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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



جڈن یسوع مصلوب تھیون توں بعد مر گیا تے اوندے
دا۔پر شاگرد جیہڑے خوف زده ہن نے اپنڑے آپ ُکوں لکا گَ 
ے جیہڑے ویلے اوه ُمردیاں اچوں زنده تھیاء تے یسوع ن

قین تھیاء اپنڑے آپ ُکوں انہاں تے ظاہر کیتا تے َول انہاں ی
ان پر یسوع انہاں ُکوں چھڈ کے اسم! کہ یسوع زنده ھاء

دا تے ونجن دا اراده کریندے، جی، اسمان تے واپس ونجن
جتھاں اوه اپنے باپ دے نال ہمیشہ توں ھاء۔ 



اُوندے اسمان 
ونجن توں تے 

یسوع پہلے 
پیروکاراں اپنے 
وعده کریندے کہ اوه انہاں دی نال 
تے تسلّی کیتے خدا دے روح مدد 

یسوع دے ! ۔ ویال نزدیک ھاء)26:15یوحنا۔(بھیجسی ُکوں 
ا۔ ونجن دے کجھ ڈھیں بعد خدا دا پاک روح لہہ آیچلے 



 ً یسوع دے پیروکارہک گھر اچ َرل 120اے ایویں تھیاء کہ تقریبا
ھاری کے دعا کریندے پئے ہن کہ اچانک اُوں گھر اچ ہک تیزاند

دی آواز کڑکی۔



وی اتے بھاء دے شعلے انہاں تے آکے ُرک گئے تے جتنے
اتھاں موجودہن سارے روح القدس نال بھر گئے۔ بالکل ایویں

۔!تھیاء جیویں یسوع نے وعده کیتا ھا



ن باہر سڑکاں تے، یسوع دے پیروکار اوه زبان اچ بولیندے ہ
ن والے جیہڑی انہاں نے کڈھائیں بولی نہ ہوؤے۔ یروشلیم اچ آونڑ

وڈے پردیسی انہاں شاگرداں ُکوں بہوں ساریاں زباناں اچ خدا دے
سارے پردیسی حیران تھیونکے کہڈھیدے ہن وڈے کم تھیندے 

ایندے کجھ وی معنی تھی"۔ اوه آدھے ہن کہلگے
یا َول "ہنسکدے 

نشے اچ ہن اے 
بہوں سارے تے 

انہاں دا لوک 
مذاق 

ہن۔اُڑیندے 



جھ اوه پر پطرس آکھیندا ھاء کہ اوه نشے اچ نیں ہن، اے سارا ک" 
َول ۔ پطرس"ھئے جیہڑا یوئیل نبی دی معرفت آکھا گیا ھاء ۔۔۔۔

یتا انہاں ُکوں یاد کریندے کہ بہوں ورھے پہلے خدا نے وعده ک
کہ روح القدس برکت ڈیون ھاء 

کرن کیتے لوکاں تے مدد 
ُکوں آسی۔ دی مدد 



ہ کر پطرس لوکاں ُکوں ڈسیندے کہ اوه اپنڑے گناہاں توں توب
ساں گھنن اتے یسوع مسیح دے ناں تے بپتسمہ گھنن ۔۔۔ اتے ت

زار ، او ه ول ڈسیندے کہ کوئی تریہہ ہ"روح القدس انعام اچ پاسو
امل لوک تابعیداری کریندے ہن۔ اوه یسوع ُکوں منن والیاں اچ ش

تھی ویندے ہن۔ ویلے 
دے نال نال انہاں لنگھن 

بہوں سارے لوک اچ 
تھی ویندے ہن شامل 

خدا دے روح جیہڑے 
دے نزول دے القدس 
توں شروع ڈھیں 
ھاء۔ تھئی 



ی ُروح القدس خدا دے لوکاں دی حیات
اچ اپنی قدرت ظاہر کریندے۔ ہک 
رن ڈھیں پطرس تے یوحنا ّرلے دعا ک
اں کیتے ہیکل اچ ویندے ہن ۔ ہک لت
توں معذورفقیرشخص ہیکل دے 
دروازے دے باہر بیڻھا ھاء۔ اوه 

پطرس تے یوحنا توں منگدا ھئے



ر پطرس نے اُوں ُکوں مخاطب ک
ے چاندی سونا ت" کے آکھا کہ 

میڈے کول کوئی نیئں پر جو
وں کجھ میڈے کول ھئے اوه تیک
ڈیندا ھاء، توں یسوع مسیح 

ال ناصری دے ناں تے اُڻھ تے چ
ڑ ونج۔۔ َول اوه اوندا سجا ہتھ پھ
۔ تے کے اُوں ُکوں اُتے چیندا اے
تے اوه اچھل کے کھڑا تھِی گیاِ 
دا ڻرن پھرن لگ گیِا۔ تے بھج

بھجدا خداوند دی حمد کریندا 
انہاں دے نال ہیکل اچ ِگیا۔



ے دا اتھاں لوکاں دی ہک بھیڑ اکڻھی تھی گئی، اتے لوک معجز
کہ ھا آکُکوںانہاں سن کے حیران تھیندے پئے ہن۔ پطرس نے 

ساری خدا دی قدرت دا نظاره ھاء اے 
نے ایں لنگڑے ُکوں ڻھیک کیتا۔ جیں 



سوع پطرس انہاں یہودیاں ُکوں یاد کراندا ھئے کہ خدا نے یجڈن 
چ ُکوں ُمردیاں اچوں زنده کیتاھاء تے ہیکل دے سردارغصہ ا

آگئے تے انہاں نے پطرس تے یوحنا 
پکڑ کے قید خانے اچ سٹ ُکوں 

ہن۔ ایس دے باوجود اتھاں ڈیندے 
پنج ہزار لوک خداوند کوئی 
مسیح تے ایمان یسوع 
آندے ہن۔گھن 



ے اگلے ڈھیں پطرس تے یوحنا ہیکل دے سرداراں د
یندے تساں کیندی قدرت تے ک" سامنے پیش تھیئے۔

ھا۔ ؟ سرداراں نے پُچ"ناں تے اے سب کجھ کیتا ھا



القدس توں معمور تھی کے پطرس دلیری نال جواب روح 
یسوع مسیح ناصری دے ناں تے جیہڑا تہاڈے " ڈیندے ۔۔۔۔ 

یِا ہتھوں مصلوب تھیاء ھاء تے اوه ُمردیاں اچوں زنده تھی گ
تے اساں اوندے ناں تے لوکاں ُکوں تندرست 

۔"ھا، اےشخص تہاڈے سامنےکھڑا ھئےکریندے 



کہ پطرس نے َول دلیری ڈکھائی
اسمان دے تلے انساناں اچ " 

یا کوئی ڈوجا ناں نیئں بخشا گ
جیہندے وسیلے نال اساں نجات

ہ ۔ ایندے توں پہلے ک"پاسکوں
وع لوک انہاں دے وسیلے نال یس
تے ایمان گھن آون انہاں نے 

یوحنا تے پطرس ُکوں ڈرا 
دھمکا کے آکھا کہ اج 

بعد تساں یسوع توں 
ِگدا تے تہاڈے داناں 

بُرا تھیسی۔ نال 



پطرس کدی کدھار
یسوع دی خاطر 
کھڑا تھیون توں
گھبرا ویندا ھا، 
پراے سب کجھ 
روح القدس ملن 
توں پہلے ھاء پر
ہن پطرس کیئں 

توں نہ ڈردا ھاء۔ 



پطرس تے یوحنا جواب ڈیندے
تساں ای انصاف "ہن 

کہ خدادے کرو 
اے واجب نزدیک 

کہ اساں خدا دی ھئے 
کروں یا تہاڈی گال 

۔ اے ممکن سنوں
نیئں کہ اساں کیوں 

گال کروں جیہڑا او 
ڈڻھا تے سنا اساں 
دی حقیقت ھئے 
۔"بیان کروںُکوں 



انہاں ُکون حاکم 
دے بعد دھمکاون 

پطرس تے یوحنا 
۔نچھوڑ ڈیندے ہُکوں 

خدا دے بہادر خادم 
ں سنگیاں کوُ اپنڑے 

خانے تے عدالتقید 
ساری گالہیں دی 

ہن۔تے َولڈسیندے 
َرل کے خدا دے اوه 

دعاکریندے حضور 
تمجید اوندی تے 

۔ہنکریندے 



دا وسیلے نال خایندے 
اپنڑاں پاک دوباره 

روح انہاں اچ بھر 
ں ڈیندے تے انہاں ُکو

مزید قوت ملدی ھئے 
اء ۔۔۔ تے اتھاں کلیسی

دی تعداد اچ ڈھیں بہ 
یا۔ ڈھیں اضافہ تھیندا گَ 



پیدائشکلیسیاء دی 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

4-1اعمال۔ 

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



اختتام



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

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 وے۔دنیا 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

او ول سی۔اتے 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

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

آمین۔بال وانگوں میں تیڈے کیتے زنده راہواں۔

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