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Acts

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ
ਭੂਿਮਕਾ
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦਾ ਵਰਣਨ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ “ਯਰੂਸ਼ਲਮ,
ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ, ਸਾਮਿਰਯਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਕਨਾਰੇ ਤੱਕ” (1:8)
ਿਕਵੇਂ ਫੈਲਾਇਆ । ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਬਣ ਿਗਆ । ਲੇਖਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੜਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦਾ
ਪੂਰਕ ਸੀ ।
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਿਤੰਨ ਭਾਗਾਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼
ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ
ਗਈ: (1) ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀ
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ; (2) ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਭਾਗਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ
ਫੈਲਣਾ; ਅਤੇ (3) ਭੂ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਰੋਮ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਣਾ
।
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਦੀ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲਤਾ । ਇਹ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ
ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ।
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਸੀਹੀ
ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼
ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੧:੧

2

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੧:੧੧

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:
ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰੀ 1:1-26
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਗਵਾਹੀ 2:1 - 8:3
ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਗਵਾਹੀ 8:4 - 12:25
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ 13:1 - 28:31
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
੧ ਹੇ ਿਥਉਿਫ਼ਲੁਸ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਲਖੀ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਯਸੂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ । ੨ ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਚੁਣੇ ਸਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਆਿਗਆ ਦੇ ਕੇ ਉਤਾਹਾਂ ਉਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆ । ੩ ਉਸ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦਾ ਪਰਗਟ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਲ੍ਹੀਆਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ । ੪ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਉਸ ਵਾਇਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਿਣਆ
ਹੈ । ੫ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ
ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ
੬ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ
ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ? ੭ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਮਆਂ ਅਤੇ ਵੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਜੋ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ । ੮ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਹੂਿਦਯਾ
ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਕਨਾਰੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ
। ੯ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹ
ਉਤਾਹਾਂ ਠਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ । ੧੦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ
ਸਨ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਦੋ ਜਣੇ ਿਚੱਟਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਿਹਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ
। ੧੧ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਗਲੀਲੀ ਮਨੁੱਖ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ
ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ? ਇਹ ਿਯਸੂ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਰਗ ਪਰ ਠਾ ਿਲਆ
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ਿਗਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਫਰ ਆਵੇਗਾ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਵੇਿਖਆ l
ਮੱਿਥਯਾਸ ਦਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ
੧੨ ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਬਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜੇ । ੧੩ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ
ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਪਤਰਸ, ਯੂਹੰਨਾ, ਯਾਕੂਬ, ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ,
ਿਫ਼ਿਲੱਪੁਸ, ਥੋਮਾ, ਬਰਥੁਲਮਈ, ਮੱਤੀ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ, ਸ਼ਮਊਨ
ਜ਼ੇਲੋਤੇਸ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ । ੧੪ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ
ਹੋ ਕੇ, ਕਈ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ।
੧੫ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਤਰਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਮਲ ਕੇ
ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਿਲਆ ੧੬ ਹੇ ਭਰਾਵੋ,
ਉਹ ਿਲਖਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੀ
ਜੁਬਾਨੀ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਆਗੂ
ਹੋਇਆ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ । ੧੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਗਿਣਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ੧੮ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ
ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਿਡੱਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਢੱਡ ਪਾਟ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆ
ਗਈਆਂ । ੧੯ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਗਏ, ਐਥੋਂ
ਤੱਕ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਉਸ ਖੇਤ ਦਾ ਨਾਮ “ਅਕਲਦਮਾ” ਅਰਥਾਤ “ਲਹੂ
ਦਾ ਖੇਤ” ਪੈ ਿਗਆ ੨੦ ਿਕਉਂਿਕ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਜੜ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ l ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਪਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਵੇ ।
੨੧ ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ
ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ । ੨੨ ਯਹੂੰਨਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਠਾਇਆ ਿਗਆ, ਚੰਗਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਜੀ ਠਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇ ।
੨੩ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਿਜਹੜਾ ਬਰਸੱਬਾਸ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਯੂਸਤੁਸ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਦੂਜਾ ਮੱਿਥਯਾਸ ।
੨੪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ
ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਗਟ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੂੰ ਿਕਸਨੂੰ ਚੁਿਣਆ
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ਹੈ । ੨੫ ਜੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲਗੀ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾ
ਨੇ ਕੁਧਰਮ ਿਵੱਚ ਛੱਿਡਆ ਤਾਂ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ੨੬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੱਿਥਯਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਚੀ
ਿਨੱਕਲੀ । ਤਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਗਆਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ।
੨
ਪਿਵੱਤਰ ਦਾ ਉਤਰਨਾ
੧ ਜਦੋਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਿਦਨ ਆਇਆ, ਤਦ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ
। ੨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਆਈ ਿਜਵੇਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਅਨ੍ਹੇਰੀ
ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਭਰ
ਿਗਆ । ੩ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਜਹੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਿਵਖਾਈ
ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਤੇ ਠਿਹਰ ਗਈਆਂ । ੪ ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ
ਿਜਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ।
੫ ਯਹੂਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਿਵੱਚੋਂ ਭਗਤ ਲੋਕ, ਜੋ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ । ੬ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਾਜ਼
ਆਈ ਤਾਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ
ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ । ੭ ਉਹ ਅਚਰਜ
ਰਿਹ ਗਏ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗ,ੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਿਜਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕੀ
ਗਲੀਲੀ ਨਹੀਂ ? ੮ ਫੇਰ ਿਕਵੇਂ ਹਰੇਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ? ੯ ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਪਾਰਥੀ, ਮੇਦੀ, ਇਲਾਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਮੈਸੋਪਟਾਿਮਆ, ਯਹੂਿਦਯਾ, ਕੱਪਦੁਿਕਯਾ, ਪੁੰਤੁਸ, ਏਸ਼ੀਆ ੧੦ ਫ਼ਰੂਿਗਯਾ,
ਪੁਮਫ਼ੁਿਲਯਾ, ਿਮਸਰ, ਿਲਬੀਆ ਦੇ ਉਸ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਰੇਨੇ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਰੋਮੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਕੀ ਯਹੂਦੀ, ਯਹੂਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ,
੧੧ ਕਰੇਤੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਵੱਡ-ੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਿਦਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ! ੧੨ ਅਤੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ
ਗਏ ਅਤੇ ਦੁਬਧਾ ਿਵੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ
? ੧੩ ਦੂਿਜਆਂ ਨੇ ਮਖ਼ੌਲ ਨਾਲ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਹਨ !
ਪਤਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
੧੪ ਤਦ ਪਤਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਗਆਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਹੇ ਯਹੂਦੀਓ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਭ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਓ
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ਇਹ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਕੰਨ ਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ! ੧੫ ਿਕ ਇਹ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ
ਹੋ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਤਾਂ ਿਦਨ ਹੀ ਚਿੜਆ ਹੈ । ੧੬ ਪਰ ਇਹ ਉਹ
ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਯੋਏਲ ਨਬੀ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ । ੧੭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ
ਤੇ ਵਹਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖਣਗੇ
। ੧੮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚੋਂ ਵਹਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨਗੇ
। ੧੯ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਚੰਭੇ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ, ਲਹੂ
ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਧੁੰਏਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ । ੨੦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਸੱਧ
ਿਦਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸੂਰਜ ਅਨ੍ਹੇਰਾ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਲਹੂ ਵਰਗਾ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ, ੨੧ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ
ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੨੨ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਨਾਸਰੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ, ਅਚੰਿਭਆਂ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ,
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਿਵਖਾਈਆਂ, ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
। ੨੩ ਿਯਸੂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਠਿਹਰਾਈ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਗੰਮ ਿਗਆਨ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਿਰਆਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸਲੀਬ
ਤੇ ਮਰਵਾ ਿਦੱਤਾ । ੨੪ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ
ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਅਣਹੋਣਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਰਹੇ । ੨੫ ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਉਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਸਦਾ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗਾ । ੨੬ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ
ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇਗਾ, ੨੭ ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ
ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਨਾ ਛੱਡੇਂਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗਲਨ ਦੇਵੇਂਗਾ ।
੨੮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਨੰਦ
ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ।
੨੯ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਾਲ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਮਿਰਆ ਤੇ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਕਬਰ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ । ੩੦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੨:੩੧

6

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੨:੪੬

ਗੱਦੀ ਤੇ ਿਬਠਾਵਾਂਗਾ । ੩੧ ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ
ਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਛੱਿਡਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ
ਦਾ ਸਰੀਰ ਗਿਲਆ । ੩੨ ਉਸ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਜਉਂਦਾ ਠਾਇਆ,
ਿਜਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਗਵਾਹ ਹਾਂ । ੩੩ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅੱਤ ਚਾ ਹੋ
ਕੇ, ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ
ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਵਹਾ ਿਦੱਤਾ । ੩੪ ਿਕਉਂ ਜੋ ਦਾਊਦ ਸਵਰਗ ਤੇ
ਨਾ ਿਗਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ, ੩੫ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨਾ
ਕਰ ਦੇਵਾਂ ।” ੩੬ ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ
ਜਾਣ ਲਵੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੋਨੋ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ,
ਿਜਸ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ।
੩੭ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੰਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ?
੩੮ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ
ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲਵੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਪਾਂਓਗੇ । ੩੯ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਵਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ
ਿਜਹੜੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਿਜੰਿਨਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇਗਾ
। ੪੦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼
ਕੀਤਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੱਬੀ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ । ੪੧ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਬਚਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਿਲਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਸੇ ਿਦਨ ਲੱਗਭਗ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਗਏ । ੪੨ ਅਤੇ ਉਹ
ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈਣ ਿਵੱਚ, ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ, ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ।
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ
੪੩ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਰ ਛਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਚੰਭੇ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ । ੪੪ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੇ ਭਾਈਵਾਲ
ਸਨ । ੪੫ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ, ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਿਦੰਦੇ ਸਨ । ੪੬ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਦਨ ਇੱਕ ਮਨ
ਹੋ ਕੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ
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ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸਨ । ੪੭ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੇਕ ਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ।
੩
ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੰਗੜੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ
੧ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਤੀਜੇ ਪਿਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਕਲ ਨੂੰ
ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ । ੨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ,
ਿਜਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈਕਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਿਜਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਂ ਿਬਠਾ
ਿਦੰਦੇ ਸਨ, ਿਕ ਉਹ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗੇ । ੩ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ
ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਜਾਂਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ
ਮੰਗੀ । ੪ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ੫ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਝ ਿਮਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ । ੬ ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ । ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ
ਤੁਰ ਿਫਰ ! ੭ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਠਾਇਆ ।
ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਿਗੱਿਟਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ । ੮ ਅਤੇ ਉਹ ਠ
ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਰਦਾ ਅਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਿਗਆ । ੯ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦਾ ਵੇਿਖਆ । ੧੦ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਹੈਕਲ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਭੀਖ
ਮੰਗਣ ਲਈ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਿਰਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ
ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਅਚਰਜ ਹੋਏ ।
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਪਤਰਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼
੧੧ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ
ਹੋਏ, ਉਸ ਦਲਾਨ ਿਵੱਚ ਦੌੜੇ ਆਏ, ਿਜਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਸੀ, । ੧੨ ਇਹ ਵੇਖ
ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ
ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਦੱਤੀ ਹੋਵੇ ?
੧੩ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਵਾ
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ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ੧੪ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ
ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੂਨੀ ਛੱਿਡਆ
ਜਾਵੇ । ੧੫ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ । ੧੬ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ । ਹਾਂ, ਉਸੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਿਜਹੜੀ ਉਹ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੰਿਗਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ
। ੧੭ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਿਜਹਾ
ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ੧੮ ਪਰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ,
ਿਕ ਮੇਰਾ ਮਸੀਹ ਦੁੱਖ ਠਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
। ੧੯ ਇਸ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜੋ, ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਿਮਟਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ
ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਿਦਨ ਆਉਣ । ੨੦ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ । ੨੧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ
ਆਵੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਿਖਆ ਸੀ । ੨੨ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਿਖਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ । ਜੋ ਕੁੱਝ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ । ੨੩ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਹਰੇਕ ਜਾਨ
ਜੋ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ੨੪ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ, ਿਜੰਿਨਆਂ ਨੇ
ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ । ੨੫ ਤੁਸੀਂ
ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ
ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਿਵੱਚ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ । ੨੬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ
ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ।
੪
ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
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੧ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਾਜਕ, ਹੈਕਲ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਏ । ੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ
ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ ਠਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਸਨ । ੩ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਹਵਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਪੈ
ਗਈ ਸੀ । ੪ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਿਣਆ, ਬਹੁਿਤਆਂ
ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਲੱਗਭਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ
ਗਈ ।
੫ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ
ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ । ੬ ਅੰਨਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ,
ਕਯਾਫ਼ਾ, ਯੂਹੰਨਾ, ਿਸਕੰਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਵੀ ਥੇ ਸਨ । ੭ ਿਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਚਾਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੁਸੀਂ
ਿਕਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਿਕਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ? ੮ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਓ
ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ੯ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਿਜਹੜਾ
ਇੱਕ ਬਲਹੀਨ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
। ੧੦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ । ੧੧ ਇਹ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਿਜਹ ਨੂੰ ਰਾਜ
ਿਮਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਿਦਆ, ਿਜਹੜਾ ਕੋਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੋ ਿਗਆ । ੧੨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ
ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।
੧੩ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਅਚਰਜ ਮੰਿਨਆ ਿਕ ਉਹ ਿਵਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ । ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਛਾਿਣਆ, ਿਕ ਇਹ ਦੋਨੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਨ । ੧੪ ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵੱਚ
ਕੁੱਝ ਨਾਮ ਕਿਹ ਸਕੇ । ੧੫ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਯੋਜਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ । ੧੬ ਅਤੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ? ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ
ਪੱਕਾ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤੇ ਇਹ
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ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ੧੭ ਆਓ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਈਏ ਜੋ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਫੇਰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਚਰਚਾ
ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਏ । ੧੮ ਤਦ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ
ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣੀ । ੧੯ ਪਰ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ
ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਸੁਣੀਏ ? । ੨੦ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣੀਆਂ
ਉਹ ਨਾ ਆਖੀਏ । ੨੧ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਦਬਕਾ ਕੇ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ
ਨਾਮ ਿਮਿਲਆ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਲੋਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੇ ਸਨ । ੨੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ।
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
੨੩ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਗਏ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਦੱਸ
ਿਦੱਤਾ । ੨੪ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ
ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅਕਾਸ਼,
ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਰਿਚਆ । ੨੫ ਤੁਸੀਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ
ਆਿਖਆ, “ਕੌਮਾਂ ਿਕਉਂ ਡੰਡ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਾਂ ਨੇ ਿਵਅਰਥ ਸੋਚਾਂ ਿਕਉਂ
ਸੋਚੀਆਂ ਹਨ ? ” ੨੬ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਧਰਤੀ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, । ੨੭ ਿਕਉਂਿਕ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੇਵਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਅਤੇ
ਪੁੰਿਤਯੁਸ ਿਪਲਾਤੁਸ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ । ੨੮ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ
ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਰੇ । ੨੯ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਿਕ ਤੇਰਾ ਬਚਨ
ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇ ਸੁਣਾਉਣ । ੩੦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਓ,
ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੇਵਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਹੋਣ
। ੩੧ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹਟੇ ਤਾਂ, ਉਹ ਥਾਂ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਿਹੱਲ
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ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ
ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ।
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਿਹਕ ਜੀਵਨ
੩੨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਇੱਕ ਮਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਸੀ
ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ
ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਸਨ । ੩੩ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਵੱਡੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੀ ਠਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਿਕਰਪਾ ਸੀ । ੩੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ
ਕੇ ਿਵਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਿਲਆਉਂਦੇ । ੩੫ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ।
੩੬ ਯੂਸੁਫ਼ ਿਜਸ ਦਾ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਬਰਨਬਾਸ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ
ਰੱਿਖਆ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਕੁਪਰੁਸ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । ੩੭ ਉਹ
ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਰੁਿਪਆ ਿਲਆਂਦਾ
ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ।
੫
ਹਨਾਿਨਯਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ੀਰਾ ਦਾ ਛਲ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ
੧ ਹਨਾਿਨਯਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਫ਼ੀਰਾ ਨਾਲ ਿਮਲ
ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਿਚਆ । ੨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੁੱਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਿਲਆ,
ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਿਲਆ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ
ਚਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ । ੩ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹਨਾਿਨਯਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ
ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਪਾਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇਂ ਅਤੇ
ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਰੱਖ ਛੱਡੇਂ ? ੪ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ
ਨਾ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਿਕਉਂ ਸੋਚੀ ? ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਹੈ ।
੫ ਹਨਾਿਨਯਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀ ਿਡੱਗ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ
ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਿਣਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਡਰ ਛਾ ਿਗਆ
। ੬ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਫ਼ਨ ਪਿਹਨਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ
ਕੇ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ । ੭ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ, ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੱਗਭਗ ਿਤੰਨ
ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਆਈ । ੮ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ
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ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੇਤ ਐੱਨੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਵੇਿਚਆ ਹੈ ? ਉਹ ਬੋਲੀ, ਹਾਂ ਐੱਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਿਚਆ
ਹੈ । ੯ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਤਾਉਣ
ਲਈ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ? ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦੱਬਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ! ੧੦ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ
ਿਡੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ । ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ
। ੧੧ ਤਦ ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਾ ।
ਿਚੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ
੧੨ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋ
ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦਲਾਨ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ
ਸਨ । ੧੩ ਹੋਰਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਕਰਨ ਿਫਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੇ ਸਨ । ੧੪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ
ਿਮਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । ੧੫ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੌਕਾਂ
ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਪਾ ਿਦੰਦੇ ਸਨ,
ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਆਵੇ ਤਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ । ੧੬ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ
ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ
ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ।
ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਿਗ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ
੧੭ ਤਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਭ ਜੋ ਸਦੂਕੀ ਪੰਥ ਦੇ
ਸਨ ਠੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਿਵਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ । ੧੮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ
ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ । ੧੯ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ
ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਿਖਆ, ੨੦ ਜਾਓ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ । ੨੧ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤੜਕੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਗਏ
ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ । ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ
ਆਏ ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ । ੨੨ ਪਰ ਜਦੋਂ
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ਿਸਪਾਹੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਨਾ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਗਏ
। ੨੩ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੌਕਸੀ
ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਿਹਰੇ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ
ਵੇਿਖਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਿਖਆ । ੨੪ ਜਦੋਂ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਕਰਕੇ ਦੁਬਧਾ ਿਵੱਚ ਪਏ ਿਕ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ੨੫ ਤਦ ਿਕਸੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ, ਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ, ਉਹ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ! ੨੬ ਤਦ ਉਹ ਸਰਦਾਰ
ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆਇਆ ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾ ਮਾਰਨ । ੨੭ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਲਆ ਕੇ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤਾ । ਤਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪੁੱਿਛਆ । ੨੮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼
ਨਾ ਦੇਣਾ, ਿਫਰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਭਰ
ਿਦੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ
। ੨੯ ਤਦ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ੩੦ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ
ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੩੧ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੱਤ ਚਾ
ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਤੌਬਾ
ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ । ੩੨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ
ਹੈ ।
੩੩ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਈ । ੩੪ ਪਰ ਗਮਲੀਏਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸੀ ਅਤੇ
ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਆਦਰਯੋਗ ਸੀ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਠ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦਓ ੩੫ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕੋ, ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ੩੬ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੇਉਦਾਸ
ਿਠਆ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਸੌ ਆਦਮੀ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ
ਸਨ, ਿਖੱਲਰ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇ ਿਠਕਾਣੇ ਹੋ ਗਏ । ੩੭ ਉਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰਦੁਮਸ਼ੁਮਾਰੀ
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ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਗਲੀਲ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਯਹੂਦਾ ਿਠਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਮਗਰ ਲਾ ਿਲਆ । ਉਹ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ,
ਸਾਰੇ ਿਖੱਲਰ ਗਏ । ੩੮ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦਓ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਦਮੀਆਂ
ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ੩੯ ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਠਿਹਰੋਂ । ੪੦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਮਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਿਦਆ ਤੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਨਾਮ ਦਾ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਿਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ । ੪੧ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ
ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿਗਣੇ
ਗਏ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਚਲੇ ਗਏ । ੪੨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ !
੬
ਸੱਤ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ
੧ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਨਾਨੀ
ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਰ ਿਦਨ ਭੋਜਨ
ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ । ੨ ਤਦ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਛੱਡ ਕੇ ਿਖਲਾਉਣ ਿਪਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰੀਏ । ੩ ਇਸ ਲਈ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ ਨੇਕਨਾਮ ਅਤੇ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੋ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ
ਦੇਈਏ । ੪ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬਚਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ।
੫ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਨਾਮ ਦੇ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਿਫਿਲੱਪੁਸ, ਪ੍ਰੋਖੋਰੁਸ, ਿਨਕਾਨੋਰ, ਤੀਮੋਨ, ਪਰਮਨਾਸ ਅਤੇ ਿਨਕਲਾਉਸ
ਨੂੰ ਚੁਣ ਿਲਆ ਜੋ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸਨੇ ਯਹੂਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ
ਿਲਆ ਸੀ । ੬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ।
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੭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਫੈਲਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕ ਵੀ ਇਸ ਮੱਤ ਨੂੰ
ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ।
ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦੀ ਿਗ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ
੮ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਚਰਜ
ਕੰਮ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ । ੯ ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਿਲਬਰਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰੇਨੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸਕੰਦਿਰਯਾ
ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਿਕਲਿਕਯਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਕਈ
ਆਦਮੀ ਠ ਕੇ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ੧੦ ਪਰ ਉਹ ਉਸ
ਦੀ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਹਮਣਾ
ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ੧੧ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲਈ
ਿਕਹਾ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਲਦੇ ਸੁਿਣਆ
ਹੈ । ੧੨ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ । ੧੩ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੋਲੇ ਿਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਹੈ । ੧੪ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ
ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ
। ੧੫ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੀ
ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਰਗਾ ਚਮਕਦਾ
ਦੇਿਖਆ ।
੭
ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਤ
੧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ ?
੨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸੁਣੋ । ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਨੂੰ ਹਾਰਾਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਸੋਪਟਾਿਮਆ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਸ
ਨੂੰ ਤੇਜ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ । ੩ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ ਚੱਿਲਆ ਜਾ । ੪ ਤਦ ਉਹ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਹਾਰਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੱਿਸਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਮਰਨ ਿਪੱਛੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਥੋਂ ਿਲਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਿਜੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ
ਹੋ । ੫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸਗੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ
ਥਾਂ ਵੀ ਨਾ ਿਦੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ
ਸੀ । ੬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਪਰਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੌਂ ਸਾਲ ਤੱਕ
ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ । ੭ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਤੇ ਿਜਸ ਦੇ
ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ । ੮ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਨੇਮ ਬੰਿਨਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇ ਇਸਹਾਕ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ
ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਘਰ ਯਾਕੂਬ ਜੰਿਮਆ
ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੰਮੇ । ੯ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਿਵਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਜਾਣ, ਿਫਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ । ੧੦ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਘਰ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ । ੧੧ ਿਫਰ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ
ਕਾਲ ਿਪਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ਼
ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ । ੧੨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ਼
ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ । ੧੩ ਅਤੇ
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ । ੧੪ ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼
ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਝੱਤਰ ਜਣੇ
ਸਨ, ਬੁਲਾ ਿਲਆ । ੧੫ ਯਾਕੂਬ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਵੀ । ੧੬ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ
ਕਬਰਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਦੱਬੇ ਗਏ ਜੋ ਹਮੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਸੀ । ੧੭ ਪਰ
ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧਣ ਲੱਗੇ । ੧੮ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ, ਿਜਹੜਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ । ੧੯ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ
ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਨਾ
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ਰਿਹਣ । ੨੦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੂਸਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ
ਨਜ਼ਰਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ । ਉਹ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਲਦਾ ਿਰਹਾ । ੨੧ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਿਲਆ
। ੨੨ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਵੱਿਦਆ ਿਸੱਖੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੰਮਾਂ
ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਸੀ । ੨੩ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ,
ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਭਰਾਵਾਂ
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਵਾਂ । ੨੪ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ
ਵੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਿਲਆ । ੨੫ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੇਰੇ
ਭਰਾਂ ਸਮਝਣਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੇ । ੨੬ ਿਫਰ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਲੜਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਹੇ ਪੁਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ
ਭਰਾ ਭਰਾ ਹੋ । ਿਫਰ ਿਕਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ ? ੨੭ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੈਨੂੰ
ਿਕਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਨਆਈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ? ੨੮ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੱਲ ਉਸ ਿਮਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
? ੨੯ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂਸਾ ਭੱਜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ । ਥੇ ਉਹ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ । ੩੦ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲ ਬੀਤ
ਗਏ ਤਾਂ ਸੀਨਈ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਤ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋ ਿਵੱਚ ਝਾੜੀ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ । ੩੧ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਚਰਜ
ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਿਗਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ।
੩੨ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਤਦ ਮੂਸਾ ਕੰਬ ਿਠਆ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ
ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ । ੩੩ ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਆਪਿਣਆਂ ਪੈਰਾਂ
ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਥਾਂ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਿਵੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ।
੩੪ ਮੈਂ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਕਸ਼ਟ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਤਿਰਆ
ਹਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਭੇਜਾਂਗਾ । ੩੫ ਉਸ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਨਆਈਂ ਬਣਾਇਆ ?
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ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ, ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਭੇਿਜਆ । ੩੬ ਇਹੋ ਮਨੁੱਖ
ਿਮਸਰ, ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ, ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਅਤੇ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਵਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਆਇਆ । ੩੭ ਇਹ ਉਹ ਮੂਸਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਮੇਰੇ ਿਜਹਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ । ੩੮ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਜਾੜ ਦੀ ਸਭਾ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਸੀਨਈ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਜਉਂਦੇ
ਬਚਨ ਪਾਏ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ । ੩੯ ਪਰ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਹੋਣਾ ਨਾ ਚਾਿਹਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਦਲ ਿਮਸਰ ਦੀ
ਵੱਲ ਿਫਿਰਆ । ੪੦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਵਤਾ
ਬਣਾ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੂਸਾ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ । ੪੧ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ । ੪੨ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ
ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ,
ਿਜਵੇਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, “ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭੇਟ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਹੀ
ਚੜਾਏ ? ” ੪੩ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲੋਕ ਦੇ ਤੰਬੂ, ਅਤੇ ਿਰਫ਼ਾਨ ਿਦਉਤੇ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ,
ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਿਫਰਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਜਣ
ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬੁਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾਵਾਂਗਾ
।
੪੪ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ
ਉਸ ਨੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹਨਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ, ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਤੰਬੂ
ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ । ੪੫ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਪਉਦਾਿਦਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਿਲਆਏ, ਿਜਸ ਸਮੇਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਪਾਇਆ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਿਰਹਾ
। ੪੬ ਦਾਊਦ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਉਹ
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਬਣਾਵੇ । ੪੭ ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਹੀ
ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ । ੪੮ ਪਰ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ
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ਹੋਏ ਮੰਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ, ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ੪੯ ਸਵਰਗ
ਮੇਰਾ ਿਸੰਘਾਸਣ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਓਗੇ ? ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਹੜੀ ਥਾਂ ਮੇਰੇ
ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ੫੦ ਕੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ
ਬਣਾਈਆਂ ?
੫੧ ਹੇ ਹਠੀਲੇ ਲੋਕ,ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਕੰਨ ਬੇਸੁੰਨਤ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ ! ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ । ੫੨ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ
ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਤਾਇਆ ? ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਮੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਿਜਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਹੋਏ
। ੫੩ ਤੁਸੀਂ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਠਿਹਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਾਇਆ
ਪਰ ਉਹ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ।
ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਤੇ ਪਥਰਾਓ
੫੪ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਦੰਦ
ਪੀਹਣ ਲੱਗੇ । ੫੫ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਸ਼
ਦੀ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤੇਜ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ
ਖੜ੍ਹਾ ਵੇਿਖਆ । ੫੬ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ! ੫੭ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਡੰਡ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ
ਦੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ । ੫੮ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤੇ
ਪਥਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੌਲੁਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ
ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਲਾਹ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ । ੫੯ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਤੇ ਪਥਰਾਹ
ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ,
ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ ! ੬੦ ਿਫਰ ਉਹ ਗੋਿਡਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੀ
ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਿਕ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਪਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰ ਨਾ ਆਵੇ,
ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂ ਿਗਆ l
੮
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਜਾਣਾ
੧ ਸੌਲੁਸ ਉਹ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ । ਉਸ ਿਦਨ ਕਲੀਿਸਯਾ ਤੇ ਜੋ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ
ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖੱਲਰ ਗਏ । ੨ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
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ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੱਿਬਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਿਵਰਲਾਪ ਕੀਤਾ । ੩ ਪਰ
ਸੌਲੁਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਰਦਾਂ
ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ।
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਿਫਿਲਪੁੱਸ ਦਾ ਪਰਚਾਰ
੪ ਿਜਹੜੇ ਿਖੱਲਰ ਗਏ ਸਨ, ਘੁੰਮਦੇ ਿਫਰਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ੫ ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । ੬ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਜੋ ਉਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਿਫ਼ਿਲੱਪੁਸ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਨ ਲਾਇਆ । ੭ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਚੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ
ਿਨੱਕਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਧਰੰਗੀ ਅਤੇ ਲੰਗੜੇ ਬਥੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ । ੮ ਅਤੇ
ਉਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ।
ਜਾਦੂਗਰ ਸ਼ਮਊਨ
੯ ਪਰ ਸ਼ਮਊਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਜਾਦੂ
ਕਰ ਕੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਹਾਂ । ੧੦ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਆਖਦੇ
ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ
! ੧੧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਲਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਜਾਦੂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰੱਿਖਆ ਸੀ । ੧੨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲੈਣ ਲੱਗੇ । ੧੩ ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ
ਕੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜੋ ਪਰਗਟ
ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਿਗਆ ।
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ
੧੪ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਨ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਿਕ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਿਲਆ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ
ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ । ੧੫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ । ੧੬ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਤੇ ਨਾ ਉਤਿਰਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ
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ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ । ੧੭ ਤਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ । ੧੮ ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ
ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਏ
ਿਲਆਇਆ । ੧੯ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਿਦਉ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ । ੨੦ ਪਰ
ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੇਰੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਿਚਆ ! ੨੧ ਤੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਨਾ ਸਾਂਝ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਸੱਧਾ ਨਹੀਂ
। ੨੨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੋਚ ਹੈ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ੨੩ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਿਪੱਤ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਹੈਂ । ੨੪ ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ
ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਆ ਪਵੇ ।
੨੫ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ।
ਿਫਿਲਪੁੱਸ ਅਤੇ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜਾ
੨੬ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਠ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਜਾੜ ਹੈ । ੨੭ ਤਾਂ ਉਹ ਠ ਕੇ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਿਕ ਕੂਸ਼
ਦੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਖੋਜਾ ਅਤੇ ਕੂਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੰਦਾਕੇ ਦਾ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਆਇਆ ਸੀ । ੨੮ ਉਹ ਮੁਿੜਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ
ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹ ਿਰਹਾ ਸੀ । ੨੯ ਤਦ ਆਤਮਾ ਨੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਚੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਰੱਥ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ । ੩੦ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ
ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਜੋ
ਕੁੱਝ ਤੁਸੀਂ ਪੜਦੇ ਹੋ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋ ? ੩੧ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ
ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਵੇ, ਮੈਂ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ
ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ । ੩੨ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ
ਿਹੱਸਾ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਭੇਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ
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ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਲੇਲਾ ਆਪਣੀ ਨ ਕਤਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ! ੩੩ ਉਹ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਦਾ ਿਨਆਂ ਖੁੱਸ ਿਗਆ । ਉਹ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੌਣ ਿਬਆਨ ਕਰੇਗਾ
? ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਦੀ ਜਾਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ੩੪ ਤਾਂ ਉਸ ਖੋਜੇ ਨੇ
ਅੱਗੋਂ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਨਬੀ
ਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ? ੩੫ ਤਦ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਲਖਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ । ੩੬ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁੰਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ । ਤਦ ਉਸ ਖੋਜੇ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਵੇਖ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ
ਹੈ । ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ? ੩੭ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ।”
ਉਸ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੈ ।” ੩੮ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਰੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ
ਅਤੇ ਖੋਜਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਤਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ।
੩੯ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਖੋਜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ । ੪੦ ਪਰ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਅਜ਼ੋਤੁਸ ਿਵੱਚ
ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ
ਸਭਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਿਗਆ ।
੯
ਸੌਲੁਸ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣਾ
(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 22:6-16, 26:12-18)
੧ ਸੌਲੁਸ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ
ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ । ੨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੰਿਮਸਕ ਦੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਚੱਠੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਿਕ, ਜੋ
ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲਣ, ਚਾਹੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਂ । ੩ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਿਲਆ ਜਾਂਦਾ
ਸੀ, ਤਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਦੰਿਮਸਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਉਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਮਕੀ, ੪ ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਿਡੱਗ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੰਦੀ ਸੀ, ਹੇ ਸੌਲੁਸ, ਹੇ ਸੌਲੁਸ
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! ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ? ੫ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ
? ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਂ । ੬ ਪਰ ਠ ਅਤੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ।
੭ ਿਜਹੜੇ ਆਦਮੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖੜੇ ਰਹੇ ਿਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਨਹੀਂ ਸੀ । ੮ ਸੌਲੁਸ ਜ਼ਮੀਨ
ਤੋਂ ਿਠਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
ਨਹੀਂ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ ।
੯ ਅਤੇ ਉਹ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਵੇਖ ਨਾ ਸਿਕਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁੱਝ ਖਾਧਾ ਨਾ
ਪੀਤਾ ।
੧੦ ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ । ਉਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ
ਨੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹਨਾਿਨਯਾਹ ! ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੇਖ, ਮੈਂ
ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ । ੧੧ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਠ ਅਤੇ ਉਸ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਜੋ “ਿਸੱਧੀ” ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੌਲੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ
ਜੋ ਤਰਸੁਸ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਿਕਉਂਿਕ ਵੇਖ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ੧੨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ
ਆਉਂਿਦਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਜੋ ਫੇਰ ਸੁਜਾਖਾ
ਹੋਵੇ । ੧੩ ਪਰ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਕੋਲੋਂ
ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ
ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ! ੧੪ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਵੇ
। ੧੫ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਚੱਿਲਆ ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਰਜਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇ । ੧੬ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁੱਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ।
੧੭ ਤਦ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵਿੜਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਭਾਈ ਸੌਲੁਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ ਨੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ
ਉਸ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ
ਤੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਂ । ੧੮ ਉਸੇ ਘੜੀ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਿਛਲਕੇ ਿਡੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਠ ਕੇ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ।
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ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਸੌਲੁਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
੧੯ ਫੇਰ ਉਹ ਕਈ ਿਦਨ ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ । ੨੦ ਅਤੇ
ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੋ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ । ੨੧ ਅਤੇ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਚਰਜ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ,ੇ ਕੀ
ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ? ੨੨ ਪਰ ਸੌਲੁਸ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕੜਾ
ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮਸੀਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ । ੨੩ ਜਦੋਂ
ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਬਣਾਈ
। ੨੪ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਸੌਲੁਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤਿਦਨ ਦਰਵਾਿਜਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ । ੨੫ ਪਰ ਉਹ
ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨੂੰ ਟੋਕਰੇ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਪਰੋਂ
ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੌਲੁਸ
੨੬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਰਲ ਜਾਣ ਦਾ
ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਭ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਚੇਲਾ ਹੈ । ੨੭ ਪਰ ਬਰਨਬਾਸ ਉਹ ਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਿਕਸ ਪਰਕਾਰ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ । ੨੮ ਤਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਿਰਹਾ । ੨੯ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ
ਤੇ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਅਤੇ ਬਿਹਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ।
੩੦ ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ
ਅਤੇ ਤਰਸੁਸ ਦੀ ਵੱਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ । ੩੧ ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ, ਗਲੀਲ, ਸਾਮਿਰਯਾ
ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲੀ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦਾ ਅਨੰਦ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ
ਿਵੱਚ ਵਧਦੀ ਗਈ ।
ਲੁੱਦਾ ਅਤੇ ਯਾਪਾ ਿਵੱਚ ਪਤਰਸ
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੩੨ ਿਫਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪਤਰਸ ਸਭ ਪਾਸੇ ਿਫਰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਿਜਹੜੇ ਲੁੱਦਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ । ੩੩ ਅਤੇ ਥੇ
ਐਿਨਯਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ੩੪ ਪਤਰਸ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਐਿਨਯਾਸ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਿਵਛਾਉਣਾ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ! ੩੫ ਤਾਂ
ਲੁੱਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲ
ਿਫਰੇ ।
੩੬ ਯਾਪਾ ਿਵੱਚ ਤਿਬਥਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਲੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰਨੀ
ਹੈ । ਇਹ ਔਰਤ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ।
੩੭ ਤਾਂ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹੀਂ ਿਦਨੀਂ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਇਸਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ । ੩੮ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਲੁੱਦਾ, ਜੋ ਯਾਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਪਤਰਸ ਥੇ ਹੀ ਹੈ
ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰ ਨਾ
ਕਿਰਓ । ੩੯ ਤਦ ਪਤਰਸ ਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਥੇ
ਪੁੱਿਜਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਿਵਧਵਾਂ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜਤੇ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਜੋ ਦੋਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਿਦਆਂ ਬਣਾਏ ਿਵਖਾਲਦੀਆਂ ਸਨ । ੪੦ ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਮ੍ਰਤਕ ਵੱਲ ਮੁੜ
ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਤਿਬਥਾ, ਠ ! ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ
ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਠ ਬੈਠੀ ! ੪੧ ਉਹ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠਾਇਆ,
ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਉਂਦੀ ਹਾਜ਼ਰ
ਕੀਤਾ । ੪੨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਯਾਪਾ ਿਵੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ
ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ । ੪੩ ਿਫਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਿਦਨ ਯਾਪਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਮਊਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ।
੧੦
ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ
੧ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ
ਇਤਾਿਲਯਾਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਲ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ । ੨ ਉਹ ਧਰਮੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ
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ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ।
੩ ਉਹ ਨੇ ਿਦਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਿਹਰ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਸਾਫ਼ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ
! ੪ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਡਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ
ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ? ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ
ਯਾਦਗੀਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ੫ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਾਪਾ ਨੂੰ
ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਪਤਰਸ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਬੁਲਾ ਲੈ । ੬ ਉਹ ਸ਼ਮਊਨ, ਜੋ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਘਰ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮਿਹਮਾਨ ਹੈ । ੭ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਤ ਿਜਸ
ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਿਨੱਤ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ
ਧਰਮੀ ਿਸਪਾਹੀ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ੮ ਅਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਯਾਪਾ ਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ।
ਪਤਰਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
੯ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ
ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਦੁਪਿਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਆ
੧੦ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਕੁੱਝ ਖਾਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਿਤਆਰੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਬੇਸੁਧ ਹੋ ਿਗਆ । ੧੧ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ,
ਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਿਜਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਲੇ
ਸਨ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੱਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ । ੧੨ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਚੌਪਾਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਸਨ
। ੧੩ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਿਕ ਹੇ ਪਤਰਸ ਠ, ਮਾਰ ਅਤੇ ਖਾ !
੧੪ ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ । ੧੫ ਿਫਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ
ਉਹ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਿਕ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ । ੧੬ ਇਹ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼
ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ।
੧੭ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਚੰਤਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਦਰਸ਼ਣ
ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ? ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜੇ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ
ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸ਼ਮਊਨ ਦਾ ਘਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਏ । ੧੮ ਅਤੇ
ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਸ਼ਮਊਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਤਰਸ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ
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ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ? ੧੯ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਿਤੰਨ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ । ੨੦ ਪਰ ਤੂੰ ਠ, ਹੇਠਾਂ ਜਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਿਜਆ ਹੈ । ੨੧ ਤਦ ਪਤਰਸ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਵੇਖੋ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ
ਹੀ ਹਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ? ੨੨ ਉਹ ਬੋਲ,ੇ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਸੂਬੇਦਾਰ
ਜੋ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਨੇਕਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਦੂਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ । ੨੩ ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਿਹਲ ਕੀਤੀ ।
ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਦੇ ਘਰ ਪਤਰਸ
ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਉਹ ਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕਈ ਭਰਾ ਯਾਪਾ ਦੇ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰੇ । ੨੪ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਹ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ
ਅਤੇ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ
ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ । ੨੫ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਉਹ ਨੂੰ ਆ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰੀਂ
ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ । ੨੬ ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਠ
ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹਾਂ । ੨੭ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ
ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ, ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ । ੨੮ ਤਾਂ ਉਹ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ,
ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਨਾ ਆਖਾਂ । ੨੯ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਇਸ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁੱਝ ਨਾ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਚੱਿਲਆ ਆਇਆ । ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ? ੩੦ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਚਾਰ
ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਤੀਜੇ ਪਿਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਚਮਕੀਲੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ । ੩੧ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਹੇ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ
ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ । ੩੨ ਇਸ
ਲਈ ਯਾਪਾ ਵੱਲ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਪਤਰਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਬੁਲਾ ਲੈ । ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸ਼ਮਊਨ ਿਜਹੜਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
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ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਮਿਹਮਾਨ ਹੈ । ੩੩ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ।
ਪਤਰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
੩੪ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਜਾਣ ਿਲਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸੇ
ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ੩੫ ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ
ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ੩੬ ਿਜਹੜਾ ਬਚਨ ਉਸ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ, ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ
ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ । ੩੭ ਤੁਸੀਂ
ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦੇ ਪਰਚਾਰ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਿਗਆ । ੩੮ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ
ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਿਫਿਰਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ
। ੩੯ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ
ਦੇਸ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ
ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ । ੪੦ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ
ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ । ੪੧ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ
ਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਠਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ
ਪੀਤਾ । ੪੨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦਓ ਜੋ ਇਹ ਉਹੋ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਅਤੇ ਮਿਰਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇ । ੪੩ ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਸਭ ਨਬੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਸੋ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪਾਵੇਗਾ ।
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਨਾ
੪੪ ਪਤਰਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਚਨ ਦੇ ਸਭ
ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤੇ ਉਤਿਰਆ । ੪੫ ਅਤੇ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ, ਿਜੰਨੇ
ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਤੇ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ । ੪੬ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
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ਕਰਦੇ ਸੁਿਣਆ । ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ, ੪੭ ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ
ਹੈ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ । ੪੮ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਿਫਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੀ
ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਕੁੱਝ ਿਦਨ ਥੇ ਹੋਰ ਰਹੇ ।
੧੧
ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ
੧ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਿਲਆ ਹੈ । ੨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਤਦ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ ੩ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ, ਿਕ ਤੂੰ ਬੇਸੁੰਨਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਖਾਧਾ ! ੪ ਤਦ ਪਤਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਤਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਬਆਨ
ਕਰਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ ੫ ਿਕ ਮੈਂ ਯਾਪਾ ਦੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਿਖਆ, ਿਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ,
ਿਜਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਲੇ ਸਨ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੱਲ ਉਤਰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ
। ੬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੌਪਾਏ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ
ਜਾਨਵਰ, ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਵੇਖੇ, ੭ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੀ ਸੀ, ਹੇ ਪਤਰਸ ਠ, ਮਾਰ ਅਤੇ
ਖਾ । ੮ ਪਰ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ! ੯ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ
ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਿਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਤੂੰ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਿਹ । ੧੦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਫੇਰ
ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਿਖੱਿਚਆ ਿਗਆ । ੧੧ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠਿਹਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਿਤੰਨ ਮਨੁੱਖ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਿਜਹੜੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਤੋਂ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ । ੧੨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਬੇਿਝਝਕ ਚੱਿਲਆ ਜਾ ਅਤੇ ਇਹ ਛੇ ਭਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜੇ । ੧੩ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕਵੇਂ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਦੂਤ ਨੂੰ ਖੜੇ ਵੇਿਖਆ, ਿਜਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਯਾਪਾ
ਵੱਲ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਪਤਰਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਲਵਾ ਲੈ
। ੧੪ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ
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ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ । ੧੫ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਤਿਰਆ, ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਤਿਰਆ ਸੀ ।
੧੬ ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਸੀ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੧੭ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਿਦੱਤੀ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ? ੧੮ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ
ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਿਕ, ਿਫਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਤੋਬਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ! ।
ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
੧੯ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਿਬਪਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਹੋਈ ਸੀ ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਫੈਨੀਕੇ, ਕੁਪਰੁਸ ਅਤੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ
ਤੱਕ ਿਫਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ
ਸੁਣਾਉਂਦੇ । ੨੦ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁਪਰੁਸ ਅਤੇ ਕਰੇਨੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ,
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । ੨੧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਮੁੜੇ । ੨੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ । ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਨਬਾਸ
ਨੂੰ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਤੱਕ ਭੇਿਜਆ । ੨੩ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਿਕ
ਿਦਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ । ੨੪ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਮਲ ਗਏ । ੨੫ ਤਦ ਉਹ ਸੌਲੁਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਰਸੁਸ ਨੂੰ ਿਗਆ । ੨੬ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ
ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਚੇਲੇ ਮਸੀਹੀ ਅਖਵਾਏ
।
੨੭ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਨਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਆਏ
। ੨੮ ਇੱਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਗਬੁਸ ਸੀ, ਠ ਕੇ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪਵੇਗਾ
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ਿਜਹੜਾ ਕਲੌਿਦਯੁਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਪੈ ਿਗਆ । ੨੯ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ
ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਿਜਹੜੇ
ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਕੁੱਝ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕੀਤਾ । ੩੦ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ
ਸਭ ਕੁੱਝ ਭੇਿਜਆ ।
੧੨
ਪਤਰਸ ਦਾ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
੧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ
ਲਈ ਹੱਥ ਚੁੱਿਕਆ । ੨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਮਰਵਾ ਿਦੱਤਾ । ੩ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ
ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਿਲਆ । ਇਹ ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਿਦਨ ਸਨ
। ੪ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ
ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਨ,
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਿਲਆਉਣ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ । ੫ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਤਰਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ।
੬ ਜਦੋਂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਉਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਤ ਪਤਰਸ ਦੋ
ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕਿੜਆ ਹੋਇਆ ਦੋ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਸੀ,
ਅਤੇ ਪਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਪਿਹਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ । ੭ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ
ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਚਾਨਣ ਚਮਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਪਤਰਸ ਦੀ ਵੱਖੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਛੇਤੀ
ਠ, ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਸੰਗਲ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਪਏ । ੮ ਅਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ, ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ
। ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾ ।
੯ ਅਤੇ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ
ਨਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਜੋ ਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਸੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ
ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ । ੧੦ ਤਦ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿਹਰੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਦੀ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਆਏ, ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪੁਹੰਚਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਟਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਤ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ।
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੧੧ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਜਾਣ ਿਗਆਂ ਹਾਂ ਿਕ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ
ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ! ੧੨ ਿਫਰ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ ਕੇ, ਯੂਹੰਨਾ
ਜੋ ਮਰਕੁਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਿਜੱਥੇ
ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ੧੩ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਿਡਉੜੀ ਦਾ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੇਖਣ ਆਈ । ੧੪ ਅਤੇ
ਪਤਰਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੂਹਾ ਨਾ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਪਰ ਦੌੜ
ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪਤਰਸ ਿਡਉੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ! ੧੫ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਹੈ,ਂ ਪਰ ਉਹ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੀ ਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੀ ਹੈ ! ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਦੂਤ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੬ ਪਰ ਪਤਰਸ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ । ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ । ੧੭ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਚੁੱਪ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਿਕਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਵੋ, ਅਤੇ
ਉਹ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ । ੧੮ ਜਦੋਂ ਿਦਨ ਚਿੜ੍ਹਆ ਤਾਂ ਿਸਪਾਹੀ ਬਹੁਤ
ਘਬਰਾ ਗਏ ਿਕ ਪਤਰਸ ਿਕੱਥੇ ਿਗਆ ? ੧੯ ਜਦੋਂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਪਿਹਰੇ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ
ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੂਿਦਯਾ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਜਾ ਠਿਹਿਰਆ ।
ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੀ ਮੌਤ
੨੦ ਹੇਰੋਦੇਸ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਰਾਜ਼ ਸੀ । ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ
ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਬਲਾਸਤੁਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਹਾਇਕ
ਸੀ, ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਸੁਲਾਹ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਦੀ
ਿਪਰਤਪਾਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ੨੧ ਹੇਰੋਦੇਸ ਇੱਕ ਿਮਥੇ ਹੋਏ ਿਦਨ
ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ । ੨੨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੇ ਿਕ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ! ੨੩ ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਹ ਕੀੜੇ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
੨੪ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਫੈਲਦਾ ਿਗਆ ।
੨੫ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਮਰਕੁਸ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ।

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੧੩:੧

33

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੧੩:੧੨

੧੩
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ
੧ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਕਈ ਨਬੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸਨ, ਿਜਵੇਂ
ਬਰਨਬਾਸ, ਿਸ਼ਮਓਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਨੀਗਰ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੂਿਕਯੁਸ ਕੁਰੇਨੇ
ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਮਨਏਨ ਿਜਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਸੌਲੁਸ । ੨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ
ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ । ੩ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤ
ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਵਦਾ
ਕੀਤਾ ।
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾ
੪ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਿਸਲੂਿਕਯਾ ਨੂੰ ਆਏ ਥੋਂ ਜਹਾਜ਼
ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਪਰੁਸ ਨੂੰ ਗਏ । ੫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਮੀਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ
ਯੂਹੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਸੀ । ੬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂ ਿਵੱਚ
ਿਫਰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਪਾਫ਼ੁਸ ਤੱਕ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਯੇਸੂਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਿਮਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਅਤੇ ਕੌਮ
ਦਾ ਯਹੂਦੀ ਸੀ । ੭ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਗੀਉਸ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਿਜਹੜਾ
ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ
ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਿਹਆ । ੮ ਇਲਮਾਸ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਨੇ ( ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹੋ ਅਰਥ ਹੈ ) ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ । ੯ ਪਰ ਸੌਲੁਸ ਨੇ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ ੧੦ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਜੋ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਲ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ
ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੈਰੀ ! ਕੀ ਤੂੰ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਟੇਡੇ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲੇਂਗਾ ? ੧੧ ਹੁਣ ਵੇਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ
ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਂਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਾ
ਵੇਖੇਂਗਾ ! ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਛਾ ਿਗਆ । ਤਾਂ
ਉਹ ਟੋਲਦਾ ਿਫਿਰਆ ਿਕ ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੇ । ੧੨ ਤਦ ਰਾਜਪਾਲ

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੧੩:੧੩

34

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੧੩:੨੬

ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ।
ਿਪਿਸਿਦਯਾ ਅਤੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ
੧੩ ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਾਫ਼ੁਸ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ
ਪਮਫ਼ੁਿਲਯਾ ਦੇ ਪਰਗਾ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ । ੧੪ ਪਰ ਉਹ ਪਰਗਾ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ
ਿਪਿਸਿਦਯਾ ਦੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ । ੧੫ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹ ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਿਕ
ਹੇ ਭਾਈਓ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ ।
੧੬ ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਓ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਿਲਓ ਸੁਣੋ । ੧੭ ਇਸਰਾਏਲ
ਕੌਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਂਦਾ । ੧੮ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਚਾਲ੍ਹੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹੰਦਾ ਿਰਹਾ । ੧੯ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸੱਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ
ਨਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਿਵਰਸਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ੨੦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨਬੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਿਨਆਈਂ ਿਦੱਤੇ । ੨੧ ਿਫਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਿਗਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਕੀਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਚਾਲ੍ਹੀਆਂ
ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ । ੨੨ ਫੇਰ ਉਹ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ
ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਮੈਂ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲੱਿਭਆ,
ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ । ੨੩ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ੨੪ ਿਜਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਬਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । ੨੫ ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਆਪਣੀ
ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ
? ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਜਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ
ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ । ੨੬ ਹੇ ਭਾਈਓ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ
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ਅੰਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬਚਨ ਭੇਿਜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ੨੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ
ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ
ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ । ੨੮ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੀ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ । ੨੯ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ
ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ
ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ । ੩੦ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ । ੩੧ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਵਖਾਈ
ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ, ਿਜਹੜੇ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ੩੨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ
ਬਚਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ । ੩੩ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਠਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਲਈ
ਉਸੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਬੂਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ,ਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ । ੩੪ ਇਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਦਆਂਗਾ । ੩੫ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬੂਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ । ੩੬ ਦਾਊਦ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੜ ਿਗਆ । ੩੭ ਪਰ ਇਹ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਿੜਆ । ੩੮ ਸੋ ਹੇ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਜਾਣੋ
ਿਕ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
੩੯ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਤੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੁਆਰਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾ ਠਿਹਰ ਸਕੇ । ੪੦ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਪਵੇ ਿਕ
੪੧ ਹੇ ਤੁਛ ਜਾਣਨ ਵਾਿਲਓ ਵੇਖੋ, ਅਚਰਜ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਓ ! ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨੋਗੇ ।
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੪੨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਕ ਅਗਲੇ
ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ । ੪੩ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਖ਼ਤਮ
ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਮੱਤ ਿਵੱਚੋਂ ਭਗਤ, ਪੌਲੁਸ
ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ।
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
੪੪ ਅਗਲੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ
ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ । ੪੫ ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ
ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਿਨੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ।
੪੬ ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਿਨਡਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ,ੇ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਬਚਨ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ । ੪੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਹੀ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋਤੀ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਹੈ, ਿਕ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਂ । ੪੮ ਤਾਂ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨੰਦ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਸਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ । ੪੯ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ
ਫੈਲਦਾ ਿਗਆ । ੫੦ ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਗਤਣਾਂ, ਪਤਵੰਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ
ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ, ਬਰਨਬਾਸ ਤੇ ਦੰਗਾ
ਮਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ । ੫੧ ਪਰ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਿਣਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ, ਇਕੋਿਨਯੁਮ ਿਵੱਚ
ਆਏ । ੫੨ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਗਏ ।
੧੪
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਾਬਾਸ ਇਕੋਿਨਯ ਿਵੱਚ
੧ ਇਕੋਿਨਯੁਮ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ
ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ । ੨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ
ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਾ ਪਵਾ ਿਦੱਤਾ । ੩ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਥੇ
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ਠਿਹਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਿਨਡਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਹੱਥੀਂ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਿਵਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ
ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ । ੪ ਪਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ । ੫ ਜਦੋਂ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਪਥਰਾਉ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ । ੬ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਜਾਣ
ਕੇ, ਲੁਕਾਉਿਨਯਾ ਨਗਰ ਲੁਸਤ੍ਰਾ, ਦਰਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ
ਭੱਜ ਗਏ । ੭ ਤੇ ਥੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ।
ਲੁਸਤ੍ਰਾ ਅਤੇ ਦਰਬੇ ਿਵੱਚ
੮ ਲੁਸਤ੍ਰਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਿਨਰਬਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਜਮਾਂਦਰੂ
ਲੰਗੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਤੁਿਰਆ ਨਹੀਂ ਸੀ । ੯ ਉਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ
ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ । ੧੦ ਤਾਂ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਆਪਣੇ
ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਿਸੱਧਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ! ਤਦ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰਨ
ਲੱਗ ਿਪਆ । ੧੧ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਤਦ ਉਹ ਲੁਕਾਉਿਨਯਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਿਕ
ਦੇਵਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਰਆ ਹੈ ! ੧੨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਬਰਨਬਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਓਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਮੇਸ ਰੱਿਖਆ, ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਗੂ ਸੀ । ੧੩ ਿਜਓਸ ਦਾ ਮੰਿਦਰ ਨਗਰ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਿਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਲਦ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਟਕਾਂ
ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰੇ ।
੧੪ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜੇ । ੧੫ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ
ਿਕ ਹੇ ਪੁਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ
ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ
ਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਵਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਿਜਸ
ਨੇ ਅਕਾਸ਼, ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ।
੧੬ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ
ਚੱਲਣ ਿਦੱਤਾ । ੧੭ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਰੱਿਖਆ, ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਰੁੱਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ
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। ੧੮ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ, ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ।
੧੯ ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਯਹੂਦੀ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਅਤੇ ਇਕੋਿਨਯੁਮ ਤੋਂ ਥੇ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਪਥਰਾਉ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ
ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਨਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ । ੨੦ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਚਾਰੇ
ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਠ ਕੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ
ਬਰਨਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬੇ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ।
ਸੀਰੀਯਾ ਿਵੱਚ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ
੨੧ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕ,ੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ
ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਲੁਸਤ੍ਰਾ, ਇਕੁਿਨਯੁਮ ਅਤੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ।
੨੨ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਿਕ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹ ਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜਨਾ ਹੈ । ੨੩ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਠਿਹਰਾਏ, ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਸੀ । ੨੪ ਤਾਂ ਉਹ ਿਪਿਸਿਦਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਪੰਫ਼ੁਿਲਯਾ ਿਵੱਚ ਆਏ ।
੨੫ ਅਤੇ ਪਰਗਾ ਿਵੱਚ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੂੰ ਆਏ । ੨੬ ਥੋਂ ਜਹਾਜ਼
ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੂੰ ਚੱਲ,ੇ ਿਜੱਥੋਂ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ । ੨੭ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੇ
ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਹੋ ਕੇ ਿਕੰਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲ੍ਹਆ । ੨੮ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ।
੧੫
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਭਾ
੧ ਕਈ ਆਦਮੀ ਯਹੂਿਦਯਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਜੇ ਮੂਸਾ
ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦੀ । ੨ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਅਤੇ
ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠਿਹਰੀ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ
ਕਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਦੇ ਕੋਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣ । ੩ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਾਏ
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ਗਏ ਤਾਂ ਫ਼ੈਨੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਿਦਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਿਫਰਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ । ੪ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਲੀਿਸਯਾ, ਰਸੂਲਾਂ
ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਣਾ ਿਦੱਤਾ । ੫ ਤਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ
ਦੇ ਪੰਥ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਠ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ
ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ੬ ਤਦ
ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣ । ੭ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਬਹੁਤ ਿਵਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਿਣਆ, ਜੋ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨ । ੮ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋ ਮਨਾਂ ਦਾ ਜਾਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ । ੯ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ
ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਰੱਿਖਆ । ੧੦ ਹੁਣ ਿਕਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਿਕ
ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਜੂਲਾ ਰੱਖੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ
ਸਕੇ ? ੧੧ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਗਏ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ । ੧੨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ
ਸਭਾ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ
ਲੱਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਏ ਗਏ । ੧੩ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ
ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ । ੧੪ ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ
ਿਕਸ ਪਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ੧੫ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ
ਦੇ ਬਚਨ ਇਸ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, - ੧੬ “ਇਹ ਤੋਂ ਿਪੱਛੋਂ ਮੈਂ
ਮੁੜ ਆਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਖੋਲੇ ਨੂੰ ਿਫਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗਾ, ੧੭ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਅਰਥਾਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ
।” ੧੮ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ
ਗੱਲਾਂ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ । ੧੯ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
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ਨਾ ਕਰੀਏ । ੨੦ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲਖ ਭੇਜੀਏ ਿਕ ਮੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੀਤਗੀਆਂ,
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲ਼ ਘੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਿਹਣ । ੨੧ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਸਿਮਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਹਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ।
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦਾ ਪੱਤਰ
੨੨ ਤਦ ਰਸੂਲਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਿਗਆ
ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚੁਣ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੂੰ
ਭੇਜੀਏ, ਅਰਥਾਤ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਬਰਸਬਾਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ
ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਆਗੂ ਸੀ । ੨੩ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਿਲਖ
ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ,
ਸੀਿਰਯਾ ਅਤੇ ਿਕਲਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਰਸੂਲਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਦਾ ਪਰਨਾਮ ੨੪ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਕਈ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ । ੨੫ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਿਝਆ
ਜੋ ਕੁੱਝ ਪੁਰਖ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਭੇਜੀਏ, ੨੬ ਜੋ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਿਕ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤੇ । ੨੭ ਸੋ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ
ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ।
੨੮ ਿਕਉਂਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਿਝਆ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਈਏ ੨੯ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਿਵਆਂ, ਲਹੂ ਅਤੇ ਗਲ਼ ਘੁੱਿਟਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਅਤੇ
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ
ਰੱਖੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ।
੩੦ ਫੇਰ ਉਹ ਿਵਿਦਆ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ
ਿਚੱਠੀ ਿਦੱਤੀ । ੩੧ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ
ਹੋਏ । ੩੨ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਨਬੀ ਸਨ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਕੜੇ ਕੀਤਾ । ੩੩ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਝ
ਿਦਨ ਰਿਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਨਾਲ ਿਵਦਾ ਹੋਏ । ੩੪ ਪਰ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ ਥੇ ਰਿਹਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਿਗਆ, ੩੫ ਪਰ
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ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ
ਦਾ ਬਚਨ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ।
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾ, ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਾਬਾਸ ਿਵੱਚ ਮੱਤ
ਭੇਤ
੩੬ ਕਈ ਿਦਨਾਂ ਿਪੱਛੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਆਉ ਹਰੇਕ
ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਿਫਰ ਜਾ ਕੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਈਏ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ । ੩੭ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ
ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮਰਕੁਸ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੀਏ । ੩੮ ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਉਹ
ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੀਏ, ਿਜਹੜਾ ਪਮਫ਼ੁਿਲਯਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਿਗਆ ਸੀ । ੩੯ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਿਵਵਾਦ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਮਰਕੁਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ
ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚਿੜ੍ਹਆ ਅਤੇ ਕੁਪਰੁਸ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ । ੪੦ ਪਰ ਪੌਲੁਸ
ਨੇ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ
ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰ ਿਪਆ । ੪੧ ਅਤੇ ਸੀਿਰਯਾ ਅਤੇ ਿਕਲਿਕਯਾ ਿਵੱਚ
ਿਫ਼ਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ।
੧੬
ਪੌਲੁਸ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
੧ ਉਹ ਦਰਬੇ ਅਤੇ ਲੁਸਤ੍ਰਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਥੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ
ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ l ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਯਹੂਦਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ,
ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸੀ । ੨ ਉਹ ਲੁਸਤ੍ਰਾ ਅਤੇ ਇਕੋਿਨਯੁਮ ਦੇ ਰਿਹਣ
ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਨੇਕਨਾਮ ਸੀ । ੩ ਪੌਲੁਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਚੱਲੇ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭ
ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸੀ । ੪ ਉਹ ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਫਰਿਦਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਠਿਹਰਾਏ
ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ । ੫ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਿਦਨੋ ਿਦਨ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ।
ਤ੍ਰੋਆਸ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
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੬ ਉਹ ਫ਼ਰੁਿਗਯਾ ਅਤੇ ਗਲਾਿਤਯਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਿਵੱਚ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ । ੭ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਿਸਯਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਿਬਥੁਿਨਯਾ ਿਵੱਚ
ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ ।
੮ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਿਸਯਾ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤ੍ਰੇਆਸ ਿਵੱਚ ਗਏ । ੯ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਿਖਆ, ਿਕ ਇੱਕ ਮਕਦੂਨੀ ਮਨੁੱਖ ਖੜ੍ਹਾ ਉਹ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰ
ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਰ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ।
੧੦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚ
ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈਏ ।
ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਿਵੱਚ ਲੁਿਦਯਾ ਦਾ ਮਨ ਪਿਰਵਰਤਨ
੧੧ ਇਸ ਲਈ ਤ੍ਰੋਆਸ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਿਸੱਧੇ ਸਮੁਤ੍ਰਾਕੇ
ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਿਨਯਾਪੁਿਲਸ ਨੂੰ । ੧੨ ਅਤੇ ਥੋਂ ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਨੂੰ ਜੋ
ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ
ਿਦਨ ਉਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਹੇ । ੧੩ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਫ਼ਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਰਆ
ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗਏ, ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ,
ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ੧੪ ਅਤੇ ਲੁਿਦਯਾ ਨਾਮ ਦੀ ਥੁਆਤੀਰਾ ਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ
ਔਰਤ ਿਕਰਿਮਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਗਤਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ
। ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਨ
ਲਾਵੇ । ੧੫ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਤਾਂ
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸਣ ਸਮਿਝਆ ਹੈ,
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ
ਗਈ ।
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਕੈਦ ਿਵੱਚ
੧੬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ
ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਭੇਤ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਆਤਮਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਟੇਵੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਮਾ ਿਲਆਉਂਦੀ
ਸੀ । ੧੭ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੀ ਸੀ
ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ
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ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । ੧੮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਅੱਕ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ
ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾ ! ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਗਈ
।
੧੯ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਆਸ ਖ਼ਤਮ
ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਕੋਲ ਿਖੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ । ੨੦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦੇ
ਹਨ । ੨੧ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੋ ਿਕਸੇ ਰੋਮੀ ਦੇ ਮੰਨਣ
ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ । ੨੨ ਤਦ ਲੋਕ ਿਮਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਠੇ
ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬੈਂਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ।
੨੩ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਬੈਂਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਵੱਡੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ! ੨੪ ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁਕਮ
ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਕਾਠ ਠੋਕ ਿਦੱਤਾ ।
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਦਾ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
੨੫ ਪਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ
। ੨੬ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਿਹੱਲ
ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ
ਗਈਆਂ । ੨੭ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਜਾਗ ਿਠਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦੇ
ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੇਖ,ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ, ਿਕ ਕੈਦੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ । ੨੮ ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਸਭ
ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ! ੨੯ ਉਹ ਦੀਵਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੌਿੜਆ ਅਤੇ ਕੰਬਦਾਕੰਬਦਾ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ । ੩੦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਿਲਆ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ
? ੩੧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ
ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੩੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ । ੩੩ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ
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ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ । ੩੪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਿਲਆ
ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ।
੩੫ ਜਦੋਂ ਿਦਨ ਚਿੜ੍ਹਆ ਤਾਂ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹ
ਿਕ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦਓ । ੩੬ ਤਦ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ
ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ । ੩੭ ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰੋਮੀ ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਂਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਲਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ
ਿਕਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ? ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ । ੩੮ ਤਦ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ
ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਇਹ ਰੋਮੀ ਹਨ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ ।
੩੯ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਲਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾਓ । ੪੦ ਤਦ ਉਹ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਲੁਿਦਯਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਗਏ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ।
੧੭
ਥਸਲੁਨੀਕੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ
੧ ਿਫਰ ਉਹ ਅਮਿਫ਼ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਅੱਪੁਲੋਿਨਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਥਸਲੁਨੀਕੇ
ਨੂੰ ਆਏ, ਿਜੱਥੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਸੀ । ੨ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ
ਆਪਣੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਸਬਤ ਦੇ
ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ, ੩ ਅਤੇ ਅਰਥ ਖੋਲ੍ਹ
ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੀ
ਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਯਸੂ ਿਜਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ
ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ । ੪ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਿਲਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ
ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਵੰਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈਆਂ । ੫ ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਣਸ
ਕਰਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਭੀੜ
ਕਰ ਕੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਸੋਨ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ
ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ੬ ਪਰ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਯਾਸੋਨ ਅਤੇ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ
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ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਿਖੱਚ ਿਲਆਏ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ
ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ ! ੭ ਯਾਸੋਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੈਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਿਯਸੂ ਹੀ ਹੈ । ੮ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਡਰਾ ਿਦੱਤਾ । ੯ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਸੋਨ
ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ।
ਬਿਰਯਾ ਨਗਰ ਿਵੱਚ
੧੦ ਪਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ ਬਿਰਯਾ ਨੂੰ
ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਗਏ
। ੧੧ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਥਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਿਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਿਲਆ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਿਵੱਚ ਲੱਭਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਿਕ
ਨਹੀਂ । ੧੨ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੀ ਯੂਨਾਨੀ
ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
। ੧੩ ਪਰ ਜਦੋਂ ਥਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬਚਨ ਬਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ
ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ । ੧੪ ਤਦ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਥੇ ਹੀ ਰਹੇ । ੧੫ ਪਰ
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਥੇਨੈ ਤੱਕ ਿਲਆਏ, ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ, ਿਕ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਲਦੀ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ।
ਅਥੇਨੈ ਨਗਰ ਿਵੱਚ
੧੬ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਅਥੇਨੈ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ
ਮੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਲ ਿਗਆ । ੧੭ ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਰੋਜ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਦੇ ਸਨ, ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ
ਕਰਦਾ ਸੀ । ੧੮ ਅਿਪਕੂਰੀ ਅਤੇ ਸਤੋਇਕੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਉਸ
ਨਾਲ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਬਕਵਾਦੀ
ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਕਈ ਬੋਲੇ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣ
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਠਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
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ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ । ੧੯ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਅਿਰਯੁਪਗੁਸ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ
ਬੋਲੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਨਵੀਂ ਿਸੱਿਖਆ ਜੋ ਤੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ?
੨੦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ੨੧ ਸਾਰੇ ਅਥੇਨੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਥੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ
ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜਾਰਦੇ ਸਨ ।
ਅਿਰਯੁਪਗੁਸ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ
੨੨ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਅਿਰਯੁਪਗੁਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ
ਅਥੇਨੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦਾ
ਹਾਂ । ੨੩ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ
ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਿਜਸ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ “ਅਣਜਾਣੇ ਦੇਵਤੇ ਲਈ” । ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਿਬਨ ਜਾਣੇ ਪੂਜਦੇ ਹੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ । ੨੪ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ
ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਰਿਚਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ,
ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮੰਿਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ । ੨੫ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ
ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਸਾਹ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ੨੬ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਸਣ ਲਈ ਰਿਚਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ
ਿਨਸਿਚਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਠਿਹਰਾਈਆਂ ੨੭ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਨਹੀਂ । ੨੮ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ, ਤੁਰਦੇ ਿਫਰਦੇ, ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਿਜਵੇਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ
ਵੀ ਹਾਂ । ੨੯ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅੰਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝੀਏ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ੩੦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ । ੩੧ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਨਸਿਚਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ।

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੧੭:੩੨

47

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੧੮:੧੧

੩੨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ ਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕਈ ਮਖੌਲ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਕੁੱਝ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਸੁਣਾਂਗੇ
। ੩੩ ਸੋ ਪੌਲੁਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ । ੩੪ ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ
ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦਯਾਨੀਿਸਯੁਸ
ਅਿਰਯੁਪਗੀ ਅਤੇ ਦਾਮਿਰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਨ ।
੧੮
ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ
੧ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲੁਸ ਅਥੇਨੈ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ।
੨ ਅਤੇ ਥੇ ਅਕੂਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ, ਿਜਸ ਦੀ ਜਨਮ
ਭੂਮੀ ਪੁੰਤੁਸ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਿਚਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਿਪ੍ਰਸਿਕੱਲਾ ਨਾਲ
ਇਤਾਿਲਯਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕਲੌਿਦਯੁਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
ਿਕ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਰੋਮ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਣ, ਸੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ । ੩ ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ । ੪ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ
ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ।
੫ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਤੋਂ ਆਏ ਤਦ ਪੌਲੁਸ
ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਰੁੱਝ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕ
ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ । ੬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ
ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਹੋਵੇ ! ਮੈਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ ! ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਵੱਲ ਜਾਂਵਾਂਗਾ । ੭ ਉਹ ਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਤੀਤੁਸ ਯੂਸਤੁਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ
। ੮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਸਪੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ
ਕੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ । ੯ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ
ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਨਾ ਡਰ ਸਗੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਿਹ ।
੧੦ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਤੇ
ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ । ੧੧ ਸੋ

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੧੮:੧੨

48

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੧੮:੨੩

ਉਹ ਡੇਢ ਸਾਲ ਥੇ ਰਿਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਿਸਖਾਉਂਦਾ
ਿਰਹਾ ।
੧੨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਾਲੀਓ ਅਖਾਯਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਿਮਲ
ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ,
੧੩ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਿਵਰੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੧੪ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗਾਲੀਓ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੂਦੀਓ ਜੇ ਕੁੱਝ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੁਣਨਾ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ । ੧੫ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਝਗੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਆਪਣੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਨਆਈਂ ਬਣਾ । ੧੬ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ । ੧੭ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਸਨਥੇਜ਼ ਨੂੰ
ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਿਰਆ ਪਰ ਗਾਲੀਓ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ
ਕੁੱਝ ਿਧਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ।
ਿਪ੍ਰਸਿਕੱਲਾ, ਅਕੂਲਾ ਅਤੇ ਅਪੁੱਲੋਸ
੧੮ ਪੌਲੁਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਥੇ ਠਿਹਰ ਕੇ ਫੇਰ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਿਵਦਾ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਿਪ੍ਰਸਿਕੱਲਾ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ ਦੇ ਸੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸੀਿਰਯਾ ਦੀ ਵੱਲ
ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਕੰਖਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਿਸਰ ਮੁਨਾਇਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਮੰਨਤ
ਮੰਨੀ ਸੀ । ੧੯ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੇ ਹੀ ਛੱਿਡਆ, ਪਰ ਆਪ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕੀਤੀ । ੨੦ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਕੁੱਝ ਿਦਨ ਹੋਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਨਾ
ਮੰਿਨਆ । ੨੧ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ੇਰ
ਆਵਾਂਗਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਫ਼ਸੁਸ
ਤੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ । ੨੨ ਉਹ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਉਤਿਰਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ ਤਦ ਉਹ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ।
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾ
੨੩ ਥੇ ਕੁੱਝ ਿਚਰ ਰਿਹ ਕੇ ਉਹ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਗਲਾਿਤਯਾ ਅਤੇ
ਫ਼ਰੁਿਗਯਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਿਫ਼ਰ ਕੇ ਸਾਿਰਆਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦਾ
ਿਗਆ ।
ਅਫ਼ਸੁਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਅਪੁੱਲੋਸ
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੨੪ ਅਪੁੱਲੋਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਿਜਸ ਦਾ ਜਨਮ ਿਸਕੰਦਿਰਯਾ ਿਵੱਚ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਮਾਿਹਰ ਸੀ
ਉਹ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਆਇਆ । ੨੫ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀ ਰੀਝ ਨਾਲ
ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਬਾਰੇ
ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ । ੨੬ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੇਧੜਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਪਰ
ਜਦੋਂ ਿਪ੍ਰਸਿਕੱਲਾ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ
ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੱਿਸਆ । ੨੭ ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨੇ ਅਖਾਯਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਤਦ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਲਖ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ । ਸੋ ਉਸ ਨੇ
ਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ । ੨੮ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇ ਕੇ
ਜੋ ਿਯਸੂ ਉਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ।
੧੯
ਅਫ਼ਸੁਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ
੧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਪੁੱਲੋਸ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ
ਪੌਲੁਸ ਪਰਲੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਨੂੰ ਆਇਆ । ੨ ਅਤੇ
ਕਈ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ
ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ । ੩ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ? ਉਹਨਾਂ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ
ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ । ੪ ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਯੂਹੰਨਾ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਦਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ । ੫ ਇਹ
ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ । ੬ ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਿਰਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ।
੭ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰਾਂ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ।
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੮ ਿਫਰ ਪੌਲੁਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਿਨਡਰਤਾ
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ
ਿਰਹਾ । ੯ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਠੋਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਤੁਰੰਨੁਸ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਿਵੱਚ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ । ੧੦ ਇਹ ਦੋ
ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ, ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕੀ ਯਹੂਦੀ ਕੀ ਯੂਨਾਨੀ
ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਿਣਆ । ੧੧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਚਰਜ
ਕੰਮ ਿਵਖਾਲਦਾ ਸੀ । ੧੨ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਰੁਮਾਲ ਅਤੇ ਪਟਕੇ ਉਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ
ਛੁਆ ਕੇ ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । ੧੩ ਤਦ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਧਰ- ਧਰ ਿਫਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਝਾੜ ਫੂਕ ਕਰਦੇ
ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਿਚੰਬੜੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਜਸ ਦਾ ਪੌਲੁਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
੧੪ ਅਤੇ ਸਕੇਵਾ ਨਾਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਯਹੂਦੀ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਦੇ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਿਜਹੜੇ
ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ । ੧੫ ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਹਚਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ
ਹੋ ? ੧੬ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਿਚੰਬਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੁੱਟ
ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਿਪਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਸੀ
ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਨੰਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਭੱਜ ਿਨੱਕਲੇ ।
੧੭ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਈ । ੧੮ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਿਣਆਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦੱਸ
ਿਦੱਤਾ । ੧੯ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ
ਪੋਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੂਕ ਸੁੱਟੀਆਂ
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਿਪਆ ਹੋਇਆ ।
੨੦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਮਰੱਥ ਨਾਲ ਵਿਧਆ ਅਤੇ ਪਰਬਲ ਹੋਇਆ
।
੨੧ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ
ਜੋ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
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ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੇ ਹੋ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਰੋਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਾਂ
। ੨੨ ਸੋ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਅਰਥਾਤ
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਅਤੇ ਇਰਸਤੁਸ ਨੂੰ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਕੇ, ਉਹ ਆਪ ਏਸ਼ੀਆ
ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਿਰਹਾ ।
ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਫਸਾਦ
੨੩ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਿਵਖੇ ਵੱਡਾ ਫਸਾਦ ਹੋਇਆ । ੨੪ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਦੇਮੇਿਤ੍ਰਯੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਿਨਆਰ ਅਰਿਤਿਮਸ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮੰਿਦਰ
ਬਣਵਾ ਕੇ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੁਆਉਂਦਾ ਸੀ । ੨੫ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਮਨੁੱਖੋ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਿਕੰਨ੍ਹਾਂ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । ੨੬ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬਿਹਕਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ,ੇ । ੨੭ ਸੋ
ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੰਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਿਕ
ਮਹਾਂ ਦੇਵੀ ਅਰਿਤਿਮਸ ਦੇ ਮੰਿਦਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ
ਏਸ਼ੀਆ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ । ੨੮ ਇਹ
ਗੱਲ ਸੁਣ ਿਕ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਚੀ- ਚੀ ਬੋਲੇ ਿਕ ਅਫ਼ਸੀਆਂ
ਦੀ ਅਰਿਤਿਮਸ ਵੱਡੀ ਹੈ । ੨੯ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੁੱਲੜ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਗਾਯੁਸ ਅਤੇ ਅਿਰਸਤਰਖੁਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਦੇ
ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਖੱਚ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ । ੩੦ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੇਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ । ੩੧ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਸਨ, ਿਮੰਨਤ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹ
ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੜਨਾ ! ੩੨ ਉਪਰੰਤ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ
ਕੁੱਝ ਆਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੁੱਝ, ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚੀ
ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
ਹਾਂ । ੩੩ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਸਕੰਦਰ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਅਗਾਹਾਂ ਧੱਕਦੇ ਸਨ ਭੀੜ
ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਸਕੰਦਰ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਿਹਆ । ੩੪ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ
ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁ ਘੰਿਟਆਂ ਤੱਕ ਚੀ- ਚੀ
ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਿਕ ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਦੀ ਅਰਿਤਿਮਸ ਵੱਡੀ ਹੈ । ੩੫ ਤਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ
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ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਅਫ਼ਸੀ ਲੋਕ,ੋ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਮਹਾਂ ਅਰਿਤਿਮਸ ਦੇ ਮੰਿਦਰ ਅਤੇ
ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਿਗਰੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ । ੩੬ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਅਤੇ ਿਬਨ੍ਹਾਂ
ਸੋਚੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰੋ । ੩੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਥੇ ਿਲਆਏ ਹੋ, ਜੋ
ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਹਨ । ੩੮ ਿਫਰ ਵੀ ਜੇ ਦੇਮੇਿਤ੍ਰਯੁਸ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਡਪਟੀ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ
ਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ । ੩੯ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਨਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੪੦ ਿਕਉਂਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਫਸਾਦ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਿਕ ਿਕਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਿਕਉਂਿਕ
ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ
ਕੋਈ ਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ । ੪੧ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਿਵਦਾ
ਕੀਤਾ ।
੨੦
ਮਕਦੂਿਨਯਾ, ਯੂਨਾਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰੋਆਸ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ
੧ ਜਦੋਂ ਰੌਲ਼ਾ ਹੱਟ ਿਗਆ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਿਦਲਾਸਾ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਿਪਆ । ੨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ
ਿਦਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨਾਨ ਿਵੱਚ ਆਇਆ । ੩ ਥੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰਿਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸੀਿਰਯਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਨ
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ । ੪ ਅਤੇ ਪੁੱਰਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋਪਤਰੁਸ ਿਜਹੜਾ ਬਿਰਯਾ ਦਾ
ਸੀ, ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਿਰਸਤਰਖੁਸ ਅਤੇ ਿਸਕੁੰਦੁਸ, ਦਰਬੇ ਦਾ ਗਾਯੁਸ
ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤੁਿਖਕੁਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰੋਿਫ਼ਮੁਸ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ
ਤੱਕ ਗਏ । ੫ ਪਰ ਇਹੋ ਅਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤ੍ਰੋਆਸ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ ।
੬ ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ
ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਿਦਨ ਤ੍ਰੋਆਸ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਿਦਨ
ਥੇ ਰਹੇ ।
ਤ੍ਰੋਆਸ ਿਵੱਚ ਯੂਤਖੁਸ ਦਾ ਿਜਵਾਿਲਆ ਜਾਣਾ
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੭ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ
ਨੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ । ੮ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ ਸੀ ਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਸਨ । ੯ ਅਤੇ ਯੂਤਖੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ
ਜਵਾਨ ਿਖੜਕੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਗਿਹਰੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਉਂਘਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਂਘਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੀਸਰੀ ਮੰਿਜਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਮਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ । ੧੦ ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਗਲ਼ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲ਼ਾ ਨਾ ਪਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੀ
ਜਾਨ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੈ । ੧੧ ਫੇਰ ਉਹ ਪਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਧੀ
ਅਤੇ ਐਨਾ ਿਚਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਜੋ ਿਦਨ ਚੜ੍ਹ ਿਗਆ, ਤਦ ਉਹ ਤੁਰ ਿਪਆ
। ੧੨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ।
ਤ੍ਰੋਆਸ ਤੋਂ ਿਮਲੇਤੁਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
੧੩ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅੱਸੁਸ ਦੀ ਵੱਲ
ਚੱਲੇ ਿਜੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਪੈਦਲ
ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਗਆ ਸੀ । ੧੪ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਅਸੁੱਸ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਿਮਿਲਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ
ਕੇ ਿਮਤੁਲੇਨੇ ਨੂੰ ਆਏ । ੧੫ ਅਤੇ ਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਖੀਓਸ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਸਾਮੁਸ ਿਵੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ । ਫੇਰ ਅਗਲੇ
ਿਦਨ ਿਮਲੇਤੁਸ ਨੂੰ ਆਏ । ੧੬ ਿਕਉਂਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ
ਅਫ਼ਸੁਸ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਵਾਂ ਿਕ ਏਸ਼ੀਆ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਿਕਤੇ ਿਚਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਵਾਂ ।
ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼
੧੭ ਉਸ ਨੇ ਿਮਲੇਤੁਸ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੀ ਵੱਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ
ਆਗੂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ । ੧੮ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਆ
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਰਹਾ ੧੯ ਿਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ
ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਵਹਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਤਾਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਸਾਿਜਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਣ ਪਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ
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। ੨੦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ । ੨੧ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਬਾ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ । ੨੨ ਹੁਣ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਥੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੩ ਪਰ ਐਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰੇਕ
ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਤੇਰੇ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ । ੨੪ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਵੀ ਿਪਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ
ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ, ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੇ ਗਵਾਹੀ
ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ । ੨੫ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ
ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ । ੨੬ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ । ੨੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਝੱਜਿਕਆ । ੨੮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਨਾਲੇ ਉਸ
ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੋ ਿਜਸ ਦੇ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੋ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਹੈ । ੨੯ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਬਿਘਆੜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆ ਵੜਨਗੇ, ਜੋ ਇੱਜੜ
ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ । ੩੦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ
ਿਜਹੜੇ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਖੱਚ ਲੈਣਗੇ ।
੩੧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਿਤੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਤ-ਿਦਨ
ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੁਿਕਆ । ੩੨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ, ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਧ ਬਣਾ
ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਿਤਆਂ ਹੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਹੈ । ੩੩ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਬਸਤਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
੩੪ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । ੩੫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਜਵੇਂ ਕਰ ਿਵਖਾਿਲਆ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਮਹਨਤ
ਕਰ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜੋ
ਉਹ ਨੇ ਆਪ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਧੰਨ ਹੈ ।
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੩੬ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ । ੩੭ ਉਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਗਲ਼ ਿਮਲ ਕੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ । ੩੮ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਿਜਹੜੀ ਉਹ
ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ
ਉਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ ।
੨੧
ਪੌਲੁਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
੧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ
ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਿਸੱਧੇ ਰਾਹ ਕੋਸ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਰੋਦੁਸ ਨੂੰ, ਿਫਰ ਥੋਂ
ਪਾਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ । ੨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਫ਼ੈਨੀਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ
ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੁਰ ਪਏ । ੩ ਜਦੋਂ ਕੁਪਰੁਸ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਿਰਯਾ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਸੂਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਤਰੇ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਲ ਉਤਾਰਨਾ ਸੀ । ੪ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ
ਸੱਤ ਿਦਨ ਥੇ ਠਿਹਰੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਜੋ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ । ੫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਦਨਾਂ
ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ
ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ । ੬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਿਵਿਦਆ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼
ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ।
੭ ਅਸੀਂ ਸੂਰ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਤੁਲਮਾਇਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ
ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ । ੮ ਫੇਰ
ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦੇ ਪਰਚਾਰਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ । ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਸੀ । ੯ ਉਹ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ
ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ । ੧੦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਿਦਨ ਥੇ ਠਿਹਰੇ ਤਾਂ ਆਗਬੁਸ ਨਾਮ
ਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਯਹੂਿਦਯਾ ਤੋਂ ਆਇਆ । ੧੧ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੌਲੁਸ
ਦਾ ਕਮਰ ਪਟਕਾ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ ਿਜਹ ਦਾ ਇਹ ਪਟਕਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ । ੧੨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਣ
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ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ । ੧੩ ਤਦ
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਰੋਂਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਤੋੜਦੇ
ਹੋ ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਬੰਨ੍ਹੇ
ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹਾਂ । ੧੪ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਮੰਿਨਆ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ।
੧੫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਕੇ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ
। ੧੬ ਅਤੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਚੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਸੋਨ
ਕੁਪਰੁਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਚੇਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ, ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਠਿਹਰਨਾ
ਸੀ ।
ਪੌਲੁਸ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ
੧੭ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ
ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ । ੧੮ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਪੌਲੁਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ । ੧੯ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਮ ਕਰ
ਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸੁਣਾ ਿਦੱਤੇ । ੨੦ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਭਾਈ, ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ
ਹੈਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ
ਲਈ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਹਨ । ੨੧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਰੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈਂ
ਿਕ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਤਆਗੋ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਆਪਿਣਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਾ
ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ । ੨੨ ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ
ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈਂ । ੨੩ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪੁਰਖ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਹੈ । ੨੪ ਤੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਕੁੱਝ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਮੁਨਾਉਣ ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਿਸੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ।
੨੫ ਪਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਿਲਖ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ਲਹੂ, ਗਲ਼ ਘੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੇ ਮਾਸ
ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ । ੨੬ ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ
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ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਕੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਿਦੰਦਾ ਿਗਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਗਈ ।
ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਫਿੜਆ ਜਾਣਾ
੨੭ ਜਦ ਉਹ ਸੱਤ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ
ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ।
੨੮ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਰਦੋ
ਇੱਥੇ ਆਓ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰੋ ! ਇਹ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ,
ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ! ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਥਾਂ ਨੂੰ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੨੯ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਤ੍ਰੋਿਫ਼ਮੁਸ ਅਫ਼ਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਉਹ
ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ । ੩੦ ਤਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰੌਲ਼ਾ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੌੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਕਲੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ
ਝੱਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ । ੩੧ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਭਗਦੜ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ । ੩੨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ
ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਹੱਟ ਗਏ । ੩੩ ਤਦ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ
ਜੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ੩੪ ਤਦ ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁੱਝ
ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁੱਝ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਰੌਲ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ
ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ ਨੂੰ ਿਕਲੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ।
੩੫ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਿਹੰਸਕ
ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ । ੩੬ ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਭੀੜ ਇਹ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦੀ ਮਗਰ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਓ ! ।
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ
੩੭ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਿਕਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਆਖਾਂ ? ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਕੀ, ਤੂੰ

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੨੧:੩੮

58

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੨੨:੧੦

ਯੂਨਾਨੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ? ੩੮ ਕੀ ਤੂੰ ਉਹੋ ਿਮਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਂ ਿਜਹੜਾ ਕੁੱਝ
ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਦੰਗਾ ਕਰ ਕੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ । ੩੯ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਮਨੁੱਖ ਿਕਲਿਕਯਾ
ਦੇ ਤਰਸੁਸ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ । ੪੦ ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ
ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ :
੨੨
੧ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।
੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ । ਤਦ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ੩ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ
ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਿਜਹੜਾ ਿਕਲਿਕਯਾ ਤੇ ਤਰਸੁਸ ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ, ਪਰ ਇਸੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਗਮਲੀਏਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਿਲਆ ਅਤੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਪੂਰੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਸੱਖੀ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਲਈ ਅਣਖੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਅਣਖੀ ਸੀ । ੪ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਅਤੇ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪੁਆ ਕੇ, ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਤਾਇਆ । ੫ ਿਜਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਪੰਚਾਇਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਚੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੰਿਮਸਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਥੇ ਸਨ
ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੰਨ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਂ ।
ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ
(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 9:1-19, 26:12-18)
੬ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਦੰਿਮਸਕ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਦੁਪਿਹਰ ਕੁਵੇਲੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਚਮਕੀ ।
੭ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੀ
ਹੈ, ਹੇ ਸੌਲੁਸ ਹੇ ਸੌਲੁਸ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ? ੮ ਤਦ ਮੈਂ ਤਰ ਿਦੱਤਾ
ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ ? ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਹਾਂ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਂ । ੯ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜੋਤ ਤਾਂ
ਵੇਖੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ । ੧੦ ਫੇਰ ਮੈਂ
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ਿਕਹਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਠ ਕੇ ਦੰਿਮਸਕ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਠਿਹਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸੋ
ਥੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ੧੧ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਤੇਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ
ਨਾ ਸਿਕਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਆਇਆ
। ੧੨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਭਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਨੇਕਨਾਮ ਸੀ ।
੧੩ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਾਈ
ਸੌਲੁਸ ਫੇਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਅਤੇ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਦੇਿਖਆ । ੧੪ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਿਡਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ
ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇਂ । ੧੫ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ । ੧੬ ਹੁਣ ਤੂੰ
ਿਕਉਂ ਿਢੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ? ਠ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਧੋ ਸੁੱਟ । ੧੭ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁਿੜਆ ਤਾਂ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੇਸੁਧ ਹੋ
ਿਗਆ । ੧੮ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਛੇਤੀ ਕਰ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਿਨੱਕਲ ਜਾ ਿਕਉਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ
ਮੰਨਣਗੇ । ੧੯ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਮਾਰਦਾ ਸੀ । ੨੦ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦਾ ਖੂਨ
ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਮਾਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ।” ੨੧ ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਚੱਿਲਆ ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ
ਭੇਜਾਂਗਾ ।
ਪੌਲੁਸ ਰੋਮੀ ਨਾਗਿਰਕ
੨੨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ
ਲੱਗੇ ਿਕ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ
ਜੀਉਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ! ੨੩ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਸੁੱਟ ਕੇ
ਖੇਹ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ । ੨੪ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਲੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ
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ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇ ਮਗਰ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ
। ੨੫ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਤਸਿਮਆਂ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ
ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਮੀ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੋ ? ੨੬ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ
ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਰੋਮੀ ਹੈ ! ੨੭ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕੀ ਤੂੰ ਰੋਮੀ ਹੈਂ ? ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਹਾਂ ਜੀ । ੨੮ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ
ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਰੋਮੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪੌਲੁਸ ਬੋਿਲਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਜੰਿਮਆ । ੨੯ ਉਪਰੰਤ ਿਜਹੜੇ
ਉਹ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹ ਝੱਟ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਟ ਗਏ ਅਤੇ
ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਿਕ ਉਹ ਰੋਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਬੰਿਨ੍ਹਆ, ਡਰ
ਿਗਆ ।
ਪੌਲੁਸ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
੩੦ ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਤੇ
ਿਕਉਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ । ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ
ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ।
੨੩
੧ ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਭਾ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਲਾ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ
ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ । ੨ ਤਦ
ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ । ੩ ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਸਫ਼ੇਦੀ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਕੰਧੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ! ਤੂੰ ਤਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ ? ੪ ਤਦ ਿਜਹੜੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕੀ
ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ? ੫ ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਖ । ੬ ਪਰ ਜਦੋਂ
ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਸਦੂਕੀ ਅਤੇ ਕਈ ਫ਼ਰੀਸੀ ਹਨ
ਤਾਂ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਚੀ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੀ ਅੰਸ
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ਹਾਂ । ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਜੀ ਠਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੭ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਤਾਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ । ੮ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਦੂਕੀ ਆਖਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਠਣਾ, ਨਾ ਦੂਤ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਰੀਸੀ
ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ੯ ਤਦ ਵੱਡਾ ਰੌਲ਼ਾ ਿਪਆ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਆਦਮੀ ਠੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਝਗੜਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਸ
ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਿਰਆਈ ਨਹੀਂ ਿਦੱਸਦੀ ਪਰ ਜੇ ਿਕਸੇ ਆਤਮਾ ਜਾਂ
ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ? ੧੦ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ
ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਿਕ ਿਕਤੇ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ
ਟੋਟੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਿਕਲੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ ।
੧੧ ਉਸੇ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ
ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ।
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਹੱਿਤਆ ਦੀ ਸਾਿਜਸ਼
੧੨ ਜਦੋਂ ਿਦਨ ਚਿੜ੍ਹਆ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਲਈਏ ਜੇ ਕੁੱਝ ਖਾਈਏ ਪੀਵੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ
ਹਾਏ ! ੧੩ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਕੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਉਹ ਚਾਲ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਸਨ । ੧੪ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਨਾ
ਚੱਖਾਂਗੇ । ੧੫ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੋ
ਉਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੇ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ
ਉਹ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹਾਂਗੇ । ੧੬ ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਭਣੇਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਸਾਿਜਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਕਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ
। ੧੭ ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ
ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੱਸਣਾ ਹੈ
। ੧੮ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਿਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
ਪੌਲੁਸ ਕੈਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਿਲਆਵਾਂ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ । ੧੯ ਉਪਰੰਤ ਸਰਦਾਰ
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ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਿਵੱਚ ਪੁੱਿਛਆ, ਉਹ
ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ? ੨੦ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਲਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੋ ਿਕ
ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ।
੨੧ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਿਨਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚਾਲ੍ਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਿਜਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਿਕ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ
ਉਹ ਿਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ । ੨੨ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ
ਨੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਿਵਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਖੀਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਂ ਹੈ ।
ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ
੨੩ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿਣਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਦੋ ਸੌ
ਿਸਪਾਹੀ ਕੈਸਿਰਯਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੱਤਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਭਾਲੇ
ਚੁਕੀ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰੱਖੋ । ੨੪ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ
ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰਿਖਅਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ । ੨੫ ਫੇਰ
ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੀ, ੨੬ ਕਲੌਿਦਯੁਸ ਲੁਿਸਯਸ ਦੇ ਹਾਕਮ
ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਬਹਾਦੁਰ ਨੂੰ ਪਰਨਾਮ । ੨੭ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਿਕ ਉਹ ਰੋਮੀ
ਹੈ, ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਿਲਆਇਆ । ੨੮ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਕਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ । ੨੯ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਜੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਝਗਿੜਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ
ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਕੈਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ । ੩੦ ਜਦੋਂ
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਿਜਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ।
੩੧ ਉਪਰੰਤ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ
ਅੰਿਤਪਿਤ੍ਰਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ । ੩੨ ਪਰ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਿਕਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜੇ । ੩੩ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਿਚੱਠੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
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ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ । ੩੪ ਉਸ ਨੇ ਿਚੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਿਕਲਿਕਯਾ ਦਾ ਹੈ l ੩੫ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੇਰੇ
ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ ਤਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਜੋ
ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ।
੨੪
ਹਾਕਮ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੌਲੁਸ
੧ ਪੰਜਾਂ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਨਾਲ ਤਰਤੁੱਲੁਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ । ੨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ
ਿਗਆ ਤਾਂ ਤਰਤੁੱਲੁਸ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਹੇ ਫ਼ੇਿਲਕਸ
ਬਹਾਦੁਰ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
੩ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ
ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ । ੪ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣ ਲਓ । ੫ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਯਹੂਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਫਸਾਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਸਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ । ੬ ਇਸ ਨੇ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ । ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਿਲਆ । ੭ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । ੮ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਏਕਾ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ ਜੋ ਇਹ
ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ । ੯ ਬਾਕੀ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤਰਤੁਮਸ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਨ ।
ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
੧੦ ਫ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੋ ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ । ੧੧ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਜੋ ਬਾਰਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਿਕ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ
ਿਗਆ ਸੀ । ੧੨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਦੇ
ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਨਾ
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ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ । ੧੩ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼
ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ੧੪ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ
ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਬਵਸਥਾ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ੧੫ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਿਜਸ ਦੀ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਭਾਵੇਂ
ਧਰਮੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਧਰਮੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੬ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ
ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਵੇ । ੧੭ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ
ਦਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਆਇਆ । ੧੮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਨਾ ਤਾਂ ਭੀੜ ਅਤੇ ਨਾ ਰੌਲ਼ੇ ਨਾਲ
੧੯ ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਯਹੂਦੀ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ
ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ । ੨੦ ਜਾਂ ਇਹੋ ਆਪ ਕਿਹ ਦੇਣ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਭਾ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਬੁਿਰਆਈ ਵੇਖੀ ? ੨੧ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇੱਕ
ਗੱਲ ਦੇ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖੀ ਸੀ ਿਕ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਜੀ
ਠਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
੨੨ ਪਰ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜਦੋਂ ਲੁਿਸਯਸ ਫੌਜ ਦਾ
ਸਰਦਾਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ । ੨੩ ਫੇਰ ਉਹ
ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੈਨ
ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਿਣਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ
ਰੋਕ ।
ਪੌਲੁਸ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਅਤੇ ਦਰੂਿਸੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
੨੪ ਪਰ ਕਈ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਰੂਿਸੱਲਾ ਨਾਲ
ਿਜਹੜੀ ਯਹੂਦਣ ਸੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਿਣਆ । ੨੫ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਮ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਡਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ, ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਵਹਲਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ
ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ । ੨੬ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪੈਸਾ
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ਦੇਵੇਗਾ । ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ੨੭ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਪੁਰਿਕਯੁਸ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਦੇ
ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਿਗਆ ।
੨੫
ਪੌਲੁਸ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
੧ ਉਪਰੰਤ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਉਸ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ
ਕੈਸਿਰਯਾ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਿਗਆ । ੨ ਤਦ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ । ੩ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਿਮੰਨਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਿਜਸ਼
ਬਣਾਈ, ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ । ੪ ਉਪਰੰਤ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਤਰ
ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਥੇ ਜਲਦੀ
ਜਾਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹਾਂ । ੫ ਫੇਰ ਬੋਿਲਆ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆਗੂ ਹੋਣ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਔਗੁਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ
ਕਰਨ ।
੬ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅੱਠ ਦਸ ਿਦਨ ਰਿਹ ਕੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਨੂੰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਪੌਲੁਸ
ਨੂੰ ਿਲਆਉਣ । ੭ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ
ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ
ਲੱਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ੮ ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਿਵੱਚ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ, ਨਾ ਹੈਕਲ ਦਾ, ਨਾ ਕੈਸਰ
ਦਾ ਕੁੱਝ ਿਵਗਾਿੜਆ ਹੈ । ੯ ਪਰ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ
ਪਰਸੰਨ ਕਰੇ ਅੱਗੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈਂ ਿਕ ਥੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ੧੦ ਪੌਲੁਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਕੈਸਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ । ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ । ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ । ੧੧ ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਕਤਲ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
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ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ । ਮੈਂ ਕੈਸਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ! ੧੨ ਤਦ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੂੰ ਕੈਸਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੈਸਰ ਹੀ
ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਂਗਾ !
ਫੇਸਤੁਸ ਅਿਗ੍ਰੱਪਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ
੧੩ ਕੁੱਝ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਾ ਅਿਗ੍ਰੱਪਾ ਅਤੇ ਬਰਨੀਕੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ
ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਏ । ੧੪ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੇ ਕਈ ਿਦਨ ਰਹੇ ਤਾਂ
ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਿਕਹਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਹ
ਨੂੰ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਗਆ । ੧੫ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ
ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ
ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ । ੧੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ
ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਚਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਦਾ
ਮੌਕਾ ਨਾ ਪਾਵੇ । ੧੭ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਦੇਰ
ਕੀਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ । ੧੮ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖੀ ਿਜਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ
ਸੀ । ੧੯ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਵਪੂਜਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਜੋ ਮਰ
ਚੁੱਿਕਆ ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਿਕ ਉਹ ਤਾਂ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ
ਸਨ । ੨੦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਧਾ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਕਵੇਂ ਿਨਬੇੜਾ ਕਰਾਂ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੈਂ ਜੋ ਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ ਹੋਵੇ ? ੨੧ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜੋ
ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਰਿਹਣ ਿਦਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਜੋ ਉਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਕੈਸਰ ਕੋਲ ਨਾ ਭੇਜਾਂ । ੨੨ ਉਪਰੰਤ
ਅਿਗ੍ਰੱਪਾ ਨੇ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹਾਂ । ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣ ਲਵੀਂ ।
ਪੌਲੁਸ ਅਿਗ੍ਰੱਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
੨੩ ਸੋ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਅਿਗ੍ਰੱਪਾ ਅਤੇ ਬਰਨੀਕੇ ਵੱਡੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ
ਆਏ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਤਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਚਹਰੀ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਵੜੇ ਤਾਂ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਿਲਆਏ । ੨੪ ਤਦ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਰਾਜਾ ਅਿਗ੍ਰੱਪਾ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕੋ ਿਜਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ
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ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਜਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਪਏ ਅਤੇ ਇਹ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ
ਇਹ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਰਿਹਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ । ੨੫ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਿਲਆ ਜੋ
ਉਹ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਤਦ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦਆਂ । ੨੬ ਪਰ ਮੈਨੂੰ
ਉਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਿਦੱਸਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਿਲਖਾਂ ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ, ਹੇ ਰਾਜਾ ਅਿਗ੍ਰੱਪਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਿਲਖ ਸਕਾਂ । ੨੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ
ਇਹ ਗੱਲ ਿਸਆਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਿਕ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਭੇਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਦੱਸਾਂ
ਜੋ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ।
੨੬
੧ ਅਿਗ੍ਰੱਪਾ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਹੈ । ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਿਹਣ
ਲੱਗਾ,
੨ ਹੇ ਰਾਜਾ ਅਿਗ੍ਰੱਪਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਯਹੂਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਫ਼ਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ । ੩ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਝਗਿੜਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਿਕਫ਼ ਹੋ
। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ।
੪ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੀ ਮੁੱਢੋਂ ਆਪਣੀ
ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀ । ੫ ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ
ਮੁੱਢੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਪੰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ
ਫ਼ਰੀਸੀ ਚਾਲ ਚੱਿਲਆ । ੬ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਇਦੇ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ
ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ । ੭ ਉਸੇ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਾਂ
ਗੋਤ ਿਦਨ ਰਾਤ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਰਾਜਾ,
ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯਹੂਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ! ੮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਿਕਉਂ ਅਸੰਭਵ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰੇ ? ੯ ਮੈਂ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ੧੦ ਸੋ ਇਹੋ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ
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ਜਾਜਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਿਧਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦਖ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ।
੧੧ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧ
ਿਵੱਚ ਅੱਤ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ
ਸੀ ।
ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 9:1-19, 22:6-16)
੧੨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਆਿਗਆ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ
ਦੰਿਮਸਕ ਨੂੰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ੧੩ ਤਾਂ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰਾਹ ਿਵੱਚ
ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਮਕਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ
ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਚਮਕਦੀ ਵੇਖੀ । ੧੪ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਗ
ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਆਖਦੀ ਸੀ ਿਕ ਹੇ ਸੌਲੁਸ ਹੇ ਸੌਲੁਸ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ? ਮੇਖਾਂ ਲੱਗੀ
ਸੋਟੀ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਔਖੀ ਹੈ ! ੧੫ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ,
ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ ? ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਿਲਆ, ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਂ । ੧੬ ਪਰ
ਠ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਰਸ਼ਣ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਠਿਹਰਾਵਾਂ । ੧੭ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ । ੧੮ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ
ਚਾਨਣ ਦੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪਾਂ
ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਿਧਕਾਰ ਪਾਉਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
੧੯ ਸੋ ਹੇ ਰਾਜਾ ਅਿਗ੍ਰੱਪਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਦਰਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਨਾ ਹੋਇਆ
। ੨੦ ਸਗੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਦੰਿਮਸਕ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ, ਿਫਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਸਾਰੇ
ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਕ ਤੋਬਾ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਦੇ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰੋ । ੨੧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੨੬:੨੨

69

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੨੭:੨

ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ । ੨੨ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹਾ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਬੀਆਂ
ਨੇ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ
ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ ੨੩ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ
ਜੀ ਠਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰੇ ।
੨੪ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਚੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪੌਲੁਸ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈਂ, ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਿਵੱਿਦਆ ਨੇ
ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੨੫ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਬਹਾਦੁਰ,
ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਚਆਈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।
੨੬ ਿਕਉਂਿਕ ਰਾਜਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ
ਉਸ ਤੋਂ ਲੁੱਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ । ੨੭ ਹੇ
ਰਾਜਾ ਅਿਗ੍ਰੱਪਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ੨੮ ਅਿਗ੍ਰੱਪਾ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੈਨੂੰ
ਆਸ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਕਰ ਲਵੇਂ ! ੨੯ ਪੌਲੁਸ
ਬੋਿਲਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰੇ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ
ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ !
੩੦ ਤਦ ਰਾਜਾ, ਹਾਕਮ, ਬਰਨੀਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ
ਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ੩੧ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ
ਜੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।
੩੨ ਉਪਰੰਤ ਅਿਗ੍ਰੱਪਾ ਨੇ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੈਸਰ ਦੀ
ਦੁਹਾਈ ਨਾ ਿਦੰਦਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ ।
੨੭
ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਰੋਮ ਯਾਤਰਾ
੧ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਤਾਿਲਯਾ
ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਿਲਉਸ ਨਾਮ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਲਟਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ! ੨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਅਦ੍ਰਮੁਿਤਯੁਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਿਜਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਅਿਰਸਤਰਖੁਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੨੭:੩

70

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੨੭:੧੭

ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਦੂਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ । ੩ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਸੈਦਾ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਯੂਿਲਉਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ
ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੇ । ੪ ਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ
ਕੁਪਰੁਸ ਦੇ ਉਹਲੇ ਜਾ ਿਨੱਕਲੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪੌਣ ਸਾਹਮਣੀ ਸੀ । ੫ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਿਕਲਿਕਯਾ ਅਤੇ ਪੰਮਫ਼ੁਿਲਯਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਲੁਿਕਯਾ
ਦੇ ਨਗਰ ਮੂਰਾ ਿਵੱਚ ਆ ਉਤਰੇ । ੬ ਥੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਿਸਕੰਦਿਰਯਾ ਦਾ ਇੱਕ
ਜਹਾਜ਼ ਇਤਾਿਲਯਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਜਾ ਚੜਾਇਆ
। ੭ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ
ਨਾਲ ਕਨੀਦੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਿਕਉਂਿਕ ਪੌਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ
ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੇਤ ਦੇ ਉਹਲੇ ਸਲਮੋਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ! ੮ ਅਤੇ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਘਾਟ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੇ । ਥੋਂ
ਲਸਾਯਾ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ ।
੯ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਿਗਆ
ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵਰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਕਿਹ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ! ੧੦ ਿਕ ਹੇ ਪੁਰਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਿਦਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ
ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮਾਲ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ! ੧੧ ਪਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੰਿਨਆ
! ੧੨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਸਥਾਨ ਿਸਆਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਇਥੋਂ ਚੱਲੇ ਚੱਲੀਏ ਿਕ ਜੇ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ
ਫੈਨੀਕੁਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਿਸਆਲ ਕੱਟੀਏ, ਜੋ ਕਰੇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਘਾਟ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਤਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ !
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਤੂਫਾਨ
੧੩ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਦੀ ਪੌਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਗਣ ਲੱਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ
ਿਕ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਲੰਗਰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਕਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋ
ਤੁਰੇ ! ੧੪ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਾਿਸਓਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ,
ਿਜਹ ਨੂੰ ਯੂਰਕੂਲੇਨ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ! ੧੫ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਿਵੱਚ ਫਸ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਿਹਰ ਨਾ ਸਿਕਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ
ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁੜ੍ਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ! ੧੬ ਅਤੇ ਕਲੌਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ
ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਢੋਂਗੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ! ੧੭ ਸੋ
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ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਥੱਿਲਓਂ ਬੰਿਨਆ
ਅਤੇ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕ ਿਕਤੇ ਬਰੇਤੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾ ਫਸੀਏ, ਪਾਲ ਲਾਹ
ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਐਂਵੇਂ ਰੁੜ੍ਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ! ੧੮ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ
ਿਹਚਕੋਲੇ ਖਾਧੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ
! ੧੯ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਤਾਰ
ਸੁੱਿਟਆ ! ੨੦ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸੂਰਜ ਨਾ ਤਾਰੇ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ
ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਿਖ਼ਰ ਸਾਡੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ
ਗਈ ! ੨੧ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਭੁੱਖੇ ਰਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲੁਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਪੁਰਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ
ਕਰੇਤ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ
! ੨੨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੇਵਲ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ ! ੨੩ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀ ਮੈਂ
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਾ ਦੂਤ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ !
੨੪ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਹੇ ਪੌਲੁਸ, ਨਾ ਡਰ ! ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕੈਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ
ਹੋਵੇਂ ਅਤੇ ਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ
ਬਖਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ! ੨੫ ਉਪਰੰਤ ਹੇ ਪੁਰਖੋ, ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ !
੨੬ ਪਰ ਿਕਸੇ ਟਾਪੂ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਵਾਂਗੇ l
ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ
੨੭ ਸੋ ਜਦੋਂ ਚੌਧਵੀਂ ਰਾਤ ਆਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਿਰਯਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਇੱਧਰ- ਧਰ ਰੁੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤੀਂ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਦੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ! ੨੮ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਨੂੰ
ਨਾਿਪਆ ਜੋ ਅੱਸੀ ਹੱਥ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਫੇਰ ਗਿਹਰਾਈ
ਨੂੰ ਨਾਿਪਆ ਤਾਂ ਸੱਠ ਹੱਥ ਿਨੱਕਿਲਆ ! ੨੯ ਅਤੇ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਿਕਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਨਾ ਜਾ ਪਈਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ
ਪਾਿਸਓਂ ਚਾਰ ਲੰਗਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ।
੩੦ ਜਦੋਂ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਿਹਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਿਸਓਂ ਲੰਗਰ
ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਢੋਂਗੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਉਤਾਿਰਆ ! ੩੧ ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਰਿਹਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ! ੩੨ ਤਦ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਢੋਂਗੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਡੇਗ
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ਿਦੱਤਾ ! ੩੩ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿਦਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਿਮੰਨਤ
ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੁੱਝ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਸੁਧਰਨ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿਦਆਂ ਚੌਦਾਂ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ! ੩੪ ਸੋ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਕੁੱਝ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ
ਬਚਾਉ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ਼ ਵੀ ਿਵੰਗਾ
ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ! ੩੫ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਖਾਣ ਲੱਗਾ ! ੩੬ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ! ੩੭ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੋ ਸੌ ਿਛਹੱਤਰ
ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸੀ । ੩੮ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਿਲਆ ! ੩੯ ਜਦੋਂ
ਿਦਨ ਚਿੜ੍ਹਆ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਿਣਆ ਪਰ ਇੱਕ ਖਾੜੀ ਦੇਖੀ
ਿਜਹ ਦਾ ਿਕਨਾਰਾ ਪੱਧਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ
ਧੱਕ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਨਹੀਂ ! ੪੦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ, ਪਤਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਖੋਲੇ ਅਤੇ ਪੌਣ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਾਲ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ! ੪੧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ
ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਿਜੱਥੇ ਦੋ ਸਮੁੰਦਰ ਿਮਲਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ
ਚਲਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਖੁੱਭ ਕੇ ਫਿਸਆ ਹੀ ਿਰਹਾ ਪਰ ਿਪਛਲਾ ਪਾਸਾ
ਲਿਹਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਿਗਆ ! ੪੨ ਤਦ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੋਈ
ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ ਿਕ ਿਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੋਈ ਤੈਰ ਕੇ
ਭੱਜ ਜਾਵੇ ! ੪੩ ਪਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ
ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਹਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਿਨੱਕਲਣ ! ੪੪ ਅਤੇ
ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਈ ਫੱਿਟਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਇਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੱਭੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਚ ਿਨੱਕਲੇ !
੨੮
ਮਾਲਟਾ ਦੀਪ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ
੧ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਿਨੱਕਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦਾ ਨਾਮ
ਮਾਲਟਾ ਹੈ । ੨ ਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਿਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਿਲਆ ਿਕਉਂਿਕ
ਮੀਂਹ ਦੀ ਝੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੰਡ ਸੀ ! ੩ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਗਰਮੀ ਨਾਲ
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ਿਨੱਕਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਿਚੰਬੜ ਿਗਆ ! ੪ ਤਾਂ ਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ,
ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਮਿਕਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ
ਲੱਗੇ, ਿਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਖੂਨੀ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚ ਿਗਆ ਪਰ
ਿਨਆਂ ਇਹ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ! ੫ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ
ਝਟਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ! ੬ ਪਰ ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਿਕ ਉਹ
ਹੁਣੇ ਸੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮਰ ਕੇ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ
ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਿਵਗਿੜਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਵਚਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਹੈ !
੭ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਪੁਬਿਲਯੁਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ
। ਸੋ ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ! ੮ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪੁਬਿਲਯੁਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਬੁਖ਼ਾਰ
ਅਤੇ ਮਰੋੜਾਂ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਿਪਆ ਸੀ, ਸੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ! ੯ ਇਸ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਟਾਪੂ ਿਵੱਚ ਰੋਗੀ ਸਨ ਆਏ
ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ! ੧੦ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਲੱਦ
ਿਦੱਤੀਆਂ l
ਮਾਲਟਾ ਦੀਪ ਤੋਂ ਰੋਮ ਦੀ ਵੱਲ
੧੧ ਿਤੰਨਾਂ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਿਸਕੰਦਿਰਯਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ
ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਿਜਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਉਸਕੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਿਸਆਲ
ਇਸ ਟਾਪੂ ਿਵੱਚ ਕੱਿਟਆ ਸੀ ! ੧੨ ਅਤੇ ਸੈਰਾਕੁਸ ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਰਹੇ
! ੧੩ ਫੇਰ ਥੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰੇਿਗਯੁਨ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ
ਦੱਖਣ ਦੀ ਪੌਣ ਵਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਪਿਤਯੁਲੇ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ । ੧੪ ਥੇ
ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਿਮਲੇ ਿਜੰਨਾਂ ਸਾਡੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ,
ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਨੂੰ ਆਏ ! ੧੫ ਥੋਂ ਭਾਈ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ
ਕੇ ਅੱਪੀਫੋਰੁਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰੈ ਸਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਏ ! ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪਾਈ l ੧੬ ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਉਸ ਿਸਪਾਹੀ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੀ
ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਲੱਗ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੋਈ l
ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ
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੧੭ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਤੇ ਵੱਿਡਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ
ਉਲਟ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੋ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹਾਂ ! ੧੮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਚਾਿਹਆ
ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਸੀ ! ੧੯ ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ
ਇਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੈਸਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ, ਪਰ
ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸੀ
! ੨੦ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲੋ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਜਕਿੜਆ
ਹੋਇਆ ਹਾਂ ! ੨੧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਹੂਿਦਯਾ ਤੋਂ ਤੇਰੇ
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਚੱਠੀ ਆਈ, ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ
ਅਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੁੱਝ ਬੁਰਾਈ ਦੱਸੀਂ ! ੨੨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਿਕ
ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣੀਏ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ,ਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਸਥਾਨ
ਤੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ l
੨੩ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਦਨ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਤਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਉਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ
ਕੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ
ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ! ੨੪ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ
ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ! ੨੫ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਹੋਏ
ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲੇ ਗਏ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਿਡਆਂ ਨੂੰ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਠੀਕ ਆਿਖਆ ਸੀ, ੨੬ ਇਸ
ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਆਖ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਪਰ ਨਾ ਸਮਝੋਂਗ;ੇ ਅਤੇ
ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋਗੇ ਪਰ ਬੁਝੋਗੇ ਨਾ, ੨੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦਾ ਮਨ ਮੋਟਾ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਬੰਦ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਿਕਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਅਤੇ
ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ l ੨੮ ਸੋ
ਇਹ ਜਾਣੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਣਗੀਆਂ l ੨੯ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ
ਯਹੂਦੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ੩੦ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਆਪਣੇ
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ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਿਹਲ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ,
ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ! ੩੧ ਅਤੇ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅੱਤ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ !
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