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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



ر پطرس رسول سڄي ملڪ ۾ سف
ع بابت ڪیو تھ جیئن ٻین کي یسو

ھڪ ڏینھن لُدیھ نالي . ٻڌائي
۾ ھڪ ماڻھوَء سان ملیو، شھر 

جیڪو اٺن سالن کان مفلوج، 
یسوع . "بستري تي پیو ھو

"  شفا ڏیندو،کي توھان مسیح 
پنھنجو ۽ اٿ ". پطرس چیو

ھڪدم مڙس ." بستروکڻ
.پیواٿي 

جن ماڻھن اھو 
د ُخداونڏٺو، سو 

.اڏانھن متوجھ ٿی



یافا جي ڀرسان ڳوٺ ۾ ماڻھو غمگین 
تبیتا نالي ھڪ مسیحي عورت . ھئا

ُھن جیون . ئي فوت ٿي وئي ھئيتازو 
افسوس ڪندي ھن جي الش کي سھلیون 

ڪرڻ الء تیار ڪیو، پوء ھن کي ھڪ دفن 
ڪمري ۾ مٿین 
، جتي رکیو
اھي 
سڀ 
گڏ 
.ھئا



رس ٻڌو تھ پطسھلین پر تبیتا جي 
انھن پطرس . آھيعالئقي ۾ 

فوري طور تي یافا ڏانھن کي 
جڏھن ھو . الِء سڏیواچڻ 

مٿئین ڪمري ۾ آیو، انھيَء 
بیواه عورتن اُھي ڪپڙا تڏھن 

لباس کیس ڏیکاریا، جیڪي ۽ 
. انھن الِء ٺاھیا ھئاتبیتا 
.ڪو روئي رھیو ھوھر 



ي پر پطرس انھن سڀني ک
ٻاھر ڪڍي ڇڏیو ۽ گوڏن

.  ڀر ڪري دعا گھریائین
الش ڏانھن رخ ڪندي ۽ 

ن ۽ ھ." اٿيتبیتا، "چیو، 
ن، ۽ پنھنجون اکیون کولیو

جڏھن ھن پطرس کي ڏٺو 
.ویٺيھوء اٿي تھ 



پوِء ھن ھن کي پنھنجو
ھٿ ڏنو ۽ ھن کي مٿي 

۽ جڏھن ھن مقدسن. کنیو
ي ۽ بیواون ک) مسیحین(

سڏیو، ھن کي جیئرو 
۽ اھو سڄي. پیش ڪیو

یافا ۾ مشھور ٿیو، ۽ 
ي تُخداوند ڪیترن ئي 

.ایمان آندو



پطرس گھڻو وقت یافا ۾، سمنڊ جي ڪناري واري گھر ۾ 
تيھڪڙي ڏینھن پطرس گھر جي چوٽيَء . رھیو

جيجیڪڏھن ھن شھر . گھرڻ ویودعا 
ھجيتي نظر ڪئي دیوارن 

مسافر ھنھا تھ شاید ٽي 

ڏیسجن ھا جیڪي کي 
.کي ڳولڻ الِء پي آیاھن 



ا اھي ماڻھو ڪرنیلیس نالي ھڪ رومي صبیدار ج
.جي عبادت ڪندو ھوُخدا ھئا، جیڪو نوڪر 



رن کيپنھنجن نوڪکي ڳولڻ الِء پطرس ڪرنیلیس
رویا ۾مالئڪ کیس ھڪڙي تہ ڇاڪاڻ ، موڪلیو
ھاڻ یافا "چیو تہ 

ماڻھو مان 
مڪالئي 
شمعون جیڪو 

سڏجي ٿو کي پطرس 
، ھو شمعون دباغ گھراءِ 

پیو آھي، جنھن وٽ رھیو 
گھر سمنڊ جي جو 

."تي آھيڪناري 



ھڪ کیسُخدا جڏھن پطرس گھر جي چوٽي تي دعا پھ ڪئي، 
تي ائین پئي لڳو ڄڻ ھڪ وڏي چادر ڌرتيءَ . خواب موڪلیو

چادر تي . ھیٺ ڪري رھي آھي
پطرس چیو تھ . ۽ پکي ھئاجانور 

"  ناپاڪ"اھي 
مطلب تھ . ھئا

مذھبي یھودین 
کائڻ کي انھن کي 
. نھ ھئيجي اجازت 
.  آواز آیواوچتو کیس 

ماري پطرس اٿ، "
."۽ کاهء



!"  نھھرگز ُخداوند،ائ "
اڻ ڇاڪ. "کي چیوُخدا پطرس 

تھ مون ڪڏھن بھ حرام یا 
."  ناپاڪ شيء نھ کاڍي آھي

ھي آواز ھن سان ٻیو ڀیرو 
پاڪُخدا کي جنھن ".ڳالھایو

توکيڪیو آھي، تنھن کي 
اھو ." گھرجيسڏڻ حرام نھ 

.ڪیو ویوٽي ڀیرا 
وريچادر پوِء ۽ 

.۾ کنئي وئيآسمان 



پطرس سمجھي نھ سگھیو تھ ان خواب جو مطلب
ٻڌایو کیسُخدا جیئن ھن ان بابت سوچیو، . ڇا آھي

آھنٽي ماڻھو ھن کي ڳولي رھیا تھ 
سانکي انھن انھي ۽ 

.وڃڻ گھرجيگڏ 



جڏھن انھن ٽنھي ماڻھن پطرس کي ٻڌایو تھ
ھ ھن ھڪ مقدس فرشتي ڪرنیلیس کي چیو ت

ي ھن جُخدا کي ُگھراي، پطرس ڄاڻي ٿو تھ 
ٻئي. ھوڪري رھیو اڳواڻي 

ڏینھن، ھو ۽ ڇھھ دوست
.ڪرنیلیس جي گھر ویا



ٿي سگھي ٿو، جیئن ھن ھڪ 
غیر یھودي انسان جي گھر ڏانھن

و پنھنجو رستو ٺاھیو، پطرس اھ
ني سڀُخدا سمجھڻ شروع ڪیو تھ 

اھو -ماڻھن سان پیار ڪري ٿو 
ي چاھي ٿو تھ سڀني قومن کُخدا 

ڄاڻڻ گھرجي تھ یسوع دنیا جو 
جڏھن . ڇوٽڪارو ڏیندڙ آھي

ي پطرس پھتو، ڪرنیلیس ھن ج
.اڳیان ڪري سجدوڪیو



کي پطرس ڪرنیلیس" ،مان پڻ ھڪڙو ماڻھو آھیان. اٿي ٻیھو"
و تھ پوِء ھن گھر جي سڀني ماڻھن کي مخاطب ٿیندي چی. چیو

نھن توھان کي خبر آھي تھ یھودین الِء اھو جائز ناھي تھ ھو ڪ
غیرقوم سان 

صحبت 
یا رکي 
وٽس 
.وڃي



عام مون تي وحي ڪیو تھ مان ڪنھن بھ ماڻھوَء کيُخدا پر "
."۽ ناپاڪ نھ چوان



ُخدا ع کي ٻڌایو تھ یسو) غیر یھودین(پطرس انھن غیر قوم وارن 
و جو پٽ آھي جیڪو صلیب تي مري ویو ۽ دنیا جو ڇوٽڪار

ي پاڪ پوِء انھن سڀني ت. ٻیھر جیئرو ٿیو آھيالَء ڏیندڙ ٿیڻ 
ھ پطرس جا ڇھ. جي واکاڻ ڪرڻ لڳاُخدا روح نازل ٿیو ۽ اھي 

روح . پینتڪوست وانگر ھوھي .یھودي دوست حیران ٿي ویا
القدس جو تحفو غیر قومن 

پڻ نازل ڪیو تي 

.وڃيپیو 



.بپتسما ڏنو۾ پوِء پطرس نون ایمان وارن کي یسوع



قید پطرس تي غیر قومن ڏانھن وڃڻ تي تنمسیحي یروشلم ۾ 
ا ڏٺي تنھنڪري پطرس انھن کي ٻڌایو تہ ھن ھڪ روی. ٿاڪن 

وئي ھدایت ڪئيوقت آھي ۽ ڪرنیلیس کي بہ دعا گھرڻ جي 
۽. اھي ڳالھیون ٻڌي یروشلم جا مسیحي خاموش ٿي ویا. آھي
جي واکاڻ ڪرڻ لڳا، جنھن دعا جي ذریعي مسیحيُخدا اھي 

تھکي ظاھر ڪیو ڪلیسیاَء 
ُخدا جي محبت سڀني
.ماڻھن الء آھي



پطرس ۽ دعا جي طاقت

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

۱۲۔ ۹رسولن 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 
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