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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



۾ پولس ۽ سیالس، یسوع جا خادم، جیل
ڪمنھ، ھنن ڪو بھ غلط . ھئا

عورتنھ ڪیوھو، ھنن ھڪ 
بتاھي . ڀوت ڪڍیو ھومان 

ُخدا ۽ماڻھن کي سچي پرست 
قدرتسندس فرزند یسوع جي 
فلپي ۾ڏیکارین ٿا، جیڪو 

.رھندو ھو
کیسان الِء 
ڪیوگرفتار 

ماریو ویوویو، 
.۽ قید ڪیو ویو



ي توھان پولس ۽ سیالس ک
ڪاوڙیل ۽ ناراض ٿیڻ 

پر. جي امید ڪندا ھوندا
حقیقت ۾، . اھي نھ ھئا

جي ُخدا رات جو، ھو 
ڪرڻ الء وکاڻ حمد ۽ 

یدین ویٺا ھئا، باقي سڀني ق
.۽ دروغي ھن کي ٻڌو



یل ھڪ زلزلو موڪلي ٿو تھ جُخدا . اوچتو حمد بند ٿي وئي
لي سڀ دروازا ُکلي وندا آھن، سڀني جا زنجیر ک. کي لوڏي
.وندا آھن



دروغي کي ! ھاي، ھاي
پڪ ھئي تھ سڀ قیدي 
.  داافراتفري ۾ ڀڄي ویا ھون
جیڪڏھن ھڪ بھ بچي 

وڃي تھ دروغي کي موت 
. جي سزا ڏني ویندي

ٿي، غریب مایوس 
تلوار دروغو پنھنجي 

ھو پاڻ کي . ڪڍي ٿو
.مارڻ لڳوبچائڻ الِء 



نجي پنھ"پر پولس سڏي چیو تہ 
پاڻ کي ڪو بھ نقصان نہ 

ي ڇاالِء جو اسین سڀ ھتڪر، 
درغو اھو ڏسي چیو تھ." آھیون

، مون کي نجات حاصلسائین"
"؟ڪرڻ الِء ڇا ڪرڻ گھرجي

ند ُخداو"تنھنڪري چیائون تہ 
ہ ، تآڻیویسوع مسیح تي ایمان 

گھر وارن۽ تنھنجي تون 
."کي ڇوٽڪارو ملندو

، دروغيخوشيَء سان
.ایمان آندو



، ٻئي ڏینھن، آزاد ٿیڻ کان پوء
ئي پولس ۽ سیالس ٻین ڪیترن
شھرن ڏانھن ویا، ماڻھن کي 

جیئن ئي. یسوع بابت ٻڌایو
ڪجھھ ماڻھو ایمان آڻیندا آھن، 

ي انھن کي نقصان پھچائڻ جٻیا 
ُخدا پر . ڪوشش ڪندا آھن

ھڪ. پنھنجي ٻانھن سان گڏ ھو
بلیغ رات، پولس ڪالڪن تائین ت

ھڪ نوجوان کلیل . ڪري ٿو
.  دريَء وٽ ویٺي سمھي پیو
توھان اندازو لڳائي سگھو 

.تھ اڳتي ڇا ٿیو ھوندوٿا 



سڀني کي خبر ھئي تھ 
پر . نوجوان مري ویو آھي

یس پولس ھیٺ لھي ویو ۽ ک
ہ ڀاڪر پائي چیائینس ت

." جي جان ھن ۾ آھيھن "
و، انھن جوان کي جیئرو آند

.۽ ڏاڍا خوش ٿیا



پولس ۽ سیالس یورپ ۾ گھمڻ دوران ڪیترائي خطرن مان
پولس جي وڏي ۾ وڏي مھم جو ھڪ واقعو ٿیو جڏھن . نڪتا

اسٽیلاھي . ھڪ ٻیڙيء تي ھوھو 
سامونڊيجھاز نھ ھو، پر سامونڊي 

آسانيٻیڙیون، 
سان طوفاني موسم
۾ چوڌاري ڦري

.واري ُھئيوڃڻ 



.ویوھوتي ھو ڇو تھ ھو ٻیھر گرفتار ڪیوپولس ٻیڙي 
آڏو ھن کي دنیا جي راڄڌاني روم جي شھنشاھھ ھاڻي 

. یونتیز ھوائون جھاز کي سست ڪن ٿ. پیش ٿیڻو ھو
۽ اھو پولس. لڳي پیو تھ طوفاني موسم اچي رھي آھي

.ٻین قیدین ۽ مالحن الِء وڏو خطرناڪ سفر ھو



مون کي خبر آھي ! اي صاحبو"
تھ ھن سفر ۾ ڏک ۽ نقصان تمام

پولوس خبردار ." گھڻو ھوندو
ڪپتان ان ڳالھھ تي. ڪري ٿو

اھي. ڌیان نھ ٿو ڏئي
۾سمنڊ ٻاھر 

. ویندا آھننڪري 



اچي مٿن طوفان ڪو وڏو جڏھن 
رسي کي ۾ امید ان ٿو، تھ ھو 

ي کجیئن ان آھن تھ ڳنڍي ڇڏیندا 
ڏھن جیڪ. سگھجيبچائي ٽٽڻ کان 

ھراھا بیڙو ڀڃي تھ 
پاڻيَء واريالِء ڪنھن 

.قبر بڻجي ویندي



ٻیڙي بیڙو وڏي طوفان ۾ ھو تھ ڪپتان سڀني کي چوي ٿو تھ
ڙيَء جا ٽئین ڏینھن تي، اھي ٻی. کي ھلڪو ڪرڻ ۾ مدد ڪریو

تھ ٿيالھي ڇڏیندا آھن لنگر 
تھٿو سگھي 

اھو ڪجھ
. ڪم اچي



یس رات جي وقت، ھڪ فرشتو پولس جي ڀرسان بیٺو ھو ک
ویو جڏھن ٻین کي ھمٿایو. ٻڌایو تھ شیون ٺیڪ ٿي ویندیون

ُخدا ماڻھو، دل رکو، ڇو تھ مون کي "پولس چیو، 
مون یقین آھي تھ اھو ائین ئي ٿیندو جیئن تي 

تنھن ویو آھي، کي ٻڌایو 
ھڪ ، اسان کي ھوندي
ٻیٽ خاص 

تي ڀڄڻ 
."گھرجي



ي ٽوٽچند ڏینھن بعد، جھاز مالٽا جي جزیري جي ویجھو وڃین 
ڪپتان ویوپاش پاش ٿي ٽڪرائجي ھو پٿریلي جبلن سان . ویو

تیري سگھین ٿا اُنھن کي ُحڪم ڏئي ٿو جیڪو 
بھ، باقي . اُھي پھرین ُخشڪي تي ھلیا وڃڻ

ٽُوٽل ُڪجھھ ٻیڙي جي تختن تي ۽ ُڪجھھ 
.ویاءبچي تي بحفاظت ٽُڪرڻ 



.  وپنھنجي طاقت ڏیکاري ٿُخدا مالٽا ۾، 
ري ڪجیئن اھي باھہ الِء ڪاٺیون گڏ 

رھیا ھئا، تڏھن ھڪڙو نانگ پولس 
پر نانگ جي کڙي سان . کي چڙھیو

اڻھومپوِء . نھ ٿیندو آھينقصان بھ ڪو 
. سمجھن ٿا تھ پولس ھڪ دیوتا آھي
ٿاڪیترائي بیمار ماڻھو اچن 

انھنجڏھن پولس ۽ 
،گھري ٿوالِء دعا 

شفا ڏیندوکي ُخدا انھن 
. آھي



ھ سندس عدالتي ڪیس ٻڌڻ ۾ ٻ. آخرڪار، پولس روم ۾ پھتو
ي ان عرصي دوران، پولس ھڪ گھر ڪرائي ت. سال لڳي ویا

ڇا توھان کي خبر آھي تھ . ڏنو ۽ سیاحن کي وصول ڪیو
پولس پنھنجي ساٿین کي ڇا 

!  جي بادشاھيُخدا ؟ ٻڌایو
!  عیسٰي مسیحاي ُخداوند 

جو ُخدا روم ۾ پولس 
، جیئن ھن جي خادم ھو

.سڀني سفرن ۾ٻین 



کي پورو ڊوڙ مون سٺي جنگ وڙھي آھي، مون پنھنجي "
روم مان " مون پنھنجي ایمان کي برقرار رکیو آھي،. ڪیو

زندگي بائبل اسان کي اھو نٿو ٻڌائي تھ ھن جي. پولس لکي ٿو
ھ پولس ڪیئن ختم ٿي، پر ٻیون ڳالھیون اسان کي ٻڌائي ٿو ت

۾ شھنشاھھ نیرو جي حڪم روم 
پولس شاھدي . قلم ڪیو ویوسان سر 

جیئن ھو ماڻھوَء سان حاصل ڪئي 
وفادار خادم ھو ۽ ٻین ُخدا جو ، رھیو

.بابت ٻڌائیندو رھیوکي یسوع مسیح 



سفرپولس جو شاندار 

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

۲۸، ۲۷، ۱۶رسولن 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 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22

