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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



ید پولوس تے سیالس، یسوع دے خادم ق
تا خانے اچ ہن۔ انہاں نے کجھ غلط نہ کی
ھاء بلکہ انہاں نے ہک عورت وچوں 
اں بدروح کڈھی ھاء۔ اوه بُت پرست لوک
وع کوں سچے خدا تے اوندے بیڻے یس

ے دفلپی ہن جیہڑے دکھاندے دی قدرت 
کیتے انہاں ایں رہندے ہن۔اچ عالق 
تے ریا ما، انہاں گیاِ کیتا گرفتار ُکوں 

اچ بند قید 
ڈتّا ھاء۔ کر 



کہ تُساں توقع کریندے او
پولوس تے سیالس ناراض

تےغصے تھیئے ہوسن،
پر اوه نیں تھی سکدے۔ 

درحقیقت رات دے 
ویلےاوه خدادی حمدو 
ہن ستائش کریندے کھڑے
دیاں تے انہاں ُکوں بئے قی

ا۔ تے داروغہ نے ڈیکھ ِگد



یتے اچانک حمدوثناء ُرک ویندی اے۔ خدا قید خانے ُکوں ہالون ک
ہک بھونچال بھیجدا ھئے۔ جیل دےسارے دروازے کھل ویندے

ہن، تے ہر کیئں دیاں زنجیراں کھل ویندیاں ہن۔ 



جیل دے ! اوئے ہوئے 
دروغے ُکوں پکا تھی
ں گیا کہ سارے قیدی ای
ے افراتفری اچ بھج گئ

۔ تے جیکرانہاں!ہوسن
اچوں ہک وی بچ گیا 

تے داروغہ ُکوں موت 
کھ دی سزا تھیسی۔ ایں ڈ

اچ داروغہ اپنی تلوار 
وں کڈھ کےاپنڑے آپ کُ 

مارن لگا ھاء۔ 



یندا پر پولوس اُوں کُوں آواز ڈ
ان نہ اپنڑے آپ ُکوں نقص" اے

ائیں پچا کیونکہ اساں سارے اتھ
۔ جیہڑے ویلے "ھا سے

ے۔ داروغہ نے ڈڻھِا تے اوه آدھ
میں کیا کراں کہ ! اے بھراؤ

اں ۔ پس انہ"میں نجات پا گھناں
خداوند یسوع "نے آکھا کہ 

وں مسیح تے ایمان گھن آ تے ت
تیڈا خاندان نجات تے 
۔و۔ل داروغہ "پاسی

نال اتھوں نکل خوشی 
اے۔ ویندا 



د اگلے ڈھیں رہائی پاون توں بع
پولوس تے سیالس بہوں سارے

شہراں وچ ویندے ہن، تے لوکاں
ی ُکوں یسوع دے بارے خوشخبر

ڈیندے ہن۔ انہاں لوکاں اچوں کجھ
جھ تے ایمان گھن آوندے ہن تے ک
لبھ انہاں ُکوں قتل کرن دے بہانے

دے ہن۔ پر خدا اپنڑے خادماں نال 
ھا۔ ہک رات، پولوس بہوں دیر 

ھلی تک کالم سنیندا رہیاتے ہک ک
کھڑکی دے کول ہک نوجوان 

ویندا اے۔ تساں اندازه سو 
او کہ ول کرسکدے 
ہوسی؟کیا تھیاء 



ہر کوئی اے سمجھا کہ 
۔ اوه نوجوان مر گیِا ھئے
پرپولوس تلے ویندا اے
تے اوندے نال اے آکھ 
"  کے گلے ملداکے آدھے

ایندی جان ایندے وچ ای 
، َول اوه زنده تھی "اے

کے انہاں دے نال اُتے 
ئی۔ آگیا تے بہوں خوش ھا



ر پولوس تے سیالس بہوں خطریاں دا سامنا کریندے ہن خاص ک
جڈن اوه یورپ دا سفر کریندے ہن۔ پولوس ہک بہوں وڈے خطرے
اچ پھس ویندا اے جڈن اوه بحری جہازاچ ھاء اوه اسڻیل دے بحری

نہ ہن بلکہ چپیوؤاں والیاںبیڑے 
ہن جیہڑی کشتاں 
نال طوفانی آسانی 
اچ اُلٹ موسم 

اے۔ سکدی 



اره نپ بیڑے تے ھاء ایس کیتے کہ اُوں ُکوں دوبپولوس 
ے ھا۔ ہن اُوں ُکوں روم دے شہنشاه دی عدالت دے سامنِگدا 
وں تھیونا ھاء جیہڑا دنیا دا دارالخالفہ ھاء۔ تیز ہواواں اُ پیش 

ڈیندیاں ُکوں ہچکولے ڈیندیاں تے اوندی رفتار ُسست کربیڑے 
ڈوجے ۔ ایویں لگدا ھاء کہ طوفانی بارش تھیسی۔ اے پولوس تےہن

اء، کیتے تے مالحاں کیتے بہوں خطر ناک سفر ھقیدیاں 



فر میکوں ایویں لگدا اے کہ اے س! اے صاحبو"
۔ "یتکلیف ده تے نقصان ڈیون واال ہوسبہوں 

دے تے خبردار کریندے پر کپتان اینپولوس 
ٓڈا نیئں ڈیندا۔ سمندراچ ہن ہک وتوجہ 

انہاں نال ڻکراندے، کشتیطوفان 
والے اُوں ُکوں چالون 
نال بدھ دے ہن رسیاں 

امید تے کہ کشتیایں 
ر توں بچ ویسی۔ اگڻوڻن 

ے تروٹ گیِا تبیڑا 
لوک سارے 
اچ پانی 

۔ویسینمر 



ں ہلکا کرن اتنی وڈی طغیانی اچ کپتان ہمیشہ آدھے کہ بیڻرے ُکو
ہن کہ کیتے مدد کرو، تریجے ڈھیں اوه بیڑے دا لنگر سٹ ڈیندے

سکدا اے ایندے نال کوئی فاءده تھیوے۔ تھی 



کہ ہک رات دے ویلے ہک فرشتہ پولوس دے کول کھڑا ڈسیندا اے
ے انہاں سب کجھ ڻھیک تھی ویسی۔ اتھاں بئے لوکاں نے جڈن سنا ت

اے کہ ُکوں حوصلہ مال۔ پولوس نے انہاں ُکوں ڈسا 
تے خدا خاطر جمع رکھو چاء کیونکہ میں ! صاحبو

اے گیِا رکھنیدا ھاں کہ جیویں میکوں آکھا یقین 
اے پر ای تھیسی اُویں 

اساں ھئے کہ ضرور 
کسی جزیرے 

ڈھے اچ 
"  ۔ونجوں



دے۔ تھوڑے ڈھیاں بعد، جہاز مالڻا دے جزیرے ونج کے ترٹ وین
۔ کپتان اوه پتھریلی چڻان نال ڻکرا کے ڻکڑے ڻکڑےتھی ویندے

انہاں ُکوں حکم ڈیندے جیہڑے تیر سکدے ہن 
پہلے خشکی تے چلے ونجن۔ باقی کجھ اوه 

دے تختے گھن کے ویندے ہن کجھ لکڑی 
شیواں تے تیر کے بحفاظت بئی 
ویندے ہن۔ نکل 



ندے۔ مالڻا اچ خدا اپنڑی قدرت ُکو ظاہر کری
ے جیہڑے ویلے اوه اتھاں بھاء جالون کیت
لکڑیاں اکڻھی کریندےہن تے ہک سپ

سا پولوس ُکوں وڈھ گھندا اے، پر سپ دا ڈ
نقصان نیں ڈیندا۔ َول لوککوئی 

ا ہن کہ پولوس کوئی دیوتسمجھدے 
۔ کیوں جو ایندے کول بہوں اے

بیمار لوک آندےسارے 
تے اے انہاں ہن 

شفاء ڈیندے۔ُکوں 



چ کار، پولوس روم پہنچ ویندے۔ اوندی عدالت اچ شنوائی اآخر 
ڈوه سال لگ ویندے ہن۔ ایں دوران پولوس نے کرائے تے ہک 

جاندے او گھر ِگدا تے لوک اوندے نال ملن کیتے آئے۔ کیا تساں
کہ پولوس اپنڑے ملے والیاں ُکوں کیا آدھا ھاء؟ کہ خدا دی

!  خداوند یسوع مسیح! بادشاہی
روم اچ خدا دا خادم پولوس 

بالکل ایویں جیویں اوه ھاء 
ڈوجھے سفراں اپنڑے 

آدھا ھاء۔ دے دوران 



اے، ِگدیمیں اچھی لڑائی لڑ چکا ھاں۔ میں اپنڑی دوڑمکمل کر " 
ھدا اے پولوس رسول روم توں لک" میں اپنڑے ایمان تے قائم رہیاں

کیویں کہ بائبل ساکوں نیئں ڈسیندی کہ اوندی زندگی دا اختتام
م تے تھیاء۔ پربئے مندرجات ڈسیندے ہن کہ شہنشاه نیرو دے حک

پولوس دا سر قلم کیتا گیِا۔ 

نے ایہوجئی شہادت پائی پولوس 
او جواناں دی کار زندگی جیوں 
ھاء۔ یعنی خدا دا وفادار دا گزار
اتے ڈوجیاں ہووے تھیندے خادم 
بابت دی یسوع مسیح ُکوں 

۔ڈسیندے ہوئے



سفرپولُوس دے حیرت انگیز 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

16،27،28اعمال۔ 

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



اختتام

59 60



،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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