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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



نھن جو پٽ یسوع مئلن مان جیئرو ٿي اٿڻ جي پنجاھھ ڏیُخدا 
.روح القدس سندس پوئلڳن ۾ جیئرو ٿي آیوپوِء، کان 

ُخدا ُء، پيُخدا جیتوڻیڪ شاگرد اھو نھ سمجھندا ھئا تھ ڪیئن 
ٿو، ٿي سگھيُخدا پاڪ روح سڀ ھڪ ئي ُخدا ۽ ) یسوع(پٽ 

جي رسولن ُخدا . انھن سان گڏ آھيُخدا اھي خوش ٿیا تھ 
الَء عجیب ڪم ڪیو تھ جیئن ھي ٻین مدد 

.  یسوع بابت ٻڌائنکي 



ندا ماڻھو یسوع تي ایمان آڻیجیڪي 
ا تہ ھئا، سي سڀ ُڪجھ ورھائیندا ھئ
پر . جیئن غریبن جو خیال رکیو وڃي

ي نالي ھڪڙي جوڙصفیرا حننیاه ۽ 
ڪجھانھن . ایمان ھئيبي 

اھيزمین وڪڻي ڇڏي ۽ 
پنھنجاتھ ھنن ظاھرڪیو 

رسولنسڀ پئسا 
ڇڏیاآڻي ڏئي وٽ 

ڳجھيپر . آھین
الِء ڪجھھطرح پاڻ 

.پوئتي رکیائون



تنھنجي دل کي ڇو ڀریو آھي شیطان "
"  ؟...روح القدس سان ڪوڙ ڳالھایوتھ 

انسانن توھان . "حننیاه کان پڇیوپطرس 
سان نھ پر ُخدا سان ڪوڙ ڳالھایو 

پوِء حننیاه ڪري پیو ۽ سند س ." آھي
۽ نوجوان کیس . ساھھ کنیوآخري 

، ٻاھر کڻي ویڙھي
.۽ دفن ڪیائونویا 



ئي تھ اندر آئي، کیس خبر نھ ھصفیرا ٿوري دیر کان پوِء 
ھن پئسن جي باري ۾ پڻ ڪوڙ. سندس مڙس مري ویو آھي

ڌیون، جن اھي ڳالھیون ٻ. ۽ ساڳیو ئي ھن سان ٿیو-ڳالھایو 
.تن تي وڏو خوف پکڙجي ویو



پاڪ روح رسولنُخدا 
جي ذریعي ڪیترائي

عجیبمعجزا ۽ 
مثال. ڪم ڪیا

طور، جڏھن پطرس 
جو پاڇو انھن تي 
ڪري پیو بیمار ماڻھن

. شفا ڏني وئيکي 



اھو عظیم معجزن جو 
ُخداوقت ھو، ۽ ھي 

موجودگيجي 
.کي ڏیکاریندا آھین

۽ وڌیڪ ماڻھن وڌیڪ 
ان. یسوع  تي ایمان آندو

ڳالھھ تي وڏیري ڪاھین
ھن . کي ڏاڍي ڪاوڙ آئي

جیلکي رسولن 
!  ۾ وڌو



ُخداوند پر رات جو 
ھڪڙي مالئڪ جي 
جا دروازا کولیا جیل 

انھن کي ٻاھر ۽ 
، ۽ چیو تہ ڪڍیو

وڃو، ھیڪل ۾ بیھي "
. ۽ ماڻھن کي ھن زندگيَء جون سڀ ڳالھیون ٻڌایوءِ رھو 

.  لڳارسول ٻاھر نڪري آیا ۽ یسوع  جي باري ۾ تبلیغ ڪرڻ
.  جو، وڏي ڪاھین جي ماڻھن  جیل خالي ڏٺوصبح 



جڏھن ھو آخرڪار انھن کي ملیو، وڏي ڪاھین رسولن کي 
و ڇا اسان توھان کي سختيَء سان حڪم نھ ڏنو ھ. "ڊاھي ڇڏیو

رداري جي فرمانبُخدا کي اسان ""؟تھ ھن نالي جي تعلیم نھ ڏیو
ن پطرس ۽ ٻین رسول" ڪرڻ گھرجي بلڪھ انسانن جي نھ،

اعلٰي ڪاھین ڏاڍو ڪاوڙیل ھو، ھن رسولن کي . جواب ڏنو
جيان . چاھیومارڻ 

کيھن انھن بدران، 
ڦٽڪا ھڻایائون ۽ 
آزاد ڪرڻ جو
.حڪم ڏنو



یسوع جي فرمانبرداري ۽ُخدا تڪلیفن جي باوجود، رُسولن 
.جي تعلیم جو ڪم جاري رکیو



.  یو ویوھڪ ڏینھن استفنس نالي ھڪ شخص کي گرفتار ڪ
ھن پاڪ روح. یسوع سان پیار ڪندو ھوُخداوند استفنس 

. ڻ الءِ کي استعمال ڪري رھیو ھو ٻین کي یسوع بابت ٻڌائ
ڪي ماڻھو ڪوڙ پیا چون، تہ 

جي خالف استفنس ُخدا 
.  ڳالھائي رھیو ھو

یسوع تي سندس ایمان 
جي ڪري ھڪ 

جي ڪوڙي عدالت 
کان پوء، استیفنس ڪاروائي 

پٿرن سان ماري شھید کي 

.ڪیو ویو



پاڪ روح سان ڀریل، آسمان ڏانھنستیفنس، مرڻ کان اڳ، 
کيجي شان ۽ یسوع ُخدا ڏٺو ۽ 

بیٺوجي ساڄي ھٿ تي ُخدا 
کي پٿرمیڙ ستیفنس . ڏٺو

جیئنھڻي رھي ھُي 
رھیوسڏي ُخدا کي ھو 

رھیوچئي ۽ ھو 
اي ُخداوند"، ھو

یسوع، منھنجي
روح کي قبول

."ڪریو



کان پوء، صلیبان 
تي یسوع وانگر، 
ھن بھادر انسان 
پنھنجي مرڻ واري 
سانس کي دعا 

استعمال ڪرڻ الء 
ُخداڪیو تھ 

کيقاتلن جي ھن 
.  معاف ڪري



استفنس جي موت کان پوء ظلم جي ھڪ نئین لھر شروع
ن جي ساؤل نالي ھڪ نوجوان، جنھن استفنس جي قاتل. ڪئي

ي جیڪو ھو ڳولي سگھیو ٿي ھر مسیحي ک، مدد ڪئي ھئي
یا ۽ انھن مان گھڻا پنھنجن گھرن مان ڀڄي و. ڪیوگرفتار 

. یھودیہ ۽ سامریہ ۾ پکڙجي ویا

. یروشلم ۾ رھیارسول رڳو



ر جیتوڻیڪ سندن دشمنن کین مارڻ جي ڪوشش ڪئي، پ
يَء جیڪي ٽڙ پکڙجي ویا، سي ھر ھنڌ یسوع جي خوشخبر

وڪي یسوع جي پوئلڳن کي ڪجھ بھ ر. جي منادي ڪرڻ لڳا
ُخدا جوڇاڪاڻ تہ –سگھیو نھ 

انھنروح انھن ۾ رھیو ۽ پاڪ 
.جي وسیلي ڪم ڪیو



ٿوڪلیسیاه مشڪالتن کي منھن ڏئي 

يکان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھُخدا 

۷۔ ۵اعمال 

".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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