا۔

 نجی تفتیش کار: اور آپ نے انہیں بتایا کہ ان کا بھائی کہاں گیا ہے؟
 آوارہ گرد: اچھا، میں نے وقت کے  حساب سے کہ وہ ڈوتھین  ہے تو وہ اتنے ٹھنڈے ہوگئے کہ کافی محفوظ  ہے۔ 

 ہے۔نجی تفتیش کار: مجھے اس بارے میں یقین نہیں 
 آوارہ گرد: کیوں، کیا ایسا کچھ ہوچکا ہے؟

نجی تفتیش کار: جی ہاں، وہ گم ہے اور اس وقت اندازہ ہے کہ مرچکا ہے۔ اس کے 
والد نے میری خدمات حاصل کی ہیں کہ میں وقت کے دورانیے میں معلوم کروں 

اس کے گم ہونے سے پہلے اور اس کی باقیات کو دریافت کرنے کے بارے میں اگر 
 مکن ہو۔م

آوارہ گرد: اے بھائی، غریب کا بچہ، وہ اتنا گم ہوا نظر آرہا ہے۔ میں نے واقعی اس 
 کی مدد کی کوشش کی ، میں نہیں جانتا تھا!

 (13شے )سبق  3سراغ # 



 جماعت میں اس شے کو بطور سراغ الئیں: تکیہ

 (13آثار قدیمہ )سبق  4سراغ # 
ی کھیتی باڑی  ہاتھ سے کی جاتی ہے۔ )راز: یہ ہے جو گندم کے کٹھے جو یوسف کے آگے دنیا میں کئی مقامات ہیں جہاں گندم ک

 جھکے تھے  اس کے خواب کی طرح نظر آتا ہے۔(

(13جائے انجیل )سبق  5سراغ # 

 
ستارے اس  10راز: یوسف کا خواب؛ سورج اس کا باپ، چاند اس کی ماں اور 

 کے بھائیوں کے لئے 

 

 (13معاملہ حل! )سبق 

 (13انجیل کہانی )سبق 
 یوسف اور اس کا خواب

 37:1ـ11انجیل سے ماخوذ:پیدائش 
یوسف ایک چرواہے کا سب سے چھوٹا بیٹا تھاجس کا نام یعقوب تھا اس کے بڑے بھائی اس سے نفرت کرتے تھے کیوں کہ ان کے 

جب یعقوب  ایک بوڑھا آدمی تھا اور وہ  والد دوسروں سے زیادہ اس سے محبت کرتے تھے۔آپ دیکھیں یوسف کی پیدائش جب ہوئی
محسوس کرتا تھا کہ یوسف ایک خاص برکت ہے اسی لئے وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ یوسف یعقوب کی سب سے پسندیدہ 

ت افسردہ بیوی  سے بیٹا تھا۔ یعقوب نے یوسف کو کئی رنگوں واال ایک مہنگا کرتہ بنواکر دیا اور اس کے بنانے پر اس کے بھائی بہ
ہوگئے  لیکن وہ ایک لفظ بھی اس کے لئے نہیں کہتے تھے۔ پھر خدا نے یوسف کو دو مختلف خواب دیکھائے۔ پہال انہیں ایک کھیت 

میں لے گیا جہاں وہ اور ان کے بھائیوں کے گندم کے کٹھے تھے۔ اچانک ان کا کٹھا سیدھا کھڑا ہوگیا اور بھائیوں کے کٹھوں نے ان 
سر جھکا دئیے۔ دوسرے خواب، سورج، چاند اور ستاروں کا تھا۔ ان کے والد  کے کھٹے کے آگے

سورج، والدہ چاند تھیں اور بھائی ستارے تھے اور وہ سب ان کے آگے سجدہ ریز تھے۔ اس نے یہ 
خواب اپنے بھائیوں اور اپنے والد کو بتائے اور وہ سب ان پر غصہ ہوئے۔ بھائیوں نے یقین کرنے 

ہ ایک دن وہ  بھائی کے آگے سر جھائیں گے جس سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ یعقوب سے انکار کیا  ک
نے اپنے پیارے بیٹے کو ڈانٹا ، وہ بھی یقین کرنا نہیں چاہتے تھے کہ  وہ اور ان کی بیوی ایک دن 

اپنے بیٹے کے سامنے سرجھکائے۔ لیکن یعقوب ہمیشہ اپنے ذہن میں یادداشت کو چھپا کررکھتے 
ں کے بعد، تمام خواب سچے ثابت ہوئے اور خدا نے یوسف کو مصر کے رہنماکی تھے۔ کئی سالو

 حیثیت سے استعمال  کرتے ہوئے کئی لوگوں کو خشک سالی کی مصیبت سے بچایا۔

 (13نفاذ )سبق 
 میں جانتا ہوں کہ خدا نے میرے دوستوں کو اور فیملی کوبہت سے تحائف دئیے ہیں۔

 (13یاد کرنے کی آیت)سبق 
گر تمام اعضاء ایک ہی اعضاء ہو تے ا ن فی الوا قع خدا نے بدن میں ہر ایک حصہ اپنی مرضی کے موا فق اپنی جگہ رکھا ہے۔لیک "

 12:18-19کرنتھیوں 1"  لیکن اب یہ صحیح ہے اعضاء تو کئی ہیں، بدن صرف ایک ہے۔ تو بدن کہاں ہوتا۔



 (13دیا جانے واال کام )سبق 
ائیں جنہیں آپ جانتے ہوں اور کیسے خدا انہیں تحفے دیتا ہے صالحیت، قابلیت یا طاقت کے ساتھ جو آپ تین لوگوں کی ایک فہرست بن

 سے مختلف ہوتی ہیں۔ دعا کریں اور خدا سے مدد مانگیں کہ آپ ان کے تحائف سے حسد نہ کریں۔ 

 (13خدا کاڈی این اے )سبق 
و ان کے مستقبل کے اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ بعض اوقات خدا لوگوں ک

 منصوبے ان کو دیکھاتا ہے۔ 
 
 

 (13تفریحی وقت ! )سبق 

 (13کھیل )سبق 
 خوابوں کا کھیل

اس کھیل کو شروع کرنے کےلئے استاد جماعت کو دو ٹیموں میں تقسیم کردیں : گندم کا کٹھا اور ستارے۔ استادکالس کے آخر میں 
اسے ہاتھ نہیں لگایاجاسکتا ہے۔ استاد کہانیاں بتائے گا اور جب  ٹیم اپنے الفاظ سنے بچاؤ الئن لگائیں گے جہاں بھاگ سکتا ہے لیکن 

)مثال کے طور پر: گندم یا ستارے( وہ  تحفظ کے لئے بھاگیں گے۔دوسری ٹیم کسی طالب علم کو چھونے کی کوشش کرے گی اس 
منٹ کے بعد جس طرف  15والی ٹیم سے ملے گا۔  سے پہلے کہ وہ تحفظ تک پہنچے۔ ایک چھوا جانے واال طالب علم الزمی چھونے

زیادہ سے زیادہ کھالڑی ہوں گے وہی ٹیم جیتے گی۔ ہارنے والے ٹیم جیتنے والی ٹیم کے آگے جھکے گی بطور انجیل کہانی کی 
 یاددہانی کے۔ 

 (13بحث )سبق 
 )بڑی عمر کے طلباء کے لئے(

 کیا مجھے دوسروں کو خدا کے بارے میں بتانا پڑے گا؟ .1
 3:15پطرس  1عیسائیوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو خدا کے بارے میں بتانے کے لیے تیار رہیں۔ 

ند بر قرار رکھنا ہو گا اور جو کو ئی تم سے تمہاری امید ومیں مسیح کی عظمت کو بحیثیت خدا لیکن اپنے دلوں15 "
میں تمام دنیا میں جانے  28:19-20میتھیو  "کی وجہ دریافت کرے اسکو جواب دینے کے لئے ہر وقت مستعد رہو۔

پاک  1:8کے لئے کہتے ہیں اور اس کے بارے میں بتاؤ۔ ہم  اکیلے نہیں کرتے ہیں، خدا ہماری مدد کرے گا۔ اعمال 
روح  طاقت دیتی ہے کہ اس کے گواہ بنیں۔  کچھ لوگ دوسروں کو کہتے ہیں یہ ان کا خاص  تحفہ ہے اور کہتے 

تحفے کی فہرست اور مبشر کا بالنا( طالب علم  کو مبشر بنتے ہوئے  ذمہ داری نہیں سمجھنی  4:11 یوںہیں )افس
چاہئیےاپنے اسکول اور پڑوس اور ہر ایک شخص کو بتانےکی جو ملتا ہے خدا کے بارے میں بتانے کی جب وہ مبشر کو تحفہ نہین 

 ئیے ہوگا۔ دیتا ہو۔ اسی لئے ہم سب کو خدا کے بارے میں دوسروں کو بتانا چاہ
 آپ کے دوست آپ سے کس طرح بات کرتے ہیں؟ کیا خدا کی طرف سے "چہچہانا " کیا ہوگا؟ .2

دوسروں کے ساتھ ہم فیس بک پر بات چیت کرتے ہیں ٹوئیٹر پر چہچہاتےہیں، موبائل فون پر بات کرتے ہیں، آمنے سامنے بھی اور 
کھنے ہوتا ہے؟ خدا بعض اوقات ہمیں  کہیں "جانے" کے لئے یا بہت سے طریقوں سے۔ کیا آپ کے لئے خدا کا عوامی یا نجی دی

لفظ سے ہدایت دیتا ہے۔ ہم اطاعت کرسکتے ہیں  1"ٹھہرنے" کے لئے اور مدد کرنے کے لئے کہتا ہے۔بعض اوقت وہ ہمیں صرف 
 اگر ہم اس کے پورے "چہچہانے" کو ابھی سمجھ نہیں سکے ہیں۔ 

 کو پیسے دیتے ہیں کہ وہ بتائے کہ مستقبل میں کیا ہوگا؟ نجومیوںوں لوگ خواب کتنے قابل بھروسہ ہوتے ہیں؟  کی .3
بچے ہر صبح اپنے خوابوں کے بارے میں بات کرکے خوش ہوتے ہیں۔ انہیں بتانے کے لئے تھوڑا وقت دیں وہ جان لیں گے کہ ان 

حصہ لینے کے لئے مشورہ دے سکتے ہیں کے خواب کا کوئی مطلب نہیں  ، عام طور پر ناممکن ہوتے ہیں اور کسی ٹی وی شو میں 
رات کو دیکھی تھی۔ حاالنکہ وہ خوابوں کو کبھی استعمال کرتا ہے یہ بہت کم ہوتا ہے۔ بعض اوقات پچھلی یا فلم جو انہوں نے

استثناء خداخوابوں میں ہم سے بات کرسکتا ہے لیکن وہ ہمیں گمراہ کرسکتے ہیں۔ اسی طرح نجومی بھی بھروسہ مند نہیں ہوتے ہیں۔ 
" خدا اپنے لوگوں کو نجومیوں کے بارے میں خداوند تمہا را خدا اُن لوگوں سے نفرت کرتا ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ ۔ ۔" 12-18:10

خبردار کرتا ہے کیوں کہ وہ جانتا ہے لوگوں کو بجائے یہ اپنے مستقبل کے لئے خدا پر بھروسہ کریں یہ پہلے سے جاننا چاہتے ہیں 
 وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کریں۔ کہ کیا ہوگا۔  

 (13طلباء صفحات کے جوابات )سبق 



 

 (13لوکاز کا تجربہ )سبق 
ہر طالب علم اپنا نام ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھے جب وہ ایک ٹانگ اٹھارہا ہو اور گھڑی کی سمت کی طرف گھمارہا ہو۔ )تفصیالت 

 یوٹیوب میں دیکھیں(
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1293723920663988/ 
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