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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



50خدا دے بیڻے یسوع مسیح دے ُمردیاں اچوں زنده تھیون دے
کہ ڈھیاں بعداُوندے منن والیاں دے اندر پاک روح لہہ آیا۔ حاالن

اتے خدا )یسوع(شاگردسمجھ نہ سکے کہ کیویں خدا باپ، خدا بیڻا
روح القدس سارے ہکو ای خدا تھی سکدے ہن۔ اوه خدا ُکوں 

مدد اپنڑے نال ڈیکھ کے بہوں خوش تھیندے ہن۔ خدا رسوالں دی
بئے کیتے عجیب کم کریندے تاں جو اوه یسوع مسیح دے بارے

لوکاں ُکوں سمجھا سکن۔ 



اپنا سب کجھ ہک بئے نے آئے،انہاںجو لوک یسوع تے ایمان گھن 
غریباں داخیال رکھیا۔اتے ونڈیا نال 

حننیاه اتے سفیره نامی پرہک جوڑا 
انہاں نے اپنی تھوڑی جئیبدیانت ہن 

کیتا ویچی تے اے ظاہر زمین چاء 
سارے انہاں نے اپنے کہ 

ُکوں ڈے پیسے رسوالں 
ہن۔ حاالنکہ ڈتّے 
نے زیاده انہاں 

بچا کے پیسے 
کیتے رکھ اپنے 
ہن۔ ِگدے 



ال کیوں شیطان نے تیڈے دل اچ ایہہ گ" 
وڑ بڻھا ڈتّی کہ تیئں روح القدس نال کُ 
چھا بولیں۔۔۔۔۔۔؟ پطرس نےحننیاه ُکوں پ

ائیں نال تیئں بندیاں نال نیئں بلکہ هللا س"
ِا تے ۔ اتے حننیاه ڈھے پی"ُکوڑ ماریا ھاء

اناں اتھائیں اوندی جان نکل گئی اتے جو
نا ڈتّا۔ اُوں ُکوں چاتا تے باہر ونج کے دف



ہ اوندا تھوڑی دیر بعد سفیره اندر آئی، اُوں ُکوں نہ پتہ ھاء ک
ا ۔۔۔۔۔ خاوند مر گیِا اے۔ اُوں نے وی پیسیاں دے بارے ُکوڑ مار

تے اوندے نال وی ایویں ای تھیاء۔ تے جیہڑے لوک اتھاں 
موجود ہن اے سب ڈیکھ کے انہاں تے خوف طاری تھی گیا۔ 



خدا روح القدس نے 
رُسوالں دےذریعے

وڈے وڈے بہوں 
ڈکھائے تےنشان 

بہوں عجیب کم 
کیتے۔ مثال دے 

طور تے جیہڑے 
ویلے پطرس دا 

انہاں تےپرچھاواں 
پیاء تے بہوں 

سارے بیمار چنگے
تھئی گئے۔ 



معجزات داویال ھاء 
اتے اے خدا دی 

ُکوں حضوری 
کریندے ہن۔ظاہر 

اتے وڈی تعداد اچ 
لوک یسوع تے 

ں ایمان گھن آئے۔ ای
گال تے سردار 

بہوں غصہ کاہن 
تھئیا و۔ت اُوں نے
اچ رسوالں ُکوں قید
ا۔سڻنا شروع کر ڈتّٓ 



پر رات دے ویلے خدا 
فرشتہ آیا تے اوس دا 

قید خانے دے بوہے نے 
ڈتّےاتے انہاں کھول 
باہر گھن آیا ُکوں 

ونجو، ہیکل " تےآکھا
کھڑے تھی کے ایں اچ 

دی ساری گالہیں زندگی 
۔ َول "ُکوں سناؤانہاں 

باہر آگئے تے رسول 
کُوں، دے بارے تعلیم ڈیون کیتے کھڑ گئے۔ َول سویلیسوع 

سردار کاہن دے آدمیاں نے قید خانے ُکوں خالی ڈڻِھا۔ 



ھڑکا آخر کار سردار کاہن نےرسوالں ُکوں لبھ ِگدا تے جھڑک ج
ایں ناں اساں تے تہاکوں سختی نال منع کیتا ھاء کہ تساں" کیتی۔

جائے ساکوں بندیاں دے حکم دی ب"۔ "دے نال ہرگز تعلیم نہ ڈیونا
رس ۔ پط"خدا دا حکم مننا چنگا لگدا اے تے ایہوه ساڈا فرض ھئے

تے ڈوجھے رسوالں نے جواب ڈّتا۔ سردار کاہن بہوں زیاده 
تھئی ِگیا۔ اوه ہنغضبناک 
ُکوں قتل کروانا رسوالں 

ایندیھاء پر چاہندا 
انہاں ُکوں بجائے 

کےچھوڑ ُکڻوا 
دا حکم ڈیون 

۔ ڈیندے



اتنی تکلیفاں برداشت کرن دے باوجود 
رسوالں نے خدا دی فرمانبرداری نہ چھوڑی 

ھا۔ تے یسوع مسیح دی تعلیم ُکوں جاری رک



ا۔ کیوں ہک ڈھیں استفنس نامی شخص ُکوں گرفتار کیتا گیِا ھ
ک روح جواوه بنده خداوند یسوع مسیح نال بہوں پیار کرینداھاء۔ پا
یح دی اُوں ُکوں متحرک کریندا ھاء کہ اوه لوکاں ُکوں یسوع مس

سچائی دے بارے سنا سکے۔ 



ص نے لوکاں ُکوڑمارا تے انہاں نے افواه اڈاڈتّی کہ ایں شخکجھ 
ایمان خدا دے خالف گالہیں کیتیاں ہن۔ َول اُ٘و ُکوں یسوع تے

فنس رکھن دے سبب جھوڻی عدالتی کاروائی کر کے بعداچ است
ُکوں سنگسار کرن دا حکم 

شہید کر ڈتّٓا۔ دےکے 



دے کہ اسمانعمورتھی استفنس نے مرن توں پہلوں پاک روح نال 
ڈڻّھا،اے خدا دال جالل ول ڈھیداتے 

سجے ہتھ دے ُکوں خدا یسوع 
لوک اُوں تے ڈڻھا۔ بیڻھا 

نال ُکوں پتھراں 
ہن مریندے پئے 

دا خدا اوه تے 
دیا پکار ناں 
ھاء اتے پیاء 
اَے خداوند " آکھا

، میڈھی یسوع
ُکوں قبول روح 
۔ "کرچاء 



صلیب تے َول 
یسوع دی کار۔ اے

دلیربنده اپنڑے
مرن تک دعا اچ 
رہیا کہ خدا ایندے

قتل کرن والیاں 
۔ ُکوں معاف کرے



۔ استفنس دی موت دے بعد ڈکھاں دی ہک نویں لہر شروع تھئی
یتی ساؤل نامی ہک نوجوان جیس نے استفنس دے قاتالں دی مدد ک

ندا ره گیِا۔ ھاء، اوه ساریاں مسیحیاں ُکوں گول گول کے گرفتار کری
اوه انہاں اچوں بہوں سارے لوک اپنڑے گھراں اچوں بھج گئے تے

اچ ره یہودیہ تے سامریہ وچ کھلر گئے۔ صرف رسول ای یروشلیم
۔ گئے



ن، تے اُنہاں دے دشمن انہاں ُکوں قتل کرن دی کوشش کریندے ہ
ے اوه لوک جیہڑے کھلر گئے ہن جیہڑے جیہڑے عالقے اچ گئ

ں یسوع اتھائیں یسوع مسیح دی خوشخبری سناون لگ گئے۔ ایوی
منن والیاں ُکوں کوئی روک ویُکوں 
سکدا ھاء کیون جو خدا دا پاک نہ 

انہاں دے نال ھاء تے انہاں روح 
کم کریندا ھاء۔ دے ذریعے 



کلیسیا ء ُکوں پریشانی دا سامنا 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

7-5اعمال ۔ 

“۔او کالم جہیڑا انسانی جسم اچ نور پیدا کردیندے اے”
(119:130)زبور



اختتام



،بائبل مقدس دی کہانی اساکوں حیرت انگیزخدا دے بارے ڈسیندے
۔اساکوں پیدا کیتا اتے او ایہہ وی چاہنده ہے کہ اساں اوں کوں جانوںجیئں 

دا خدا اے وی جاندا اے کہ اساں بہوں برے کم کیتے ہن۔گناه دی سزا موت ہیے، پرخ
یح کُوں ایں ساکوں بہوں پیار کریندے اتے اوس نے اساڈے کیتے اپنے پوتر یسوع مس

ول ۔وےدنیا دے وچ گھلیا تاکہ او ساڈے کیتے اپنی جان دے کے اساڈے گناه بخش ڈی
دے او یسوع زندگی ول مڑا اتے اسمان تے چال گیا۔اگر تساں یسوع تے ایمان رکھین

ول او ۔سیاتے ایہہ چاہندے اوکہ او تہاکوں گناہواں توں رہائی بخشے تے او یقیناً کری
۔آئے گا اتے تہاڈے دل اچ قیام کریسی اتے تساں اوندے نال سدا راہسو

۔جئے تساں ایں سچائی تے کامل یقین رکھیندے او تے ول خدا کُوں اے آکھو

یڈھے پیارے یسوع، میڈھا اے یقین پکا ہے کہ تو ای خدا ایناتے تو انسان بن کے م
ڈی گناہاں دی خاطراپنی جان ڈتی اتے ہن تو میڈے اندر زنده ایں۔مہربان تھی تے می

اتےزندگی اچ آ اتے میڈے گناه بخش تاں جو میں نویں زندگی حاصل کرسکاں 
ہک ڈھیں میں سدا لئی تیدے کیتے جیواں۔ میڈھی مدد فرما کہ ہک 

آمین۔وانگوں میں تیڈے کیتے زنده راہواں۔بال 

)16:3یوحنا(! بائبل مقدس دا مطالعہ کرواتے خدا نال روزانہ گفتگو کرو
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