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

یا  "کرائم سین انویسٹی گیشن" آپ کے طلباء   پولیس کے "سی ایس آئیکے لئے دیا جائے گا۔ جیسے ٹی وی شو "
اتارتے ہیں جیسے وہ ہر معاملے کو حل  کھوجی اور سائنسی ٹیکنیشنز دونوں ہیں جو تجربات کرتے ہیں اور تصویریں

کرتے ہیں۔ اپنی تخلیقی 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۔

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

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

ں ہوئے، "چلڈرن آر امپورٹنٹ" کے عملے نے اس نئے خیال پر بحث کی جہاں بطور اساتذہ ، ہم طلباء کو کہانی نہی
بتائیں گے!آپ کے طلباء الزمی معاملے کو حل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کہانی جو انہوں نے ہر ہفتے 

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

دینے کے لئے ہوتے ہیں اسی طرح آپ ان کے سوچنے  پر حوصلہ افزائی کریں۔ جیسے ہی بچے سراغوں کو دیکھیں  
تو آپ کسی بھی چیز کی نہ تو تصدیق کریں اور نہ ہی انکار کریں، تاکہ ہر ایک  جماعت کے پہلے منٹوں کے دوران 

 ی کہانی کے بارے میں سوچ کر لطف اندوز ہوں۔انجیل ک
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 لئے کام دیتے ہیں مثال کے طور پر  پہلے ہفتے وہ سیکھیں گے کہ وہ خدا کے لئے بڑی چیزیں لئے بچوں کو گھر ک

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

 کرنے 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، 

کے سائنسی تجربے کے ساتھ سوالوں پر بات چیت، پہلیوں اور رنگوں کے ساتھ بچوں کے صفحات  اور ایک مزے 
خبتی 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۔
اد مفت دستیاب ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہمیشہ کی طرح ہمارے مذہبی  ادارے کے ساتھ اس سال کے پروگراموں کا تمام مو

آپ 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 

ں تک کہ اگر آپ طلباء کی کتابوں کا استعمال منتخب نہیں کریں ۔ آپ کو اپنے چرچ میں اس پروگرام کو کرتا ہے یہا
کرنے کے لئے 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۔ 
میں نئے اور موجود ہ پروگرام کے ساتھ غوطہ لگاتے ہیں!آپ کے طالباءاب بھی داؤدا ور جالوت،  چلیں اتوار اسکول

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

ساتھ 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 

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

استعمال کرسکتے ہیں، ایک بچے  اتوار اسکول کے طور پر بھی

کا چرچ 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 

یونٹوں سے لطف  3سکیں۔ ہم امید کرتے ہیں آپ اس نصاب کے 

ماہ کالسوں کے لئے۔ اس پہلے یونٹ کے  9ہوں گے اپنی اندوز 

یونٹ اور ہیں اس طرح آپ  2اسباق ہیں اور اس کے ساتھ  13

 اسباق ہوں گے۔  39کے پاس کل 

 

 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 ( 7جائے انجیل )منٹ 

 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( 15تجربات ) لوکاز سائنسی 

 منٹ( 30اختیاری "سوچیں کون" کھیل ) •



 !سراغ

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

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

سراغ ہیں۔ آپ سراغوں  5اور مزہ کرنا تمام آپ پر منحصر ہے! ہر سبق کے 

کو اپنے موبائل فون پر استعمال کرسکتے ہیں یا بچوں کو ڈھونڈنے کے لئے 

 جماعت میں سراغ بنا سکتے ہیں۔

 

  عنوان 1سراغ #  

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

اور جالوت کہالتا ہے "کند طاقت کے صدمے کا معاملہ"۔ کند طاقت کے صدمے کے حوالے سے جب ڈیوڈ نے جالوت کے سر پر 

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

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

 کہانی کو دیکھیں۔

 

  ڈرامہ 2سراغ #  

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

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

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

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 

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

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

نام "بڑا" تھا، یہ مزے کا ڈرامے صرف طلباء کو انجیل کہانی پر 

 سوچنے میں مدد کرنے کے لئے ہے۔

 شے  3سراغ #  

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

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

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

ھائے تھے، کوشش کریں نہ تصدیق کریں نہ انکار۔ آپ کو پتھر جو ڈیوڈ نے دریا سے اٹ 5پتھر ہیں 

اپنے طلباء کے ساتھ جھوٹ بولنا نہیں چاہئیے بلکہ آپ کو بھی طلباء کو کہانی کے لئے سواالت میں 

 رکھنا پسند کرنا چاہئیے جتنی دیر ممکن ہوسکے۔
 



 

 سراغ#آثار قدیمہ 

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

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 

گھر کا شہر ہے، تاکہ آپ کا  لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ جات جالوت کے

 سبق ابھی تک راز رہے!

 

جائے انجیل 5سراغ #  

 

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

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

 

 

 

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

ان کے جھوٹ سے لے سکتے ہیں۔ آپ ہماری فراہم کردہ ڈرائنگ استعمال کرسکتے ہیں 

یا آپ حقیقی منظر بناسکتےہیں، 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 

باء کی تفتیش میں مزید مزہ کے لئے اور ٹیپ استعمال کی گئی ہے جسموں ہے آپ کے طل

 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 

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

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

ت پرمزہ بناتے ہیں اور آپ کے لئے ایک منفرد اتوار انجیل کہانی بتائیں۔ یہاں تک کہ اگر وہ صحیح نہ سوچ تو سراغ تعارف کو بہ

 اسکول بنے گا!



 

 انجیل کہانی

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

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

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

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

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

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

 کے سبق میں جالوت کی ڈرائنگ اپنے طلباء کو دیکھائیں۔

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

کھیل کھیلنے کے لئے بھی استعمال ہوسکتے ہیں۔ کھیل  بھی استعمال ہوسکتے ہیں یا "سوچیں کون"

 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 
ات کریں کہ کیسے خدا نے ڈیوڈ کو کچھ بڑا کرنے کے لئے استعمال کیا، حاالنکہ وہ چیزیں کرسکتا ہوں۔" اپنے طلباء کے ساتھ ب

 چھوٹے تھے اور خدا کیسے انہیں بھی استعمال کرسکتا ہے۔

 

  یاد کرنے کی آیت

یل کی 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 انج
 آیت زبانی یاد کرانے میں مدد کے لئے۔ 

 

  دیا گیا کام 

ہر ہفتے آپ کے طلباء کے لئے ایک دیا گیا کام ہے جسے ہفتے کے دوران عمل میں النا ہے۔ یہ اس نصاب کا انتہائی اہم حصہ 
ہے! 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 

۔ نظریے اور انجیل آیات کو یاد کرانے کے لئے طلباء کو مزید فریسی بننے کی اجازت نہ میں سیکھا ہے وہ ان کے ساتھ رہیں بھی
دیں، 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 

ی حوصلہ افزائی نہ کریں ان کے لئے ضروری ہے وہ بنانے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنے طلباء کو منافق بننے میں ان ک
 ہفتے دوران 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 

خدا کے بارے میں سیکھ سیکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنے منصوبوں کی سبق میں، ہم 
 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 
سی کھیل کو شامل کرسکیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کالس ہفتہ بہ ہفتہ بڑھتی نظر آئے گی۔ ہیں اور اگر آپ ہر جماعت میں ک

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

حقیقی رائے کو حقیقی  یآپ واقعی اپنے طلباء کہیں! اسی لئے کوشش کریں کہ زبردست دلیل کو چلنے دیں اور 
طور پر دیکھنے کے قابل ہوں گے۔ ہم اساتذہ کی کتاب میں جوابات فراہم کرچکے ہیں تا کہ کسی سوال پر بحث 

 سکیں۔ کے اختتام پر آپ اپنی رائے بھی دے 

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

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

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

تے ہیں جو آپ بطور سرگرمی جماعت میں کرسکتے ہیں۔ آپ ان کی ویڈیو کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یا آپ خود ایک تجربہ دی
 میں تجربہ کررہی ہیں۔  ٹتجربہ کرسکتے ہیں، جیسے اس استاد کی تصویر کو دیکھیں جو اپنی لیبارٹری 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 

ساتھ کھیال جاتا ہے یا دو بچے ایکے دوسرے کے خالف کھیل 
 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۔ 
گتے کے ایک ٹکڑے کوموڑیں یا سخت کاغذ کارڈز کو پکڑنے 

لئے کہ استاد یا کے لئے جیسے کوئی باجا۔ کھیل ہے سوچنے کے 
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



ہیٹ انجیل کے لوگوں کی مختلف صفات پر دیکھیں، بشمول ان کی آنکھوں کا رنگ، بالوں کا رنگ، ان کی داڑھی ہے، اگر وہ 
پہنتے 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 ہے اور دوسرا کھالڑی الزمی جواب میں "ہاں" یا "نہیں" استعمال کرتا ہے۔ ہر باری پر صرف ایک سوال پوچھنا ہے۔ 
ے ہیں، آپ کارڈ کو نیچے کرسکتے ہیں ایک بار آپ کوئی جواب حاصل کرت

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 رکھیں جب تکہ آپ حل نہ کرلیں خفیہ انجیل شخص کون 
 ہے!

ماہ کی کالسوں کو پورا کرتاہے۔ سال  9ٹ کا مواد یون 3اس پروگرام کے  
سیٹ ہوں گے، کل  3کے آخر تک کھیلنے کے لئے  انجیل کے لوگوں کے 
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 ]--   1معاملہ --[

 (1سراغ ! )سبق 
 

  (1عنوان )سبق  1سراغ # 

 دھمکائی گئی مخلوق کا مسئلہ

     (1ڈرامہ )سبق  2سراغ #  

ئیے گئے کہانی ہے لیکن کچھ نام اور جگہیں معصوم لوگوں کے تحفظ کے لئے تبدیل کرد افسانوی  راوی: یہ 
 ہیں۔

 جانوروں کا نگہبان: جانور کو محفوظ پناہ کا نگہبان آج آپ کی کیا مدد کرسکتا ہے؟
 والی خاتون: ہائی، اوہ زبردست، آپ اب تک یہاں ہیں۔ بلے

 یہاں ہیں۔ میں آپ کی کیا مدد کرسکتا ہوں؟جانوروں کا نگہبان: جی محترمہ ہم 
وہ دوبارہ آوارہ گردی کرتے ہوں پریشان بہت کے لئے  اوہ، اچھا، میں صرف اپنی سفید بلےوالی خاتون:  بلے
آپ کے پاس یہاں تو وہ ہے۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ کوئی اسے لے گیا ہے۔ کیا  ہے۔ وہ ایک خوبصورت بال ئے چال گیاہو

 نہیں ہے 
نے بھی مجھے جنہوں  جانوروں کا نگہبان: میرے پاس یہاں بلیوں کے جوڑے ہیں لیکن جس طرح میں نے ایک خاتون کو بتایا 

 نہیں ہے۔تو پاس سفید بلی یہاں  ان کی بالیا تھا کہ 
 د بلی کے لئے بالیا تھا؟یوالی خاتون: کسی اور نے بھی سف بلے

 ۔جس کا نام شہزادی ہےکو ڈھونڈ رہی تھیں جانوروں کا نگہبان: جی ہاں، وہ سفید بلی 
بلے والی خاتون: اوہ، کتنا عجیب اتفاق ہے۔ میرے گمشدہ بلے کا نام شہزادہ ہے۔ ہوسکتا ہے انہوں نے ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیا 

 ہو اور )کھلکھالتے ہوئے( ساتھ بھاگ گئے ہِوں۔
 ے۔جانوروں کا نگہبان: یہ عجیب ہے۔ ابھی ایسا بہت کچھ چل رہا ہ
 بلے والی خاتون: جانور ایک دوسرے کے ساتھ جارہے ہیں؟

 جانوروں کا نگہبان: اچھا، جی ہاں، اسی طرح۔
 ۔ئیںلگتی ہیں۔ مجھے اس بارے میں بتا بلے والی خاتون: اوہ، یہ باتیں تو بڑی مزیدار

 جانوروں کا نگہبان: اچھا، میرے پاس ایک نر اور مادہ کتے تھے وہ گم ہیں۔
 ون: اچھا، یہ تو ہوسکتا ہے۔بلے والی خات

 کا جوڑا ۔ ۔ ۔  کیا میں اور بتاتا جاؤں؟ےجانورں کا نگہبان: ایک طوطے کا جوڑا، سانپوں کا جوڑا، ایک زیبر
 دایا، یہ ناقابل یقین ہے! میں حیران ہوں کہ وہ کہاں چلے جاتے ہیں۔بلے والی خاتون: اوہ میرے خ

میں دیکھے گئے ہیں جو کسی بوڑھے پاگل شخص نے  بڑی یادگار جانور نیچے ایکجانورں کا نگہبان: میں نے سنا ہے کہ کچھ 
 تعمیر کی ہے

 وگا؟بلے والی خاتون: کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرا بال وہاں نیچے گیا ہ
جانورں کا نگہبان: مجھے شک ہے، میں وہاں جاتا ہوں کہ دیکھوں اگر کوئی آوارہ جانوروں میں وہاں نیچے کوئی ہو، لیکن ہر 

میں نے بہت سے جانوروں کے نشانات دیکھے لیکن کوئی جانور نہیں بار جب بھی میں وہاں گیا مجھے کوئی جانور نہیں مال۔ 
 مال۔

 اگر آپ کو میرا بال ملے تو مجھے بتا دیجئیے گا؟ بلے والی خاتون: اچھا، ٹھیک ہے،
 جانورں کا نگہبان: یقیناً خاتون، آپ سے پھر مالقات ہوگی۔

 بلے والی خاتون: بائے۔
 



 (1شے ) سبق   3سراغ #  

 کالس میں ساتھ الئیں: آری اور ہتھوڑا
 

(1 آثار قدیمہ )سبق  4سراغ #  

 

میٹر   5000کوہ آرارات جیسا انجیل میں پکارا گیا ہے، اس کا پہاڑی سلسلہ 
ہے۔ سطح سمندر سے زیادہ بلند ہے یہ ترکی کے انتہائی مشرق میں واقع 

ربائیجان اور ایران کے درمیان تقریباً چار نقاط ذکوہ آرارات ترکی، آرمینیا، آ
 بناتا ہے۔

 
 

 (1جائے انجیل )سبق  5سراغ #  
جو تمام ایک ہی سمت میں جارہے ہیں۔ تصویر میں  ہیں  جانوروں کے پاؤں کے نشاناتراز: 

 سانپ، مگرمچھ، چیونٹی خور، اور زرافے کے نشان ہیں۔ہاتھی، گوریال، زیبرا، 

 

 

 

 
 (1حل ! )سبق  معاملہ

 (1انجیل کہانی )سبق 

 نوح اور کشتی
 9-6انجیل سے: پیدائش 

خدا کے انسانوں کی پیدائش کے بعد اور وقت گزرنے کے ساتھ، لوگ گناہوں میں زیادہ اور زیادہ 
ایک شخص وہ ڈوبتے گئے۔ خداوند کی نظر میں وہ گناہ کررہے تھے۔ اس کی نظر میں نوح، صرف 

و تھا۔ خدا نے نوح کو کشتی بنانے یا ایک بڑی کشتی بنانے کے لئے کہا۔ اس نے نوح ک حق پرتھا جو 
پر پائے جانے والے تمام اقسام کے کچھ جانور  نکیوں اس میں زمیبتایا کہ ٹھیک یہ کتنی بڑی ہوگی 

رکھنے تھے۔ یہاں تک کہ زمین پر کبھی بارش بھی نہ ہوئی تھی، نوح نے خدا کے حکم کی پیروی 
اور جانوروں کو کشتی میں  ں خدا نے نوح کو اپنے بیٹوں، بیویوکی اور کشتی بنائی۔ وہ دن آگیا جب 

۔ پھر بارش شروع ہوگئی، خدا نے جنت کو کھول دیا اور زمین پر پانی کو برسادیا۔ النے کے لئے کہا
 دنوں تک برستی رہے جب تک کہ تمام زمین پانی میں ڈوب نہ گئی۔ 40یہ 

کرے۔ نوح  دنوں تک زمین پر پانی کا سیالب رہا۔ پھر خدا نے ہوا کو بھیجا کہ زمین کو خشک 150
کو بھیجا جو واپسی میں  کبوترنے پرندوں کو بھیجنا شروع کیا کہ دیکھیں چیزیں خشک ہیں لیکن وہ واپس آجاتے۔ آخر میں، ایک 

نہ ہوئی۔ جب  یکبھی واپساس کی کو بھیجا۔ اس بار کبوتر ایک زیتون کا پتا لے کر آیا۔ نوح نے سات دن مزید انتظار کیا اور پھر 
تھی۔ خدا نے نوح کو کہا کہ جانوروں کو چھوڑ دے تا کہ وہ زمین پر اپنی  چکیدروازہ کھوال تو زمین خشک ہو نوح نے کشتی کا



اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پانی  تھا  نگامانسل بڑھا سکیں۔ نوح نے خدا کے لئے قربانی دی تھی۔ جیسا کہ خدا نے اس قربانی کو 
کرے گا۔ اس نے نوح کو اپنے وعدے کے متعلق بتایا؛ یہ چیز آپ آج بھی دیکھ سے دوبارہ زمین پر ہر چیز کو کبھی تباہ نہیں 

  خدا کی اس کے اور زمین پر تمام زندگیوں کے درمیان اس کے وعدے کی یاددہانی ہے۔ سکتے ہیں۔ قوس قزح

 ( 1سبق نفاذ )

 برائی ہو۔ فمیں حق پر ہوسکتا ہوں جب ہر طر

  (1یاد کرنے کی آیت )سبق 

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

  (1دیا گیا کام  )سبق 

خدا کی فرمانبرداری مشکل ہوسکتی ہے جب آپ کے گرد کوئی بھی اس کی فرمانبرداری نہ کررہا ہو۔ موقع کی تالش میں رہیں وہ 
آپ جب کوئی آپ کو کام کرنے کے لئے جو آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے لیکن عام طور پر نہیں ہورہا ہے۔ مثال کے طور پر: 

 اپس کردیں کیوں وہ حساب میں غلط تھا۔ دے تو بقیہ اسے واضافی  بہت کے حق سے 

  (1 سبقخدا کا ڈی این اے ) 

 خدا حق کا حکم دیتا ہے اور اور اطاعت پر انعام دیتا ہے۔

 

 (1مزہ کا وقت! )سبق  

  (1کھیل )سبق 

 نوح کی کشتی
 10ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ طلباء ایک دائرہ بنائیں۔ پہال طالب علم ایک جانور کے بارے میں سوچے جو حرف الف سے شروع 

سوچے اور گننا شروع کرے جب کہ اگال طالب  یںہ ےمختلف جانور جو الف سے شروع ہوت تک گننا شروع کریں۔ اگال طالب علم
علم الف سے شروع ہونے واال دوسرا جانور سوچے۔ اگر وہ محدود وقت میں نہ کرسکیں تو وہ دائرے سے باہر نکل جائیں اور 

م جانور کا نام لے جو حرف ب سے شروع ہوتا ہو۔ کھیل جاری رکھیں جب تک کہ طالب علم ب سے شروع ہونے اگال طالب عل
والے دوسرے جانور کا نام نہ سوچ سکے اور وہ الزمی دائرے سے باہر ہوگا۔ اگال طالب علم حرف پ سے دوبارہ سوچنا شروع 

 کرے اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔

 ( 1بحث )سبق 

 ڑی عمر کے طلباء کے لئے()ب

خدا کی ہدایات پر عمل کرنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ جب خدا ہم سے کہتا ہے کہ کچھ کرو تو اس کا  ۔ 1
 مطلب حقیقت میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کچھ کرنے کی توقع رکھتا ہے؟

ہمیں اپنی کے لئے وہ جی ہاں، خدا ہم سے تمام وہ کام کرنے کی توقع رکھتا ہے جو وہ کہتا ہے لیکن اس 
مدد دیتا ہے اس لئے ہم اسے اکیلے نہیں کرتے ہیں۔ خدا کے قوانین اور ہدایات مسلسل یسوع طاقت اور 
سے اور اپنے پڑوسیوں  جنہوں نے ہمیں فضل اور نیا قانون پیش کیا۔ یہ نیا قانون صرف خداالتے رہے 

-8:5سے محبت اور خدا کے قانون کی پیروی کرنا ہے جو ہماری محبت کے مضر اثرات ہیں۔ )رومیوں 
 (25-7:7، رومیوں 25-3:21، گلتیوں6

 کیوں خدا غلط چیزوں کو ہونے دیتا ہے؟ جب غلط چیزیں ہونے کے باوجود خدا کے اختیار میں ہوتی ہیں؟ ۔2
آزادانہ انتخاب کی اجازت دی ہوئی ہے اس میں گناہوں کے انتخاب کی اہلیت بھی شامل ہے۔ اس کے پاس اس نے لوگوں کو  

میں خراب صورتحال میں خدا پر بھروسہ کرتا ہوں جیسے  غلط چیزوں کو برکتوں میں تبدیل کرنے کا زبردست طریقہ ہے۔
 2:10کرنی چاہئیے اور تکلیفیں نہیں؟" ایوب  ایوب نے کیا جب انہوں نے کہا، "کیا ہمیں خدا سے اچھی چیزیں قبول

 میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ خدا کی آواز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ذہن سن رہا ہے؟ ۔3



دھیمی آواز خدا اختیارات کے ذریعے بات کرتا ے: والدین، پادری اور اساتذہ۔ انجیل میں خدا کئی طریقوں سے بات کرتا ہے:  
(، پیغام رساں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے، خواب 33:11میں )خروج کی صورت (، شخص 19:12میں )اول سالطین 

معجزاتی نشانیاں، جھاڑی کے جلنے، بادلوں کی گرج و چمک اور بگل بجنے سے۔  یں، چمکیلی روشنی کے ساتھ، بہت سمی
کے روزمرہ ے گا۔ جتنی زیادہ آپ انجیل پڑھیں گے اتنے زیادہ آپ یہ بھی کہ وہ آپ سے اپنے لفظوں کے ذریعے بات کر

"میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں اس سے متعلق ہوتے جائیں گے۔ میں خدا کی آواز کو کیسے جانوں؟ ہر روز کے کام 
( اگر آپ خدا کو نہیں جانتے تو آپ اپنی رائے میں اور ؒخواہشات میں اور دن کے 10:26اور میرے ساتھ چلتی ہیں۔" )یوحنا 

 خوابوں میں اس کی آواز کو نہیں جان سکتے ۔ 
 

  (1طلباء صفحات کے جوابات )سبق 

 

 

 

 

 

 

 (1لوکاز کا تجربہ )سبق 

 
 سوڈا واٹر میں کشمش

اوپر آکر پھر شفاف سوڈا واٹر میں کشمش ڈالیں اور دیکھیں کہ یہ تہہ میں ڈوب جاتی ہیں، بلبلے جذب کرتی ہیں اور 
 تیرتی ہیں، صرف بلبلے چھوڑتی ہیں اور پھر ڈوب جاتی ہیں۔ بیس کشمش سوڈا واٹر میں ڈالیں اور اس عمل کو دیکھیں۔

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


 ]--  2 معاملہ --[
 (2سراغ ! )سبق 

 (2عنوان )سبق 1سراغ #  
 کا مسئلہکے دیکھے جانے نامعلوم اڑنے والی چیز 

 (2ڈرامہ )سبق 2سراغ #  

 )دروازہ بجاتا ہے( انسپکٹر:
 سرائے کا مالک: اندر آجاؤ۔

 آیا ہوں۔سے ٹیلیٹی کمیشن  انسپکٹر: ہیلو، میں میونسپل ہاسپی
 سرائے کا مالک: میں آپ کی کیا مدد کرسکتا ہوں آفیسر؟

 انسپکٹر: ہم خاص درخواست پر شہر میں ہر ہوٹل میں جارہے ہیں۔ 
 سرائے کا مالک: ایسا میں نے بھی سنا تھا۔

بڑی تعداد میں سیاحوں کے لئے جن کی ہمیں توقع انسپکٹر: حالیہ مردم شماری کے اعالن کے ساتھ، ہم گزارش کریں گے کہ آپ 
 بنانے کے لئے محنت سے کام کریں۔کرائے پر دستیاب رہائش  ہے جہاں تک ممکن ہوسکے

 چھے اصطبل ہے۔ کمرے اور ایک پی سسرائے کا مالک: ہمارا ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے؛ میرے پاس د
 انسپکٹر: ٹھیک، اچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ تمام دس کمرے دستیاب ہوں گے؟

ں نہیں لیکن میرا ایک کمرا ہے جسے مرمت کے لئے مجھے استعمال میں نہ رکھنے کی ضرورت سرائے کا مالک: جی ہاں کیو
 ہے۔

 ہیں؟انسپکٹر: کیا آپ مرمت مکمل کرانے کے قابل 
 نہیں مجھے آپ کو معائنے کے لئے بالنے سے پہلے آخری حصے کو مکمل کرنے تک انتظار کرنا پڑنا تھا۔سرائے کا مالک: 
 کیمیں آپ کو عارضی منظوری  حاصل کرنے  کیصرف مردم شماری کے لئے کمرے کو دوبارہ کھولنے انسپکٹر: اچھا، 
 ؟یںٹھیک ہ ی انتظامات کیا حفاظتاجازت دیتا ہوں۔ 

 ۔یںہ ےٹھیک کی ی اقدامات حفاظت تمام ہاں، میں نےسرائے کا مالک: جی 
 انسپکٹر: ٹھیک، چلو دیکھتے ہیں۔

 سرائے کا مالک: ہم یہاں ہیں۔
 انسپیکٹر: )اردگرد نظر ڈالتے ہوئے( اچھا نظر آرہا ہے، آگے بڑھیں اور اسے استعمال میں الئیں۔

صطبل کا معائنہ بھی کرانا چاہئیے اور میں اسے بھی سرائے کا مالک: یہ بہت آسان تھا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کو ا
 استعمال میں لے آؤں گا۔

دیا جاتا ہے لیکن جانوروں کے لئے جب تک کہ کوئی نہیں انسپکٹر: پاگل مت بنو۔ اصطبل کو کسی بھی چیز کی میزبانی کے لئے 
 انتہائی ایمرجنسی نہ ہو۔

ہ ہوں۔ میں کبھی بھی اپنے اصطبل کی پیش کش نہیں کروں گا جب تک کہ سرائے کا مالک: میں تو مذاق کررہا تھا، آپ پریشان ن
 صاف طور پر کوئی دوسرا آپشن نہ ہو۔

 (2)سبق  شے   3سراغ #  

 بچے کا کمبل، تنکا یا خشک گھاس کالس میں ساتھ الئیں:



(2  سبقآثار قدیمہ ) 4سراغ  #  

 
پیدائش کا چرچ ایک باسلیقی ہے جو بیت الحم، فلسطین کے مشرقی 
کنارے پر واقع ہے۔ یہ غار کے اوپر واقع ہے جو یسوع مسیح کی 

جائے پیدائش کا نشان ہے۔ چرچ کا انتظام یونانی آرتھوڈوکس، 
رومن کیتھولک، آرمینیائی آپوسٹولک اور قدیم مصری آرتھوڈوکس 

جگہ پر اس یہ تمام چاروں ثقافتیں مل کرکرتے ہیں۔ چرچ آتھارٹیز 
کا انتظام رکھتی ہیں۔ جس کے نتیجے میں بار بار راہبانہ برادریوں 

دوسروں کی عبادت کے  رہبانیت سیکھنے والے کے درمیان 
احترام، تعریف کرنے اور یہاں تک کہ صفائی کے کاموں کے لئے 

کو امن  ہوتے ہیں۔ فلسطینی پولیس  جھگڑے تقسیم کردہ فرش کی جگہ پر 
 بحال کرنے کے لئے بالیا جاتا ہے۔ سیاحوں کو آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔

(2جائے انجیل )سبق   5سراغ  #  

 

اعالن  کاآسمان کو کھوال جارہا ہے۔ فرشتے اس  میںراز: رات کے بادلوں 
 کررہے ہیں۔

 

 
 (2معاملہ حل! )سبق 

  (2انجیل کی کہانی )سبق  

 کی پیدائش مسیح
 20-2:1لوقا  ,2:15-1:18انجیل سے: متی 

لمبا مریم اور یوسف مردم شماری کے لئے بیت الحم میں رجسٹر ہونے کے لئے جاتے ہیں۔ یہ کافی 
ہوں ئے پیدل چلنا بہت مشکل تھا تو انراستہ تھا اور مریم ننھے یسوع کے ساتھ حاملہ تھیں۔ ان کے ل

و انہیں پتا چال کہ پیدائش کا وقت آن پہنچا تھا۔ یوسف نے گدھے پر سفر کیا۔ جب وہ بیت الحم پہنچے ت
ے کی وجہ سے آئے  ہوئ نے ہر جگہ ٹھہرنے کی جگہ دیکھی۔ وہاں بہت سے لوگ مردم شماری 

تھے جس کی وجہ سے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ آخر کار، ایک سرائے کے مالک نے کہا کہ 
اتھ۔ مریم اوریوسف بہت شکرگزار تھے کہ کم از وہ اصطبل میں ٹھہر سکتے ہیں تمام جانوروں کے س

کم یہ گرم اور خشک جگہ تھی۔ اس رات یسوع اصطبل میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ سونے کے لئے چارے 
 کی جگہ پر لیٹ گئے تھے۔

وہاں سے بہت دور کچھ بادشاہ تھے جنہیں میگی کہاجاتا تھا۔ انہوں نے بادلوں میں ایک نیا ستارہ دیکھا 
گئے کہ بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے۔ میگی ننھے یسوع کو تحائف دینا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے ان کی اور وہ جان 

نے سنا کہ میگی نئے ننھے بادشاہ کو تالش کررہے ہیں۔ اسے  دیستالش ستارے کی پیروی کرتے ہوئے شروع کی۔ بادشاہ ہیرو
بادشاہ ہیرودیس نے رازداری سے ملنے کے لئے اسے کہال بھیجا۔ اس نے کہا کہ وہ بہت حسد ہوا اور وہ یسوع کو مارنا چاہتا تھا۔ 

یسوع کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ وہ کہاں ہیں تاکہ وہ ان کی عبادت کرسکے۔ میگی کو یسوع کے معلوم ہونے کے بعد وہ 
نے یسوع ۔ آخر کار جب میگی گے بتائیںاور یسوع کہاں تھے اسے گے  تصور کررہے تھے کہ وہ بادشاہ کے پاس واپس جائیں 

انہوں واپس اپنے گھر کی راہ لینی تھی تو انہوں بعد میں کو پالیا، انہوں نے اسے لوبان، سونا اور گوند تحفے میں دی۔ جیسا کہ 
 ہنچانا چاہتا ہے۔ ہیرودیس یسوع کی عبادت نہیں بلکہ انہیں نقصان پ نے مختلف راستہ اختیار کیا کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ 



  (2سبق نفاذ )

 میں اپنی زندگی میں یسوع کے لئے جگہ بناؤ گا۔

 (2یاد کرنے کی آیت )سبق 
میں دروازہ پر کھڑا ہو کر دروازہ کھٹکھٹا تا ہوں اور کوئی میری آوا ز سن کر دروازہ کھو لتا تو میں اندر آکر اس کے ساتھ  "

 3:20" مکاشفہ ساتھ کھا ئے گا۔بیٹھ کر کھا نا کھا ؤں گا اور وہ میرے 

  (2   سبقدیا جانے واال کام )
۔ خدا کے سامنے اعتراف کریں کہ آپ خود سے اتنے اچھے پکاریںیسوع کو اپنی زندگی میں آنے اور اپنا مالک بننے کے لئے 

رکھیں کہ کب اور د  تو یا یں ہے۔ اگر آپ پہلے سے ہی عیسائی ہ کے تحفے کی ضرورتنجات اس کے نہیں ہوسکتے اور آپ کو 
کہاں آپ نے عبادت کرنی ہے  اور اپنے دوست کو اس بارے میں بتائیں۔ اپنے دوست کو بتائیں اگر عبادت کے لئے وہ آپ کی مدد 

کہ وہ آپ کی زندگی میں داخل  پکاریںکرنا پسند کرے اور یسوع کو بھی 
  ہوجائیں۔

  (2 سبقخدا کا ڈی این اے )
 ڈھونڈا جاسکتا ہے لیکن وہاں نہیں جہاں آپ توقع کرتے ہیں۔خدا کو زمین پر 

 

 (2مزے کا وقت )سبق  

  (2کھیل )سبق 
 سننیں اور آگے بڑھائیں

طلباء ایک دائرے میں کھڑے ہوں لیکن ان کی کمر ان کے پیچھے کھڑے شخص کی طرف ہو۔ دو یا تین طلباء کو ٹھونسے ہوئے 
 و جتنی جلدی ممکن ہے آگے بڑھائیں لیکن استاد کی ہدایات کو سنیں۔کاغذ دیں۔ انہیں ہدایت دیں کہ کاغذ ک

کو صرف اپنے دائیں کندھوں کاغذ  آگے بڑھائیں" طلباء  –مثال کے طور پر استاد زور سے پکارے "دائے کندھے کے اوپر سے 
پکاریں تیز، آہستہ، واپس، وغیرہ۔ کے اوپر سے آگے بڑھائیں گے۔ وہ یہ اگال حکم دینے تک جاری رکھیں گے۔ مثال کے طور پر 

 کاغذ کے آگے بڑھانے کے طریقے کو بھی تبدیل کیا جاسکتا ہے: ٹانگوں کے نیچے، بائیں بازوں کے نیچے، سر کے اوپر سے۔

 

  (2  سبقبحث )
 )بڑی عمر کے طلباء کے لئے(

گزاریں گے اگر وہ آپ کیا یسوع میرے دوست کے ساتھ صحیح رہیں گے؟ یسوع کتنا وقت آپ کے ساتھ  ۔1
 کی زندگی میں آتے ہیں؟

اس پر طلباء کے جوابات مختلف ہوں گے اور مقدس روح طلباء کے شعور میں جانے کے لئے بھروسہ 
ہے۔ اگر خدا ا علقات اور سرگرمیوں کے ساتھ چاہتکرسکتی ہے جو ابھی وہاں نہیں جہاں وہ انہیں ان کے ت

وعدہ تا کہ  تا ہےہے تو گروپ کے ساتھ عبادت میں رہنمائی کرکسی سے تبدیلی کے بارے میں بات کرتا 
-4:17  ، افسیوں34-15:33کرنتھیوں  1؛ 1مضبوط ہو اور تبدیلی کے لئے خدا سے مدد مانگیں۔ زبور 

 13-10:9؛ رومیوں 13-1:6؛ یوحنا 2:22یس ھتیمت 2 ؛ 32
 ہر کوئی صرف یسوع پر ایمان کیوں نہیں التا ہے؟ ۔2

اپنے گناہوں سے پرہیز کرنا اور خود پر قابو پانے کی مشق کرنا۔ یہ واحد طریقہ ہے ہماری اپنی موت کے خوراک کی طرح  
اکسانے کو روکنے کا۔ جنت کے لئے اتنا اچھا ہونے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں اور مسیح کے سچے تحفے قبول کریں جس 

؛ رومیوں 13-1:6ر نہیں ہوتے ہیں۔ یوحنا کے لئے ہار اور عاجزی کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لئے کئی لوگ تیا
 ۔10:9-13

 جنت میں ایسا کیا زبردست ہے؟ ۔3
جنت خدا کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی گزارنا ہے۔ آپ کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں، جو آپ کو اچھی لگتی ہوں یا جن کا ذائقہ اچھا 
لگتا ہو یا جن کے آپ واقعی مزے لیتے ہیں؟ ان کی حیران کن چیزوں کے بارے میں بات کریں۔ اب ان تمام آپ کی پسندیدہ 



د براہ راست تخلیق کی ہے؟ وہ ہے راستہ کسی چیز کی کاپی کرنے کا جو اس نے چیزوں کے عالوہ کیا ہے جو خدا نے خو
کچھ ایسا ہی خدا نے  –تخلیق کیا ہے) اسی طرح جیسے انٹرنیٹ ہماری خواہشوں کو برادری کے ساتھ مال کر کاپیاں کرتا ہے 

ہم بہت پیار کرتے ہیں؛ کیا آپ اندازہ دن لگائے ہیں جن سے  7( اگر خدا نے تمام بہترین چیزوں کو بنانے کے لئے ہے بنایا
بہترین دن گزارہ ہو؟ جنت کوئی کرسکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہنا اس سے کم شاندار ہوسکتا ہے جو زمین پر آپ نے 

یوحنا  ہے۔  وہ جگہ ہے جہاں کوئی گناہ نہیں، کوئی آنسو نہیں، کوئی درد نہیں اور خدا کے لئے فیملی کے ساتھ قرابت
 22:6-21:1؛ مکاشفہ 2-3:1؛ کلسیوں 14:1-3

 

 (2طلباء کے صفحات کے لئے جوابات )سبق  
 

 

 

 (2لوکاز کا تجربہ )سبق  
 دھوپ گھڑی

گول ٹکڑا کاٹیں اور دوسرا اس میں گاڑھیں۔ دھوپ گھڑی بنانے کے لئے انہیں ٹیپ سے  اکارڈ بورڈ ک ایک گھڑی کی شکل میں 
جوڑ دیں۔ رسی کے ساتھ اسے اپنی کالئی پر باندھ لیں۔ مزے کے لئے روشن دن میں اپنی دھوپ گھڑی کا استعمال کرتے ہوئے 

 وقت بتا رہے ہیں۔وقت کا حساب لگائیں یا گھر میں اس کے ساتھ مذاق کے طورپر کھیلیں جیسے آپ 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


 ]--  3 معاملہ --[
 (3 سبقسراغ ! ) 

 (3عنوان )سبق  1سراغ # 

 ڈیسیبل کا مسئلہبلند آواز کی 

 (3 سبقڈرامہ ) 2سراغ #  
پولیس: انسپکٹر آپ کے آنے کا شکریہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے 

 ہیں۔
 انسپکٹر: ضرور، کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے کیا دیکھنا ہے؟

 پولیس: کیا آپ یہ دیوار دیکھ رہے ہیں؟
 انسپکٹر: جی ہاں یہ بہت بڑی دیوار ہے۔ اس میں پورا گھر تعمیر ہوسکتا ہے۔ 

 پولیس: جی ہاں، اچھا میں چاہتا ہوں کہ آپ معلوم کریں کہ یہاں کیا ہوا ہے اور یہ کیسے ہوا ہے؟
 انسپکٹر: میں بھی چاہوں گا۔ دیوار کا ڈیزائن مضبوط ہے جیسے میں نے کئی دوسرے شہروں میں دیکھی ہیں۔

 پ نے کبھی اس جیسی ڈیزائن کی دیوار کو گرا ہوا دیکھا ہے؟آ پولیس: کیا 
 ۔تھالیکن وہ زلزلہ بھی بڑا زبردست  انسپکٹر: میں نے صرف ایک قسم کی دیوار کو زلزلے سے گرتے دیکھا ہے

 پولیس: جب یہ دیوار گری کوئی زلزلہ نہیں آیا تھا۔
دراڑیں اور خستگی کو دیکھ رہا ہوں کوئی بھی چیز نہیں جو اس کے قریب آئی میں صرف اس انسپکٹر: کسی زلزلے سے بھی، 

 ہو۔
 پولیس: یہی میں بھی سوچ رہا تھا۔

 انسپکٹر: کیا پوری دیواریں جنوب کی جانب گری ہیں یا صرف جنوب کی دیوار گری ہے؟
 پولیس: یہاں گھوم کر آئیں اور اسے خود دیکھیں۔

مغرب کی دیوار مغرب کی طرف گری ہے۔ کیا تمام دیواریں سیدھی باہر کی جانب گری ہیں یا  انسپکٹر: اوہ، یہ خالف توقع ہے۔
 کوئی اور طریقہ ہے اسے سمجھنے کا؟

 پولیس: بالکل باہر کی طرف، یہی صحیح ہے۔
 انسپکٹر: واہ۔ کیا کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوسکتی ہے؟

 پولیس: کچھ افواہیں ہیں لیکن کوئی گواہ نہیں ہے۔
 پکٹر: یہ اچھا بڑا شہر تھا اور اسے دیکھ کر لگتا ہے مالدار بھی تھا۔ کیسے ہوسکتا ہے کہ کوئی گواہ نہ ہو؟انس

 پولیس: وہ سب یہاں سے چلے گئے۔ کوئی شخص زندہ نہیں بچا اور سونا، چاندی یا کانسی کہیں بھی نظر نہیں آرہی ہے۔
 انسپکٹر: میں نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے۔

پولیس: اچھا، آپ کے وقت دینے کا شکریہ انسپکٹر۔ میں آپ کے کام پر آپ کو چھوڑ دوں گا۔ مجھے الزمی ہیڈ کوارٹر واپس جانا 
 پڑے گا۔

 انسپکٹر: جو کچھ مجھے مال ہے میں اس کی ایک کاپی آپ کو بھیج دوں گا۔
جارہا ہوں۔ ظاہری طور پر چھوٹی سی فوج ہے جو ہم آپ کا شکریہ۔ مجھے جلد دستیاب رہنا چاہئیے میں اے آئی پر بھیجا  پولیس:

 ہیں۔ ی  لگتا ہے کہ وہ دوبارہ کوشش کررہہے۔ ہم نے انہیں ایک بار شکست دی تھی لیکن  یش کررہپر حملہ کرنے کی کوش
کھڑکی اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہو۔ میں اس الل دھاگے کو دیکھنے کے لئے جارہا ہوں میں نے اسے انسپکٹر: ٹھیک ہے، 
 پر لٹکتے دیکھا ہے۔

  پولیس: بہت اچھا، آپ سے بعد میں بات ہوگی۔
 



 

 (3شے )سبق  3سراغ #  
 باجایا  بگل: اینٹ، کالس میں ساتھ الئیں

(3 سبقآثار قدیمہ ) 4سراغ #  

 
گیسل شیفٹ" -ایرنسٹ سیلن اور آثار قدیمہ سوسائٹی "ڈوئچے اورینٹ

کے کھنڈرات کے مقام کی کھدائی کی اور دیواروں  یریحونے قدیم 
 کے باہر کی جانب گرنے کے ثبوت دریافت کیے۔

 
 
 

(3جائے انجیل )سبق  5سراغ #  

 
ے کی اونچی آواز میں زوردار دھماکمیں فوج جو جیسے اس  بگلکے  سینگوںراز: دو 

 ۔استعمال ہوتے ہیں

 

 

 
 (3معاملہ حل!)سبق 

  (3انجیل کی کہانی )سبق 
 میں  یریحویشوع 

 6:27-5:13انجیل سے: یشوع 
ایا کہ وہ جیسے ہی یشوع اور اس کی فوج یریحوسے گذرے ایک فرشتہ یشوع کے پاس آیا اور اسے بت

۔ اگر یشوع خدا کی احکامات کی پیروی کرے تو یریحو کو سکوت ہوگا اور ہےیریحو اس کو دے رہا 
خدا کے لئے اس کی رضامندی حاصل کرسکے گا۔ یشوع نے خدا کی ہدایات کی پوری طرح  یشوع

کسی فوجی حملے سے مختلف تھے ۔ وہ اس نے پہلے کبھی کیے تھے حملے جو پیروی کی حاالنکہ 
ہوئے مقدس صندوق کے سامنے تھے اور ایک دن، یشوع کے پاس سات کاہن سینگوں کی بگل لئے 

یریحو کی دیواروں کے گرد ایک بار چکر لگایا۔ دوسرے دن انہوں نے پھر ایسا ہی کیا، یقین کرنے 
دنوں تک ایسا ہی کیا۔ پھر ساتویں دن انہوں نے  7مسلسل نے کے لئے کہ کوئی شور نہیں ہوا۔ انہوں 

نے سینگوں والے بگل بجائے جنگجو تمام شہر کے گرد سات بار چکر لگایا۔ جیسے ہی کاہنوں 
چیخنے لگے ایک جیت کا شور اور یریحو کی دیوار ٹھوکر سے نیچے آگری۔ سپاہی اس میں داخل 

ہوگئے اور شہر پر قبضہ کرلیا، تمام سونے، چاندی اور کانسی کو خدا کے خزانے کے لئے علیحدہ کیا۔ اس دن شہر میں ہر چیز 
ور اس کی فیملی کے۔ راہب نے یشوع اور اس کے سپاہیوں کی شہر کے حصول کے لئے مدد کی تھی راہب اکو تباہ کردیا سوائے 

  اس لئے اس کی فیملی کو چھوڑ دیا گیا۔
 



  (3نفاذ )سبق 
 میں اطاعت کروں گا کیوں کہ خدا کی ہدایات کام کرتی ہیں۔

  (3یاد کرنے کی آیت )سبق 
  ”سن کر اس کے فرمانبر دار ہو نے والے لوگ ہی خوشی سے معمور ہونگے۔ لوگ جنہوں نے خدا کی تعلیما ت“اس نے کہا، 

 ۔11:28لوقا 

  (3دیا جانے واال کام )سبق 
خدا ہمیں ہدایات دیتا ہے جو ہمیں لڑائی جیتنے میں بھی مدد دے گی۔ وہ کہتا ہے "اپنے والدین کی اطاعت کرو۔" اس ہفتے دھیان 

یں اور ان کی ہر بات کی اطاعت فوری بنا تاخیر کے کریں۔ حاالنکہ آپ دیکھیں گے کہ سے سنیں کہ آپ کے والدین کیا کہتے ہ
 بالکل یشوع کی طرح یہ آسان نہ ہوگا لیکن اس کی اہمیت ہے۔

  (3خدا کا ڈی این اے )سبق  
جو اس کی اطاعت ہے  خدا اپنے لوگوں کے لئے زبردست طریقے سے لڑتا 

  کرتے ہیں۔

 

 (3مزے کا وقت! )سبق  

 (3کھیل )سبق 
 گرم آلو

بچوں کو ایک دائرے میں کھڑا / بیٹھا دیں۔ وہ ایک ہلکی چیز آگے دینگے / پھینکے گے )ایک بڑے گروپ کے لئے آپ ایک سے 
 زائد چیزیں بھی استعمال کرسکتے ہیں۔ موسیقی رکنے پر وہ چیز جس کسی کے پاس بھی ہوگی وہ باہر ہوجائے گا۔

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

کیا ہیں جو آپ نے حال ہی میں دیکھی یا سنی ہیں؟  خطائیںکیا میں واقعی الجھ گیا ہوں؟ کچھ بڑے گناہ اور  ۔1
وہی بڑی خطائیں آپ اپنی زندگی میں کریں؟ جب یسوع مرے انہوں نے گناہ کے خالف کیا ہوگا اگر 

میں ہمیں تنبیہہ کی جارہی ہے کہ ہم اپنے  9-1:7فیصلے کے لئے خدا کی ضرورت کو مطمئن کیا، لوقا 
 راف کریں تاکہ ہمیں معافی مل سکے۔پائیں بلکہ ان کا اعتھگناہ نہ چ

 کب میں مالک بنو گا؟ خدا کیسے رہنماؤں کو بناتا ہے؟ ۔2
والدین سے لے کر اساتذہ اور تربیت جس میں آپ کے بچے کئی مالکوں کے بارے میں بات کرتے ہیں 

ہیں۔ مالک بننے کے لئے خدمت کے لئے جگہ تالش کریں اور یقین پر شامل پادریوں تک دینے والے اور 
 قائم رہیں۔

 ہمیں کیسے معلوم ہو کب جھوٹ بولنا ٹھیک ہے؟ کیا چھوٹے جھوٹ کی اہمیت نہیں لیکن بڑے کی ہے؟ ۔3
اپنے قبیلے والوں کے لئے بڑا تھا  ٹجھوخدا انہیں انعام دیتا ہے جو ایمان پر عمل کرتے ہیں۔ راہب کے معاملے میں، اس کا  

ایک بہت بڑا جھوٹ لیکن یہ اس کا خدا پر یقین کا پہال عمل تھا اور اس کے اپنے لوگوں میں اور مذہب میں واپس جانے کا۔ 
 گرد لوگوں کے لئے اور یہ کرڈالیں۔سب سے پیاری چیزتالش کریں پہلے خدا کے لئے پھر اپنے 

 (3ق طلباء صفحات کے جوابات )سب
 

 

 

 



 

 

  (3لوقاز کا تجربہ )سبق 
M  اورM’s کو بہائیں 

پانی اثر نہ کرنے والی پر  M’sکو پانی سے بھری سیدھی )زیادہ گہری نہیں( تھالی میں ڈالیں اور انتظار کریں۔  M’sاور  Mکچھ 
 دوات کے ساتھ کینڈی پر چھپا ہوا تھا جبکہ کینڈی کی تہہ پانی پر اثر کرنے والی تھی۔ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


 ]--  4 معاملہ --[

 (4 سبقسراغ ! ) 

  (4عنوان )سبق  1سراغ # 
 فضول خرچ کا مسئلہ

 (4)سبق ڈرامہ  2سراغ #  
پرائیوٹ تفتیش کار: اے جناب سؤر کسان کہاں ہیں آپ۔ آپ نے بالیا اور میں آگیا جیسے میرے کارڈ پر لکھا ہے۔ میں آپ کی کیا 

 خدمت کرسکتا ہوں۔
 سؤر کسان: میرا ایک مزدور کھو گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کھونے میں کچھ عجیب ہے۔

 کار: آخری بار جب آپ نے اسے دیکھا تو وہ کیسا لگ رہا تھا؟ پرائیوٹ تفتیش
 سؤر کسان: ٹوٹا ہوا اور کچھ بھوکا۔

 پرائیوٹ تفتیش کار: آپ کے پاس وہ کیا کرتا تھا؟
 سؤر کسان: وہ میرے سؤروں کو کھانا کھالتا تھا۔

 کھانا کھالتا تھا؟ ویوٹ تفتیش کار: وہ آپ کے سؤروں کپرائ
اہتا ہوں کہ وہ واپس آجائے وہ میرا اچھا مزدور تھا۔ اس نے کبھی بھی میرے سؤروں کا کھانا نہیں چرا یا سؤر کسان: جی، میں چ

 جیسے ماضی میں کچھ دوسرے مزدور کرتے تھے۔
پرائیوٹ تفتیش کار: آپ ایک کنجوس آدمی ہیں۔ اچھا، دیکھیں میرے پاس ایک اور تفتیش ہے جس پر میں کام کررہا ہوں اور میرے 

 وں۔سک تنا وقت نہ ہو گا کہ میں آپ کے مزدور کو ڈھونڈپاس ا
 سؤر کسان: آپ کی دوسری تفتیش کیا ہے؟

جو کچھ عرصے پہلے ہی کچھ پیسوں سے بھرے ہوئی  ہے پرائیوٹ تفتیش کار: حال ہی میں ایک پارٹی لڑکے کی گمشدگی 
 تھیلے لے کر قصبے میں آیا تھا۔

 سؤر کسان: کیا وہ امیر تھا؟
امیر ہے یا نہیں۔ اس نے یقیناً کچھ بڑی پارٹیوں میں بھی نہیں کہ اب  پتہپرائیوٹ تفتیش کار: وہ امیر تھا جب وہ یہاں آیا تھا۔ مجھے 

 لٹایا ہے۔
 گا اگر میں نے اسے دیکھا۔ں سؤر کسان: اچھا، میں اس پر نظر رکھوں گا اور آپ کو بتاؤ 

، آپ اس رئیس زادے پر نظر رکھیں گے؟ اچھا مذاق ہے! وہ کیوں کبھی آپ کے فارم پرائیوٹ تفتیش کار: یہاں سؤر فارم سے باہر
 پر آئے گا؟

 سؤر کسان: اچھا، مجھے پتہ نہیں۔ کیا آپ میرے سؤر کو کھانا کھالنے والے کو ڈھونڈ رہے ہیں؟
آپ کو بتاؤ گا۔ پرائیوٹ تفتیش کار: آپ کو بتایا تو ہے میں اس کی تالش کروں گا اور اگر مجھے اس بارے میں کچھ معلوم ہوا تو 

 ہی ہوتا ہے کہ انہیں کوئی دوسری نوکری مل جاتی ہے۔میں  اسے معامالت میں، ایسا 

 (4شے )سبق  3سراغ #  
 سکےکالس میں ساتھ الئیں : بھرا ہوا بٹوا اور 



(4آثار قدیمہ )سبق  4سراغ #  

 
فارم پر سؤروں کو کھالنا اکثر کمتر کام ہے بعض اوقات یہ بچے کرتے 

ہیں۔  ایک بچہ کھانے پکانے سے بچی کچی تمام چیزیں مٹی کے احاطے 

 میں ڈال رہا ہے۔ 

(4جائے انجیل )سبق  5سراغ #  

 
 کھانا رکھا جاتا تھا۔راز: سؤرخانے کی اندرونی باڑ حوض کے ساتھ جہاں 

 

 

 

 (4معاملہ حل! )سبق  

 (4انجیل کی کہانی )سبق   
 فضول خرچ بیٹا

 32-15:11انجیل سے: لوقا 
یسوع نے ایک شخص کے بارے میں کہانی سنائی جس کے دو بیٹے تھے۔ ایک دن چھوٹا بیٹا اپنے 
والد کے پاس گیا اور اپنی جائداد کا مطالبہ کیا۔ اس کے والد نے اسے وہ دے دی اور وہ نوجوان 

ے دوسرے شہر چال گیا اور جس پر اس نے چاہا خرچ کیا بشمول غیر اخالقی چیزوں پر بھی۔ تمام پیس
خرچ کرنے کے بعد اس کے پاس کھانے کے لئے بھی کچھ نہ بچا اسے نوکری کی ضرورت تھی۔ 

آخر کار کسی نے اسے سؤروں کو کھانا کھالنے کے لئے رکھا۔ یہ شخص اس نوکری سے نفرت کرتا 
۔ وہ بہت بھوکا تھا لیکن  وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہاں رہےتھا۔ سؤر گندے جانور تھے۔ بطور یہودی 

کسی نے اسے کھانے کو نہیں دیا۔ وہ سؤر کا کھانا کھانے کے لئے تیار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنے والد کے پاس واپس جانا 
۔ تو وہ گھر کی طرف چل دیا۔ اس کے والد نے اسے دور سے آتا دیکھا تو اپنے مالزموں ہےپڑے گا یا اسے بھوک سے مر جانا 

ی دعوت کا اہتمام کرو اور اپنے بیٹے کے گھر آنے پر خوشی مناؤں۔ جب اس کا چھوٹا بیٹا اس کہ بچھڑے کو کاٹو اور بڑسے کہا 
کے قریب آیا اس کے باپ نے اسے گلے سے لگایا، وہ روتے ہوئے اپنے والد سے معافی مانگنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط تھا۔ 

ے کے لئے کہا۔ اب اس کا فضول خرچ بیٹا گھر میں تھا اور زیورات اسے دین نپھر اس کے والد نے اسے شاہی کپڑے اور بہتری
اسے خوشی منانی تھی کیوں کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مر گیا ہے اور اب وہ واپس گھر آگیا تھا اور زندہ تھا۔ وہ کھو گیا تھا اور 

 اب مال ہے۔

  (4نفاذ )سبق  
 شہ خدا کی طرف واپس لوٹنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔یمیں ہم

  (4یاد کرنے کی آیت )سبق  
 15:2ب   "دیکھو یہ آ دمی گنہگاروں کو بالتا ہے اور انکے ساتھ کھانا کھا تا ہے۔" لوقا



  (4دیا جانے واال کام )سبق  
اگر آپ کسی کو نہیں جانتے ہیں تو آپ اپنے انجیل کے استاد کو پہلے۔ عرصے جو ایک بار چرچ گئے ہیں شاید بہت  طلباء ایسے 
اور احتیاط کریں کہ انہیں محسوس ہو کہ ان کے واپس   کہ طلباء کو کچھ مشورہ دیں۔ انہیں واپس چرچ آنے کی دعوت دیںکہیں 

 آنے پر گرم جوشی کا اظہار کیا جارہا ہے۔ 

  (4خدا کا ڈی این اے )سبق   
خدا خوشی میں دعوت کا انتظام کرتا ہے جب اس کا کوئی گمشدہ بچہ اس کے پاس 

 ہے۔واپس آتا 

 (4مزے کا وقت! )سبق   

  (4کھیل )سبق  
  خفیہ لفظ

مدمقابل ہیں وہ "خفیہ لفظ کا اندازہ " لگائیں گے۔ ان کے منہ دوسری میں رضاکار منتخب کریں کالس کے سامنے آئیں جو کھیل  2
کی طرف گھوم جائیں اور  طرف کرکے استاد خاموشی سے بقیہ کالس کو ایک کارڈ پر خفیہ لفظ دیکھائے گا۔ مدمقابل پھر طلباء

پھر وہ ایک طالب علم کو منتخب کریں گے جس نے لفظ کے بارے میں کچھ اشارہ دینے کے لئے اپنا ہاتھ کھڑا رکھا ہے۔ )لفظ 
بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ اشارہ بھی صرف ایک لفظ تک محدود ہونا چاہئیے(۔ خفیہ لفظ کا تصور: والد، پیسہ، جائداد، پارٹی، 

 ی، بچھڑا وغیرہسؤر، بھائ

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

میں سچے دوست کو کیسے پہچان سکتا ہوں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی آپ کا دوست تھا لیکن  ۔1
لئے آپ کے ساتھ وقت صرف  ےبعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ وہ صرف آپ سے کچھ حاصل کرنے ک

 کررہا تھا؟
جانے لگے تواس کے دوست کہیں کرنے جب آپ کے بھائی کے پیسے ختم ہوجائیں اور وہ فارم پر کام 

 18:24نظر نہیں آتے ہیں۔ امثال 
 جب میرے والدین انصاف نہ کریں تو کیا کیا جائے؟   ۔2 

 10دہ فرماتا ہے۔ جب میں اپنے والدین کو ان کی اطاعت کر کے احترام کرتا ہوں، خدا مجھ سے لمبی زندگی دینے کا وع
میں یسوع نے یہ اپنے  10:49۔ پھر لوقا کا حکم دیتا ہےاحترام  ے( میں خدا ہمیں اپنے والدین ک20 احکامات )خروج

 پیروکاروں کو کر کے دیکھایا۔
 کیا کروں اگر میرے والدین مجھے کچھ غلط کرنے کے لئے بولیں؟ ۔3

اوت کسی گناہ سے بھی بری جو والدین اپنے بچوں کو کرنے کا کہیں۔ ان سواالت کے لئے جوابات میں بغاوت کو دیکھیں۔ بغ
یقین کرنے کے لئے کہ ہم باغی نہیں ہیں الزمی اپنے دل کو اپنا بالکل غلط ہے۔ ایسا  بنانا  ہمیں انجیل کو دیکھنا چاہئیے یقینی 

ز کرنے کی درخواست کرنی چاہئیے کہ آزمانہ چاہئیے۔ لیکن اگر وہ حقیقت میں غلط ہیں تو ہمیں اپنے والدین سے صحیح چی
ان کے لئے فائدہ مند ہے۔ اگر وہ غلط کام کرنے پر بضد ہوں تو ہمیں پہلے خدا کی فرمانبرداری کرنی پڑے گی۔ یہی ہے  جو 

 میں کیا۔ 29-5:25جو رسولوں نے کتاب رسولوں میں 



  (4طلباء صفحات کے جوابات )سبق 
 

 

 

  (4لوکاز کا تجربہ )سبق 
 جیلی فش
لیٹر پانی ڈالیں۔ پانی میں کھانے کا نیال رنگ ڈالیں۔ سبزی کے شفاف پالسٹک کے تھیلے  1.5لٹر سوفٹ ڈرنک بوتل میں  2صاف 

انچ چوکور کاٹ کر ایک کھلونا جیلی فش بنائیں۔ جیلی فش کے سر کو دھاگے یا ربڑ بینڈ سے باندھ کر کچھ پالسٹک چوکور  6کو 
السٹک چوکور کو لکیروں میں کاٹ لیں جو دھاگے سے ملتی ہیں جس سے جیلی فش لٹکی ہوئی ہے۔ جیلی کا گھچا بنائیں۔ بقیہ پ

فش کو بوتل میں ڈالیں اور دھاگے کے سرے کو پکڑ کر رکھیں۔ جیلی فش کو تیرنے کی حرکت دینے کے لئے بوتل کو ادھر ادھر 
 حرکت دیں۔

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


 ]--  5 معاملہ --[
 (5 سبقسراغ ! ) 

  (5عنوان )سبق 1سراغ # 
 میدان میں غیر ملکی کا مسئلہ

 (5 ڈرامہ )سبق 2#  سراغ 
 کیس کارکن: ہیلو، میں آپ کے ہمسائے کو تالش کررہا ہوں کیا وہ یہیں کہیں ہے؟ 

 ہمسایہ: میں نے اسے ایک ہفتے سے نہیں دیکھا۔
کیس کارکن: اچھا، شکریہ۔ اگر آپ ان سے ملیں تو کیا آپ انہیں بتا سکتی ہیں کہ انہیں مجھ سے رابطہ کرنے 

 کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہیں؟کی ضرورت ہے اگر وہ 
 ہمسایہ: اب میں اس بارے میں سوچتی ہیں۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ اسے آپ کی خدمات کی ضرورت ہوگی۔

 کیس کارکن: ایسا کیوں ہے؟
آخری بار دیکھا تھا تو وہ بہترین کپڑے پہنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ اس کی دو بہوئیں بھی نے انہیں  ہمسایہ: ٹھیک، جب میں 

 عجیب حصہ یہ ہے کہ وہ قصبے سے باہر روتی ہوئی جارہی تھی اور گڈبائے کہتی جارہی تھی۔تھیں۔ 
 کیس کارکن: کیا یہ معمول کے مطابق نہیں تھا؟
 اپنے گھر کا دراوزہ بند کرنے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ہمسایہ: نہیں، حقیقت ایسی نہیں ہے، اس نے 

دیکھا کہ دروازہ ابھی تک کھال تھا۔ میں سمجھا تھا کہ ہوسکتا ہے کہ وہ صرف تھوڑی دیر نے کیس کارکن: یہ عجیب ہے۔ میں 
 کے لئے کہیں گئیں ہوں گی۔ کچھ اندازہ ہے وہ کہاں گئیں تھیں؟

 اسرائیل گئی ہوں۔وہ ہوسکتا ہے کہ خیال ہے را ہمسایہ: می
کیس کارکن: ٹھیک، ان کے لئے بہتر تھا کہ وہ کسی سوشل خدمات کے لئے موآب سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرتی اگر وہ 

 سے زیادہ زندگی اسرائیل میں گزارنے جارہی تھیں۔ %50اپنی 
 ہمسایہ: کیا کبھی انہوں نے فوائد کےلئے درخواست دی تھی؟

ایک رپورٹ تھی کہ انہوں نے ھے ان کی فالح و بہبود کا معائنہ کرنے کا کام دیا گیا ہے کیوں کہ کیس کارکن: کبھی نہیں، مج
 خود کو "غصیلہ" کہلوانا شروع کردیا تھا۔

 ہمسایہ: سچی بات تو یہ ہے، ایک ہفتے میں نہ تو میں نے اسے دیکھا ہے نہ ہی اس کی ایک بہو کو۔
 کہتی ہیں؟ شاید وہ میری مدد کرسکتی ہوں۔ کیس کارکن: دوسری بہو کے بارے میں آپ کیا

 ، میرے خیال میں اس کا نام تھا، میں سمجھتی ہوں وہ اپنے والدین کے گھر واپس چلی گئی تھی۔عرفہہمسایہ: 
 کیس کارکن: کیا آپ صحیح سمت میں کچھ بتا سکتی ہیں؟

 ھیں۔ہمسایہ: یقیناً دو بالک آگے جائیں، دائیں مڑیں اور پھر پیچھے گھر کا پوچ
 بتایا، صحیح؟ آپ کے وقت دینے کا شکریہ۔ عرفہکیس کارکن: آپ نے اس کا نام 



 (5شے )سبق  3سراغ #  
 چلنے میں سہارے کی چھڑی یا خالی ریپر: جوتے، کالس میں ساتھ الئیں

(4آثار قدیمہ )سبق  4سراغ #  

 
یہ سڑک جو جنوبی موآب سے اسرائیل اور بیت اللحم کو جاتی ہے۔ یہ 

نے سفر جاری رکھا  روتممکن ہے کہ وہاں سے عرفہ واپس آئی ہو اور 

 ہو۔

(4جائے انجیل )سبق  5سراغ #  

 
راز: ایک سڑک پہاڑی خطے میں۔ سڑک پر اشارہ ہے جو موآب سے یروشلم کی 

 سڑک پر پایا جاسکتا ہے۔

 

 
 (5حل! )سبق معاملہ 

  (5انجیل کہانی )سبق  
 ت اور نعومیور

 3-1: روت  انجیل سے
نعومی اور اس کا شوہر الیملک اور ان کے دوبیٹے قحط سالی سے بچنے کی کوشش میں بیت اللحم 

نعومی کے ساتھ اس کے دو بیٹوں کو سے موآب چلے گئے تھے۔ کچھ عرصے بعد الیملک مرگیا اور 
چھوڑ گیا تھا۔ دونوں بیٹوں نے موآب عورتوں سے شادی کرلی اور دس سال بعد دونوں بیٹے مر گئے۔ 

نعومی نے سنا کہ خدا کے بیت  اور عرفہ کے ساتھ ۔ روتنعومی اکیلی رہ گئی تھی اپنی دو بہوؤں 
تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس اپنے آبائی  اللحم پر اچھی فصل کے ساتھ برکتیں نازل فرمائیں ہیں

گھر واپس جائے گی۔ ان تینوں خواتین نے اپنی متعلقہ چیزی باندھیں اور سفر شروع کردیا۔ جیسے ہی 
ں کو اپنی فیملیوں کے ونروت اور عرفہ دووہ موآب کے کنارے پر پہنچے۔ نعومی رک گئی۔ اس نے 

سے بہتر دیکھ بھال کرسکتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ  پاس گھر جانے کو کہا کیوں کہ وہ ان کی اس
صرف ایک بوڑھی بیوہ ہے۔ اس کے اور بیٹے نہیں تھے کہ ان سے ان کی شادی کردیتی اور ان کا 

دونوں خواتین رونے لگیں اور کہا کہ وہ نعومی کے ساتھ رہیں گی۔ آخر کار اس نے عرفہ کو مستقبل اس کے ساتھ غیر یقینی تھا۔ 
ت نے کہا کہ وہ نعومی کے ساتھ رہے گی۔ اس نے کہا کہ جہاں نعومی جائے گی وہی وہ ونے کے لئے منایا لیکن رواپس جا

جائے گی، نعومی کے لوگ ہی اس کے لوگ ہوں گے اور نعومی کا خدا ہی اس کا خدا ہوگا اور جہاں نعومی دفن ہوگی وہ بھی 
نہیں ان کو علیحدہ کے کوئی ا کہ سوائے موت وہی دفن ہوگی۔ نعومی کے ساتھ رہنے کا اس کا ارادہ اتنا پکا تھا کہ اس نے کہ

ت اپنی ساس کے ساتھ ٹھہر گئی اور وہمیشہ اس کے ساتھ سختی سے معاملہ کرنا چاہئیے۔ رکو توخدا کرسکتا  اگر میں چھوڑ دوں 
یسوع خدا نے اس کی زندگی پر برکتیں نازل فرمائیں، اسے زبردست شوہر دیا، اس کی ضرورت کی ہر چیز مہیا کی اور اسے 

 کے نسب میں شامل کیا۔

  ( 5نفاذ )سبق 
 خدا برے حاالت میں اچھی چیزیں پیدا کرسکتا ہے۔



 (5یاد کرنے کی آیت )سبق  
م کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لئے بھال پید ا کرتی ہیں یعنی ان کے لئے جو خدا کے ہ"

 8:28" رومیوں  مقصد کے مطا بق بال ئے گئے۔

  (5دیاجانے واال کام )سبق  
ان کا ساتھ دینے کے لئے ضروری ہے کہ آپ  میں آپ کسی کو جانتے ہیں اس سے اپنی دوستی کی گہرائی ناپیں۔ مشکل حاالت 

یا ان کی مدد کریں۔ مثال کے طور پر، آپ ٹیسٹ کے لئے پڑھائی میں ان کی مدد کرسکتے ہیں، ضروری کام فوری ختم کریں 
ت کی وکھیل کی مشق کرائیں )بیس بال کا کیچ پکڑنا، فٹ بال پر پاؤں کا کام، اکثر اوقات باسکٹ بال جو نیٹ پر مارنا وغیرہ( ر
 طرح، جب وہ کہیں بھی، "نہیں، میں اکیال کرسکتا ہوں" ان کا ساتھ دیں، ایک اچھے دوست بنیں اور ان کی مدد کریں۔

  (5خدا کا ڈی این اے )سبق . 
ا لوگوں کو انتخاب کرنے کی اجازت دیتا ہے جہاں وہ جائیں اور جس کی خد

 وہ پیروی کریں۔

 

 (5مزے کا وقت )سبق   

 (5کھیل )سبق  
 آپ کیا الئیں گے؟ )یادداشت کا کھیل(

ہے، ")طالب علم کا  طلباء ایک دائرہ بنائیں۔ پہال کہے، "میں رت کے ساتھ جاتا ہوں اور میں التا ہوں ۔ ۔ ۔ ۔ " اگال طالب علم کہتا
نام مثالً سیموئیل ہے( اور التا ہوں ۔ ۔ ۔ )فہرست بنائیں اس نے کیا کہا( اور میں التا ہوں۔ ۔ ۔" تیسرا طالب علم تسلسل کو جاری 

ت کے ساتھ جاتی اور التی ہے۔ ۔ ۔، اور میں التا وت کے ساتھ جاتا ہے اور التا ہے ۔ ۔ ۔ ، ماریہ رورکھتے ہوئے، "سیموئیل ر
التی ہوں۔ ۔ ۔" کھیل جب تک جاری رہے گیا جب تک کہ کوئی فہرست کو یاد نہیں رکھتا اور اسے الزمی "واپس موآب جانا ہوگا" /

 اور وہ دائرے کے آخر میں بعد میں دوبارہ کوشش کرنے کے لئے جائے گا۔

  (5بحث )سبق 
 )بڑی عمر کے طلباء کے لئے(
بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ کس طرح لوگوں کو پریشانیوں سے کیا ہوتا ہے جب آپ پریشانیوں سے  ۔1

 بچنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟
جب الیملک اور نعومی موآب گئے، وہ کچھ پریشانیوں سے بچ کر بھاگے تھے لیکن وہ دوسرے مسائل میں 

گھر جانے ت اور عرفہ کو اسے اوراسکے مسائل کو چھوڑ کروآگئے۔ موآب کی سرحد پر، نعومی نے ر
کی دعوت دی۔ اس کہانی میں لوگوں کے لئے برکت یہ تھی کہ انہی مسائل کا مقابلہ کرنا تھا اور بھروسہ 

 رکھنا تھا۔ اکثر لوگ جب اپنی پریشانیوں سے بچ کر بھاگتے ہیں وہ بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔
 مرد/عورت کے تعلقات کے لئے خدا کا کیا منصوبہ ہے؟ ۔2

دا کا منصوبہ ہے کہ انتظار کریں اور خدا پر بھروسہ رکھیں جب تک کہ وہ ہمیں ہماری بیوی/شوہر نہ دے ہمارے لئے خ 
  دے۔ پھر ہمیں ان کا ہمیشہ پوری زندگی بھروسہ رکھنا چاہئیے۔ خدا کا پہال پیار ہم ہیں خالص اور بال شرط پیار۔ )زبور

ادی ۔ جب ہم ش2-5:1، افسیوں 4:19یوحنا  1د کو وقف کرکے۔ ۔ پھر ہم پیار اسے واپس کرتے ہیں اس کے لئے خو(36:5-9
کرتے ہیں، ہم اپنے شریک حیات کے لئے پیش ہوتے ہیں اور پیار کرتے ہیں جیسے یسوع کے چرچ سے پیار کی مثال۔ 

 33-5:21افسیوں 
 کس طرح میرا یقین میرے دوست کے لئے مجھے منفرد بناتا ہے؟ ۔3

، 2:5میں )مرقس  9:2درج ذیل کہانیوں میں، کافی ثبوت ہیں کہ خدا دوستوں اور فیملی کے بھروسے کا احترام کرے گا۔ متی 
میں دوہرایا( ہے۔ کچھ دوست یسوع کے پاس ایک مفلوج شخص کو الئے۔ جب یسوع نے ان کے یقین کو دیکھا، تو  5:20لوقا 

۔ 1:16ت نے اپنا ایمان نعومی کے خدا پر رکھا تھا رت ورست ہوگیا تھا۔ راس نے مفلوج شخص کو معاف کردیا اور وہ تند
اسی وقت شاگردوں میں سے ایک گم ہوگیا تھا، یسوع کے یقین یا فضیلت کی وجہ سے یہوداہ محفوظ نہ رہا تھا۔ یہ ہمارے 

کے لئے اور خدا کو اپنے  لئے چھوڑ دیا ہے کہ اپنے دوستوں کے گروپ میں خدا کے نمائندے بنیں۔ اپنے دوستوں کو خدا
 دوستوں کے پاس النے کے لئے ہر موقع سے فائدہ اٹھائیں۔



 (5طلباء کے صفحات کے جوابات )سبق 
 

 

 

 

 (5لوکاز کے تجربات )سبق  
 بٹی ہوئی نظر

ٹیڑھی  ایک جار کو پانی سے بھریں۔ ایک زاویے سے پینے کی نلکی )سٹرا( کو پانی میں ڈالیں۔ اوپر سے، یہ نلکی آپ کو
دیکھائی دے گی۔ یہ اس لئے کیوں کہ روشنی پانی میں ہوا کے مقابلے میں مختلف رفتار سے سفر کرتی ہے اور روشنی مختلف 

 طریقے سے مڑتی ہے۔ یہ مثال ہے کہ کیسے کچھ چیزیں مختلف حاالت میں مختلف نظر آتی ہیں۔
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


 ]--  6 معاملہ --[
 (6 سبقسراغ ! ) 

  (6عنوان )سبق 1سراغ # 
 مشہور کزن کا مسئلہ۔

 (6ڈرامہ )سبق  2سراغ #  
 ہے، وہ الزمی اس میں ہونا چاہئیے۔: اوہ، یہاں لوگوں کا ہجوم 1بھیڑ آدمی نمبر 

ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں  سکتیسنی جاواپسی کے راستے تک بھی : اس کی آواز یہاں 2بھیڑ آدمی نمبر  
 کچھ دور کھڑے ہونا ہوگا اور سننا ہوگا۔

توار کو : یسعیاہ، یہ ایک اچھی جگہ ہے۔ میں حیران ہوں کہ اگر وہ جانتا ہے کہ پچھلے ا1بھیڑ آدمی نمبر 
 یسعیاہ کا خطبہ سننے کے لئے بہت سے لوگ چرچوں میں تھے۔

 : وہ ایک اچھا مبلغ ہے۔ اسے اچھی ذمہ داری کا احساس ہے۔ 2بھیڑ آدمی نمبر 
ے اور زیادہ جواب دے سکے ایک بڑا مجمع اکٹھا کرسک وہ : آپ جانتے ہیں ممکن ہے کہ 1بھیڑ آدمی نمبر 

ے۔ اگر یہ اسی طرح کا لباس پہنتا رہا تو کبھی بڑے چرچوں میں تبلیغ اگر مجھے سے زیادہ اچھے کپڑے پہن
 نہیں کرے گا۔ 
: جی ہاں، آپ صحیح کہتے ہیں! اس کے کپڑوں کو دیکھیں، تمام خراب اور پھٹے پرانے۔ اور اس کے بال، وہ 2بھیڑ آدمی نمبر 

 کوئی بالوں کی چیز استعمال کرسکتا ہے اور اچھی طرح کٹواسکتا ہے۔
: ہوسکتا ہے اس قربان گاہ کے بالوے کے ساتھ اس کے کرنے کے بعد میں اسے کچھ اشارے دے سکتا ہوں۔ 1آدمی نمبر بھیڑ 

 میں اسے اس طرح ہجوم سے بات چیت کرنے کے بارے میں تھوڑا کچھ سیکھا سکتا ہوں۔
 ہے۔: )لوگوں پر نظر ڈالتے ہوئے( اچھا، اس کے پاس یہاں اچھا خاصا ہجوم 2 بھیڑ آدمی نمبر
۔ یہ اچھا بھی ہے بعد : یہ آدمی یہاں پورا ہوجائے گا، میں نے اسے مہینوں سے خدمات انجام دیتے نہیں دیکھا1 بھیڑ آدمی نمبر

 میں اس نے جو کیا، اسے کسی چرچ کے دروازے کو ناخوش کرکے شرم آنی چاہئیے۔ 
وہ اتنی جھوٹی محبت ہے۔ اسے  وہ یہاں کیا کررہی ہے؟: )ایک طرف چلنا شروع کرتا ہے( میں اسے جانتا ہوں، 2بھیڑ آدمی نمبر 

 ضرورت ہے کہ وہ اس شخص کو سنے۔
قدر کررہے کی : اوہ، وہاں میرے چرچ کے گروپ کے کچھ لوگ ہیں۔ میں حیران ہوں کہ وہ بھی یہاں اس آدمی 1بھیڑ آدمی نمبر 

 ہیں۔ اوہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا، وہ کیوں قریب تر ہوتے جارہے ہیں؟
آپ اس کمتر آدمی : وہ جواب دینے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں! اے رکو! ہم اس میں آپ کی مدد کرسکتے ہیں، 2ھیڑ آدمی نمبر ب

میں تو صرف ہوا میں اس گھاس کو جھولتے ہوئے دیکھ رہا ہوں گا اور کی طرف نہ جائیں۔ اوپس، سب کی نظریں ہم پر ہیں۔ 
 ظاہر کروں گا کہ میں یہاں نہیں ہوں۔

: اوہ نہیں وہ یہی آرہا ہے۔ میں انتظار کررہا تھا جب تک کہ وہ اس سے اسے پڑھانے کے بارے میں بات نہ 1ڑ آدمی نمبر بھی
 کرلے لیکن میں اب سمجھتا ہوں یہ اتنا اچھا وقت ہے جتنا ہوسکتا ہے۔ 

 )بات کرنے کے لئے انتظار کرتے ہیں(
وں! اس کی جرآت کیسے ہوئی ہمیں سانپ کے بچے بولنے کی؟ اس : )اچانک غصے میں آکر( سانپ کے بچ2بھیڑ آدمی نمبر 

شخص کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں یہاں توبہ کرنے نہیں آیا ہوں۔ مجھے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غضب آنے سے میں 
ص ہوں؟ میں ابراہم کا شخ کیوں بھاگو؟ خدا کا دن گنہگاروں کے لئے ہے۔ ایسا لباس پہنا ہے کیا وہ دیکھ نہیں سکتا کہ میں صحیح

 بیٹا ہوں؛ وہ مجھ سے اس طرح بات نہیں کرسکتا ہے! کون ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ ہے؟



 (6شے )سبق   3سراغ #  
 : شہدکالس میں ساتھ الئیں

(6آثار قدیمہ )سبق  4سراغ #  

 
نے یسوع کو  بپتسمہ دینے والےیہ دریائے اردن ہے جہاں قریب ہی یوحنا 

 ۔دیبپتسما 

(6جائے انجیل )سبق 5سراغ #  

 
 ۔ڈی اور جنگلی شہد کے ساتھ شہد کا چھتاٹراز: 

 

 
 (6  سبقمعاملہ حل! )

  (6انجیل کہانی )سبق  
  بپتسمہ دینے واالیوحنا 

 8-1:1، مرقس 6-3:1: متی  انجیل سے
منادی کررہا تھا اور گناہوں سے توبہ کے بارے میں یوحنا بپتسمہ دینے واال یہوداہ کے صحرا میں 

ڈی اور جنگلی شہد کھاتا تھا۔ اس کے کپڑے اونٹ کے بال ٹکہہ رہا تھا۔ وہ صحرا میں رہتا تھا اور 
وہ تمام دوسرے لوگوں سے کافی مختلف کے بنے تھے اور وہ سفید چمڑے کی بیلٹ باندھتا تھا۔ 

پیغام بھی بہت مختلف تھا۔ لمبے عرصے سے لوگ قانون کے  دیکھائی اور سنائی دیتا تھا اور اس کا
مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ بہت سے قوانین تھے کہ جن پر وہ تمام ابھی تک عمل نہیں کرتے 

تھے۔ یوحنا بپتسمہ دینے واال  لوگوں کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لئے کہہ رہا تھا۔ وہ ان سے 
اس سے بہت زیادہ طاقتور تھا۔ وہ انہیں پانی میں بپتسمہ دے سکتا تھا کہتا تھا کہ کوئی آرہا تھا جو 

لیکن ایک جو آرہا تھا وہ انہیں مقدس روح میں بپتسمہ دے گا۔ وہ یسوع کے بارے میں بات کرتا تھا۔ 
اس کا ایسا اثر ہوا کہ یہوداہ اور یروشلم کے پورے ملک سے لوگ اسے سننے کے لئے اور بپتسمہ 

 ہر نکل آئے۔ لینے کے لئے با
 

  (6نفاذ )سبق  
 خدا مجھ سے ہر ایک سے مختلف بننے کے لئے کہتا ہے۔



  (6یاد کرنے کی آیت )سبق  
 12:2" رومیوں اس دنیا کے لوگوں کی مانند تم خود کو نہ بدلو۔ بلکہ اپنے آپ کو دماغ کی تجدید کے مطابق بدل ڈالو"

 ( 6دیا جانے واال کام )سبق  
خدا آپ سے کہہ سکتا ہے کہ اپنی عمر کے دوسرے لوگوں سے مختلف بنو۔ شاید آپ کو وہ فلمیں دیکھنے نہ دی جائے جو 

دئیے جائیں۔ آپ کا کام دوسرے دوست دیکھتے ہیں یا ٹی وی کے شوز دیکھنے یا ان جیسی موسیقی  یا ان جیسے کپڑے پہننے نہ 
کے لئے کہنے پر اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ شاید آپ کسی کو جانتے شکایت کرنے سے رکنا اور آپ کو مختلف بنانے 

ہوں جس کے والدین نے انہیں مختلف بننے کے لئے کہا ہو، اپنے والدین کی پیروی کرنے پر ان کا احترام کریں اور ان کے لئے 
 کھڑے ہوجائیں جب دوسرے ان کے مختلف ہونے پر ان کا مذاق اڑاتے ہوں۔

 

  (6ڈی این اے )سبق  خدا کا 
خدا چاہتا ہے کہ لوگ اپنی ضرورت کو دیکھیں اور توبہ کریں اس سے پہلے کہ 

 وہ یسوع کو بطور اپنے بیٹے ظاہر کرے۔

 

 (6مزے کا وقت )سبق   

 (6کھیل )سبق  
 دور رہیں۔

دائرے کے بیچ میں کھڑا کریں۔ کے ایک چھوٹے گروپ کو منتخب کرکے بچوں کو دائرے میں کھڑا کریں۔ ایک بچے کو یا بچوں 
بچھے دائرے میں کھڑے دوسرے بچے کو گیند پھینکیں اور بیچ میں کھڑے بچہ / بچے درمیان میں گیند میں مداخلت کرتے ہیں۔ 
اگر دائرے کے درمیان میں کوئی بچہ گیند حاصل کرلیتا ہے تو گیند پھینکنے والے کی جگہ پر جائے گا اور وہ درمیان میں آگئے 

 گا۔

 (6بحث  )سبق 
 (بڑی عمر کے طلباء کے لئے)
کیا میں پہلے سے ہی گناہ گار ہوں؟ میری روزآنہ معمول کی سرگرمیاں ہوسکتا ہے گناہ سمجھی جاتی  ۔ 1

 ہوں؟
گناہ کے تین درجے ہیں۔ پہال، کچھ گناہ ہوتے ہیں جنہیں میں فوراً پہچان جاتا ہوں اور بچتا ہوں )قتل، لعنت  

انہیں مالمت(۔ پھر،جسے میں جانتا ہوں گناہ ہے اور انہیں پھر بھی کرتا ہوں چاہے میں اس کی وجہ بتاؤ، 
ھر وہ گناہ ہیں جو میں کرتا ہوں کہ ۔ پنظر انداز کردوں یا انہیں چھپادوں )جھوٹ بول کر، دھوکے سے(

جنہیں میں گناہ کے طور پر نہیں جانتا )سبت کے لئے جو سرگرمی تھی وہ کتنی بڑی تھی؟ والدین سے 
 ,6-1:5ہیں۔ )لوقا  ناراض ہونا کیا نافرمانی نہیں ہے؟( ہر قسم کے گناہ کی مثالوں پر بات کریں۔ تمام گناہ 

 (16-4:14، عبرانیوں 4-6:1، رومیوں 11-5:6 ، رومیوں13,23-3:10، رومیوں 18-20
 کیا کچھ واقعی گنا ہ ہیں اگر آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ گناہ ہیں؟ ۔2

اگر آپ واقعی اسے مانتے ہیں توآپ اسے جانتے ہوں گے۔ ہمارے بہت سے دوست ہیں جو عیسائی نہیں ہیں اور خدا پر یقین 
نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جو وہ کررہے ہیں سمجھتے ہیں کیوں کہ خدا نے اپنا قانون ان کے دلوں 

رکھتے ہیں تو ہمارا مقصد بھی ضمیر مسیح پر ایمان ت کے لئے جب ہم اپنی نجا( مزید یہ کہ 2:15پر لکھ دیا ہے۔ )رومیوں 
، یوحنا 24-15:22، یوحنا 24:12، امثال 19-3:1کو پھر نیا کرنا ہوتا ہے جس کی رہنمائی مقدس روح کرتی ہے۔ پیدائش 

 4:17، یعقوب 16:5-15
 ے ہیں؟کچھ کہتے ہیں کہ کچھ معامالت میں بہترین بنیں، آپ کیا سمجھت ۔3

وقت تھا، ان کا رتبہ کم ہوگیا جیسے ہی یسوع مسیح کا وہ ایک یوحنا بپتسمہ دینے واال ایک زمانے کے لئے بہترین تھا لیکن  
ان منتقلیوں کے ہونے میں ( اس منتقلی کو یوحنا کے شاگردوں کے لئے برداشت کرنا مشکل تھا۔ 3:33رتبہ بڑھا۔ )یوحنا 

میں بات کریں۔ ان منتقلیوں کو حل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ خدا آپ کو کیسی مشکالت ہوتی ہے اس بارے 
کیا بنانا چاہتا ہے بجائے حیثیت یا اوقات پر توجہ دیں۔ اگر ہمارا بھروسہ ہے وہ ہونے کے لئے جو خدا ہمیں بننے کےلئے 



-3:12فلپیوں  ,13-16:1سیموئیل  1ت ہو۔ )کہہ رہا ہے وہ یقینی بنائے گا کہ اس کے منصوبے کے لئے آپ کے پاس حیثی
 (11، عبرانیوں 12-4:6، تیمتھیس 14

  (6طلباء صفحات کے جوابات )سبق 
 

 

 

 

 (6لوکاز کا تجربہ )سبق 
 ہاتھی کے ٹوتھ پیسٹ

دلچسپی شامل کرنے کے لئے کچھ رنگ لیٹر کی صاف بوتل استعمال کریں اور اس میں ایک کپ ہائیڈروجن پراوکسائیڈ ڈالیں۔  2
کے لئے اسے ہالئیں۔ مالنے کچھ برتن دھونے کا لیکوڈ )مائع( ڈالیں۔ مرکب کے لئے گرم پانی میں خمیر شامل کریں اور ڈالیں۔ 

ٹوتھ ایک ردعمل شروع ہوتا ہے اور بوتل سے مرکب باہر آجائے گا ہاتھی کے دانتوں کی ایک یا دو دن کی صفائی کے لئے اتنا 
 پیسٹ کافی ہے۔

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


 ]--  7 معاملہ --[
 (7 سبقسراغ ! ) 

 (7عنوان )سبق  1سراغ  #  
 مسافر کا مسئلہپریشان 

 (7ڈرامہ )سبق  2سراغ #  
 ؟بہت گیال ہوا کوئی شخص دیکھا ہے ایتھوپیائی: معافی چاہتا ہوں آفیسر، کیا آپ نے اتنا لمبا اور 

 آفیسر: وہ ابھی ایک منٹ پہلے ہی تو آپ کے ساتھ تھا؟
پڑھنے میں میری مدد ایتھوپیائی: جی ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ اس یسعیاہ کی لپٹی ہوئی تحریر 

 کررہا تھا اور مجھے مزید مدد کی ضرورت ہے۔
 آفیسر: اچھا، آپ نے اسے آخری بار کب دیکھا تھا؟

ایتھوپیائی: ہم وہاں پانی میں تھے اور وہ مجھے بپتسمہ دے رہا تھا۔ جب میں پانی سے باہر آیا وہ جاچکا 
 تھا۔

 ں۔آفیسر: اچھا، آپ مجھے تعلیم یافتہ آدمی نظر آتے ہی
 ایتھوپیائی: جی ہاں، میں عزت مآب ملکہ ایتھوپیا کا چیف فنانس آفیسر ہوں۔

 آفیسر: اچھا جناب کیا وہاں کسی اور کے پانی سے نکلنے کے بھی پیروں کے نشان تھے؟
 ایتھوپیائی: نہیں، وہاں نہیں تھے۔

 آفیسر: کیا آپ نے کناروں اور اس پانی میں دیکھا؟
میں زیادہ دور نہیں دیکھ سکتا تھا کیوں میں پانی کے اندر صرف چند سیکنڈوں کے لئے تھا۔ وہ ایتھوپیائی: بس تھوڑی دیر۔ 

 کتنا دور جاسکتا ہے؟
ے پر الجھے ہوئے ہیں لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں مسکرارہے آفیسر: میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس کے کہیں جان

 ہیں۔
میں نے بھی ایک نئی آزادی مگر اہر آیا تو حاالنکہ وہ شخص تو جا چکا تھا ایتھوپیائی: کیوں کہ جب میں پانی سے ب

 محسوس کی جو پہلے کبھی نہیں کی تھی۔
 آفیسر: مجھے اس کی وضاحت کریں۔

ایتھوپیائی: ٹھیک، ہم نے یسعیاہ سے پڑھا تھا اور اس نے مجھے دیکھایا کہ کیسے یسوع مسیح نے اپنی پیشن گوئیوں کو 
پورا کیا اور میرے لئے کامل قربان ہوئے تا کہ میں مزید اپنے گناہوں کا غالم نہ بنوں۔ تو ان سے پلٹ کر میں نے اپنے 

محسوس پتسمہ دی۔ اب میں ببہ دیکھانے کے لئے مجھے پانی کے اندر گناہوں سے توبہ کی اور اس شخص نے میری تو
کرتا ہوں جیسے میں اندر باہر سے دھل کر صاف ہوچکا ہوں۔ میں ایک نیا آدمی ہوں ایک نئی زندگی کے ساتھ۔  میں اپنے 

 گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا۔ 
 آفیسر: لپٹی ہوئی تحریر کیا تھی؟

 ۔53ایتھوپیائی: یسعیاہ 
 آفیسر: میں بھی اسے پڑھنا چاہتا ہوں۔

 ایتھوپیائی: ٹھیک، میرے لئے بہتر ہے کہ میں جاؤں، آفیسر آپ کا شکریہ۔
 آفیسر: اس شخص کے بارے میں کیا؟

 ایتھوپیائی: مجھے یقین ہے کہ وہ آزموس کی طرح کہیں ملے گا۔ آپ سے بعد میں ملتے ہیں!



 (7)سبق  شے   3سراغ #  
 : نقشہ، کتاب یا لپٹی ہوئی تحریرالئیںکالس میں ساتھ 

 (7  سبقآثار قدیمہ ) 4سراغ  #  
فنکار ریمبرانڈٹ وان رجن نے بنائی  میں جرمن  1626پٹزم آف دی یونک" پینٹنگ "دی ب

اس میں فلپ دی ایونجلسٹ سے کیتھرائن کنوینٹ کی ملکیت ہے۔  1976ہے جو یوٹرکٹ میں 

کی طرف جاتے ہوئی سڑک پر بپتسمہ دیتے دیکھا ہ غزکو ایتھوپین ہیجڑوں کو یروشلم سے 

 گیا ہے۔

 

(7جائے انجیل )سبق   5سراغ  #  

 
صحیفے پڑھنے کے لئے لپٹی ہوئی تحریر  راز: ایک خالی ُرتھ کے ساتھ

 اس کے عالوہ پانی بھی ہے جو بپتسمہ دینے کے لئے استعمال ہوسکتا ہے۔ 

 

 

 
 (7)سبق  معاملہ حل!

  (7 انجیل کہانی )سبق
 فلپ اور ایتھوپیائی

 40-8:26: رسولوں  انجیل سے
اور خداوند کے فرشتے نے فلپ کو پیدل چلنے کے لئے کہا تو اس نے اطاعت کی۔ جیسے وہ اس کے 

یہ آدمی ایتھوپیا کی ملکہ کی ایتھوپیائی دولت ساتھ چل رہا ہو اس نے ایک شخص کو ُرتھ میں دیکھا۔ 
کو سنبھالنے واال تھا۔ اس کی ملکہ کے دربار میں بہت اہم حیثیت تھی۔ وہ یروشلم سے صرف وہاں 
خداوند کی عبادت کرنے کے لئے آیا تھا۔ اس نے سفر کے دوران وقفہ لیا اور وہ اپنی ُرتھ کے اندر 

کے قریب گیا تو اس نے اس شخص کو یسعیاہ کی کتاب سے  جیسے ہی فلپ ُرتھانجیل پڑھ رہا تھا۔ 
فلپ نے آدمی سے پوچھا کہ کیا جو وہ پڑھ رہا ہے اسے سمجھتا ہے۔ ایتھوپیائی نے پڑھتے ہوئے سنا۔ 

اس گہا نہیں۔ فلپ اس شخص کو یسوع کے بارے میں تمام بتانے کا موقع ہاتھ آنے پر خوش ہوگیا تھا 
جاتے۔ ایتھوپیائی یسوع کے بارے میں سب سننے کے بعد ان پر ایمان  وہ ُرتھ میں سفر کرتےکےساتھ 

لے آیا، تو جب وہ کچھ پانی کے پاس پہنچے تو ایتھوپیائی نے کہا، "مجھے کیوں بپتسمہ نہیں لینی 
وراً دور خدا نے فلپ کو فچاہئیے؟" فلپ نے ُرتھ سے باہر چھالنگ لگائی اور اسے بپتسمہ دی۔ جیسے ہی وہ پانی سے باہر آئے، 

کی تبلیغ جاری  خوشخبریلینے چال گیا۔ پھر فلپ دوسرے شہر میں نمودار ہوا جہاں اس نے  ی کردیا۔ ایتھوپیائی خداوند میں خوش
 رکھی۔ 

 (7نفاذ )سبق 
 میں یسوع کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لئے موقع کی تالش میں رہوں گا۔



 (7یاد کرنے کی آیت )سبق 
زیادہ محبت کر تے ہیں اس لئے خدا سے ملی ہو ئی خوشخبری کو ہی نہیں بلکہ خود اپنی جان کو بھی ہم تم سے سب سے  "

 2:8تھسلنیکیوں الف 1"  تمہارے ساتھ بانٹ لینا چاہتے ہیں۔۔

 (7دیا جانے واال کام )سبق 
کریں۔ کچھ بڑے ٹرائیگر یسوع کے بارے میں اپنے گرد لوگوں کے ساتھ بات چیت شروع کرنے کے لئے ٹرائیگر کا استعمال 

)شروع کرنے والے( عیسائی موسیقی بجاتے ہیں تاکہ دوسرے اسے سن سکتے ہیں، انجیل ہاتھ میں لئے، اسے عوامی مقامات میں 
 جاتے ہیں۔ئے پڑھتے ہیں اور گواہیاں بانٹنے کے راستے دیکھا 

  (7خدا کا ڈی این اے )سبق 

بتانے کے لئے اور ان پر خدا خدا لوگوں کو دوسرے کو یسوع کے بارے میں 

 کی راہوں کی وضاحت کرنے کے لئے بھیجتا ہے۔

 

 

 (7مزے کا وقت! )سبق  

  (7کھیل )سبق 
 سر کی دوڑ اور جوڑی

بچوں کی دو ٹیمیں بنائیں ان کے قد کے مطابق ان میں جوڑی بنائیں۔ وہ اپنے ماتھے کے درمیان غبارے کو پکڑے ہوئے الئن کے 
واپس آنے کے لئے دوڑ لگائیں گے۔ اگر غبارہ گرا تو جوڑی دوبارہ شروع کے نشان پر واپس جائے گی اور  اختتام تک اور پھر

 دوبارہ کوشش کرے گی۔

 (7بحث )سبق 
 (بڑی عمر کے طلباء کے لئے)
  انجیل دوسری کتابوں سے کیسے مختلف ہے؟ ۔1

ھتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ تمام آپ کو انجیل خدا کا پیغام ہے۔ کیا آپ ایک جیسی کہانی ہمیشہ بار بار پڑ
زبانی یاد ہوجائیں؟ میں نے کئی اس جیسی کتابیں پڑھیں ہیں۔ کچھ پڑھنے پر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ 

تمام ارادے کو سمجھ گیا ہوں۔ انجیل خدا کی طرف سے پیغام ہےجس کی ونوعیت میرے میں مصنف کے 
ہر بار میں کسی حصہ کو پڑھتا ہوں تو وہ مجھے  ی ہے۔ احساسات اور جہاں میں ہوں کے مطابق تبدیل ہوت

کچھ نیا اور تازہ بتاتا ہے۔ یہ پیغام خدا کی طرف سے ہے زندگی سے بھرپور اور میری مدد کے لئے تیار۔ 
 (17-1:16، رومیوں 31-20:30، لوقا 11-19:7 )زبور 

 کیوں انجیل میرے لیے اہمیت رکھتی ہے؟ ۔2
کہیں بھی جائیں، آپ بالکل آپ کی طرح انجیل میں کسی کی کہانی کے ذریعے کا نقشہ ہے۔  ستےرا ےانجیل آپ کی زندگی ک

ے ہیں کہ چیزیں کیسے کام دیکھیں انہوں نے کیا کیا تھا اور خدا نے ان حاالت میں کیسے کام کیا۔ انجیل میں ہم یہ بھی جانت
م ہوگی۔ ایک سوچ میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیا میں بدلوں اگر ہم کسی کے بارے میں نہ جانتے ہوں کہ وہ کیسے خت  ںکرتی ہی

جو میں کررہا تھا اگر میں مستقبل کو جانتا۔ انجیل ہمیں مستقبل کی جھلک دیکھالتی ہے کیوں کہ وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ 
-119:97، زبور 68-119:65، زبور 40-119:33اسی طرح ابھی تک کام کررہا ہے جیسے وہ ہمیشہ کرتا ہے۔ زبور 
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 آپ کب سمجھتے ہیں کہ بپتسمہ دینا موزوں ہے؟مجھے بپتسمہ کیوں نہیں دینی چاہئیے؟  ۔3

دیتے ہیں۔ آپ کا چرچ  یں کسی کی زندگی میں مختلف وقتوں مکئی چرچ کئی مختلف طریقوں سے بپتسمہ دیتے ہیں اور  
بپتسمہ کے لئے کیا تجویز کرتا ہے؟ اگر آپ نے ابھی بپتسمہ نہیں لی ہے: کس طریقے سے آپ بپتسمہ لینے کے لئے تیار 

اگر آپ بپتسمہ لے چکے ہیں: آپ کب سمجھتے  کس طریقے سے آپ بپتسمہ لینے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں؟



لوٹے گے کیا اس بارے میں کوئی تبدیلی ہوگی؟ کیا آپ بپتسمہ لینے پر خوش ہیں جب آپ تھے ہیں کہ اپنی بپتسمہ کی طرف 
 یا آپ کی خواہش ہے کہ اس کے لئے لمبا انتظار کیا تھا یا اس پر فوری عمل کیا؟

 (7طلباء صفحات کے جوابات )سبق 
 

 

 

 

 (7لوکاز کا تجربہ )سبق 
 نال کا ناخن (گھوڑے کی)

نے کے لئے پچاس سینٹ دینا نہیں چاہتا تھا لیکن اس میں ایک کہانی ہے کہ جو اپنے گھوڑے کے جوتے لی ایک شخص کے بارے
ہر ناخن پر یعنی ، 4پر، اگلے 2پرپینی، دوسرے  1پرناخن  ہرناخنوں کے لئے  20نے پیسے بچانے کی کوشش کی۔ وہ نال کے 

عمال کریں، جاننے کی کوشش کریں کہ اس شخص کو بیس پیسے دوگنے کرنے پر مان گیا۔ کوکیز اور کینڈی کے ٹکڑے است
 ڈالر بنتے ہیں۔ 5,242.88$پینیاں! جو  524,288ناخنوں کے کتنے پیسے ادا کرنے ہوں گے۔ آخری جواب ہے 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


 ]-- 8 معاملہ --[
 (8 سبقسراغ ! ) 

 (8عنوان )سبق  1سراغ #  
 نافرمان والدین کا مسئلہ

 

 (8ڈرامہ )سبق  2سراغ #  

 : آپ یہاں ہیں، میں آپ کو ہرجگہ دیکھ رہا تھا ۔۔۔لیفٹیننٹ
 خاموش ہوجائیں۔ کمانڈر: شششش،

 : جناب؟لیفٹیننٹ
 کمانڈر: شش، سنیں۔ کیا آپ نے وہ سنا؟

 : کیا؟لیفٹیننٹ
کمانڈر: )انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے( یہاں۔ ایک بچہ رورہا ہے۔ میں اس بچے )لڑکے( کو تین ماہ سے 

 دیکھ رہا ہوں۔
 لڑکی نہیں ہے؟: آپ اس بچے )لڑکے( کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ لیفٹیننٹ

 کماندڑ : اس کی آواز میرے چھوٹے لڑکے جیسی ہے؟
 : آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟لیفٹیننٹ

 ۔ہوتا ہے  پر ان بہت سے گھروں میںکمانڈر : میں نے اسے پہلے سنا تھا، لیکن عام طور پر وہ دریا 
 تالش کیا؟اسے : کیا آپ نے لیفٹیننٹ

میں اسے پکڑنے کے قریب تھا، پھر میں اسے سن نہ سکا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اسے اچھے کمانڈر : جی ہاں لیکن ہر بار 
 طریقے سے چھپا لیتے ہیں۔

 اچھا، میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم اسے پکڑ سکتے ہیں۔  :لیفٹیننٹ
 تو اسے پکڑ لیں گے۔ یں کھیں اگر ہم جھاڑیوں میں چھپ سککمانڈر : چلو آؤ دریا کی طرف چلتے ہیں اور دی

 چپکے سے بچے کے قریب پہنچنے کے لئے دریا کی طرف روانہ ہوئے(اور کمانڈر : ) لیفٹیننٹ
 کمانڈر : ٹھیک ہے، مجھے اب اس کی آواز صاف سنائی دے سکتی ہے۔ 

 : وہاں ہے، قریب ہے نظر آئے جہاں جھاڑیاں ہلکی ہورہی ہیں۔لیفٹیننٹ
گھوم کر جاؤ اور میں اس طرف سے گھوم کر جاتا ہوں اور اس بچوں کے اسمگلر کو کمانڈر: ٹھیک ہے، آپ اس طرف سے 

 جیسا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ےے کو دریائے نیل میں پھینک دیں گپکڑ لیں گے اور بچ
 اور کمانڈر: )مختلف اطرف سے چپکے چپکے بڑھتے ہیں( لیفٹیننٹ
 کوشش کرنی تھی۔ : ام، جناب، میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی اور دنلیفٹیننٹ

 : ہم اب اس کے پاس ہیں۔وکمانڈر : پاگل مت بن
 اب ہم نے تجھے پا لیا! بچے خود کو ہمارے حوالے کردو!کمانڈر : )چھالنگ لگاتے ہوئے( آہ ہا، 

کمانڈر : )شرماتے ہوئے اپنی آنکھیں چھپاتا ہے اور دوسری طرف گھوم جاتا ہے( میں بہت معافی چاہتا ہو عالی جناب۔ 
 معلوم نہیں تھا آج آپ یہاں نہا رہے تھے۔ میں ایک عبرانی غالم بچے )لڑکے( کو ڈھونڈنے کی کوشش کررہا تھا۔ مجھے

 



 ( 8شے )سبق  3سراغ #  
 : ٹوکری کالس میں ساتھ الئیں

(8آثار قدیمہ )سبق  4سراغ #  

 
اس تصورمیں موجودہ دور کی ٹوکری بناتے ہوئے دیکھایا گیا ہے جیسے 

 لئے ٹوکری بنی گئی تھی۔ موٰسی کے

 

(8جائے انجیل )سبق  5سراغ #  

 
راز: شہزادی کی خوشبودار شمپو کی بوتلیں جھاڑیوں کے گرد دریائے 

 نیل کے کنارے۔

 

 

 

 
 (8معاملہ حل! )سبق 

 (8انجیل کہانی )سبق 
 موٰسی کی پیدائش

 10-2:1: انجیل سے
اس بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ کیسے اسرائیلیوں کی تعداد بڑھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کافی فرعون 

تعداد میں ہیں اگر مل جائیں اور لڑنا چاہیں تو اس کی فوج جنگ نہیں جیت پائے گی۔ اس نے فیصلہ کیا 
کہ کسی نئے کے پیدا کہ وہ نہیں چاہتا کہ مزید عبرانی بچے پرورش پائیں۔ اس نے دائیوں کو حکم دیا 

ہونے پر اسے زندہ نہ رہنے دیں۔ دائیاں کسی بچے کو نقصان پہنچانے کے قابل نہ تھیں۔ وہ جانتی تھی 
سے جھوٹ فرعون کہ اگر ہم نے فرعون کی پیروی کی تو خدا ان سے ناراض ہوجائے گا۔ دائیوں نے 

یں۔ فرعون نے مزید سخت اقدامات بوال اور کہا کہ عورتیں بغیر ان کی مدد کے بچوں کو پیدا کرتی ہ
کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حکم دیا کہ تمام پیدا ہونے والے لڑکوں کو ان کی پیدائش پر دریائے نیل میں 

اب تقریباً وہ وقت آن پہنچا جب ایک عورت نے بچے کو جنم دیا اور دیکھا کہ اس کا بچا کتنا مکمل تھا۔ وہ اس ۔ دیا جائےپھینک 
رتی تھی وہ اسے دریا میں نہیں پھینک سکتی تھی۔ اس نے اسے تین مہینوں تک چھپا کررکھا۔ ایک دن اس نے سے بہت پیار ک

دیکھا کہ وہ اسے مزید چھپا کر نہیں رکھ سکتی ہے۔ اس نے اپنے بچے کو ٹوکری میں ڈاال جو اس نے بنائی تھی اور اپنے بچے 
کھا اور اسے باہر نکاال۔ جب اس نے اسے کھوال، اس نے ایک روتا ہوا کو دریا میں بہا دیا۔ فرعون کی بیٹی نے ٹوکری کو دی

اس نے فرعون کی بیٹی سے کہا اگر آپ عبرانی بچا دیکھا۔ اس تمام وقت کے دوران بچے کی بہن ٹوکری کا پیچھا کررہی تھی۔ 
چے کی ماں کو لے کر آئی۔ ماں ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا ہاں اور بہن گئی اور بدےتو وہ بچے کے لئے کسی آیا کو ڈھوچاہیں 



نے اپنے بچے کو پا لیا اور جب تک وہ لڑکپن میں نہیں آگیا تھا اس کے ساتھ رہی تب اس نے اپنا بیٹا فرعون کی بیٹی کے حوالے 
 کیا۔ فرعون کی بیٹی نے اس کا نام موسٰی رکھا۔ 

 (8نفاذ )سبق 
 خدا کا میرے لئے کوئی منصوبہ ہے۔

  (8یاد کرنے کی آیت )سبق 
میں ” میں تمہیں اس لئے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اپنے منصوبوں کو جو کہ تیرے لئے ہے جانتا ہو ں۔ یہ خداوند کا پیغام ہے۔ "

" یرمیاہ تمہا ری بھال ئی کیلئے منصوبہ بنا رہا ہوں تمہا رے بدنصیبی کے لئے نہیں میں تجھے امید دالنے کا منصوبہ بنا رہاہوں۔
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  (8جانے واال کام )سبق دیا 
اپنی فیملی کے افراد سے پوچھیں کہ ان کے خیال میں آپ کا مستقبل کیا ہوسکتا ہے۔ یہی تجاویز عبادت میں خدا کے سامنے 

 رکھیں اور اس سے پوچھیں کیا وہ اس سے راضی ہے یا اس کے پاس کوئی بڑا منصوبہ ہے۔

 (8خدا کا ڈی این اے )سبق  
 ۔ایک نجان دہندہ بھیجے گا گا  وہ  تیار ہوخدا  بج

 

 (8)سبق  وقت کا مزے 

 (8کھیل )سبق 
  باسکٹ آگے بڑھائیں

ا نطلباء ایک دائرے میں بیٹھیں۔ مقصد ڈوکری کو پکڑنا نہیں ہے بلکہ فوراً دائرے میں آگے بڑھانا ہے۔ ایک ٹوکری سے شروع کر
طالب علم اسے اپنے دائیں طرف بڑھاتا  "ٹوکری کو آگے بڑھاؤ۔ ۔--------ہے ع ہے اور استاد کہہ کر شروع کرتا ہے، "موضو 

الزمی چیزوں کے نام لینے ہیں۔ اگر وہ  5ہے اور جیسا یہ دائرے میں آگے  بڑھے گی طالب علم کو الزمی دی گئی قسم میں 
نام لے  5اگر وہ کامیابی سے  چیزوں کے نام نہیں لے سکتا ہے تو وہ ابھی تک "یہ" ہے۔ 5ٹوکری اس کے پاس آنے سے پہلے 

کری کو پکڑا ہوا ہو اس وقت وہ نیا "یہ" بن جائے گا اگلے راؤنڈ کے لئے۔  )اگر یہ بہت مشکل ہے تو لیتا ہے، جو کوئی بھی ٹو
چیزوں کی فہرست رکھ سکتے ہیں(۔ کچھ تجویز کردہ موضوعات: نوح کی کہانی، یسوع کی پیدائش کی  3کے بجائے  5طالب علم 

، پچھلے اسباق کا جائزہ، ریستوران، کھیلوں کی ٹیمیں، سبزیاں، ٹی وی شوز، کینڈی، پودے، پانی میں رہنے والے جانور، کہانی
 قریبی شہر، وغیرہ وغیرہ

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

 ہے؟کرنے میں کیا فرق ا کو تنگ ہے؟ عبادت میں صبر کرنے اور خد خدا کیوں اتنا وقت لیتا ۔ 1
 ںیحرج نہ یکوئ ںیاس م ںیہونے م ضیمر ںیکوشش کر رہا ہے. نماز م یمبتال کرنے ک ںیناگنگ اس م

تک اسے  یہم ابھ کنیل ںیشروع ہو چکے ہ یہمارے پاس دعا کا جواب تھا جو پہلے ہ یکبھ یہے. کبھ
 ہے. یضرور کھنایصبر کرنے کے لئے س ںیہے. ہم دعا م کھاید ںینہ

عبادت میں صبر کرنے سے اس میں کوئی چاالکی اپنا کام نکالنے کی کوشش ہے۔ اسے چاالکی تنگ کرنا  
ہے  یہوچکپہلے ہی شروع  کہ عبادت تا ہے اوقات عبادت کے لئے ہمیں جواب ملبعض نہیں ہوتی ہے۔ 

-69:1، زبور 3-40:1عبادت میں صبر کرنا سیکھیں۔ )زبور ۔ ضروری ہے کہ ہم اسے ابھی تک نہیں دیکھتے ہیں لیکن ہم
  13-10:10؛ دانیال 31-1:28؛ امثال 13

 ۔   میں ہمیشہ خدا پر کیوں اعتماد کروں؟ کیا ہم اعتماد کرسکتے ہیں کہ خدا وہی کرے جو ہم چاہتے ہیں؟2



۔ کیا آپ نے کسی کو پریشان دیکھا کہ وہ کہتا ہے وہ کرے گاجو چیزوں کے کرنے کے لئے خدا پر اعتماد کیا جاسکتا ہے  
خدا پر بھروسا ہے کہ وہ تمام کرتا ہے جو میرا خدا نے کہا ہے کہ وہ کچھ کرے گا اور وہ امید کرتے ہیں کہ خدا کرے گا؟ 

 اپنے فرمان میں کہتا ہے۔ وہ 
 اگر کوئی مجھ سے نفرت کرے تو میں کیا کروں؟ ۔3

ے نفرت کرتے ہیں اور بعض اوقت ہمارے لئے کا مقابلہ کرسکتے ہیں جو ہم س بعض اوقات ہم بہادر ہوسکتے ہیں اور ان 
ضروری ہوتا ہے کہ دوسروں کی طرف رخ کریں اور ان کے لئے پیار ظاہر کریں۔ اپنے طلباء سے ان دو کے درمیان فرق 

یلے سانپوں کی نسل ، وہ انہیں زہرکے بارے میں بات کریں۔ جب یسوع کے پاس لوگ آتے تھے جو ان سے نفرت کرتے تھے
وہ انہیں پکارتا تھا۔ ۔ ۔ اس کے لئے انتظار کرتا ۔ ۔ ۔ زہریلے سانپوں کی نسل۔  ۔ جب یوحنا بپتسما دینے واال سے کہتے تھے

وہ آپ سے نفرت کرے؟ کہ وہ اپنے دشمنوں سے کیسی محبت رکھتے تھے؟ کیا یہ کسی پیار کرنے والے کے لیے ممکن ہے 
، 18-24:17؛ امثال 5-27:1، 40-18:37، زبور 5-23:4اپنے دشمنوں سے پیار کرنا کیسا لگتا ہے؟ )پیدائش آپ کو 
 (47-5:43، متی 25:21

 (8طلباء کے صفحات کے جوابات )سبق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 8لوکاس کا تجربہ )سبق 
 غبارہ دھاگہ راکٹ

۔ دو میٹر لمبا دھاگا نلکی میں سے گزاریں اور اس کے ایک سرے کو مضبوطی سے پکڑ کر لیںایک انچ پینے کی نلکی کا ٹکڑا 
رکھیں۔ غبارے کو پھالئیں لیکن اس کے منہ کو نہ باندھیں۔ ٹیپ کی مدد سے نلکی کے ٹکڑے کو غبارے کے ساتھ جوڑ دیں۔ پھر 

 جائے گی۔ غبارے کو جانے دیں، ہوا باہر آئے گی جو غبارے کو دھاگے کے ساتھ لے کر 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


 ]--  9 معاملہ --[

 (9 سبقسراغ ! ) 

 (9عنوان )سبق  1سراغ  #  
 بھگدڑ کا شکار نہ ہوا۔ہجوم کا مسئلہ جو 

 (9ڈرامہ )سبق  2سراغ #  
 پولیس: ہیلو جناب، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ نے مجھے کیوں بالیا ہے؟

اور میں راہگیر: ہیلو، جی ہاں، آپ کے آنے کا شکریہ آفیسر میں سمندر کے کنارے چہل قدمی کررہا تھا 
 نے ایک مشکوک چیز دیکھی۔
 دالنے کا شکریہ۔ یہاں ہم مشکوک چیزوں کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔پولیس: میری توجہ اس طرف 

 گے؟پالیں آپ انہیں  ک جائیں توکے کنارے تقریباً ایک کلومیٹر ت راہگزر: اگر آپ اس راستے پر سمندر
 پولیس: انہیں؟

 ٹوکریاں روٹیوں سے بھری ہوئی لیکن بس یہی، نہ کوئی کشتی نہ کوئی شخص۔ 12راہگزر: جی ہاں 
 ان کے بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں؟پولیس: یہ بہت عجیب لگتا ہے۔ کیا آپ 

راہگزر: جی ہاں، وہ اندر اور باہر سے اچھی کرنچی ہیں وہ نرم اور سفید: بڑی ذائقہ دار۔ میں صرف تصور کرسکتا ہوں کہ 
 وہ ذائقے میں کیسی ہوں گی جب کہ وہ ابھی تک اوون سے نکلی تازہ لگ رہی تھیں۔۔۔۔

 پولیس: میرا مطلب ہے ٹوکریاں۔ ٹوکریوں کے بارے میں بتاسکتے ہیں؟
 راہگزر: وہ عام پرانی ٹوکریوں جیسی ہیں۔

 پولیس: آپ نے وہاں کتنی بتائیں تھیں؟
 راہگزر: ام، بارہ جناب۔

 لی تھیں؟ں پولیس: اور آپ نے کتنی روٹیا 
 راہگزر: دو، ٹھیک چار لیکن دو میں پہلے ہی کھا چکا ہوں؟

 یس: ثبوت کے طور پر مجھے وہ دوسری دو لینی پڑیں گی۔پول
 ٹوکریاں ہیں۔ 12؟ وہاں بالکل اس راستے پر ثبوت کی واقعی صحیح کہہ رہے ہیں راہگزر: آپ 

 پولیس: چلو سب ٹھیک ہے تو پھر ایک مجھے دے دو راستے کے لئے۔
 راہگزر: میں سمجھا تھا آپ وہ ثبوت کے لئے مانگ رہے ہیں۔

بالکل، جی ہاں، پولیس کا سرکاری طریقہ ہے، اطالع دینے کا شکریہ اور آپ کا دن اچھا ہو۔ )خوش خوش روٹی پولیس: 
 کھاتا ہوا ٹوکریوں کی طرف چل پڑتا ہے(



 (9شے )سبق  3سراغ #  
 : روٹی یا نان کالس میں ساتھ الئیں

(9آثار قدیمہ )سبق   4سراغ #  

 
کنارہ ہے جیسا آج نظر آتا ہے۔ اس کے یہ ہے گلیل کے سمندر کا دوسرا 

پس منظر میں جھیل ہے جہاں یسوع نے کشتی پر سفر کیا تھا "دوسرے 

کنارے کے لئے"۔ یہ ممکن ہے کہ وہاں ہجوم ان سے مال ہو، تھکا ہوا اور 

 بھوکا اور کھانے کے لئے بیٹھا ہو۔

 

 (9جائے انجیل )سبق  5سراغ # 
 ہٹائیں۔راز: دوپہر میں بڑی پکنک کے بعد گھاس پر پڑی مچھلی کی ہڈیوں کو 

 

 

 
 (9معاملہ حل! )سبق 

  (9انجیل کہانی )سبق  
  لوگوں کو یسوع  کا کھانا کھالنا 5000

 21-14:13، متی 44-6:30: مارکس انجیل سے
دن لوگوں کو مذہبی تعلیم دیتے ہوئے گزرگیا اور دن کے اختتام کے ارپوکا یسوع اور اس کے شاگردوں 

قریب یسوع دیکھ سکتے تھے کہ اس کے دوست بھوکے اور تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے انہیں کہا کہ 
وہ ان سے کشتی پر ملیں اور وہ کسی خاموش جگہ کے لئے سفر کریں گے تاکہ وہ آرام کرسکیں اور 

نے ان کا پیچھا  ں کے ذریعے سفر کر رہے ہیں تو انہوکھا کہ وہ کشتی کھا سکیں۔ جب لوگوں نے دی
انتظار  ار رکھا تو انہوں نے جم غفیر ان کجھیل کے گرد پیدل کیا۔ جب یسوع نے کشتی سے قدم باہ

۔ اس نے ان پر رحم کیا اور بیمار کرتے ہوئے دیکھا۔ یہاں تک کہ وہ بھی بھوکے اور تھکے ہوئے تھے
انہوں شروع کیا۔ شاگرد جانتے تھے کہ لوگ یسوع کو بولتے ہوئے سننا چاہتے ہیں لیکن اس میں دیر ہورہی ہے۔ لوگوں کا عالج 

قصبوں کے نے یسوع سے کہا اور انہیں بتایا کہ یہ اچھا خیال ہوسکتا ہے کہ لوگ اگر کچھ خرید کر کھانا کھانے کے لئے قریبی 
تمام لوگوں کو کھانا کھالنے کے ان گوں کو کچھ کھانا دو۔ شاگردوں نے کہا کہ لیے چلے جائیں۔ یسوع نے شاگردوں سے کہا کہ لو

مہینوں کی اجرت لینی ہوگی۔ یسوع نے انہیں کہا کہ کچھ کھانا تالش کرو لیکن تمام شاگرد صرف پانچ روٹیاں اور دو  8لئے انہیں 
دایت کہ کہ گھاس پر گروہوں کی شکل میں بیٹھ مچھلیاں پا سکے تھے۔ یسوع نے کھانے کے لئے کہا اور لوگوں کے مجمع کو ہ

جائیں۔ پھر اس نے شکریہ ادا کیا اور روٹی کو ٹوکریوں میں توڑا اور مچھلی کو ان ٹوکریوں میں تقسیم کیا۔ اس دن ہر ایک نے 
د وہاں گئے اور مردوں اور ان کے خاندانوں نے بھی کھایا۔ جب ہر ایک کھا چکا تھا تو شاگر 5000کافی کھایا تھا یہاں تک کہ 

 ٹوکریاں جمع کیں۔ 12کھانے سے بچی ہوئی 

  (9نفاذ )سبق 
 جو خدا نے مجھے عطا کیا۔ں میں شکر گزار ہو 



  (9یاد کرنے کی آیت )سبق 
 16:8تواریخ  1 "قوموں کے درمیا ن اس کے کارناموں کا ذکر کرو۔ ،ادا کرو،اس کے نام کا اعالن کرو خداوند کا شکر"

 (9کام)سبق  جانے واالدیا 
 آپ کھانا کھانے سے پہلے )اسکول میں ہوں یا ریستوران میں( اپنے سر کو جھکائیں اور خدا کو کہیں "مجھے یہ دینے کا شکریہ"

  (9خدا کا ڈی این اے )سبق  
خدا نے انسان کو ہر ضرورت دی ہے اور وہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت 

 کا بھی خیال رکھتا ہے۔

 

 (9)سبق تفریحی وقت !  

  (9کھیل  )سبق 
 ٹوکری میں روٹی اور مچھلی لگائیں

استاد کو پہلے ہی کالس کی دیوار پر بڑے کاغذ پر بنی ٹوکری کی تصویر تیار کر کے ٹیپ سے لگانی چاہئیے اور بہت سی 
دو مل سکیں۔ طلباء کو مچھلیوں اور روٹیوں کی چھوٹی تصویریں ہونی چاہئیے جو آنکھوں پر پٹی باندھ کر ہر بچے کو ایک  اور 

ٹکڑوں کے ساتھ  کےٹی کے ساتھ۔ چھوٹی تصویریں ٹیپ دو ٹیموں میں تقسیم کریں ایک مچھلی کے ساتھ رہے اور دوسری رو
۔ ٹیموں کو قطار میں کھڑا کریں ڈالیں گےیں گے جب طالب علم اس میں کھرٹوکری کی تصویر کے ساتھ  انہیں جورکھیں تیار 

ٹوکری میں ڈال دے۔ چیز  یر دیوار کی طرف چلے تا کہ وہ اپنساتھ پہال طالب علم آنکھوں پر پٹی باندھے اواور گھما دیں اس کے 
 ڈالنے والی ٹیم جیتے گی۔ چیزیں ٹوکری میں سب سے زیادہ 

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

یہاں دوسرے لوگ ہیں جو مجھ سے زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں  ؟ اتنی جگہ نہیں ہے قریب میں یہاں کیوں  ۔ 1
 حسد اور جلن کو ختم کرسکتے ہیں؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو مجھ سے کم کرتے ہیں۔  ہم کیسے

ہمارے پاس ہمیشہ بانٹنے کا موقعہ ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس ہے وہ ہمیں دوسروں سے بانٹنا چاہئیے۔ 
تھسلنیکوں  2؛ 11-9:7کرنتھیون  2؛ 15-8:10کرنتھیوں  2؛ 37-4:32؛ رسولوں 9-12:1سیموئیل  2)

3:6-12) 
 میں اب کیا فرق کرسکتا ہوں، جب کہ میں ابھی تک بڑا نہیں ہوا ہوں؟ ۔2

آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے والدین روزآنہ کی بنیاد پر آپ کی کتنے طریقوں سے خدمت کرتے ہیں؟ کیا اس سے کوئی  
آپ کی خدمت کرتے ہیں؟ سیکھنا بڑھنے کا حصہ ہے جو دوسرے لوگوں کی خدمت کرکے آپ کو دنیا فرق پڑتا ہے جب وہ 

؛ 42-10:38؛ لوقا 45-10:42کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مارکس کی میں ممتاز کرسکتا ہے خاص طور پر جب اس 
 11-12:5کرنتھیوں  1؛ 3-12:1رومیوں 

الے معجزات جو آپ نے سنیں ہوں وہ کیا ہیں؟ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی معجزہ کیا ہے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہونے و ۔3
 کوئی معجزہ دیکھا ہے؟

کوئی معجزہ ہماری قدرتی زندگی میں مافوق الفطرت مداخلت ہے۔ اکثر اوقات ہم معجزات کی توقع نہیں رکھتے ہیں لیکن اکثر  
اری کے عالج سے کار کے حادثے سے بچنے تک ہوسکتا اوقات خدا ہمیں ان کے ساتھ حیران کردیتا ہے۔ جو جسمانی بیم

 سے لے کر اس قابل ہونا کہ دشمن کے لئے پیار دیکھانا۔خوش ہونے ہے، سچی توبہ سے لے کر جب میرا دل بہت 

  (9طلباء کے صفحات کے جوابات )سبق 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  (9لوکاز کا تجربہ )سبق 
 

 مچھر
ن کیک یی میں شامل کریں۔ گرم پانی میں پاور اس میں دو پیکٹ گلیٹن شامل کریں۔ گلیٹن کو پانایک شفاف برتن میں گرم پانی ڈالیں 

ا ہے۔ حقیقی مچھر چینی اور پروٹین کا بنتا ہے اور ہمارے تجربے میں گلیٹن تمصنوعی مچھر بناس سے کا سیرپ ڈالیں اور 
 پروٹین فراہم کرتی ہے اور سیرپ چینی فراہم کرتا ہے۔ مزے کریں۔

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


 ]--  10 معاملہ --[

 (10 سبقسراغ ! ) 

  (10عنوان )سبق  1سراغ  #  
 مسئلہ بادشاہ کے نافرمان غالموں کا

 (10ڈرامہ )سبق  2سراغ #  
 ؟آپ کس سے بات کرنا پسند کریں گے س کمپنی، نلون فرے بی آپریٹر: ب

 سکتے ہیں؟مال سے فرنس سروس ی کال منیجر: ہیلو، جی ہاں، مہربانی فرما کر کیا آپ میر
 آپریٹر: ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لئے باہر گئے ہیں، میں پیغام لے سکتا ہوں؟

 منیجر: جی، آپ کا شکریہ، میرے پاس ایک بھٹی ہے جس کا مجھے معائنہ کرانے کی ضرورت ہے۔
 ہے۔نئی آپریٹر: کیا یہ ڈورا کے میدان پر ایک 

 جی ہاں ایک ہے۔ منیجر:
 مہینوں تک مرمت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کیا اس میں کوئی خرابی ہے؟ 20آپریٹر: اچھا، جو ابھی لگایا تھا۔ اسے 
 منیجر: مجھے حقیقت میں پتا نہیں ہے۔

 آپریٹر: آپ کے پاس موقعہ ہے کہ اسے آپ گرم کریں؟
 منیجر: جی ہاں، کل ہم نے اس میں آگ لگائی تھی لیکن کچھ عجیب چیزیں ہوئی تھیں۔

اور اس میں ہلکا سا دھوا نکلتا ہے سے آپریٹر: نئی بھٹی کے ساتھ جیسی یہ ہے جلنے کا ایک دورانیہ ہوتا ہے جہاں بھٹی 
 عجیب سی بو بھی ہوسکتی ہے۔

میرے پاس کئی منیجر: جی حقیقت میں یہ تمام ٹھیک تھا۔ کسی نے بھی عجیب بو اور کسی دھوئے کومحسوس نہیں کیا لیکن 
 آپریٹر تھے جو جل گئے ہیں جب ہم نے اسے کھوال اس میں چیزیں ڈالیں۔ 

گرم ہونے پر بھی محفوظ ہے۔ زیادہ درجہ حرارت سے تین گنا  یککام کرنے طور آپریٹر: اس بھٹی کا اندرونی حصہ عام 
 ؟کرتے تھےآپ اسے کتنا گرم 

 منیجر: حقیقت میں، ہم اسے معمول سے سات گنا زیادہ گرم کرتے تھے۔
جانتا ہوں کہ بھٹی اس قابل ہوتی ہے۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ آپریٹروں کے لئے میں اصوالً آپریٹر: گسپ، بہت اچھے۔ 

 فوظ بھی ہوگی اور اس کے اندر ہر چیز مکمل تباہ ہوجائے گی۔مح
 آپریٹر مر گئے تھے۔جب کہ منیجر: ہم بھی یہی توقع کررہے تھے۔ لیکن جو اس کے اندر تھا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا 

 آپریٹر: اچھا، جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں میں انہیں پیغام دے دوں گا۔
 اچھا لگا۔منیجر: آپ کا شکریہ، مجھے 

 فون کرنے کا شکریہ اور زبردست دن گزرے!س کمپنی نلون فرے بی بآپریٹر: 



 (10شے )سبق  3سراغ #  
 اوپر پہننے واال کپڑا: ماچس،  کالس میں ساتھ الئیں

(10آثار قدیمہ )سبق  4سراغ #  

 
یہ تصویر حال ہی میں برازیل میں ایک اسٹیل مل کے اندر کی لی گئی 

تھی۔ مرد جو بھٹیوں کے پاس کام کرتے ہیں وہ الزمی بچاؤ کی چیزیں، 

 آگ سے بچانے والے کپڑے، جوتے، دستانے اور ہیلمیٹ پہنتے ہیں۔

 

 (10جائے انجیل )سبق  5سراغ #  
  بانسری اور تاروں کا باجا اسٹیج پرہیں۔راز: موسیقی کے آالت سارنگی، ستار، 

 

 
 (10معاملہ حل! )سبق  

  (10انجیل کہانی )سبق  
 سدرک، میسک اور عبد نحو

 3: دانیال  انجیل سے
اس کی عبادت  شخص بادشاہ نبوکد نضر نے ایک بڑی سونے کی مورتی بنوائی اور وہ چاہتا تھا کہ ہر

اور کہا کہ جب وہ موسیقی لئے بالیا کے وقف  کرنے کرے۔ اس نے اپنے تمام عہدیداروں کو مورتی 
بجنے کی آواز سنیں وہ اپنے گھٹنوں کے بل جھک جائیں اور اس مورتی کی پوجا شروع کردیں۔ اگر وہ 

ہ نبوکد نضر کو پتا چال کہ تین انکار کریں تو انہیں دہکتے ہوئی بھٹی میں پھینک دیا جائے گا۔ جب بادشا
آدمی تھے جو اس کے مالزم تھے اور یہودی تھے جو مورتی کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہیں 

اس نے حکم دیا کہ سدرک، میسک اور عبد نحو کو اس کے سامنے الیا جائے اور وہ جاننا ۔ ہواوہ غصہ 
یا کہ یہ صحیح تھا اور یہ کہ وہ نہیں جھکیں گے۔ چاہتا تھا کہ واقعی کیا یہ صحیح تھا۔ انہوں نے اقرار ک

کے لئے ایک سچے خدا پر حفاظت  یدشواری نہیں ہوئی کیوں کہ وہ اپنانہیں اپنا دفاع کرنے میں کوئی 
وہ پھر بھی بھٹی کی دھمکی سے اپنی جانیں بچانے اگر خدا نے انہیں نہیں بچایا بھروسا کرتے تھے۔  انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ 

گنا زیادہ بھٹی کو  تو اس نے معمول سے ساتہوا کے لئے اس مورتی کے سامنے بالکل نہیں جھکیں گے۔ بادشاہ بہت غضبناک 
ٹی میں پھینک گرم کروایا ۔ اس نے طاقتور مردوں کو حکم دیا کہ سدرک، میسک اور عبد نحو کو باندھیں اور انہیں دھکتی ہوئی بھ

دیں۔ آگ اتنی گرم تھی کہ جو لوگ انہیں بھٹی میں دھکیلنے گئے تھے وہ بھی جل گئے۔ پھر بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا کہ بھٹی 
خادموں اور کے اندر چار آدمی چہل قدمی کررہے ہیں۔ ایک خدا کے بیٹے جیسا لگا! بادشاہ نے انہیں پکارا "انتہائی عالٰی خدا" کے 

سے باہر آنے کا حکم دیا۔ جب وہ بھٹی سے باہر آئے آگ نے نہ تو ان کے کپڑے، نہ ان کی جلد یہاں تک کہ ان کے  انہیں بھٹی
 سر کا ایک بال بھی نہیں جالیا تھا۔ 



 (10نفاذ )سبق 
 جب میں کچھ غلط کرنے کے لئے دباؤ ڈالتا ہوں تو میں ہاروں گا نہیں۔

  (10یاد کرنے کی آیت )سبق 
 1:10" امثال بیٹے اگر گنہگار تجھے گناہ کی طرف لے جائے تو انکی باتیں کبھی نہ ماننا۔اے میرے  "

  (10دیا جانے واال کام )سبق 
دھوکہ دینے کے لئے دباؤ مت ڈالیں یا اگر جواب دستیاب بھی ہوں تو نہ دیکھیں اور آپ ٹیسٹ دیں۔ جب کوئی دوست جوابات میں 

میں کہو "نہیں"۔ جب آپ کسی اسٹور میں ہیں اور کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے تو کچھ آپ کی مدد کرنا چاہے تو اسے جواب 
 چرائیں نہیں۔

 (10خدا کا ڈی این اے )سبق  
خدا ان کے ساتھ ہوگا جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں یہاں تک کہ جب انہیں 

 تکلیف کی دھمکیاں دی جائیں۔

 (10تفریحی وقت! )سبق  

  (10کھیل )سبق 
 کو پکڑیں لفظ

استاد ہر ٹیم کو یاد کرنے کی آیت لکھنے کے لئے ایک پینسل، ایک پینے کی نلکی اور چھوٹے کاغذ دے جو انہوں نے منتخب کی 
ہو یا سبق کا اہم لفظ ہو یا لفظ تالش کیا ہو )ایک کاغذ پر ایک لفظ(۔ گول کی الئن کو ترتیب دیں۔ ٹیمیں گول اور واپسی کے لئے 

ٹیم کے ارکان کاغذ اگلے شخص کو سانس کھینچ کر کاغذ پکڑ کر دوڑیں گے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ نلکی کے سرے پر 
بغیر ہاتھ لگائے دیں گے۔ اگال شخص اپنی نلکی کے ذریعے سانس کھینچ کر کاغذ کو لے کر اختتامی الئن تک دوڑتا ہے اور 

 واپسی پر کاغذ اگلے شخص کو دے گا۔

 (10بحث )سبق 
 )عمر کے طلباء کے لئےبڑی (

کروں کہ میری ایسا کیا ہو اگر میرا عیسائی ہونا مجھے ناپسندیدہ بناتا ہو؟ میں اپنی خواہش کو کیسے  ۔1
 خواہش خدا کی پیروی کے لئے ہو؟

یہ بہت ممکن ہے کہ آپ پکے عیسائی بنے اور مشہور بھی ہوں کیوں کہ میرا ایمان قبول کرنا، دوسروں  
ر وہ کرنا جو ان کو پسند ہو مشہور ہونے کی ترکیب نہیں ہے لیکن یہ حقیقی دوست بنانے سے پیار کرنا او

کے لئے ایک زبردست راستہ ہے۔ خدا ہم سے ہمیشہ چاہے گا کہ ہم اسے شہرت پر فوقیت دیں۔ )امثال 
 (14-4:12پطرس:  1؛ 15-12:14؛ عبرانیوں 33-10:32؛ متی 29:25

 ہوتا ہو؟ کیا میں اپنے احساسات پر بھروسہ کرسکتا ہوں؟فرض کریں یہ غلط محسوس نہ  ۔2
سیکھیں کہ کیسے خدا کی آواز کو پہچان کر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں، آپ اپنے احساسات پر بھروسہ نہیں کرسکتے ہیں۔  

ے ضرورت ہے کہ جانیں کیسے ہمارے احساسات اس سے ملتے جلتے ہیں جو خدا ہمیں کرنے کے لئے کہتا ہے۔ ہم اپن
؛ 23-14:20؛ رومیوں 26-3:21؛ امثال 7-1:1صحیح اور غلط احساسات کے درمیان فرق نہیں بتا سکتے ہیں۔ )امثال 

 (17-5:16گلتیوں 
 نہ ؟میں کہوں کیا ہو گا اگر صرف اکیال  ۔3

حاصل کرنا مشکل ہے  کرنا ہے۔ یہ احساس لگتا ہے کہ یہ حقیقت میںا انتخاب جاری رکھنے ککو چیز صحیح الزمی مجھے 
ا ہے، یا اگر اس کے نتائج بہت رہجو اگر میں وہ کروں جو ہر کوئی کرگا نہیں دیکھ سکتا / سکتی ہوں ہوتا جب میں کچھ برا 

ہوں۔ عقلمندی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ صحیح چیزیں کریں یہاں تک کہ آپ غلط چیزیں کرنے کے نتائج نہ بھی دیکھ دور 
میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیسے ایسی ہی صورت حال میں ڈیوڈ کا ردعمل کیا تھا اور خدا کو  5-25:1سکتے ہوں۔ زبور 

 پکارا کہ وہ اسے دیکھے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔
 



  (10طلباء کے صفحات کے جوابات )سبق 
 

 

 

  (10لوکاز کا تجربہ )سبق 
 دودھ کے ڈبے کی کار

کے ڈبے کے کارڈبورڈ کی چوڑائی سے تقریباً آدھے انچ لمبے کاٹیں۔ اپنی کار کے لئے پینے والی نلکیوں کے دو ٹکڑے دودھ 
گول کینڈی اسٹک سے دو ایکسل کاٹیں، جو آپ بلے )لولی پاپ( کے لئے استعمال کرتے ہیں انہیں نلکیوں کے ٹکڑوں سے آدھا 

کے لئے گولیوں سے یا فلم کی بوتلوں سے بنے  انچ لمبا رکھیں۔ نلکیوں میں ایکسل کو گزاریں اور چار پہیے جو آپ کے ایکسل
 ہوں۔ دودھ کے ڈبے کے اطراف کو نلکیوں سے ٹیپ کریں اور دودھ کے ڈبے کی کار بنائیں۔

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


 ]--  11 معاملہ --[

 (11 سبقسراغ ! ) 

 (11عنوان )سبق  1سراغ  #  
 جیل توڑنے کا مسئلہ

 (11ڈرامہ )سبق  2سراغ #  
کو واپس صحیح حالت میں  جیلر: ایسے مختصر اطالع پر آنے کے لئے آپ کا شکریہ۔ مجھے ان کوٹھڑیوں

 ۔ہےالنا 
 چنے والے حصے دیکھا سکتے ہیں؟نمسئلہ نہیں۔ کیا آپ مجھے زلزلے سے نقصان پہایوونل: کوئی 

۔ ان تمام کوٹھڑیوں کا معائنہ ہونا ضروری ہے خاص طور پر دروازے پر تالے رہے جیلر: جی ہاں، وہ یہ
 والی۔

 ایوونل: ٹھیک ہے، چلیں ایک نظر دیکھتے ہیں۔
 جیلر: یہ دیکھیں، یہ۔ )اشارہ کرتے ہوئے(

 : اچھا یقیناً۔ یہ کافی سادہ نظر آرہا ہے۔ ایوونل
 جیلر: میں اس کے ساتھ یقینی طور پر خوش قسمت تھا۔

 اس زلزلے سے واقف تھی۔ایوونل: لڑکے، میں کہوں گا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر کوٹھڑی 
 جیلر: یہ سچ ہے۔ ہر دروازہ اپنی جگہ کھال ہواہے۔
 ایوونل: آپ تو جناب ایک خوش قسمت آدمی ہیں۔

بہترین دن بن گیا کے لئے جیلر: جی ہاں، یہ ہمیشہ کے لئے میرا برا ترین دن ہوسکتا تھا اور اس کے بجائے یہ میرا ہمیشہ 
 تھا۔

ایوونل: اچھا، کیا آپ صرف اتنا یقین دالسکتے ہیں کہ جب میں چٹخنیاں اور قبضے صحیح کررہا ہوں کوئی رہائشی میرے 
 قریب نہ آئے؟

 ے۔ ان کے بھی بہت اچھے دن ہیں۔جیلر: وہ نہیں آئیں گ
 ایوونل: وہ یقینی طور پر اچھی نیند لیتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔

 جو زلزلے اور تمام کے ساتھ گا رہی ہے۔جیلر: جی ہاں، یہ ایک لمبی رات تھی، 
 ایوونل: گارہی ہے؟

 جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ھیجیلر: یہ ایک غیر معمولی رات ت
 یک ہے، میں کام کروں گا۔ایوونل: ٹھ

 جیلر: میں یہاں تھوڑی نیند لوں گا۔

  (11شے )سبق  3سراغ #  
  عیسائی موسیقی یا چرچ کے گانوں کی کتاب : کالس میں ساتھ الئیں



 (11آثار قدیمہ )سبق  4سراغ #  
یہ آج محفوظ رکھا گیا تھا۔  ںہے جہاں پال کو فلیپی، یونان می یہ جیل

 اور بطور سیاحوں کی منزل کے استعمال ہورہی ہے۔کرلی گئی ہے 

(11جائے انجیل )سبق  5سراغ #  

 
راز: حالیہ زلزلے سے جیل کی دراڑوں اور گرے ہوئے ملبے والی 

 کوٹھڑی کے لئے کھال دروازہ 

 
 (11معاملہ حل! )سبق 

 (11انجیل کہانی )سبق 
 پولس اور سیالس

 16رسولوں  : انجیل سے
انہیں جیل میں پھینک دیا۔ ان پر شہر میں بیگاڑ پھر پولس اور سیالس کے کپڑے پھاڑے اور مارا اور 

روازے کو اچھی پیدا کرنے کا الزام تھا۔ جیلر نے ان کے پاؤں اور ہاتھوں کو زنجیر سے باندھا اور د
ے گیت گاتے اور سیالس نے پوری رات عبادت میں گزاری اور یسوع کے لئ سلوطرح تاال لگایا۔ پ

رہے۔ اچانک ایک زلزہ آیا اور پولس اور سیالس کی زنجیریں گر گئیں اور دروازہ کھل گیا۔ جب جیلر 
۔ ہوں گےاٹھا اس نے دیکھا کہ جیل کے دروازے کھلے ہیں اور ڈر گیا کہ پولس اور سیالس بھاگ چکے 

ئے تلوار اٹھائی۔ لیکن اگر وہ چلے گئے تھے تو اسے مار دیا جائے گا۔ اس نے خود کو مارنے کے ل
پولس اور سیالس دونوں ابھی تک وہیں تھے اور انہوں نے اسے کہا کہ خود کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ جیلر 
اتنا حیران ہوا کہ پولس اور سیالس ابھی تک وہی تھے تو وہ اپنے گھٹنوں پر جھک گیا اور کہا کہ وہ 

تم خداوند یسوع پر ایمان ال ؤ تم اور تمہارے گھرکے “انہوں نے کہا،   کیسے بچ سکتا ہے۔ پولس اور سیالس نے اسے بتایا کہ "
۔ رات کے درمیان میں خاندان کے ہر فرد نے یسوع پر اپنا ایمان رکھا اور پانی میں 16:31رسولوں  "سب لوگ نجات پا ؤگے۔

 بپتسمہ دی تھی۔

  (11نفاذ )سبق 
 ہوتا تو خدا کی مجھ پر خاص برکتیں ہوتی ہیں۔جب مجھ پر کوئی الزام ہوتا ہے جو میں نے کیا ہی نہیں 



  (11یاد کرنے کی آیت )سبق 
لوگ میری پیروی کرنے کی وجہ سے تمہارا مذاق اُڑائینگےاور ظلم و زیادتی کریں گے اور تم پر غلط اور جھوٹی باتوں کے  "

 5:11" متی الزام لگائینگے ،تو تم قابل مبارک باد ہوگے۔

 (11 دیا جانے واال کام )سبق
کھلے دل کے بنیں اور اپنی نجات کی بات کریں کہ آپ سچے عیسائی ہیں۔ آپ لوگ آپ کی بے عزتی کریں اور مذاق اڑائیں تو 

 بدلہ نہ لیں۔ خاموش رہیں اور خدا سے مانگیں کے وہ آپ کو دیکھائے کہ وہ کس طرح اپنی برکتیں بھیجتا ہے۔

 (11خدا کا ڈی این اے )سبق  
پیروکاروں کو خوشیاں دے سکتا ہے جب کہ زندگی میں انصاف خدا اپنے 

 نہیں ہے اور وہ انہیں ناممکن صورت حال میں عطا کرتا ہے۔

 

 (11تفریحی )سبق  

 (11کھیل )سبق 
 چار کونے

ہوں۔  نمبر 4سے  1ہے۔ ایک تھیال تیار کریں لپٹی ہوئی کاغذوں کی پرچیوں کے ساتھ جن پر  4سے  1کالس کے کونوں کی تعداد 
تک گنتی گننے، اونچی آواز میں، اگر کالس  10" کے لئے ایک رضاکار منتخب کریں۔ وہ شخص اپنی آنکھیں بند کرے )اور وہ"

یہ طلباء کالس کے چار کونوں میں سے ایک کی طرف جائیں، وہ کونے کو تبدیل کت کرنے کی ضرورت ہوتو( جب کہ بقکو حر
ے۔ تمام ہ ایک نمبر نکالتا" وہتھے۔ جب تمام طلباء کسی ایک کونے میں بس جائیں، "بھی کرسکتے ہیں جس کونے میں آخری بار 

بچے جنہوں نے اس نمبر کے کونے کا انتخاب کیا تھا گیم سے باہر ہو کر الزمی بیٹھ جائیں گے۔ اسی عمل کو جاری رکھیں۔ جب 
" کسی کونے کا نمبر نکالے اور وہ۔ اگر "ےمنتخب کر ے کوالزمی مختلف کونکھیل چار یا چار سے کم لوگوں پر ہو تو ہر ایک 

" ضرور دوبارہ منتخب کرے۔ ایک طالب علم کے بچ جانے تک کھیل کو جاری رکھیں۔ وہی طالب وہوہاں کوئی کھڑا نہ ہو تو "
 " بنتا ہے۔وہعلم اگال "

  (11بحث )سبق 
 (بڑی عمر کے طلباء کے لئے)

صحیح کیسے ا ہے؟ عبادت کا صحیح دورانیہ کیا ہے؟ ہم کیسے نہ منافق بننے اور عبادت کا صحیح اور غلط طریقہ کی ۔1 ۔1
 عبادت کرنے میں توازن پاسکتے ہیں؟

۔ منافقین کی صحیح طریقہ یہ ہے کہ خدا کے سامنے جب آپ اس سے بات کریں تو ایماندار اور شفاف رہیں
طرح اونچی آواز میں اور لمبی عبادت کرنا دوسروں کے سامنے کہ ہمیں عبادت کرتا دیکھیں ایسی عبادت 
کرنا غلط طریقہ ہے۔ یسوع نے فرمایا کہ ہمیں زیادہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہئیے جیسے منافقین کرتے 

)متی ایک گھنٹہ بھی عبادت نہ کرسکیں۔  آپ چاہےہیں لیکن بعد میں انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ 
6:5-13) 

مختلف طریقے کیا ہیں کہ میں خدا کو دور محسوس کرسکوں؟ میں کیا کروں جب میں اس طریقے کو  ۔2
 محسوس کروں؟

بعض اوقات خدا وادی سے ہمارے پاس چلتا ہے جہاں ہم خدا سے دوری کے احساس کے موسم سے جاتے ہیں۔ اس دوران ہم 
اپنے ایمان کو بہتر کرنے اور خدا پر بھروسہ کرنے کی توقع کرتے ہیں بجائے اپنے احساسات کے۔ بعض اوقات ہم خدا سے 

ے ہیں۔ اس معاملے میں ہمیں توبہ اور تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اگر دوری محسوس کرسکتے ہیں کیوں کہ ہم گناہ کررہے ہوت
ایمان دیتا ہے۔ ہمارے پاس ایمان ہوسکتا ہے چاہے وہ توجہ دیتا ہے یا اگر ہم بالکل غلط ہیں تو وہ ہم بھٹک گئے ہیں تو 

 (13:2؛ رسولوں 50-27:45؛ متی 26-89:19، 11-42:6، 9:10ہمارے احساسات کچھ بھی ہوں۔ )زبور 
 کروں گا؟تکلیف دور کیا ہو اگر مجھے تکلیف پہنچے تو میں کیسے اس کے ذریعے  ۔3

اور آپ تا ہے حقیقت میں کچھ برا ہوا ہوساتھ پ دیکھ چکے ہیں جہاں چرچ میں بھائی یا بہن کے آخدا بچانے واال ہے۔ یہ 
کتنا مشکل  اہے لیکن اس کے رہنکتا پورا کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھنا بہت مشکل ہوسکواس کیسے حیران ہوجاتے ہیں کہ وہ 



ہوتا ہے؟ اکثر یہ دونوں زندہ رہنے کے لئے مشکل تر اور آسان تر ہوتے ہیں۔ مشکل کیوں کہ یہ ذاتی ہے اور اس کی تکلیف 
بہت بری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسا دیکھنے میں آسان بھی ہوسکتا ہے کیوں کہ خدا بچانے واال بھی ہے زمین پر 

محفوظ جگہ اور رونے کے لئے نرم کندھا۔ کونسا بہتر ہے؟ آسان زندگی کے لئے جہاں آپ کو کبھی آسائشوں کی ایک 
لوگوں سے کہتے نے ضرورت نہیں ہوگی یا مشکل زندگی لیکن مشکالت میں آپ کے پاس پیارے ساتھ دینے والے ہیں۔ میں 

و انہوں نے پہلے کیا تھا لیکن اگر وہ یہ کرنے کے لئے سنا ہے کہ وہ کبھی بھی خواہش نہیں کریں گے کہ وہ وہ کریں ج
-23:1؛ زبور 22-1:12دوبارہ کریں تو کچھ تبدیلی نہیں کرپائیں گے کیوں کہ اس سے کچھ زبردست آنے واال ہے۔ )یعقوب 

 (29:11؛ یرمعیاہ 31:14-22، 4

  (11طلباء صفحات کے جوابات )سبق 
 

 

 

 

 

 

 

 

  (11لوکاز کا تجربہ )سبق 
 طے شدہ کاغذ

ملین ٹکڑوں کی موٹائی کے ایک کاغذ کی شیٹ کو بیس بار آدھا طے کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کرنا ناممکن ہے کیوں یہ 
 بن جائے گا۔ لیکن کوشش کریں اور دیکھیں آپ کتنا بنا سکتے ہیں۔ کاغذوں کا ڈھیر

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 
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 ]--   12معاملہ--[

 (12 سبقسراغ ! ) 

  (12عنوان )سبق  1سراغ  #  
 نقد رقم ضائع کرنے کے فیصلے کا مسئلہ

 (12ڈرامہ )سبق  2سراغ #  
 مہمانوں کے لئے صحیح کرنے کے ہمارے پاس تین گھنٹے ہیں۔ سائمن: اچھا دوستوں اس جگہ کو

مالزم: جناب کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس دوران تیار ہوسکتے ہیں۔ ہمیں اپنی تمام ڈیشوں کو باہر دھونا پڑے 
ہمیں تمام قالینوں اور تکیوں کی مٹی کو جھاڑ کر نکالنا گا اور فرش اور دیواروں کو دوبارہ دھونا پڑے گا۔ 

 ا اور کرسیوں کو صاف کرنا ہوگا۔ دوپہر میں ان پر بہت مٹی چڑھ گئی ہے۔پڑے گ
سائمن: ٹھیک ہے، ہمیں مکمل دیکھنا پڑے گا۔ میں اپنے گھر کی حالت پر اس شخص کے سامنے معافی 

 نہیں مانگنا چاہتا ہوں۔
 نہیں ہے۔مالزم: مجھے بالکل ان دوسری چیزوں کو کرنا پڑتا ہے۔ سوائے اس کے کوئی دوسرا طریقہ 

 سائمن: ٹھیک ہے اچھا، آپ اور آپ کی ٹیم کام کو بہتر کرنا جانتی ہے۔ 
مالزم: ہمارے پاس رات کے کھانے کے لئے بھی عملہ کم ہوگا۔ ہم رات کا کھانا بنا سکتے ہیں اور پیش بھی کریں گے لیکن 

 ؤں دھوئیں۔ سے بھرپور آسائش کرسکیں یا ان کے پاہم اس قابل نہیں ہیں کہ کسی مناسب آداب 
 سائمن: اچھا، مجھے یقین ہے کہ وہ سمجھ لیں گے۔

 ان کے پاؤں دھلوانا روایت ہے۔ مالزم: کیا وہ ایک سیاح ہیں؟
 سائمن: کیا آپ اسے ابھی چھوڑ دو گے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اچھے نظر آئیں اور اس قسم کی آسائش دے سکیں۔

گھر ان کے لئے اعزاز جیسا ہوگا، کا سنا ہے کہ وہ مشہور آدمی ہیں۔ یہ آپ نے مالزم : صرف ایک اور چیز جناب، میں 
 جناب۔

سائمن: ہاں، ٹھیک ہے، میں اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوں۔ مجھے حقیقت میں یقین نہیں ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے گھر میں 
جتنا  ںو اتنے عام نظر آتے ہینہیں کرنی ہے جآنے کی دعوت اس کے لئے ایک اعزاز ہے۔ ہم نے کئی مہمانوں کی میزبانی 

 وہ ہے۔
 مالزم: حقیقت میں جناب، میرا مطلب ہے ان کا یہاں ہونا ہمارے لئے اعزاز ہوگا۔ 

کہ  سائمن: اپنے لئے کہو؛ میں نے صرف اسے دعوت پر بالیا ہے کیوں کہ یہ مجھ سے توقع رکھتا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہے
 ش کرے جو میرے پاس پہلے سے موجود نہ ہو۔ کپیشوہ مجھے کسی ایسی چیز کی 

مالزم: جی ہاں جناب، میں نے ان تیاریوں کے لئے بہتر شروعات کی تھی۔ کیا آپ مجھے رکھنے کے لئے ایک پیالہ اور 
 تولیہ دینا پسند کریں گے صرف اس صورت میں کہ آپ ان کے پاؤں دھالنا چاہئیں؟

 سائمن: )مالزم کو غصہ سے دیکھتا ہے(
 الزم: کوئی بات نہیں۔ معذرت میں نے یہ بات کی۔م

 



 (12شے )سبق  3سراغ #  
 : عطرکالس میں ساتھ الئیں

 (12آثار قدیمہ )سبق  4سراغ #  
مشتمل ہے جسے جسم پر  یہ اسپک نارڈ تیل جو یروشلم اسرائیل سے الیا گیا ہے یہ نیال جار 

لگانے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اب بھی خریدا جاسکتا ہے۔ اسپک نارڈ پودا خوبصورت 

عطر کا تیل بنانے کے لئے استعمال ہوتا تھا جس سے مریم سائمن کے گھر میں یسوع کے پیروں 

 پر لگانے میں استعمال کرتی تھیں۔

 (12جائے انجیل )سبق  5سراغ #  
خوشبو دار اسپک نارڈ تیل فرش پر گرا ہوا رسی کے پاس ایک میز ہے اس کے ساتھ راز: ک
 ہے۔

 
 
 

 
 (12معاملہ حل! )سبق 

  (12انجیل کہانی )سبق 
 یسوع کے پاؤں عطر سے دھونا

 50-7:36: لوقا  انجیل سے
کے گھر پر یسوع کو رات کے کھانے پر مدعو کیا گیا تھا۔ جب وہ وہاں تھا ایک عورت آئی اور فریسی 

اسکے پیچھے کھڑی ہوکر اپنی گناہوں بھری زندگی کی وجہ سے رونے لگی اور معافی مانگنا چاہتی 
 تھی۔ جیسے وہ یسوع کے پاؤں پر رورہی تھی تو اس نے انہیں اپنے آنسوؤں سے دھونا شروع کردیا،

پر ایک مہنگے عطر کی بوتل یسوع کے پاؤں ان اس نے اپنے بالوں سے ان کے پاؤں صاف کیے اور 
الجھ گیا تھا اور یہ سب یسوع کو بتایا۔ لیکن یسوع نے جواب دیا "شکرگزار کون زیادہ فریسی پر ڈال دی۔ 

صحیح سی فریہوگا: وہ جس کا زیادہ قرضہ معاف ہوجائے یا وہ جس کا کم قرضہ معاف ہوجائے؟" 
صحیح فریسی طریقہ جانتا تھا بالکل جس کا ذیادہ قرضہ تھا وہ زیادہ شکرگزار ہوگا۔ یسوع نے جواب دیا 

ابھی تک کو بتانا جاری رکھا: "میں تمہارے گھر پر آیا اور آپ نے مجھے فریسی تھا۔ یسوع نے یہ 
ویا۔ آپ نے میرا بوسہ نہیں لیا لیکن جب سے میں اس نے انہیں اپنے آنسوؤں سے دھمیرے پاؤں دھونے کے لئے پانی نہیں دیا 

یہاں ہوں وہ میرے پیر پر بوسے لینے سے رکی نہیں، آپ نے میرے سر پر تیل نہیں ڈاال اور اس نے میرے پیروں پر عطر ڈاال۔ 
نے عورت کی گناہ معاف ہیں۔ جو کوئی کم پیار کرے کم معافی ملے گی۔" پھر یسوع کے اس نے مجھے زبردست پیار دیکھایا اس 

 طرف دیکھا اور کہاں "آپ کے گناہ معاف ہیں، آپ کے ایمان نے آپ کو بچا لیا، سالمتی سے جاؤ"۔



 (12نفاذ )سبق 
 جب میں اپنے گناہوں کا اعتراف کروں، یسوع مجھے معاف کردیں گے۔

 (12یاد کرنے کی آیت )سبق 
پسند اوروفا دار ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر تا ہے ہمیں تمام گر ہم اپنے گناہوں کو تسلیم کر تے ہیں تو خدا جو انصاف ا"

 1:9یوحنا  1"  گناہوں سے پاک کر تا ہے۔

 (12دیا جانے واال کام )سبق 
جو مٹی آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے گناہ ہیں۔ اب اپنے ہاتھوں کو دھو لیں مٹی میں کھیلیں، اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، تصور کریں 

ہ یسوع کے سامنے اعتراف کرنے سے جو آج آپ نے غلط کام کیے ہیں ایسا ہی ہے جیسے آپ نے دھوکر صاف تصور کریں ک
عبادت کریں اور اسے بتائیں کہ آپ افسردہ ہیں جو آپ نے کیا جو اسے پسند نہ ہوگا، صرف یہ یاد رکھیں کہ وہ آپ کے کرلیا۔ 

 اندر کو دھو ڈالے گا جیسے مٹی والے ہاتھ دھلتے ہیں۔ 

 (12خدا کا ڈی این اے  )سبق  
 خدا کی کوئی حد نہیں کہ وہ کتنا معاف کرے گا۔

 

 (12تفریحی وقت! )سبق  

 (12کھیل )سبق 
 پچھلے اسباق کے کھیل کا جائزہ

تمام پرانے طلباء کی کتابوں )کسی بھی عمر کے گروپ کی( کو جو پوری طرح استعمال نہ ہوئی ہوں انہیں جمع کریں۔ کالس کو 
چھوٹی ٹیموں میں تقسیم کریں۔ مقصد ہے کہ ٹیم کو تمام پہلیاں صحیح طور پر مکمل کرنے تک باندھنا ہے۔ جیسا کہ یہ ایک ٹیم 

تمام غیر اگر وہ کی سرگرمی ہے ٹیم میں ساتھ مدد کرنے والوں کی مدد کی جاتی ہے۔ پہلی ٹیم جو ختم کرتی ہے وہ جیتے گی۔ )
کچھ ی پہلیوں کی اساتذہ مختلف عمر کے گروپوں ککرچکے ہیں اور اس کھیل کے لئے فراہمی کم ہے  عاستعمال شدہ پہلیاں ضائ

 فوٹو کاپیاں بنوا سکتے ہیں۔

 (12بحث )سبق 
 (بڑی عمر کے طلباء کے لئے)

 اگر میں خدا کو دیکھ نہیں سکتا یا چھو نہیں سکتا تو میں اسے اپنا پیار اور شکر کیسے دیکھا سکتا ہوں؟ ۔1
یا اس سے بات کرکے (5:3یوحنا  1(، دوسروں سے پیار کرکے )21-4:12یوحنا  1م خدا کے احکامات پر عمل کر کے )ہ 

 اور اس کے ساتھ وقت صرف کرکے اس سے پیار کرسکتے ہیں۔
 ہم کیسے صحیح ہوسکتے ہیں جب کہ ہم ابھی تک گناہ جان بوجھ کر یا اتفاقاً کرتے ہیں؟ ۔2

خدا ہم سے پاک اور صحیح بننے کے لئے کہتا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہئیے اور صحیح بننا چاہئیے۔ ہم ہمیشہ  
بتائے اور وہ الشعوری گناہوں کیے گئے خدا سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں ہماری زندگیوں میں 

-6:12؛ رومیوں 2-59:1سعیاہ ؛ ی51 ,32بھروسہ ہے۔ )زبور قابل ہمیں انہیں دیکھانے کے لئے 
15) 

کیا ہو اگر میں غلطی کردوں؟ اس وقت کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ اپنے اردگرد دیکھیں اور  ۔3
 سوچیں "میں اس گڑبڑ میں کیسے پھنس گیا ہوں"؟

چیزوں کے غلط   چیزیں پسند کرتے ہیں؛ ان میں سے بعض دیکھنے میں بری ہیں۔ خدا غلط ہم سب  
ایک راستہ بنایا ہے۔ ہم توبہ کرسکتے ہیں، اور خدا سے اپنے رشتے کو پلٹنے کا پسند کرنے سے 

لوگوں سے اپنے رشتے کو بحال کرنے کے لئے بحال کرنے کے لئے خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرسکتےہیں۔ 
اور اس میں تبدیلی کرسکتے ہیں اگر ضروری ہوتو پھر دوبارہ قابل بھروسہ بن کر  ںاپنے عمل کی ذمہ داری لے سکتے ہیہم 

 (9-1:7یوحنا  1؛ 20-7:15؛ رومیوں 62-22:55؛ لوقا 31-15:22دوستی کو دوبارہ قائم کرسکتے ہیں۔ )گنتی 



 (12طلباء صفحات کے جوابات )سبق 
 

 

 

 

 

 

 

 (12سبق لوکاز کا تجربہ )لوکاز کا تجربہ 
 سے موسیقیگالس 

کئی گول پانی پینے کے گالس پانی سے مختلف سطح پر بھر لیں۔ ہر ایک مختلف آواز دے گا جب اس سے پنسل ٹکرائے گی۔ گول 
گالس کافی کپ سے بہتر کام کرتے ہیں کیوں کہ کپ کا ہینڈل آواز کو مار دیتا ہے۔ سرامک کا کوئی برتن ایسا کام نہیں کرسکتا 

پالسٹک بھی کام نہیں کرسکے گا۔ اگر آپ کر سکیں تو پانی کی مختلف سطح ایک پیمانا بناتی ہے اور جیسا گالس کرتا ہے اور 
 اس پر گانا گانے کی کوشش کریں۔

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 
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 ]--   13معاملہ—[

 (13 سبقسراغ ! ) 

 (13عنوان )سبق  1سراغ  #  
 مسئلہ : کیا یہ منشیات، ہارمون یا غدود تھے؟

 (13ڈرامہ )سبق  2سراغ #  
 ے۔ ہایک سوریک وادی میں رات کا مشن  کمانڈر: ٹھیک، سنو ہمارا

دھندلے پن اور بندھا کمانڈر: ہمارا ایک مخبر ہے جسے ہمارے دشمن نے قبضے میں لے رکھا ہے اور 
ہے۔ ہم اس کے سونے تک انتظار کریں گے پھر ہم تیزی سے گھر پر قبضہ کریں ہوگیا ہونے سے معزور 

دشمن پر دروازے سے آگے جاؤ گے۔ جب آپ  2، تم اور سپاہی 1گے اور اس پر قابو پالیں گے۔ سپاہی 
دیجئیے گااور ہم اسے "محفوظ" کرلیں گے اور اسے واپس غالموں کے کہہ قابو پالیں تو سب ٹھیک ہے 

 کوارٹر "بھیج" دیں گے۔
 : )ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پریشانی میں ہنستے ہوئے(2اور  1سپاہی 

 کمانڈر: سپاہیوں سب ٹھیک ہے؟
ں نے سنا ہے کہ کوئی بہت اچھا نہی کے تازہ رسی مشن کی طرح کا ہے۔ میں: ایسا لگتا ہے یہ ویسا ہی اس رات 1سپاہی 

 ۔تھا
 کمانڈر: اگر مجھے آپ کی رائے چاہئیے ہوگی تو میں سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا۔ کیا آپ مجھے سمجھ گئے؟

 : جی جناب!1سپاہی 
 ے جاتے ہیں۔منٹ دئی 15کمانڈر: ہم آدھی رات کو جائیں گے جس میں ہمیں باہر نکالنے میں 

 : جناب، جی جناب! )گلپ(2سپاہی 
 کمانڈر: کیا آپ دونوں سونے سے ڈرتے ہو، غیر مسلح دشمن؟

 : نہیں جناب؟1سپاہی 
 کمانڈر: اچھا ہے۔ آپ دشمن کے سونے سے نہیں ڈرتے ہیں۔

 : آپ کہاں ہوں گے، جناب؟2سپاہی 
 ہوں گا۔درختوں میں چھپا کمانڈر: میں باہر ہوں گا ایک محفوظ فاصلے پر 

 سے سرگوشی میں(  یہ ایک بہتر خبر تھی یا ہم زخمی ہونے جاتے ہیں تو وہ اٹھتے ہیں۔  2: )سپاہی 1سپاہی 
 : )سرگوشی میں( مذاق نہ کر۔2سپاہی 

 کمانڈر: کیا آپ نے کچھ کہا؟
 : )توجہ دیتے ہوئے( نہیں جناب!2اور  1سپاہی 

منٹ میں نکلیں گے۔  10تیاری کرلو، ہم کمانڈر: میں ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ )لوگوں کی طرف رخ کرتا ہے اور چالتا ہے( اب 
 سلوٹ اور مارچ کرتے ہوئے اسٹیج سے چلے گئے۔

 

  (13شے )سبق  3سراغ #  
 کنگھی اور کینچی یا بالوں کا برش کالس میں ساتھ الئیں:



13)سبق آثار قدیمہ  4سراغ #  

 
فلسطین کے آخری شہروں میں جنہیں نبو عبد یہ اشکیلون کی حالیہ تصویر ہے، 

قبل مسیح میں فتح کیا۔ یہ ممکن ہے یہ وہ شہر ہے جس میں دلیلہ  604نصر نے 

 رہتی تھی۔

 

(13جائے انجیل )سبق  5سراغ #  

 
 راز: رسیوں کو زبردست طاقت سے دونوں سروں سے کھینچے۔

 

 

 

 

 

 

 

 (13معاملہ حل! )سبق 

  (13انجیل کہانی )سبق 
 سمسون اور دلیلہ

 31-16:1: قضاۃ  انجیل سے
سمسون کو خدا نے اسرائیل کا رہنما بنانے کے لیے چننا تھا اور اسے حیرت انگیز تحفہ دیا تھا۔ اس 

وہ لڑنے کے قابل تھا اور لڑائی جیتتا تھا لیکن اس کے بالوں کی  کے پاس زبردست انسانی قوت تھی۔ 
وجہ سے۔ خدا کچھ حصہ سمسون کو دے چکا تھا اور اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کبھی اپنے بال 
کٹوائے۔ سیمسون کی کمزوری عورتیں تھیں اور وہ ایک خاتون جس کا نام دلیلہ تھا اس کے پیار میں 

جب فلسطینیوں کو پتا چال کہ سمسون ان کے اپنے یک اچھی خاتون نہیں تھی۔ پڑھ گیا۔ حاالنکہ وہ ا
نے اسے )دلیلہ( کو بتایا کہ اگر  وں میں گرفتار تھا وہ گئے اور انہ قصبے میں تھا اور وہ دلیلہ کے پیار

ی لے کہ وہ کیسے کمزور ہوگا تو وہ اسے بہت سا پیسہ دیں گے۔ تو دلیلہ نے پتا لگانے ک معلوم کروہ 
کے ساتھ کھیل کھیلتا رہا۔ وہ اسے غلط جواب بتاتا رہا، اس نے اس سے  کوششیں کیں لیکن سمسون اس

کبھی کہا کہ اس کے بالوں کی سات چٹیائیں بناؤ تو کام کرے گا، اسے نئی رسی سے باندھ دو تو کام کرے گا اور اس کے بال بناؤ 
و اندر آنے کی اجازت دیتی تو سمسن انہیں ماربھگاتا۔ دلیلہ کو بہت غصہ تو کام کرے گا لیکن ہر بار جب وہ فلسطینی سپاہیوں ک

پیسہ چاہتی تھی تو اس نے سمسون سے ناراض ہونا شروع کردیا، اس نے کہا کہ وہ اس سے پیار نہیں کرتا ہے کیوں آرہا تھا؛ وہ 
تھا اور اس نے اسے ساری سچائی بتادی  کہ وہ اس پر اپنے راز کی وجہ سے بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ آخر کار سمسون بہت ہوچکا

کی اگر اس کے بال کاٹ دئیے جائیں تو وہ اپنی طاقت کھو دے گا۔ اس رات دلیلہ نے سمسون کو اپنی گود میں گہری نیند سالیا 
ا کی سمسون کے بال مونڈھ دئیے۔ جب سمسون جاگا تو اس نے جانا کہ خدانہوں نے پھر اس نے فلسطینی سپاہیوں کو بالیا، اور 

سمسون کی آنکھیں نکال لی اور انہوں نے طاقت کا تحفہ وہ کھو چکا ہے۔ فلسطینی سپاہیوں نے دلیلہ کو اس کے پیسے دئیے اور 
 اسے جیل میں ڈال دیا۔



 (13نفاذ )سبق 
 خدا مجھے اپنے منصوبے میں استعمال کے لئے تحائف دیتا ہے۔

 (13یاد کرنے کی آیت)سبق 
 12:11کرنتھیوں  1" وہی ایک روح کی طرف سے جو ہر ایک کو جو چاہتا ہے بانٹتی ہے۔لیکن یہ سب نعمتیں  "

  (13دیا جانے واال کام )سبق 
کسی فیملی کے فرد کو ایک تحفہ دیں جو انہیں اپنے کام کرنے میں مدد دے گا۔ مثال کے طور پر اپنی والدہ کو چمچ سے کھالئیں، 

ے والد کے لئے کام میں استعمال ہونے والے دستانے، زبردست نظر آنے والی پینسل اپنے اپنے دادا دادی کے لئے ایک پودا، اپن
بھائی یا بہن کے لئے۔ اس بارے میں سوچیں کہ خدا نے آپ کے لئے اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لئے آپ کی تمام 

 ضروریات کیسے پوری کی ہیں۔

 ( 13خدا کاڈی این اے )سبق  
 یں کرتے تو اس کے نتائج ہیں۔ہاور جب لوگ اس پر عمل ن خدا کا منصوبہ ہوتا ہے

 

 (13تفریحی وقت ! )سبق  

  (13کھیل )سبق 

  ھوٹ یا سچ؟(جمضحکہ خیز تعارف )سمسون کا 

میں کچھ بتائیں۔ انہیں تین چیزیں بتانی چاہئیں اور کوئی ایک مبالغہ پر مبنی ہو خود  کے بارے ہوں اور ے طلباء ایک ایک بار کھڑ
 کونسا بیان صحیح نہیں ہے۔کہ نی چاہئیے۔ دوسرے طلباء اندازہ کریں ومکمل غلط ہ یا

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

  حقیقت میں لڑکے کے ساتھ دوستی / لڑکی کے ساتھ دوستی کے تعلقات میں کیا صحیح ہے؟ ان کی کیا حدود ہیں؟ ۔1
کا منصوبہ ہے کہ ہم خود کو شادی کے لئے بچا ہمارے لئے خدا آپ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ 
ے اور بوس و کنار شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ کو کہیں خطرے میں ڈال تکررکھیں۔ جب آپ ہاتھ پکڑ

سکتا ہے جہاں سے آپ واپس نہیں آسکتے ہیں۔ آپ کے احساسات حاالت کے مطابق تبدیل ہوں گے؛ 
رومیوں   ؛16-119:9کرنا ہوگا۔ )زبور مناسب حدود کا تعین کرکے وقت سے پہلے فیصلہ کو آپ 

 (7:1کرنتھیوں  2؛ 18-6:14کرنتھیوں  2؛ 13:12-14
 یہ میرا راز ہے ٹھیک ہے اگر کوئی اس بارے میں نہ جانتا ہو؟ ۔2

اگر آپ راز کی وجہ سے مختلف طرز عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ تنبیہ کی روشنی ہونی چاہئیے کہ آپ وہ نہیں جو آپ  
آپ ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں کون ہوں۔ یسوع نے کبھی ان پر رحم  سوچ رہے ہیں

؛ 1-5:11نہیں کیا جو خود کو چھپاتے ہیں اور جب لوگ دیکھتے ہیں تو خود کو کچھ اور ظاہر کرتے ہیں۔ )رسولوں 
 (6-2:3یوحنا  1؛ 19-1:18تیمتھیس 

ر ر خوبصورتی کے نام لے سکتے ہیں؟ کونسی آپ کو بہت پسند ہے؟ مثال کے طورپآپ کتنی قسم کی مختلف طاقتوں او ۔3
 ۔طور پر اور دلیلہ خوبصورت تھی، لیکن صرف جسمانی سمسون جسمانی طور پر مضبوط تھا

طاقت کی تجاویز: ہم مرتبہ لوگوں کے دباؤ پر مزاحمت، اخالقی بلندی، دباؤ کو کم کرنے کی قابلیت، مذاح، اور درد کی  
انسان کے ہر جسمانی مضبوطی اور خوبصورتی دیکھنے میں آسان ہیں لیکن حقیقی طاقت اور خوبصورتی  ۔ مزاحمت

 (12-3:2تیمتھیس  1؛ 1:80؛ لوقا 2:9تیمتھیس  1، 3:5پطرس  1اندر ہوتی ہے۔ )



  (13طلباء صفحات کے جوابات )سبق 
 

 

 

  (13لوکاز کا تجربہ )سبق 
 عمل رابطے کا باہمیمختلف سطحوں کے درمیان 

اور اس جیسا ہی خالی دوسرا برتن اس کے ساتھ رکھیں۔ کاغذی تولیے کو ہلکا سا گیال کریں اور  ایک برتن کو پانی سے بھریں
مختلف سطحوں کے درمیان رابطے کا باہمی عمل اسے موڑ دیں اسے پانی سے بھرے برتن میں اور خالی برتن میں موڑ دیں۔ 

، جب تک کہ دونوں برتنوں میں ےہتا ے ہوئے برتن سے خالی برتن میں جاآہستہ آہستہ اوپر آکر بھرپانی کرتے ہوئے  استعمال 
 سطح برابر نہ ہوجائے۔ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh

