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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



جڏھن یسوع مصلوب ٿي مري ویو، تھ ھن جي 
مئلن یسوع جي. پوئلڳن ڏھپ ۾ پاڻ کي لڪائي ڇڏیو

اگردن مان جیئرو ٿیڻ کان پوء، ھن پاڻ کي پنھنجي ش
ي یسوع انھن ک-پر ! یسوع زنده ھو. کي ظاھر ڪیو

ڇڏي وڃڻ جو ارادو ڪیو، واپس  وڃڻ الء جتي ھو 
.ھوسان گڏ رھندو ،ُخدا ھمیشھ سندس پيء 



ھن جي 
وڃڻ کان 

پنھنجي یسوع ، اڳ
ھو ڪیو سان واعدو پوئلڳن 

جو ُخدا جي مدد ۽ تسلي الَء تھ ھواُنھن 
یسوع جي ! وقت ویجھو ھو). ۲۶:۱۵یوحنا . (موڪلیندوروح 

.پاڪ روح آیوُخدا کان ڪجھ ڏینھن پوِء، وڃڻ 



پوئلڳ ھڪ گھر ۾ 120یسوع جا اٽڪل . اھو ھن طرح ٿیو
اوچتو، گھر ھڪ تیز زور واري. گڏ ٿي دعا ڪري رھیا ھئا

.واه جي آواز سان گونجندو آھي



اھي سڀئي پاڪ. ھر ماڻھوَء تي اچي بیھڻ ٿاشعال باھھ جا 
!واعدو ڪیو ھویسوع جیئن تھ -روح سان ڀرجي ویا ھئا 



ھن گھٽین ۾، یسوع جا پوئلڳ اھي ٻولیون جیڪي انھن ڪڏ
ڙ غیر یروشلم جو دورو ڪند. نھ سکیون ھیون ڳالھائینداھئابھ 

ڪمن ب جي عجیُخدا ملڪین، شاگردن کي ڪیترن ئي ٻولین ۾ 
لب ڇا ان جو مط. "ویاحیران ٿي سیاح . بابت ڳالھائیندو ٻڌو ھو

"؟سگھي ٿوٿي 
اھي. "ھنن پڇیو

سانشراب نئین 
ٻین" ،ڀریل آھن

ٺٺولیون
. ڪیون



اھو اھو آھي جیڪو ... ھي نشي ۾ نھ آھن "پر پطرس چیو، 
انھن پطرس وري..." نبي یوئیل جي طرفان ڳالھایو ویو آھي 
و تھ واعدو ڪیو ھُخدا کي یاد ڏیاریو تھ ڪیترائي سال اڳ، 

برڪتروح ماڻھن کي پاڪ 
ڪرڻ۽ مدد ڏیڻ 

.الء ایندو



بھان پطرس ماڻھن کي ٻڌایو تھ انھن کي پنھنجن گناھن کان تو
. ھرجيڪرڻ گھرجي ۽ یسوع مسیح جي نالي تي بپتسمو وٺڻ گ

.  پطرس چیو" ۽ توھان کي روح القدس جو تحفو ملندو،"... 
اھي یسوع جي پوڄا. ماڻھن فرمانبرداري ڪئي3000اٽڪل 
سان شامل شاگردن ڪندڙ 

وقت گذریندو جیئن . ٿیا
، وڌیڪ ۽ وڌیڪ ویو

۾ ماڻھوڪلیسیاَء 
ُخدا ویا شامل ٿیندا 
روح جھین کي 

تي القدس جي نزول 
.شروع ڪیوھو



ا ُخدپاڪ روح پنھنجي طاقت کي 
. آڻندوآھيجي ماڻھن جي زندگین ۾ 

ھڪڙي ڏینھن، پطرس ۽ یوحنا 
گڏجي نماز جي وقت ھیڪل ڏانھن 

ھیڪل جي دروازي جي ٻاھران . ویا
ھن پطرس. ھڪ لٺ فقیر ویٺو ھو

.ُگھریا۽ یوحنا کان پئسا 



وٽمون "تڏھن پطرس چیو تہ 
چاندي ۽ سون نہ آھي، پر 

جیڪي ڪجھہ مون وٽ آھي 
وع یس: سو آٌء تو کي ڏیان ٿو

مسیح  ناصري جي نالي تي،
ٿ ۽ کیس ساڄي ھ." گھماٿیو ۽ 

و ھو، ٽپ. کان وٺي مٿي کنیو
-۽ ڏیئي، اٿي بیٺو ۽ ھلڻ لڳو

ي جُخدا گھمندو، ٽپو ڏیئندو، 
واکاڻ ڪندو انھن سان گڏ 

.ھیڪل ۾ داخل ٿیو



انھي معجزي کي ڏسي ۽ آھي،ھڪ وڏو میڙ گڏ ٿي ویندو 
ت جي قدرُخدا پطرس کین ٻڌایو تھ اھا . حیران ٿي ویندا آھن

ڏھن ج. ھئي، نھ تھ سندس پنھنجي، جنھن ان معذور کي شفا ڏني
پطرس انھن یھودین کي یاد ڏیاریو 

یسوع کي مئلن مان جیاریو، تہ ُخدا 
ھیڪل جي اڳواڻن تڏھن 

پطرس ۽ یوحنا ڪاوڙجي 
.  پڪڙي جیل ۾ وڌوکي 

5000، اٽڪل بھرحال

تي یسوع مردن 
.ایمان آندو



ن ٻئي ڏینھن، پطرس ۽ یوحنا ھیڪل جي حڪمرانن جي اڳیا
"  ؟یوءَ ڪھڙي طاقت یا ڪھڙي نالي سان اھو ڪم ڪیو اٿئ. "بیٺا

ن پاڪ روح سان ڀرجي، پطرس بھادريء سا. حڪمرانن پڇیو
یسوع مسیح ناصري جي نالي سان، جنھن کي. "... جواب ڏنو

مئلن مان ُخدا توھان صلیب تي چاڙھیو، جنھن کي 
ڪیو، ھن جي ذریعي ھي ماڻھو توھان جي جیئرو 

تندُرست ٿي اڳیان 
."آھيبیٺو 



ٿو، پطرس بي خوفيَء سان ڳلھ جاري رکي
آسمان جي ھیٺان انسانن ۾ ٻیو "

بھ اھڙو نالو نھ آھي، ڪو 
جي وسیلي سان اسان جنھن 

چاھينجات ." کي نجات ملي
تي ایمان آڻین، تھ ماڻھو یسوع  

پطرس ۽ یوحنا حڪمرانن 
ھاڻي . "سخت ڌمڪایوکي 
وٺي توھان کي کان 

بھ ماڻھو سان ڪنھن 
جي نالي تي یسوع 

."نھ آھيڳالھائڻو 



پطرس ھڪ دفعو 
ان یسوع الء بیھڻ ک

پر . ڊپ ڪیو ھو
اھو روح القدس 

اڳ کان جي اچڻ 
کیس ھاڻي . ھو

و نٿڪو بھ خوفزده 
.ڪري سگھي



پطرس ۽ یوحنا جواب
ي پنھنجو پاڻ ک"ڏنو، 

ھ ڇا ت." فیصلو ڪریو
جي نظر ۾ اھو ُخدا 

صحیح آھي تھ توھان 
کان وڌیڪُخدا کي 

ٻڌجي، ڇاڪاڻ تھ 
ممڪن ناآھي تھ 

جیڪي اسان ڏٺو ۽ 
ٻڌو آھي، انھن کي 
.اسین نھ ڳالھائیون



ڌمڪائڻوڌیڪ 
،کان پوء

یوحنا۽ حڪمرانن پطرس 
ُخدا جي. کي آزاد ڪیو

پنھنجنبھادر ٻانھن 
۽ عدالتساٿین کي جیل 

.ٻڌایوڪجھھ بابت سڀ 
پوِء وڏي دعا ۽ان کان 

.ٿيحمد جي گڏجاڻي 
پاڪ روحجي ، ُخدا ٻیھر
طاقت سانماڻھن کي پنھنجي 
ڪلیسیاءَ ۽ ٻارڙي -ڀریو 

.وڌندي ۽ وڌندي وي



پیدائشڪلیسیاَء جي 

ھيکان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آُخدا 

۴۔ ۱رسولن جا ڪم 

".ٿوڏئيتنھنجي ڪالم جو مطالعوسوجھرو "
130: 119زبور 



ختم



جي باري ۾ اسان کي ُخدا ھيء ڪھاڻي اسان جي عجیب 
.ڄاڻوناسان آھي جھین اسانڪي پیدا ڪیو اھو چاھي ٿوتھ کیس سیکاریندي 

۽ ڄاڻي ٿو تھ اسان  تمام خراب ڪم ڪیا آھن جھین ڪي اھو گناھھ چئي رھیو آھيُخدا 
اسان سان تمام گھڻو پیار ڪندو آھي تنھن ڪري ھنُخدا گناھھ جو اجر موت آھي،پر 

نھجي کي موڪلیو تھ اسان جي گناھن جي سزا سھي ۽ پ) مسیحیسوع (پنھنجي واحد پٽ 
۽ آسمان مسیح مئلن مان جیئرو ٿیویسوع پوء کان جان کي صلیب تي قربان ڪري ان 

ناھن کان پھنجن گ۽ انھي تي ایمان آڻیوٿا یسوع مسیح ڏانھن ھلیو ویو جیڪڏھن توھان 
تھ ھو توھان کي معاف ڪندو اوھي توھان وٽ ایندا ۽ توھان . جي معافي طلب ڪریو

.رھنداجي اندر گڏ رھندا ۽ توھان ھمیشھ الء ساڻس زنده 

.کي ٻڌایوتھ ُخدا جیڪڏھن توھان ایمان آندو تھ اھا سچائ آھي 
ڻیو ۽ منھنجي ڪري انسان ب۽ آھیوُخدا مان ایمان آڻیان ٿو تھ توھان مسیح پیارا یسوع 

منھنجي زندگي ۾ اچو ۽ منھنجا . منھنجي گناھن الء مري ویو۽ ھاڻي تون جیئرو آھین
مان اڄ کان ئي نئین زندگي حاصل ڪري ھمیشھ ڪري گناھھ معاف فرمایو تنھن 

مون کي مدد ڏي تھ مان توھان جي فرمانبرداري رھان سان گڏ توھان 
.آمین. توھان جو پٽ، ڌيء ٿي سگھانڪري سگھان ٿو 

.ساڻ  ڳالھایوُخدا بائبل پڙھو ۽ ھر روز 
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