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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



عے پطرس رُسول سارے ملک اچ گیِا تاں جو اوه تعلیم دے ذری
زیاده توں زیاده لوک یسوع دے 

جان سکن۔ ہک ڈھیں، بارے 
نامی شہر اچ اوه ہک بندے لُدیہ 
سال توں منجی 8مال جیہڑا ُکون 
یسوع مسیح "ڈھڻا پیاء ھاء۔ تے 

پطرس " شفاء ڈیندا ھئےتیکوں 
کھڑ تے اپنی منجی "آکھا نے 
اوه بنده ہک دم " چاء

تھئی گیِا۔ کھڑا 



جتنے لوکاں نے اے
ڈڻھا اوه خداوند 

دےاگے جھک گئے۔



َول نزدیک دے شہر یافا دے لوک 
اُداس ہن۔ ہک مسیحی عورت بہوں 

ر ناں تبیتا ھاءتھوڑی دیر پہلے مجیہندا 
یاں گئی، اتھاں اوندے گھر والے تے سہیل
نہاں اوندا جنازه تیار کریندے پیاں ہن تے ا

ا رکھ ڈتّٓ اچ نے تیار کر کے باالخانے 
لوک سارے جتھاں 
ہن۔ اکڻھے 



ہڑے پرتبیتا دی سکھیاں ُکوں جی
ویلےخبرتھئی کہ پطرس ایں 

عالقے اچ ودھے تاں انہاں نے 
ُکوں فوراًیافااچ سڈا۔جڈناُوں 
باالخانے اچ آیا تے بیوه اوه 

عورتاں نےاُوندے لباس تے 
ا ڈکھائے جیہڑے تبیتُکرتے 

اوندے کیتے بنائے ہن، نے 
ہر کوئی روندا پیاء ھاء۔اتھاں 



پطرس رُسول نے انہاں 
اہر ساریاں سوانیاں ُکوں ب

یک آپ گڻنے ڻتے ڈتّاکڈھ 
تے کے دعا کرن کھڑ ِگیا ا
الش دی طرف ُمڑ کے 

ھڑی اے تابیتا اُڻھ ک"آکھا
وراً اتے تابیتانے ف" تِھی

ں اپنی اکھیں کھول گدیا
پطرس ول ڈیکھ تے 
ی۔ اُڻھ کھڑی تھئکے 



َول اوس نے اپنا ہتھ 
اتے اُوں ُکوں پکڑا کے
چاتا۔ اتے َول انہاں 

ساریاں عورتاں ُکوں 
اندر سڈ گِدا تے انہاں

ھ نے اوں ُکوں زنده ڈیک
کے سارے یافا اچ 
ہوں مشہور کر ڈتّا تے ب

سارے لوک خداوند تے
ایمان گھن آئے۔ 



ہوں رُسول یافا اچ سمندردے نیڻرےہک گھر اچ بپطرس 
راہندا رہیا۔ ہک ڈھیں اوه اوں گھر دی چھت تے عرصہ 

کریندا پیا ھاء۔ جیکراوه شہردی باہر دیدعا 
اوه ڈیکھ سکدا تے دیوارتوں 

تریہہ بندیاں ُکوں انہاں 
ڈیکھ سکدا ضرور 

کوں لبھن جیہڑے اُوں 
آندے پئے ہن۔ کیتے 



ار آدمی کرنیلیس نامی ہک رومی پلڻن دے صوبہ داے 
نے نوکرہن جوخدا دی پرستش کریندا ھاء۔ کرنیلیسدے 

وں کہ نوکراں ُکوں پطرس دی تالش اچ بھیجا کیاپنڑے 
فرشتے نے ہک 

ُکوں آکھا ھاء اُوں 
ہن یافا اچ بندے "کہ 

ُکوں شمعون تے گھل 
اُون ُکوں ہن آدھے پطرس 

دباغ شمعون گھنِے۔ اوه سڈا 
گھر جیندا گھر مہمان اے دے 

۔ "دے کنارے تے ھئےسمندر 



دا نے رُسول گھر دی چھت تے دعا کریندا پیاء ھاء تے خپطرس 
درتے ہک رویا ڈکھائی۔ اُوں ُکوں ایویں لگا کہ ہک بہوں وڈی چا

مختلف قسم دے پُسو تے پکھو ودے 
"  ناپاک"۔ پطرس نے آکھا کہ اوهہن
۔ جیہندا مطلب ہن

کہ اےھے 
یہودیاں مذہبی 
کھاون دی ُکوں 

نہ ھائی۔ اجازت 
ہک آوازآئی اچانک 

! اے پطرس اُڻھ " 
۔"ذبح کر تے کھاتے 



"  ہرگز نیئں!اے خداوند " 
پطرس نے خدا ُکوں آکھا 

کیونکہ میں کوئی حرام تے
ھادی۔ ناپاک شئے کڈھائیں نیئں ک

ہ اے آوازدوباره مخاطب تھئی ک
جنہاں ُکوں خدا نے پاک "

ڻھہرایا ھاء توں انہاں ُکوں 
یویں کیویں حرام آکھ سکدا ایں۔ ا

تریہہ واری تھیاء َول اوه چادر
اسمان تے واپس 
گئی۔ چلی 



ھاء۔ پطرس رُسول سمجھ نہ سکا کہ رویا دا کیا مطلب
تھیا اوه ایندے بارے سوچیندا بیڻھا ھاء کہ خدا مخاطب

توں کہ تریہہ بندے اُوں ُکوں لبھ دے پئے ہن تے
دے نال چال ونجیں۔ انہاں 



پاک جڈن تریہہ بندے پطرس ُکوں ڈسیندے ہن کہ ہک
وں سڈے، فرشتے نے کرنیلیس ُکوں آکھا کہ اوں کُ 

اء پطرس جاندا ھاء کہ خدا اوندی رہنمائی کریندا پی
دوست 6۔ اگلے ڈھیں اوتے بئے ھئے

۔دے گھر ویندے ہنکرنیلیس 



بہرحال جیہڑے ویلے اوه ہک غیر 
ے یہودی دے گھر ول ویندا پیاء ھا ت
دا اوس نے سمجھنا شروع کیتا کہ خ
ے ساریاں لوکاں نال محبت رکھد ھئ

۔۔۔ اتے خدا اے چاہندا ھاء کہ ساریاں
قوماں اے سمجھ سکن کہ یسوع ای
دنیا دا نجات دہنده اے۔ جڈن پطرس 

ندے اتھاں اپڑیا تے کرنیلیس نے او
اگے ڈھےگیاتے سجده کیتا۔ 



۔ َول اُوں میں وی تے انسان ھاء" کھڑا تِھی"پطرس رُسول نے آکھا 
ساں کیا ت" نے اپنڑے گھر دے لوکاں نال مخاطب تھی کے آکھا 

جاندے او کہ ہک یہودی ُکوں غیر قوم نال صحبت رکھنا انہاں
۔"کیتے ناجائزھئے



سی پر خدا نے میڈے تے ظاہر کیتا کہ میں ک"
"بندے ُکوں نجس تے ناپاک نہ آکھاں



اء ُکوں ڈس) غیر یہودی(پطرس رُسول نے انہاں غیرقوم والیاں 
ذرانہ ڈتّا یسوع خدا دا بیڻا ھئے۔ جیں نے صلیب تے اپنڑی جان دا ن

گا۔ تے َول اوه ُمردیاں چوں زنده تھی دنیا دا نجات دہنده اکھاون ل
۔ َول انہاں تے روح القدس اُترا اے اوه خدا دی تمجید کرن لگے
پطرس تے اوندے چھ یہودی دوست حیرانگی نال اے ڈیدھے 
وماں رہیے۔ اے پینتیکوست دی کار ھاء۔ روح القدس دا انعام غیرق

ُکوں ملدا پیاء ھئے۔ 



َول پطرس نے نویں ایمانداراں ُکوں بپتسمہ ڈتّا۔ 



ن تے اُڈے یروشلیم اچ مسیحی پطرس تے غیر قوما دے گھر ونج
ڑی نکتہ چینی کریندے ودے ہن۔ َول پطرس نے انہاں کوں اپن

ہدایت رویا دےبارے انہاں ُکوں ڈساء تے کرنیلیس نے وی دعا اچ
یم دے حاصل کیتی ھاء۔ جڈن انہاں نے اے گالہیں سنی تے یروشل

ئے۔ مسیحی خاموش تھی گئے اتے خداوند دی تمجید کرن کھڑ گ
ہ خدا جیں نے دعا دے ذریعے مسیحی کلیسیاء تے ظاہر کیتا ک

محبت سارے لوکاں دی 
ھئے۔ کیتے 



قُدرتپطرس اتے، ُدعا دی 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

12-9اعمال 

“۔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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