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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



انتدائی کلیسیاء اچ خدا نے
اپنڑے لوکاں دے ذریعے 
وڈے وڈے کم کیتے ہن۔ 

فلپس نامی ہک شخص بھرے
بازار اچ یسوع دی تعلیم دے

پر بارے لوکاں ُکوں ڈسیندے
ج خدا اُوں ُکوں صحرا اچ بھی

ڈیندے۔ کیوں؟۔ 



هللا سائیں جاندا ھاء کہ صحرا اچ
ہک مسافر ویندا پیاء ھاء 

زیر جیہڑاحبشیاں دی ملکہ کندا دا و
اء ھاء۔ اوه اپنڑے گھر ویندا پیاء ھ
اء۔ تے نالےہک کتاب پڑھدا ویندا ھ
وه کیا تساں اندازه السکدے او کہ ا

کیہڑی کتاب ھاء؟۔ 



سدھا اُوں نے خدا دی فرمانبردار کیتی تے خدانے اُوں ُکوںفلپس 

کول گھن گیِا جو وزیر 
دا کالم بغیر سمجھے پڑھ دا خدا 

دعوت ھا۔ اوس نے فلپس ُکون پیاء 
او اوندے نال نال ڻُرے۔ ڈتّی کہ 



پس ؟ وزیر نے فل"ایں گال دا کیا مطلب ھئے" 
توں پُچھا۔ جڈن رتھ صحرا دے رستے تے

لیا اتے وینداپیاء ھاتے فلپس نے اپنڑا منہ کھو
ے اُوں نے کالِم مقدس توں شروع کردے ہوو

دی بشارت ڈتّی۔ یسوع 



وزیر بائبلحبشی 
بہونپیغام ُکوں دے 

سمجھ کے سمجھجلدی 
ع کہ بے شک یسوآیا گھن ایمان 

ڈیکھ خدا دا بیڻا ھئے۔اتھاں پانیمسیح ای 
تسمہ سوچ کھڑ گیا کہ ہن میکوں بپاوه کے 

" توں کیہڑی شےروکدی ھئے؟گھنن 



دل تے اگر تیئں"َول فلپس آدھا اے کہ
مہ جان نال ایمان گھن آیں تے بپتس

پانی فلپس اُوں ُکوں" گھن سکدا ہیں
ا۔ دے کول گھن آیا اتے بپتسمہ ڈتّ 



جیہڑے ویلے اوه پانی اچوں باہر 
وں آئے تے خداوند داروح فلپس کُ 

یر اتھوں گھن گیا تے ول حبشی وز
نے اُوں ُکوں کڈھائیں نہ ڈڻھا۔



ندے پر کجھ لوگ مسیحی لوکاں نال نفرت وی کری
ا، تے ہن۔ استفنس، فلپس دے یاراں ُکوں طیش آی

ن کہ لڑائی اچ اوه قتل تھِی گیا،۔ اوه نیئں چاہندے ہ
اوه یسوع دے بارے ساکوں تعلیم ڈیون۔ تارسس

شہر توں ساؤل ناں دا ہک شخص نے استفنس دے
قتل اچ مدد کیتی ھا تے ساؤل سارے 

توں شدید نفرت کریندا ھاء۔مسیحاں 



ے ساؤک، مسیحی لوکاں ُکوں ڈراون ت
گیا قتل کرن کیتے سردار کاہن کول
تے انہاں کولوں خط گدا کہ اوه 

ساریاں مسیحی عورتاں تے مرداں 
ُکوں گرفتار کر سکدا اے جہیڑے

یسوع تے ایمان رکھندے ہن۔ 



تارسس دا ساؤل انے نہ 
جاندا ھاء کہ جیہڑے 

ویلے اوه خدا دے لوکاں 
داقتل کریندا ھاء تے 

درحقیقت اوه آپ خداوند
خدا یسوع ُکوں ستاندا ھاء۔
وں نے اُوں ُکوں ایں کم ت
روکنا ھاء۔ پر کیویں؟ 



!  خدا ساؤل ُکوں اپڑ گھندا اے" 
جڈن اوه دمشق شہر دے رستے 

مان تے ویندا پیا ھاء، خدا نے اس
توں ہک بہوں زور نال روشنی

چمکائی تے ساؤل اپنڑے 
گھوڑے توں زمین تے ڈھے 
نی۔پیاء۔ َول اُوں نےہک آواز س



۔ ؟"توں کون ایں"ساؤل ہک دم چینخ ماری تے بوال " 
ا میں یسوع ھاں جیکوں توں ڈکھ دیند" آواز آئی

ھدااے ھیں۔بہوں بُرے طریقے نال کمب دی زبان اچ پچ
ں اے خداوند توں میڈے کولوں کیا چاہندا ھیں کہ می"

ہر اُڻھ کھڑا تھی تے ش"؟۔ اتے خداوند آدھااے "کراں
۔"ویسیُکوں ونج تے جو میں آکھاں اوه تیکوں پتہ لگ



ساؤل نال جیہڑے بندے
ہن انہاں نے وی او آواز

ڈیکھ سنی پر کیئں ُکوں
نہ سکے۔ ساؤل زمین 

ڑے توں اُڻھیا ۔۔۔۔ تے اپن
ل و! آپ ُکوں اندھا پایا

ساتھیاں نےانہاں 
تک اوندی دمشق 

کیتی۔ رہنمائی 



اکھیں شہر اچ، ساؤل تریہہ ڈھیں تک کجھ کھادا پیتا نہ تے اپنی
ع دی روشنی ونجائی بیڻھا ھاء۔اُوں نے سارا وقت خداوند یسو

اه مسیح دے ناں تے دعا اچ لنگھایا۔ جیہڑااُوں ُکوں دمشق دی ر
تے مال ھاء۔



خدا نےاے سارا کجھ پہلے توں طے
کیتا ھاء ۔دمشق اچ حننیاه نام دا ہک
ل شاگرد ھاء۔ خدا نے اُوں ُکوں ساؤ

نیاه مدد کرن کیتے بھیجا۔ حندی 
پر خدا دی تابعداری وی ڈرا 

ھاء۔ جیہڑے الزمی 
نے ساؤل تےویلےاُوں 

ا رکھا تے اوندا اندھہتھ 
تے ختم تھیندا گیِا اپن 

خدا دے پاک ساؤل 
نال بھر گیِا۔روح 



ھادا اتے ساؤل نے بپتسمہ ِگدا تے کھانا ک
جڈن اوس کھانا کھادا تے طاقت حاصل 

ن کیتی۔ ساؤل ُکوں لوڑھاء کیوں جو ہ
اوں ُکوں بہوں اہم کم کرنے ہن۔



یح َول فوراً ساؤل عبادت خانے اچ مس
ا دا دی منادی کیتی کہ یسوع مسیح خد

وں ُسنا بیڻا ھئے۔ َول جنہاں نے اُوں کُ 
ہو ھا کیا اے او"تعجب کیتا اتے آکھا 

دا جو مسیحاں ُکوں قتل کریننہ 
ول کجھ لوکاں نے اُوںتے "ھاء

قتل کرنُکوں 
منصوبہ دا 

بنایا۔ چاء 



ساؤل دے نویں دشمن شہر دے 
ہ بوہیاں تے نظر رکھی کھڑے ہن ک

اگر اوه کڈھائیں آوے جاون دی 
کوشش کرے تے اُوں ُکوں مار 
گھتوں۔ پر اوندے نویں دوست 
مسیحیاں نے اُوں ُکوں شہر دی

فصیل توں ہک وڈے سارے 
ا۔ ڻوکرے اچ رکھ کے تلے لہا ڈتّ 



ول ساؤل نے اپنی حیاتی 
جیہڑی مسیحی لوکاں ُکوں
ستاون تے لنگھائی ھاء ہن
یح اپنے نویں مالک یسوع مس

داوفادارتے پیروکاردے 
طورتے لنگھائی۔



تنگ کرن واال منادی کرن تک 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

9-8اعمال۔ 

“۔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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