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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



جيپنھنجي ماڻھن ُخدا 
ڪلیسیاءَ شروعاتي ذریعي 
.ڪیونوڏا وڏا ڪم ۾ 

ھڪڙو ماڻھو، جنھن جو نالو 
آھي، ھڪڙي ڀریل فلپس 
۾ ماڻھن کي یسوع بابت شھر 
ُخدا پر . ۾ مصروف ھوٻڌائڻ 
ڇو؟. ریگستان ۾ موڪلیوکیس 



۾ کي خبر ھئي تھ ریگستانُخدا 
ھڪ مسافر وڃي رھیو ھو، 

ي جیڪو ایٿوپیا جي راڻي ڪنداڪ
ھو پنھنجي گھر . جو وزیر ھو

وڃي رھیو ھو ۽ ڪوخاص 
.  پڙھي رھیو ھوڪتاب 

توھان اندازو ڇا 
سگھو ٿا لڳائي 
ڪھڙو تھ اھو 

ھو؟ڪتاب 



،يفرمانبرداري ڪئُخدا جي جڏھن فلپس 

کيھن ُخدا 
سنئونسڌو 

حڪمران
وٺيڏانھن 
ُخداویو، جیڪو 

سمجھڻجي ڪالم کي 
پڙھي رھیوکان سواء 

ساڻسھن فلپس کي . ھو
.ٿیڻ جي دعوت ڏنيشامل 



وزیر " ؟جو مطلب ڇا آھيان "
جیئن رٿ. فلپس کان پڇیو

یو ریگستان مان سفر ڪري رھ
و ۽ ھو، فلپس پنھنجو وات کولی

جي خوشخبري جي یسوع 
.  منادي ڪرڻ لڳو



حڪمرانآفریڪا جي 
،مڃیوکي ئي بائبل جي پیغام جلد 

.جو فرزند آھيُخدا تھ یسوع مسیح 
مون"پاڻي ڏسي، ھن چیو تھ، ڪجھھ 

"کي بپتسما وٺڻ کان ڪھڙي روڪ آھي؟



ان تون پوريَء دل ۽ جان سجیڪڏھن "تڏھن فلپس چیو تہ 
مون "تہجڏھن حاڪم جواب ڏنو . ایمان آڻین، تہ ٿي سگھین ٿو

.کي یقین آھي تہ یسوع مسیح تي



ھاڻي جڏھن اھي پاڻيَء مان ٻاھر
جو روح فلپسُخداوند آیا، تڏھن 

تنھنڪري ویو، کي اتان وٺي 
ون آفریقي حاڪم کیس وڌیڪ ڪ

ھو خوش ٿي ایٿوپیا ڏانھن. ڏٺو
!موٽیو



فلپس ، استیفنس. پر ڪجھھ ماڻھو مسیحن کان نفرت ڪندا ھئا
جي دوستن مان ھڪ ھو، ناراض ماڻھن پاران قتل ڪیو ویو 

سیس تر. ھو، جیڪي نھ چاھیندا ھئا تھ ھو یسوع بابت ڳالھائي
ئي کي مارڻ ۾ مدد ڪاستیفنس مان شائول نالي ھڪڙو ماڻھو 

.شائول سڀني مسیحن کان نفرت ڪندو ھو. ھئي



مسیحن جي خالف شائول، 
، ڌمڪیون ۽ قتل ڪرڻ سان گڏ

سردار ڪاھین ڏانھن ویو ۽ خط 
ورتو جھین ۾ ھن کي مردن یا 
عورتن کي گرفتار ڪرڻ جو

حق ڏنو جیڪي یسوع جي 
.پیروي ڪندا ھئا



ترسیس جو ویچارو 
ھ ھن کي خبر ن! شائول

ُخدا ھئي تھ جڏھن ھن 
جي ماڻھن کي نقصان
پھچایو، ھو اصل ۾ 

ي یسوع کُخداوند پاڻ 
نقصان پھچائي رھیو

ي کي شائول کُخدا . ھو
پر . روڪڻو پیو

ڪیئن؟



" ارگرفت"شائول کي ُخدا 
جڏھن شائول ! ڪري ٿو

دمشق جي شھر ڏانھن 
ان آسمُخدا رستي تي ھو، 

مان ھڪ عظیم روشني  
شائول . جین چمڪیو

وِء پ. زمین تي ڪري پیو
.ھن ھڪ آواز ٻڌو



. يشائول رڙ ڪئ" آھین؟تون ڪیر "ُخداوند اي 
."  مان یسوع آھیان، جنھن کي توھان ایذایو ٿا"

، ونداي ُخدا"ڏڪندي ۽ حیران ٿي، شائول پڇیو، 
۽ " ؟تون مون کان ڇا ٿو گھرین تھ آئون ڪریان

ِء تو ۽ شھر ۾ وڃ، پواُٿ "ھن کي چیو تہ ُخداوند 
."کي ٻڌایو ویندو تہ تو کي ڇا ڪرڻ گھرجي



شائول سان گڏ 
ماڻھن بھ آواز 

ھ ٻڌو، پر ڪو بھ ن
شائول زمین. ڏٺو

ین ۽ ڏٺائ-تان اٿیو 
! تھ ھو انڌو آھي

اھي کیس دمشق 
.ڏانھن وٺي ویا



شھر ۾، شائول ٽي 
ڏینھن بغیر ڏٺي ۽ نھ

گھي ٿي س. کاڌو نھ پیتو
ُخداٿو تھ ھن اھو وقت 

و یسوع جي دعا ۾ گذاری
جیڪو دمشق جي 
.رستي تي ملیو ھو



. سڀ ڪجھھ رٿابندي ڪئي ھئيُخدا 
.  ودمشق ۾ حنانیاه نالي ھڪڙو شاگرد ھ

جي مدد ڪرڻ ُخداوند کیس شائول 
.حنانیاه ڊڄي ویو. موڪلیوالء 

فرمانبرداريجي ُخدا پر ھن 
تيجڏھن ھن شائول . ڪئي

ڏسڻتھ ُھو ، رکیاھٿ 
ُخدا۽ شائول -لڳو 

روحجي پاڪ 
.  سان ڀرجي ویو



پوِء . ڏني وئيبپتسماء شائول کي 
۽ جڏھن ھن کي کاڌو . ھن کاڌو

یو ملیو، تڏھن کیس مضبوط ڪ
شائول کي طاقت جي . ویو

ھن کي ھڪ . ضرورت ھئي
.تمام ضروري ڪم ڪرڻو ھو



۾ شائول فوري طور تي عبادت خانن
دا جو خُ مسیح جي تبلیغ ڪئي تھ ھو 

پوِء جن ٻڌو سي سڀ. فرزند آھي
اھوڇا "حیران ٿي ویا ۽ چیائون تہ 

نہ آھي جنھن مسیحن کي ناس اھو 
ُڪجھن۽ " ؟ڪیو

کيشائول 
مارڻ جي
سازش 
.ڪئي



شائول جي نون دشمنن شھر 
دروازن تي نّظر رکیون جي 
جیڪڏھن ھن شھر ڇڏڻ جي تھ 

ڪوشش ڪئي تھ ھو ُھن کي 
ن پر سندس نوا. ڪري سگھنقتل 

دوست، مسیحن، رات جو کیس 
ویا ۽ ھڪ وڏي ٽوڪري ۾ وٺي 

.جي مٿان الٿودیوار 



۽ ان وقت کان وٺي، شائول  
جو مسیحن تي ظلم ڪندڙ 

پنھنجي نئین ماسٽر، ھو 
یسوع مسیح جو ُخداوند 

وفادار پیروڪار جي 
.ھوحیثیت ۾ رھندو 



تائینستائڻ واري کان مبلغ 

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

۹۔ ۸رسولن 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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