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اعمال
1 معزز تھیُفِلُس، کتابپہلی میں مَیں سبنے کچھ بیان کیا جو عیسٰی نے

شروع کرلےسے تکدناُس2 کیا اور آسماناُسےجبسکھایا، پر اُٹھایا گیا۔
اُسپہلےسےجانے اپنےنے رسولوںہوئےچنے القدسروحکو معرفتکی
ہدایاتمزید دیں۔ 3 اپنے دُکھ اُٹھانے موتاور سہنے کے بعد اُس نے اپنے
آپ کو ظاہر کر کے اُنہیں بہت سی دلیلوں سے قائل کیا کہ وہ واقعی زندہ
ہے۔ چالیسوہ دن کے دوران اُن پر ظاہر ہوتا اور اُنہیں الله کی بادشاہی
بارےکے میں بتاتا رہا۔ جب4 وہ ابھی اُن کے ساتھ تھا اُس نے اُنہیں حکم
دیا، یروشلم” کو نہ چھوڑنا بلـکہ اِس انتظار میں یہیں ٹھہرو باپکہ کا وعدہ
پورا ہو جائے، وہ جسوعدہ بارےکے میں مَیں نے تم کو آگاہ کیا ہے۔
5 کیونکہ یحیٰی نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن تم تھوڑےکو دنوں کے بعد
القدسروح سے بپتسمہ دیا جائے “گا۔

عیسٰی کو اُٹھایا جاتا ہے
6 جو وہاں جمع تھے اُنہوں نے اُس سے پوچھا، خداوند،” کیا آپ اِسی

وقت اسرائیل کے لئے اُس کی بادشاہی دوبارہ قائم کریں “گے؟
عیسٰی7 جوابنے یہ”دیا، جاننا تمہارا نہیںکام باپصرفبلـکہہے کا

اوقاتایسےجو اور تاریخـیں مقرر کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ لیکن8 تمہیں
روح القدس کی قوت ملے گی جو تم پر نازل ہو گا۔ پھر تم یروشلم، پورے
یہودیہ اور سامریہ بلـکہ دنیا کی میرےتکانتہا گواہ ہو “گے۔ یہ9 کہہ کر
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وہ اُن کے دیکھتے دیکھتے اُٹھا لیا گیا۔ ایکاور بادل نے اُسے اُن کی نظروں
اوجھلسے کر دیا۔

10 وہ ابھی آسمان طرفکی دیکھ ہی رہے تھے اچانککہ دو آدمی اُن
پاسکے دونوںہوئے۔کھڑےآ لباسسفید پہنے ہوئے تھے۔ اُنہوں11 نے
کہا، گلیل” کے مردو، آپ کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے
ہیں؟ یہی عیسٰی جسے آپ کے پاس سے آسمان پر اُٹھایا گیا ہے اُسی طرح
واپس آئے آپطرحجسگا نے اُسے اوپر جاتے ہوئے دیکھا “ہے۔

یہوداہ کا جانشین
12 پھر وہ زیتون کے پہاڑ سے یروشلم واپسشہر چلے گئے۔ یہ) پہاڑ شہر

ًسے ایکتقریبا کلو میٹر دُور (ہے۔ وہاں13 پہنچ کر وہ اُس بالاخانے میں
داخل میںجسہوئے ٹھہرےوہ ہوئے تھے، یعنی پطرس، یعقوبیوحنا،
اور یاس، اندر فلپّس اور توما، برتلمائی اور متی، یعقوب بن حلفئی، شمعون
مجاہد اور یہوداہ بن یعقوب۔ 14 دلیکسبیہ ہو کر دعا میں لـگے رہے۔
کچھ عورتیں، عیسٰی کی ماں مریم اور اُس کے بھائی بھی ساتھ تھے۔

15 اُن بھائیوںپطرسمیںدنوں میں ًوقتاُسہوا۔کھڑا لوگ120تقریبا
جمع تھے۔ اُس نے کہا، بھائیو،”16 لازم تھا کہ مُقّدسکلاِم کی پیشوہ
پوریگوئی ہو القدسروحجو نے داؤد معرفتکی یہوداہ بارےکے میں
کی۔ یہوداہ اُن کا راہنما بن گیا جنہوں نے عیسٰی کو گرفتار کیا، 17 گو اُسے
ہم میں شمار کیا جاتا تھا اور ہمارےمیںخدمتاِسیوہ شریکساتھ “تھا۔

18 جو) پیسے یہوداہ کو اُس غلطکے کام کے لئے مل گئے تھے اُن سے
اُس کھیتایکنے خرید لیا تھا۔ وہاں وہ سر بلکے گر گیا، اُس پیٹکا
پھٹ گیا اور اُس کی تمام یاں انتڑ باہر نکل پڑیں۔ اِس19 کا چرچا یروشلم کے
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تمام باشندوں میں پھیل گیا، اِس لئے یہ کھیت اُن مادریکی زبان میں ہقل
دَما کے نام سے مشہور جسہوا مطلبکا خونہے کا (کھیت۔

پطرس20 نے اپنی بات جاری رکھی، یہی” بات زبور کی کتاب میں
لـکھی ہے، اُس’ رہائشکی گاہ سنسان ہو جائے، کوئی اُس میں آباد نہ
‘ہو۔ یہ بھی لـکھا ہے، کوئی’ اَور اُس کی ذمہ داری ‘اُٹھائے۔ 21 چنانچہ
ضروریاب ہمکہہے یہوداہ کی کسیجگہ اَور لیں۔چنکو شخصیہ اُن
مردوں میں ایکسے ہو جو وقتپورےاُس ہمارےدورانکے ساتھ سفر
کرتے خداوندجبرہے ہمارےعیسٰی ساتھ تھا، یعنی22 اُس کے یحیٰی کے
ہاتھ سے بپتسمہ لینے سے لے کر جبتکوقتاُس پاسہمارےاُسے سے
اُٹھایا گیا۔ لازم کہہے اُن میں ہمارےایکسے ساتھ عیسٰی جیکے اُٹھنے کا
گواہ “ہو۔

23 چنانچہ اُنہوں نے دو آدمی پیش کئے، یوسف جو برسبا کہلاتا تھا
اُس) کا دوسرا یُوستسنام (تھا اور متیاہ۔ 24 پھر اُنہوں نے دعا کی، اے”
خداوند، تُو ایکہر کے دل واقفسے ہے۔ ہم پر ظاہر کر کہ تُو نے اِن
دونوں میں سے کس کو چنا ہے 25 تاکہ وہ اُس خدمت کی ذمہ داری
اُٹھائے جو یہوداہ چھوڑ کر وہاں چلا گیا جہاں اُسے جانا ہی “تھا۔ 26 یہ
کہہ کر اُنہوں نے دونوں کا نام لے کر قرعہ ڈالا تو متیاہ کا نام نکلا۔ لہٰذا
اُسے بھی گیارہ رسولوں میں شامل کر لیا گیا۔

2
روح القدس کی آمد

پھر1 پنتکُستعیدِ ایکسبآیا۔دنکا آسماناچانککہ2تھےجمعجگہ
ایسیسے آواز آئی جیسے شدید آندھی چل رہی ہو۔ پورا میںجسمکان وہ
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بیٹھے تھے اِس آواز سے گونج اُٹھا۔ اور3 اُنہیں شعلے کی لَوئیں جیسی نظر آئیں
الـگالـگجو ہو کر اُن میں سے ایکہر پر اُتر کر ٹھہر گئیں۔ روحسب4
القدس سے بھر گئے مختلفاور زبانوںغیرملـکی میں لنے بو لـگے، ایکہر اُس
زبان میں جو لنے بو کی القدسروح نے اُسے توفیق دی۔

5 اُس وقت یروشلم میں ایسے خدا ترس یہودی ٹھہرے ہوئے تھے جو
آسمان تلے کی ہر قوم میں سے تھے۔ یہجب6 آواز دیسنائی ایکتو بڑا ہجوم
جمع سبہوا۔ گھبرا گئے کیونکہ ایکہر نے ایمان داروں کو اپنی مادری
زبان میں لتے بو سنا۔ حیرتسخت7 زدہ ہو کر وہ کہنے لـگے، کیا” یہ سب
گلیل کے ہنے ر والے نہیں ہیں؟ 8 تو پھر طرحکسیہ ہو سکتا ہے کہ ہم
میں سے ایکہر اُنہیں مادریاپنی زبان میں باتیں سنکرتے رہا ہے 9 جبکہ
ممالـکہمارے یہ :ہیں پارتھیا، مادیا، عیلام، مسوپتامیہ، یہودیہ، کپدکیہ،
پنطس، آسیہ، 10 فروگیہ، پمفیلیہ، مصر اور لبیا کا وہ علاقہ جو کرین کے
ارد گرد ہے۔ روم سے لوگبھی موجود ہیں۔ یہاں11 یہودی بھی ہیں اور
غیریہودی نومرید بھی، کریتے لوگکے اور عرب باشندےکے بھی۔ اور
اب سبہم سبکے اِن کو اپنی اپنی زبان میں الله کے عظیم کاموں کا ذکر
کرتے سن رہے “ہیں۔ دنگسب12 رہ گئے۔ اُلجھن میں پڑ کر وہ ایک
دوسرے سے پوچھنے لـگے، اِس” کا مطلبکیا “ہے؟

لیکن13 لوگکچھ اُن مذاقکا اُڑا کر کہنے لـگے، بسیہ” نئی َمے پی کر
نشے دُھتمیں ہو گئے “ہیں۔

پطرس کا پیغام
14 پطرسپھر باقی گیارہ سمیترسولوں کھڑا ہو اونچیکر آواز سے اُن سے

مخاطب ہوا، سنیں،” یہودی بھائیو اور یروشلم کے تمام ہنے ر !والو جان لیں
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اور غور باتمیریسے سن !لیں آپ15 کا خیال ہے کہ لوگیہ نشے میں
ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ابھی توصبح کے نو بجے کا وقت ہے۔
اب16 وہ کچھ ہو رہا پیشکیجسہے یوایلگوئی نبی نے کی تھی،

17 الله’ فرماتا ہے آخریکہ دنوں میں
مَیں اپنے روح کو تمام انسانوں پر ُنڈیل ا دوں گا۔
تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوّت یں کر گے،
تمہارے نوجوان یائیں رو
خواببزرگتمہارےاور دیکھیں گے۔
18 اُن دنوں میں
مَیں اپنے روح کو اپنے خادموں اور خادماؤں پر بھی ُنڈیل ا دوں گا،
اور وہ نبوّت یں کر گے۔
مَیں19 اوپر آسمان معجزےپر دکھاؤں گا
اور نیچے زمین پر الٰہی نشان ظاہر کروں گا،
آگخون، اور دھوئیں کے بادل۔
تاریکسورج20 ہو جائے گا،
چاند رنگکا خون سا ہو جائے گا،
اور ربپھر کا عظیم اور جلالی دن آئے گا۔
وقتاُس21 جو رببھی کا نام لے گا
نجات پائے ‘گا۔
22 اسرائیل کے مردو، میری بات !سنیں الله نے آپ کے منے سا ہی

عیسٰی ناصری کی تصدیق کی، کیونکہ اُس نے اُس کے وسیلے آپسے کے
درمیان معجزےعجوبے، اور الٰہی نشان آپدکھائے۔ خود اِس بات سے
واقف ہیں۔ لیکن23 الله کو پہلے ہی علم تھا کہ کیا ہونا ہے، کیونکہ اُس
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خودنے اپنی مرضی سے مقرر کیا تھا کہ عیسٰی دشمنکو کے حوالے کر دیا
جائے۔ آپچنانچہ نے بےدین لوگوں کے یعے ذر اُسے صلیب پر چڑھوا کر
قتل کیا۔ لیکن24 الله نے موتاُسے گرفتناکاذیتکی سے آزاد کر کے
زندہ کر دیا، ممکنکیونکہ نہیںہی تھا موتکہ اُسے اپنے قبضے میں رکھے۔
25 چنانچہ داؤد نے اُس بارےکے میں رب’کہا، میریوقتہر آنکھوں کے منے سا رہا۔

میرےوہ ہنے د ہاتھ رہتا ہے
تاکہ مَیں نہ ڈگمگاؤں۔
اِس26 لئے میرا دل شادمان ہے،
اور میری زبان خوشی نعرےکے لگاتی ہے۔
ہاں، میرا بدن پُراُمید گزارےزندگی گا۔
27 کیونکہ تُو میری جان پاتالکو میں چھوڑےنہیں گا،
اور نہ مُقّدساپنے کو گلنے سڑنے تکنوبتکی دےپہنچنے گا۔
28 تُو نے مجھے زندگی کی راہوں سے آگاہ کر دیا ہے،
اور تُو اپنے خوشیمجھےحضور سے کرےسرشار ‘گا۔
میرے29 بھائیو، اگر اجازت ہو تو مَیں آپ کو دلیری سے بزرگاپنے

داؤد بارےکے میں کچھ بتاؤں۔ وہ تو فوت ہو کر دفنایا گیا اور اُس کی قبر
آج ہمارےتک درمیان موجود ہے۔ لیکن30 وہ نبی تھا اور جانتا تھا کہ
الله نے قَسم کھا کر مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میریوہ اولاد میں ایکسے
تختمیرےکو پر بٹھائے گا۔ آیاتمذکورہ31 میں میںمستقبلداؤد دیکھ
کر مسیح کے جی اُٹھنے کا ذکر کر رہا ہے، یعنی کہ نہ اُسے پاتال میں چھوڑا
گیا، نہ اُس کا بدن گلنے سڑنے کی تکنوبت پہنچا۔ 32 الله نے اِسی عیسٰی
کو زندہ کر دیا ہے اور اِسسبہم کے گواہ ہیں۔ اب33 اُسے سرفراز کر
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کے خدا کے ہنے د ہاتھ بٹھایا گیا اور باپ طرفکی سے اُسے موعودہ روح
القدس مل گیا اِسیہے۔ کو اُس ہمنے پر ُنڈیل ا آپطرحجسدیا، دیکھ
سناور آسمانتوخودداؤد34ہیں۔رہے پر نہیں توبھیچڑھا، اُس رب’فرمایا،نے ربمیرےنے سے کہا،

میرے ہنے د ہاتھ بیٹھ
تکجب35 تیرےمَیں دشمنوں کو
تیرے پاؤں کی چوکی نہ بنا ‘دوں۔
چنانچہ36 پورا اسرائیل یقین جانے عیسٰیجسکہ آپکو مصلوبنے

کیا ہے اُسے ہی الله نے خداوند اور مسیح بنا دیا “ہے۔
پطرس37 کی یہ باتیں سن لوگوںکر دلکے اُنہوںگئے۔چھد پطرسنے

اور باقی رسولوں سے پوچھا، بھائیو،” پھر ہم کیا “کریں؟
پطرس38 جوابنے دیا، آپ” میں سے ایکہر توبہ کر کے عیسٰی کے

نام پر بپتسمہ لے آپتاکہ کے معافگناہ کر دیئے جائیں۔ آپپھر روحکو
القدس نعمتکی مل جائے گی۔ 39 کیونکہ یہ دینے کا آپوعدہ سے اور
آپ کے بچوں سے کیا گیا ہے، بلـکہ اُن سے بھی جو دُور کے ہیں، اُن سب
ربجنہیںسے ہمارا خدا پاساپنے بُلائے “گا۔

پطرس40 باتوںسیبہتمزیدنے نصیحتاُنہیںسے کی اور سمجھایا اِس”کہ ٹیڑھی نسل سے نکل نجاتکر “پائیں۔ جنہوں41 پطرسنے باتکی
قبول کی اُن کا بپتسمہ ہوا۔ یوں اُس جماعتدن ًمیں 3,000تقریبا افراد کا
اضافہ ہوا۔ 42 یہ ایمان دار رسولوں سے تعلیم رفاقتپانے، رکھنے اور رفاقتی
کھانوں اور دعاؤں شریکمیں ہوتے رہے۔

ایمانداروں کی حیرت انگیز زندگی
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سب43 خوفپر چھا گیا اور رسولوں طرفکی بہتسے معجزےسے

اور الٰہی نشان دکھائے گئے۔ 44 جو بھی ایمان لاتے تھے ایکوہ جگہ جمع
ہوتے تھے۔ اُن کی ہر چیز مشترکہ ہوتی تھی۔ 45 اپنی ملـکیت اور مال
فروخت کر کے اُنہوں نے ایکہر کو اُس کی ضرورت کے مطابق دیا۔
46 روزانہ یکوہ دلی سے بیت المُقّدس میں جمع ہوتے رہے۔ ساتھ ساتھ
وہ مسیح کی یاد میں اپنے گھروں میں روٹی توڑتے، بڑی خوشی اور سادگی
سے رفاقتی کھانا کھاتے اور47 الله کی تمجید کرتے وقتاُسرہے۔ وہ تمام
لوگوں کے منظورِ نظر تھے۔ اور خداوند روز بہ روز جماعت نجاتمیں یافتہ
لوگوں کا اضافہ کرتا رہا۔

3
لنگڑے آدمی کی شفا

ایک1 پطرسدوپہر اور یوحنا دعا کرنے لئےکے المُقّدسبیت طرفکی
چل پڑے۔ تین بج گئے تھے۔ ایکلوگوقتاُس2 لنگڑےپیدائشی کو اُٹھا
کر وہاں لا رہے تھے۔ روزانہ اُسے صحن کے دروازےاُس پاسکے لایا
جاتا تھا جو خوب’ صورت ‘دروازہ کہلاتا تھا تاکہ وہ بیت المُقّدس کے
صحنوں میں داخل ہونے والوں مانگبھیکسے سکے۔ پطرس3 اور یوحنا
المُقّدسبیت میں داخل ہونے والے تھے تو لنگڑا اُن بھیکسے مانگنے لگا۔
پطرس4 اور یوحنا لـگے۔دیکھنےطرفکیاُسسےغور پطرسپھر طرفہماری”کہا،نے “دیکھیں۔ اِس5 توقع سے کہ اُسے کچھ ملے گا لنگڑا اُن کی
طرف متوجہ ہوا۔ پطرسلیکن6 نے کہا، پاسمیرے” نہ تو چاندی ہے،
نہ سونا، لیکن جو کچھ ہے وہ آپ دےکو دیتا ہوں۔ ناصرت کے عیسٰی
مسیح کے نام سے اُٹھیں اور چلیں “!پھریں 7 اُس نے اُس کا دہنا ہاتھ پکڑ
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کر اُسے لنگڑےوقتاُسیکیا۔کھڑا پاؤںکے اور مضبوطٹخنے ہو گئے۔ وہ8
اُچھل کر کھڑا اورہوا لگا۔پھرنےچلنے پھر وہ اورکودتےچلتے، الله تمجیدکی
کرتے ہوئے اُن المُقّدسبیتساتھکے ہوا۔داخلمیں اور9 تمام لوگوں نے
اُسے چلتے پھرتے اور الله کی تمجید کرتے ہوئے دیکھا۔ جب10 اُنہوں نے
جان لیا کہ یہ وہی آدمی ہے دروازےنامیصورتخوبجو پر بھیکبیٹھا
مانگا کرتا تھا تو وہ اُس کی تبدیلی دیکھ دنگکر رہ گئے۔

بیت المُقّدس میں پطرس کا پیغام
11 وہ سب دوڑ کر سلیمان برآمدےکے میں آئے بھیکجہاں مانگنے

پطرستکابوالا اور یوحنا سے لپٹا ہوا تھا۔ یہ12 دیکھ پطرسکر اُن سے
اسرائیل”ہوا،مخاطب دیکھیہآپحضرات،کے آپہیں؟حیرانکیوںکر
کیوں گھور گھور طرفہماریکر دیکھ رہے ہیں یا گو ہم نے اپنی ذاتی
طاقت یا دین داری کے باعث یہ کیا ہے کہ یہ آدمی چل پھر سکے؟ 13 یہ
ہمارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا طرفکی
سے جسہے نے بندےاپنے عیسٰی کو جلال دیا ہے۔ یہ وہی عیسٰی ہے
آپجسے دشمننے حوالےکے کر پیلاطسکے کے منے سا رد کیا، اگرچہ
وہ اُسے رِہا کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ آپ14 قدوساُسنے راستاور
باز ردکو کر کے تقاضا کیا پیلاطسکہ اُس قاتلایکعوضکے کو رِہا کر
آپکے دے۔دےکو آپ15 زندگینے کے سردار قتلکو کیا، لیکن الله
نے اُسے مُردوں میں سے زندہ کر دیا۔ ہم باتاِس کے گواہ ہیں۔ آپ16
تو اِس آدمی واقفسے ہیں جسے دیکھ رہے ابہیں۔ وہ عیسٰی کے نام پر
ایمان لانے بحالسے ہو گیا ہے، کیونکہ ایمانجو عیسٰی یعےکے ذر ملتا ہے
اُسی نے اِس آدمی آپکو کے منے مندیصحتپوریسا عطا کی۔
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میرے17 بھائیو، مَیں جانتا ہوں آپکہ آپاور راہنماؤںکے صحیحکو

علم نہیں تھا، اِس لئے آپ نے ایسا کیا۔ لیکن18 الله نے وہ کچھ پورا جسکیا
پیشکی گوئی اُس نے تمام نبیوں کی معرفت کی تھی، یعنی یہ کہ اُس کا
دُکھمسیح اُٹھائے گا۔ توبہاب19 کریں اور الله لائیںرجوعطرفکی تاکہ
آپ کے گناہوں کو مٹایا جائے۔ 20 پھر آپ ربکو کے حضور سے تازگی
آئیںمیسردنکے اورگے وہ دوبارہ عیسٰی مسیحیعنی دےبھیجکو جسےگا
آپ کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ 21 لازم ہے کہ وہ اُس تکوقت آسمان پر
تکجبرہے بحالکچھسبالله نہ کر طرحجسدے، وہ ابتدا سے اپنے
نبیوںمُقّدس کی زبانی فرماتا آیا ہے۔ 22 کیونکہ موسٰی کہا،نے رب’ تمہارا
تمہارےخدا تمہارےواسطے بھائیوں میں نبیجیسےمجھسے کو کرےبرپا
گا۔ جو باتبھی وہ کہے اُس کی سننا۔ 23 جو نہیں سنے گا اُسے مٹا کر قوم
نکالسے دیا جائے ‘گا۔ 24 اور سموایل سے لے کر ہر نبی نے اِن دنوں کی
پیش گوئی کی ہے۔ آپ25 تو اِن نبیوں کی اولاد اور اُس عہد وارثکے
ہیں جو الله آپنے باپکے دادا سے قائم کیا تھا، کیونکہ اُس نے ابراہیم
سے کہا تھا، تیری’ اولاد سے دنیا کی تمام قومیں برکت پائیں ‘گی۔ جب26
الله نے بندےاپنے عیسٰی کو برپا کیا تو پہلے آپاُسے پاسکے بھیج دیا تاکہ
آپوہ میں سے ایکہر کو اُس بُریکی راہوں سے پھیر برکتکر “دے۔

4
پطرس اور یوحنا یہودی عدالِت عالیہ کے منے سا

اورپطرس1 لوگوںیوحنا باتسے ہیکر تھےرہے المُقّدسبیتامام،کہ
داروںپہرےکے اُنصدوقیاورکپتانکا تھےناراضوہ2پہنچے۔پاسکے



اعمال 4:3 xi اعمال 4:12

کہ رسول عیسٰی کے جی اُٹھنے منادیکی کر لوگوںکے کو مُردوں میں سے
جی اُٹھنے کی دےتعلیم رہے ہیں۔ اُنہوں3 اُنہیںنے گرفتار کر اگلےکے دن
جیلتک میں ڈال دیا، کیونکہ شام ہو چکی تھی۔ لیکن4 جنہوں نے اُن کا
پیغام سن لیا تھا اُن میں بہتسے لوگسے ایمان لائے۔ یوں ایمان داروں میں
مردوں کی تعداد بڑھ ًکر تقریبا پہنچتک5,000 گئی۔

5 اگلے دن یروشلم میں یہودی عدالِت عالیہ کے سرداروں، بزرگوں اور
شریعت کے علما کا اجلاس منعقد ہوا۔ 6 اماِم اعظم حنّا اور اِسی طرح
کائفا، یوحنا، سکندر اور اماِم اعظم کے خاندان کے دیگر مرد بھی شامل
تھے۔ اُنہوں7 نے دونوں کو اپنے درمیان کھڑا کر کے پوچھا، تم” نے یہ
قوتکسکام اور نام سے “کیا؟

پطرس8 نے روح القدس سے معمور ہو کر اُن سے کہا، قوم” کے
راہنماؤ اور بزرگو، 9 آج ہماری پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کہ ہم نے
معذور آدمی پر رحم کا اظہار کس کے وسیلے سے کیا کہ اُسے شفا مل
گئی ہے۔ 10 تو سبآپپھر اور پوری قوم اسرائیل جان لے کہ ناصرتیہ
کے عیسٰی مسیح کے نام سے ہوا آپجسےہے، مصلوبنے کیا اور جسے
الله نے مُردوں میں سے زندہ کر دیا۔ یہ آدمی اُسی کے وسیلے صحتسے پا
کر یہاں آپ کے منے سا کھڑا ہے۔ 11 عیسٰی وہ پتھر جسہے بارےکے
میں مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، جس’ پتھر کو مکان بنانے والوں نے رد
کیا وہ کونے کا بنیادی پتھر بن ‘گیا۔ اور آپ ہی نے اُسے رد کر دیا ہے۔
دوسرےکسی12 کے وسیلے نجاتسے حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ آسمان
کے تلے ہم انسانوں کو کوئی اَور نام نہیں بخشا جسگیا وسیلےکے سے ہم
نجات پا “سکیں۔
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پطرس13 اور یوحنا باتیںکی سن لوگکر حیران ہوئے کیونکہ دلیریوہ

سے بات کر رہے تھے اگرچہ وہ نہ تو عالِم تھے، نہ اُنہوں نے شریعت کی
خاص تعلیم پائی تھی۔ ساتھ ساتھ سننے والوں نے یہ بھی جان لیا کہ دونوں
عیسٰی کے ساتھی ہیں۔ لیکن14 چونکہ وہ اپنی آنکھوں سے اُس آدمی کو
دیکھ رہے تھے جو شفا پا کر اُن کے ساتھ کھڑا تھا اِس لئے وہ اِس کے
خلاف باتکوئی نہ کر سکے۔ 15 چنانچہ اُنہوں نے اُن دونوں اجلاسکو
باہرسےمیں ہم”16لـگے،کرنےمشورہصلاحمیںآپساورکہاکوجانے
اِن لوگوں ساتھکے سلوککیا باتکریں؟ واضح ہے کہ اُن یعےکے ایکذر
الٰہی نشان دکھایا گیا ہے۔ اِس کا یروشلم کے تمام باشندوں کو علم ہوا ہے۔
ہم اِس کا انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن17 لازم ہے کہ اُنہیں دےدھمکی
کر حکم دیں کہ شخصبھیکسیوہ سے یہ نام لے باتکر نہ کریں، ورنہ یہ
معاملہ قوم میں مزید پھیل جائے “گا۔

18 چنانچہ اُنہوں دونوںنے کو بُلا کر حکم دیا کہ وہ آئندہ عیسٰی کے نام
سے نہ کبھی بولیں اور نہ تعلیم دیں۔

پطرسلیکن19 اور یوحنا میںجوابنے خودآپ”کہا، فیصلہ کر لیں،
کیا یہ الله ٹھیکنزدیککے ہے کہ ہم اُس آپنسبتکی باتکی مانیں؟
ممکن20 ہی نہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھ اور سن لیا ہے اُسے دوسروں
کو سنانے سے باز “رہیں۔

اجلاستب21 کے ممبران نے دونوں کو مزید دےدھمکیاں کر چھوڑ
دیا۔ وہ فیصلہ نہ کہسکےکر کیا سزا دیں، پطرسلوگتمامکیونکہ اور یوحنا
کے اِس کام کی وجہ سے الله کی تمجید کر رہے تھے۔ 22 آدمیجسکیونکہ
کو معجزانہ طور پر شفا ملی تھی چالیسوہ سال سے یادہ ز لنگڑا رہا تھا۔
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دلیری کے لئے دعا
23 اُن کی رِہائی کے بعد پطرس اور یوحنا اپنے ساتھیوں پاسکے واپس

گئے کچھسباور سنایا جو اماموںراہنما اور بزرگوں اُنہیںنے بتایا تھا۔ یہ24
سن تمامکر ایمان داروں ملنے اونچیکر آواز سے دعا آقا،اے”کی، تُو نے
آسمان و زمین اور سمندر کو اور جو کچھ اُن میں خلقہے کیا ہے۔ 25 اور تُو
نے اپنے باپہمارےخادم داؤد منہکے القدسروحسے معرفتکی اقوام’کہا، طیشکیوں میں آ گئی ہیں؟

اُمّتیں کیوں سازشیںبےکار کر رہی ہیں؟
26 دنیا کے بادشاہ کھڑےاُٹھ ہوئے،
ربحکمران اور اُس مسیحکے خلافکے جمع ہو گئے ‘ہیں۔
27 اور واقعی یہی کچھ اِس شہر میں ہوا۔ ہیرودیس انتپاس، پنطیُس

غیریہودیپیلاطس، مُقّدستیرےسبیہودیاور خادم عیسٰی خلافکے
جمع جسےہوئے تُو مسحنے کیا لیکن28تھا۔ اُنہوںکچھجو نے کیا وہ تُو نے
اپنی قدرت اور مرضی سے پہلے ہی سے مقرر کیا تھا۔ اے29 ابرب، اُن
کی دھمکیوں پر غور کر۔ اپنے خادموں کو اپنا کلام سنانے بڑیکی دلیری
عطا فرما۔ 30 اپنی قدرت کا اظہار کر تاکہ تیرےہم مُقّدس خادم عیسٰی
کے نام سے شفا، الٰہی نشان معجزےاور دکھا “سکیں۔

31 دعا کے اختتام پر وہ جگہ ہل گئی جہاں وہ جمع تھے۔ سب روح
القدس سے معمور ہو گئے اور دلیری سے الله کا کلام سنانے لـگے۔

ایمانداروں کی مشترکہ ملـکیت
32 ایمان داروں کی پوری جماعت یک دل تھی۔ کسی نے بھی اپنی

ملـکیت کی کسی چیز کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ میری ہے بلـکہ اُن
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کی ہر چیز مشترکہ تھی۔ 33 اور بڑےرسول اختیار کے ساتھ خداوند عیسٰی
کے جی اُٹھنے کی گواہی دیتے رہے۔ الله کی بڑی مہربانی اُن سب پر تھی۔
34 اُن میں سے کوئی ضرورتبھی مند نہیں تھا، جسکیونکہ پاسکے بھی
زمینیں یا مکان تھے اُس نے اُنہیں فروخت کر کے رقم رسولوں35 کے پاؤں
میں رکھ دی۔ یوں جمع شدہ پیسوں میں سے ایکہر کو اُتنے دیئے جاتے
جتنوں کی ضرورتاُسے ہوتی تھی۔

36 ً مثلا یوسف نامی ایک آدمی تھا جس کا نام رسولوں نے برنباس
حوصلہ) افزائی کا (بیٹا رکھا تھا۔ وہ لاوی قبیلے سے اور قبرصجزیرۂ
کا ہنے ر والا تھا۔ اُس37 نے فروختکھیتایکاپنا کر رسولوںپیسےکے
پاؤںکے میں رکھ دیئے۔

5
حننیاہ اور سفیرہ

ایک1 اَور آدمی بیویاپنینےجستھا ملساتھکے کر اپنی زمینکوئی
بیچ دی۔ اُن نامکے حننیاہ اور تھے۔سفیرہ لیکن2 پوریحننیاہ رسولوںرقم
پاسکے نہ لایا بلـکہ اُس میں کچھسے اپنے لئے رکھ چھوڑا اور باقی رسولوں
پاؤںکے میں رکھ دیا۔ اُس بیویکی بھی باتاِس واقفسے تھی۔ لیکن3
پطرس نے کہا، ابلیسحننیاہ،” آپنے دلکے یوںکو کیوں بھر دیا ہے
القدسروحنےآپکہ بولاجھوٹسے رقمکیزمیننےآپکیونکہہے؟
کے کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لئے ہیں۔ 4 کیا یہ زمین فروخت کرنے سے
آپپہلے کی نہیں تھی؟ اور اُسے بیچ کر آپکیا پیسے جیسے ہتے چا استعمال
نہیں کر آپتھے؟سکتے کیوںنے میںدلاپنے یہ ٹھان آپلیا؟ نہیںہمیںنے
بلـکہ الله کو دھوکا دیا “ہے۔
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5 یہ سنتے ہی حننیاہ فرش پر گر کر مر گیا۔ اور تمام سننے والوں پر بڑی

طاریدہشت ہو گئی۔ جماعت6 کے نوجوانوں نے اُٹھ لاشکر کو کفن
لپیٹمیں دیا اور اُسے باہر لے جا کر دفن کر دیا۔

7ً تقریبا تین گھنٹے گزر گئے تو اُس بیویکی اندر آئی۔ اُسے معلوم نہ تھا کہ
شوہر کو کیا ہوا ہے۔

پطرس8 اُسنے سے مجھے”پوچھا، بتائیں، آپکیا اپنیکو زمین کے لئے
اِتنی ہی رقم ملی “تھی؟

سفیرہ جوابنے دیا، جی،” اِتنی ہی رقم “تھی۔
پطرس9 نے کہا، آپکیوں” ربدونوں روحکے کو آزمانے پر متفق

ہوئے؟ دیکھو، جنہوں نے آپ کے خاوند کو دفنایا ہے وہ دروازے پر
آپاورہیںکھڑے بھیکو اُٹھا کر باہر لمحےاُسی10“گے۔جائیںلے سفیرہ
پطرس پاؤںکے میں گر نوجوانگئی۔مرکر اندر آئے تو اُس دیکھلاشکی
کر اُسے بھی باہر لے گئے اور اُس کے شوہر پاسکے دفن کر دیا۔ پوری11
جماعت بلـکہ ہر سننے والے پر طاریخوفبڑا ہو گیا۔

معجزے
رسولوں12 معرفتکی عوام بہتمیں سے الٰہی نشان معجزےاور ظاہر

ہوئے۔ وقتاُس تمام ایمان یکدار دلی المُقّدسبیتسے میں سلیمان کے
برآمدے میں جمع ہوا تھے۔کرتے لوگباقی13 اُن قریبیسے تعلق رکھنے کی
نہیںجرأت تھے،کرتے عواماگرچہ اُن توبھی14تھے۔کرتےعزتبہتکی
خداوند پر ایمان رکھنے والے مرد و خواتین کی تعداد بڑھتی گئی۔ لوگ15
اپنے مریضوں کو چارپائیوں اور چٹائیوں پر رکھ کر سڑکوں پر لاتے تھے
تاکہ پطرسجب وہاں گزرےسے تو کم از کم اُس کا سایہ کسی نہ کسی
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پر پڑ جائے۔ بہت16 لوگسے یروشلم کے ارد گرد کی آبادیوں سے بھی اپنے
مریضوں اور بدروح گرفتہ عزیزوں کو لاتے، سباور شفا پاتے تھے۔

رسولوں کی ایذا رسانی
17 پھر اماِم اعظم صدوقی فرقے کے تمام ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں

آیا۔ حسد سے جل کر اُنہوں18 نے رسولوں کو گرفتار کر کے عوامی جیل
میں ڈال دیا۔ راتلیکن19 ربکو ایککا فرشتہ قیدخانے دروازوںکے
کو کھول کر اُنہیں باہر لایا۔ اُس نے کہا، 20 جاؤ،” بیت المُقّدس میں
کھڑے ہو کر لوگوں کو اِس نئی زندگی سے متعلق سب باتیں “سناؤ۔
21 فرشتے سنکی المُقّدسبیتسویرےصبحرسولکر میں جا کر تعلیم دینے
لـگے۔

اب ایسا ہوا کہ اماِم اعظم اپنے ساتھیوں سمیت پہنچا اور یہودی عدالِت
عالیہ اجلاسکا منعقد کیا۔ اِس اسرائیلمیں ہوئے۔شریکبزرگتمامکے
پھر اُنہوں نے اپنے ملازموں کو قیدخانے میں بھیج دیا تاکہ رسولوں کو لا
کر اُن کے منے پیشسا کیا جائے۔ لیکن22 جب وہ وہاں پہنچے تو پتا چلا
کہ رسول جیل میں نہیں ہیں۔ واپسوہ آئے اور کہنے لـگے، ہمجب”23
پہنچے تو بڑیجیل احتیاط سے بند تھی اور دروازوں پہرےپر کھڑےدار
تھے۔ لیکن جب ہم دروازوں کو کھول کر اندر گئے تو وہاں کوئی نہیں
“!تھا یہ24 سن المُقّدسبیتکر پہرےکے داروں کا کپتان اور راہنما امام
بڑی اُلجھن میں پڑ گئے اور لـگےسوچنے ابکہ کیا ہو گا؟ 25 اِتنے میں کوئی آ
کر کہنے بات”لگا، آدمیوںجنسنیں، آپکو میںجیلنے ڈالا تھا بیتوہ
المُقّدس لوگوںکھڑےمیں کو دےتعلیم “ہیں۔رہے المُقّدسبیتتب26
پہرےکے داروں کا کپتان اپنے ملازموں کے ساتھ رسولوں پاسکے گیا
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اور اُنہیں لایا، لیکن زبردستی نہیں، کیونکہ وہ تھےڈرتے جمعکہ لوگشدہ
اُنہیں سنگسار نہ کر دیں۔

اُنہوںچنانچہ27 رسولوںنے کو لا اجلاسکر منےکے سا کیا۔کھڑا اماِم
اعظم اُن مخاطبسے ہوا، ہم”28 نے تو تم کو سختی سے منع کیا تھا کہ اِس
آدمی کا نام لے کر تعلیم نہ دو۔ اِس برعکسکے تم نے صرفنہ اپنی تعلیم
یروشلم کی ہر تکجگہ دیپہنچا ہے بلـکہ ہمیں اِس آدمی موتکی کے ذمہ
دار بھی ٹھہرانا ہتے چا “ہو۔

پطرس29 اور باقی رسولوں لازم”دیا،جوابنے پہلےہمکہہے الله کی
سنیں، پھر انسان کی۔ باپہمارے30 دادا کے خدا نے عیسٰی کو زندہ کر
پرصلیبنےآپجسےکوشخصاُسیدیا، چڑھوا مارکر الله31تھا۔ڈالا نے
اُسی حکمرانکو نجاتاور دہندہ حیثیتکی سے سرفراز کر کے اپنے ہنے د
ہاتھ بٹھا لیا تاکہ وہ اسرائیل کو توبہ اور گناہوں کی معافی کا موقع فراہم
کرے۔ ہم32 خود اِن باتوں کے گواہ ہیں اور القدسروح بھی، جسے الله
نے اپنے فرماں برداروں دےکو دیا “ہے۔

یہ33 سن عدالتکر میںطیشلوگکے آ کر اُنہیں قتل کرنا ہتے چا تھے۔
ایکلیکن34 فریسی عالِم اجلاس میں کھڑا جسہوا کا نام جملی ایل تھا۔
پوری قوم میں وہ عزت دار تھا۔ اُس نے حکم دیا کہ رسولوں کو تھوڑی
دیر کے لئے اجلاس سے نکال دیا جائے۔ 35 پھر اُس نے کہا، میرے”
اسرائیلی بھائیو، غور سے سوچیں آپکہ اِن آدمیوں کے ساتھ کیا کریں گے۔
اُٹھتھیوداسہوئیدیرکچھکیونکہ36 کر کہنے لگا شخصخاصکوئیمَیںکہ
ًہوں۔ تقریبا 400 آدمی اُس کے لـگپیچھے گئے۔ لیکن اُسے قتل کیا گیا اور
اُس پیروکارکے بکھر گئے۔ اُن سرگرمیوںکی کچھسے نہ ہوا۔ اِس37 بعدکے
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مردم شماری کے دنوں میں یہوداہ گلیلی اُٹھا۔ اُس نے بھی کافی لوگوں کو
اپنے پیروکار بنا بغاوتکر کرنے پر لیکناُکسایا۔ بھیاُسے مار دیا گیا اور اُس
کے پیروکار منتشر ہوئے۔ 38 یہ پیِش نظر رکھ کر میرا مشورہ یہ ہے کہ اِن
لوگوں کو چھوڑ دیں، اِنہیں جانے دیں۔ اگر اِن کا ارادہ یا سرگرمیاں انسانی
ہیں سبتو کچھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن39 اگر یہ الله طرفکی
سے ہے آپتو اِنہیں ختم نہیں کر سکیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپآخرکار الله
ہی خلافکے لڑ رہے “ہوں۔

حاضرین نے اُس باتکی مان لی۔ اُنہوں40 نے رسولوں کو بُلا کر اُن
کوڑےکو لـگوائے۔ پھر اُنہوں نے اُنہیں عیسٰی کا نام لے کر لنے بو سے
منع کیا اور پھر جانے دیا۔ رسول41 یہودی عدالِت عالیہ سے نکل کر چلے
گئے۔ باتیہ اُن کے لئے خوشیبڑی باعثکا تھی کہ الله ہمیںنے اِس لائق
سمجھا ہے کہ عیسٰی کے نام کی بےعزتخاطر ہو جائیں۔ اِس42 کے بعد
بھی وہ روزانہ المُقّدسبیت مختلفاور گھروں میں جا جا کر سکھاتے اور
خبریخوشاِس منادیکی کرتے رہے کہ عیسٰی مسیحہی ہے۔

6
رسولوں کے سات مددگار

1 اُن دنوں میں جب عیسٰی کے شاگردوں کی تعداد بڑھتی گئی تو یونانی
زبان لنے بو والے ایمان دار عبرانی لنے بو والے ایمان داروں بارےکے میں
بڑبڑانے لـگے۔ اُنہوں نے کہا، جب” روزمرہ کا کھانا تقسیم ہوتا ہے تو
ہماری بیواؤں کو نظرانداز کیا جاتا “ہے۔ تب2 بارہ رسولوں نے شاگردوں
جماعتپوریکی کو اکٹھا کر ٹھیکیہ”کہا،کے نہیں ہمکہ الله کا کلام
سکھانے خدمتکی کو چھوڑ کر کھانا تقسیم کرنے مصروفمیں رہیں۔
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بھائیو،3 پیِشباتیہ رکھنظر کر میںاپنے کےجنلیں،چنآدمیساتسے
نیک کردار آپکی تصدیق کر سکتے ہیں اور جو القدسروح اور حکمت
سے معمور ہیں۔ پھر ہم اُنہیں کھانا تقسیم کرنے کی یہ ذمہ دےداری کر
4 اپنا وقتپورا دعا اور کلام خدمتکی صَرفمیں کر سکیں “گے۔

5 یہ بات پوری جماعت کو پسند آئی اور اُنہوں نے سات آدمی چن
لئے ستفنس: جو) ایمان اور القدسروح سے معمور ،(تھا فلپّس، پرخرس،
نیکانور، تیمون، پرمناس اور انطاکیہ کا نیکلاؤس۔ نیکلاؤس)
غیریہودی جستھا نے عیسٰی پر ایمان لانے سے پہلے مذہبیہودی کو اپنا
لیا (تھا۔ 6 اِن سات آدمیوں کو رسولوں کے منے پیشسا کیا گیا تو اُنہوں نے
اِن پر ہاتھ رکھ کر دعا کی۔

یوں7 الله کا پیغام پھیلتا گیا۔ یروشلم میں ایمان داروں کی نہایتتعداد بڑھتی
گئی المُقّدسبیتاور بہتکے سے امام بھی ایمان لے آئے۔

ستفنس کی گرفتاری
ستفنس8 الله کے فضل اور قوت سے معمور تھا اور لوگوں کے درمیان

بڑے بڑے معجزے اور الٰہی نشان دکھاتا تھا۔ 9 ایک دن کچھ یہودی
ستفنس سے بحث کرنے لـگے۔ وہ) کرین، یہ، اسکندر کلـِکیہ اور صوبہ
آسیہ کے ہنے ر والے تھے اور اُن کے عبادت خانے کا نام لِبرطینیوں یعنی
آزاد کئے گئے غلاموں عبادتکا خانہ (تھا۔ لیکن10 وہ نہ اُس کی حکمت
کا سامنا کر سکے، نہ اُس روح کا جو کلام وقتکرتے اُس کی مدد کرتا
تھا۔ 11 اِس لئے اُنہوں بعضنے آدمیوں کو یہ کہنے کو اُکسایا کہ اِس”
نے موسٰی اور الله کے بارے میں کفر بکا ہے۔ ہم خود اِس کے گواہ
“ہیں۔ 12 یوں عام لوگوں، بزرگوں اور شریعت کے علما میں ہل چل مچ
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گئی۔ وہ ستفنس پر چڑھ آئے اور اُسے گھسیٹ کر یہودی عدالِت عالیہ
پاسکے لائے۔ وہاں13 اُنہوں نے جھوٹے کھڑےگواہ کئے جنہوں نے
کہا، یہ” آدمی بیت المُقّدس اور شریعت کے خلاف باتیں کرنے سے باز
نہیں آتا۔ ہم14 نے اِس کے منہ سے سنا ہے کہ عیسٰی ناصری یہ مقام تباہ
کرے گا اور وہ رسم و رواج دےبدل گا جو موسٰی ہمارےنے سپرد کئے
“ہیں۔ اجلاسجب15 میں بیٹھے تمام لوگ گھور گھور ستفنسکر کی
طرف دیکھنے لـگے تو اُس کا چہرہ فرشتے کا سا نظر آیا۔

7
ستفنس کی تقریر

1 اماِم اعظم نے پوچھا، کیا” یہ سچ “ہے؟
ستفنس2 جوابنے بھائیو”دیا، اور باتمیریبزرگو، جلالسنیں۔ کا

ہمارےخدا باپ ابراہیم پر ظاہر ہوا جب وہ ابھی مسوپتامیہ میں آباد تھا۔
اُس وقت وہ حاران میں منتقل نہیں ہوا تھا۔ 3 الله نے اُس سے کہا، اپنے’
وطن اور اپنی قوم کو چھوڑ میںملـکاُسکر چلا جا دکھاؤںتجھےمَیںجو
‘گا۔ 4 چنانچہ وہ کسدیوں ملـککے کو چھوڑ کر حاران میں ہنے ر لگا۔
وہاں اُس باپکا فوت ہوا تو الله نے اُسے ملـکاِس میں منتقل جسکیا
میں آپ تکآج آباد ہیں۔ 5 اُس وقت الله نے اُسے اِس ملـک میں کوئی
بھی موروثی زمین نہ دی ایکتھی، تکفٹمربع بھی نہیں۔ لیکن اُس نے
اُس سے وعدہ کیا، مَیں’ ملـکاِس تیرےکو تیریاور اولاد قبضےکے میں
کر دوں ‘گا، اگرچہ اُس وقت ابراہیم کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔
6 الله نے اُسے یہ بھی بتایا، تیری’ اولاد ایسے ملـک میں رہے گی جو اُس
کا نہیں ہو گا۔ وہاں وہ اجنبی اور غلام ہو گی، اور اُس پر 400 تکسال
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بہت ظلم کیا جائے گا۔ لیکن7 مَیں اُس قوم عدالتکی کروں جسگا نے
اُسے غلام بنایا ہو اِسگا۔ بعدکے وہ ملـکاُس میں نکلسے اِسکر مقام پر
کریںعبادتمیری ‘گے۔ 8 پھر الله نے ابراہیم کو ختنہ کا دیا۔عہد چنانچہ
جب ابراہیم کا بیٹا اسحاق پیدا ہوا تو باپ نے آٹھویں دن اُس کا ختنہ کیا۔
یہ سلسلہ جاری اسحاقجبرہا کا بیٹا یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب کے بارہ
ہمارےبیٹے، بارہ قبیلوں کے سردار۔

9 یہ سردار اپنے بھائی یوسف سے حسد کرنے لـگے اور اِس لئے اُسے
بیچ دیا۔ یوں وہ غلام بن کر مصر پہنچا۔ لیکن الله اُس کے ساتھ رہا 10 اور
اُسے اُس کی تمام مصیبتوں سے رِہائی دی۔ اُس نے اُسے دانائی عطا کر کے
اِس قابل بنا دیا کہ وہ مصر کے بادشاہ فرعون کا منظورِ نظر ہو جائے۔ یوں
فرعون نے اُسے مصر اور پورےاپنے گھرانے پر حکمران مقرر کیا۔ 11 پھر
تمام مصر اور کنعان میں کال مصیبتبڑیلوگپڑا۔ میں پڑ گئے ہمارےاور
باپ دادا پاسکے خوراکبھی ختم ہو گئی۔ یعقوب12 کو پتا چلا کہ
مصر تکابمیں اناج ہے، اِس لئے اُس نے اپنے بیٹوں کو اناج خریدنے
کو وہاں بھیج دیا۔ جب13 اُنہیں دوسری بار وہاں جانا پڑا تو یوسف نے
آپاپنے کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا، اور فرعون یوسفکو خاندانکے کے
بارے میں آگاہ کیا گیا۔ 14 اِس کے بعد یوسف نے اپنے باپ یعقوب اور
تمام رشتے داروں کو بُلا لیا۔ 75کُل افراد آئے۔ یعقوبیوں15 مصر پہنچا۔
وہاں وہ باپہمارےاور دادا مر گئے۔ اُنہیں16 ِسکم میں لا کر اُس قبر میں
دفنایا گیا جو ابراہیم نے ہمور کی اولاد سے دےپیسے خریدیکر تھی۔

17 پھر قریبوقتوہ آ جسگیا کا وعدہ الله نے ابراہیم سے کیا تھا۔ مصر
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ہماریمیں قوم کی بڑھبہتتعداد تھی۔چکی لیکن18 ہوتے ایکہوتے نیا
تختبادشاہ نشین ہوا یوسفجو ناواقفسے تھا۔ اُس19 ہمارینے قوم کا
استحصال کر اُنکے بدسلوکیسے کی اور اُنہیں اپنے بچوںشیرخوار ضائعکو
کرنے پر مجبور کیا۔ اُس20 وقت موسٰی پیدا ہوا۔ وہ الله نزدیککے خوب
صورت بچہ تھا اور تین تکماہ باپاپنے کے گھر میں پالا گیا۔ اِس21 کے
بعد والدین کو اُسے چھوڑنا پڑا، لیکن فرعون کی بیٹی نے اُسے پالـکلے بنا
کر اپنے بیٹے کے طور پر پالا۔ 22 اور موسٰی کو مصریوں حکمتکی کے ہر
تربیتمیںشعبے ملی۔ اُسے لنے بو عملاور تھی۔حاصلقابلیتزبردستکیکرنے

جب23 چالیسوہ سال کا تھا تو اُسے اپنی قوم اسرائیل کے لوگوں سے
ملنے آیا۔خیالکا اُسجب24 نے اُن پاسکے جا کر دیکھا مصریایککہ
کسی اسرائیلی پر تشدد کر رہا ہے تو اُس نے اسرائیلی کی حمایت کر کے
مظلوم بدلہکا لیا اُس25ڈالا۔مارکومصریاور توخیالکا یہ تھا میرےکہ
بھائیوں کو سمجھ آئے گی کہ میرےالله وسیلے سے اُنہیں دےرِہائی گا،
لیکن ایسا نہیں تھا۔ اگلے26 دن وہ اسرائیلیوںدو پاسکے سے گزرا آپسجو
میں لڑ رہے تھے۔ اُس صلحنے کرانے کوششکی میں کہا، آپمردو،’
تو بھائی ہیں۔ آپ کیوں ایک دوسرے سے غلط سلوک کر رہے ‘ہیں؟
لیکن27 جو دوسرےآدمی بدسلوکیسے کر رہا تھا اُس نے موسٰی ایککو
دھکیلطرف کر کہا، آپنےکس’ کو ہم پر حکمران اور قاضی مقرر کیا
ہے؟ 28 کیا آپ مجھے بھی قتل کرنا ہتے چا طرحجسہیں کل مصری کو
مار ڈالا ‘تھا؟ 29 یہ سن کر موسٰی فرار ہو کر ملـِک مِدیان میں اجنبی کے
طور پر ہنے ر لگا۔ وہاں اُس کے دو بیٹے پیدا ہوئے۔

چالیس30 سال کے بعد ایک فرشتہ جلتی ہوئی کانٹےدار جھاڑی کے



اعمال 7:31 xxiii اعمال 7:40

شعلے میں اُس پر ظاہر ہوا۔ اُس وقت موسٰی سینا پہاڑ کے قریب یگستان ر
یہ31تھا۔میں دیکھمنظر کر اُسوہجبہوا۔حیرانموسٰی معائنہکا کرنے
کے لئے قریب پہنچا ربتو کی آواز سنائی دی، 32 باپتیرےمَیں’ دادا کا
خدا، ابراہیم، اسحاق یعقوباور کا خدا ‘ہوں۔ موسٰی تھرتھرانے لگا اور اُس
طرف دیکھنے جرأتکی نہ کی۔ 33 ربپھر اُسنے سے کہا، اپنی’ جوتیاں
اُتار، کیونکہ مُقّدستُو زمین پر کھڑا ہے۔ مَیں34 مصرنے میں اپنی قوم کی
بُری حالت دیکھی اور اُن کی آہیں سنی ہیں، اِس لئے اُنہیں بچانے کے لئے
اُتر آیا ابہوں۔ جا، مَیں تجھے مصر بھیجتا ‘ہوں۔

یوں35 الله اُنکوشخصاُسنے بھیجپاسکے یہوہجسےدیا کہہ ردکر
تھےچکےکر کہ آپنےکس’ ہمکو پر حکمران قاضیاور مقرر کیا ‘ہے؟
جلتی ہوئی کانٹےدار جھاڑی میں موجود فرشتے کی معرفت الله نے موسٰی
کو اُن پاسکے بھیج دیا تاکہ وہ اُن کا حکمران نجاتاور دہندہ بن جائے۔
36 اور وہ معجزے اور الٰہی نشان دکھا کر اُنہیں مصر سے نکال لایا، پھر
بحرِ ُلزم ق سے گزر سال40کر یگستاندورانکے ر میں اُن کی راہنمائی کی۔
موسٰی37 اسرائیلیوںخودنے بتایا،کو بھائیوںتمہارےواسطےتمہارےالله’
میں سے مجھ جیسے نبی کو کرےبرپا ‘گا۔ 38 موسٰی یگستان ر میں قوم کی
شریکمیںجماعت طرفایکتھا۔ وہ اُس فرشتے ساتھکے تھا جو سینا پہاڑ
پر اُس باتیںسے کرتا تھا، باپہمارےطرفدوسری دادا کے ساتھ۔ فرشتے
سے اُسے بخشزندگی باتیں مل گئیں جو ہمارےاُسے سپرد کرنی تھیں۔

باپہمارےلیکن39 دادا اُسنے کی سننے سے انکار کر اُسےکے رد کر
دیا۔ دل ہی دل میں وہ مصر طرفکی رجوع کر چکے تھے۔ 40 وہ ہارون
سے کہنے لـگے، ہمارےآئیں،’ لئے دیوتا بنا دیں ہمارےجو آگے آگے چلتے
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ہوئے ہماری راہنمائی کریں۔ کیونکہ کیا معلوم کہ بندےاُس موسٰی کو
کیا ہوا ہے جو ہمیں مصر سے نکال ‘لایا۔ اُسی41 وقت اُنہوں بچھڑےنے
کا بُت بنا کر اُسے قربانیاں پیش کیں اور اپنے ہاتھوں کے کام کی خوشی
منائی۔ اِس42 پر الله نے اپنا منہ پھیر لیا اور اُنہیں ستاروں کی پوجا گرفتکی
میں چھوڑ دیا، بالکل اُسی نبیوںطرحجسطرح صحیفےکے میں لـکھا ہے،
اسرائیلاے’ کے گھرانے،
جب تم یگستان ر میں متے گھو پھرتے تھے
تو کیا تم نے اُن سالوں40 دورانکے
کبھی مجھے ذبح اور غلہ کی پیشقربانیاں کیں؟
43 نہیں، وقتاُس بھی ـِکتم مَل دیوتا تابوتکا
اور رفان دیوتا کا ستارہ اُٹھائے پھرتے تھے،
گو تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ بُت
پوجا کرنے کے لئے بنا لئے تھے۔
اِس لئے مَیں تمہیں جلاوطن کر کے
بابل کے پار بسا دوں ‘گا۔
یگستان44 ر باپہمارےمیں دادا ملاقاتپاسکے کا خیمہ تھا۔ اُسے

اُس نمونے مطابقکے بنایا گیا تھا جو الله نے موسٰی کو دکھایا تھا۔ 45 موسٰی
موتکی باپہمارےبعدکے دادا نے اُسے ورثے میں پا کر اپنے ساتھ لے
اُنہوںجبلیا یشوعنے کی راہنمائی میں ملـکاِس داخلمیں ہو کر اُس پر
قبضہ لیا۔کر وقتاُس الله قوموںآبادمیںاُس کو اُن آگےکے آگے نکالتا گیا۔
ملاقاتیوں کا خیمہ داؤد بادشاہ کے ملـکتکزمانے میں رہا۔ داؤد46
الله کا منظورِ نظر تھا۔ اُس یعقوبنے کے خدا ایککو سکونت گاہ مہیا
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کرنے اجازتکی مانگی۔ لیکن47 سلیمان کو اُس کے لئے مکان بنانے کا
اعزاز حاصل ہوا۔

حقیقت48 میں الله تعالیٰ انسان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے مکانوں میں
نہیں رہتا۔ ربنبی کا فرمان یوں بیان کرتا ہے،

49 آسمان’ تختمیرا ہے
اور میرےزمین پاؤں کی چوکی،
تو پھر میرےتم لئے قسمکس کا گھر بناؤ گے؟
وہ جگہ کہاں جہاںہے مَیں آرام کروں گا؟
50 میرےکیا ہاتھ نے سبیہ کچھ نہیں ‘بنایا؟
آپبےشک!لوگوکشگردناے51 کا ختنہ ہوا ہے جو الله کی قوم

کا ظاہری نشان ہے۔ لیکن اُس آپکا کے دلوں اور کانوں پر کچھ بھی اثر
نہیں آپہوا۔ باپاپنے دادا طرحکی القدسروحہمیشہ مخالفتکی کرتے
ہتے ر ہیں۔ 52 کیا کبھی کوئی نبی تھا آپجسے باپکے دادا نے نہ ستایا؟
اُنہوں اُنہیںنے بھی قتل کیا جنہوں راستنے باز مسیح پیشکی گوئی کی،
شخصاُس کی آپجسے دشمنوںنے کے حوالے کر کے مار ڈالا۔ آپ53
ہی کو فرشتوں کے ہاتھ سے الله کی شریعت حاصل ہوئی مگر اُس پر عمل
نہیں “کیا۔

ستفنس کو سنگسار کیا جاتا ہے
ستفنس54 کی یہ باتیں سن اجلاسکر طیشلوگکے میں آ کر دانت

پیسنے لـگے۔ القدسروحستفنسلیکن55 سے معمور اپنی نظر اُٹھا کر آسمان
طرفکی تکنے لگا۔ وہاں اُسے الله کا جلال نظر آیا، اور عیسٰی الله کے ہنے د
ہاتھ کھڑا تھا۔ 56 اُس نے کہا، دیکھو،” مجھے آسمان کھلا ہوا دکھائی
دے رہا ہے اور ابِن آدم الله کے ہنے د ہاتھ کھڑا “!ہے
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لیا اور مل کر اُس جھپٹپر پڑے۔ 58 پھر وہ اُسے شہر نکالسے کر سنگسار
لـگے۔کرنے لوگوںجناور اُسنے اُنہوںتھیدیگواہیخلافکے نے
اپنی چادریں اُتار ایککر جوان آدمی کے پاؤں میں رکھ دیں۔ اُس آدمی کا
نام ساؤل تھا۔ ستفنسوہجب59 کو سنگسار کر رہے تھے تو اُس نے دعا
کر کے کہا، خداونداے” عیسٰی، میری روح کو قبول “کر۔ 60 پھر گھٹنے
ٹیک کر اُس نے اونچی آواز سے کہا، اے” خداوند، اُنہیں اِس گناہ کے
ذمہ دار نہ “ٹھہرا۔ یہ کہہ کر وہ انتقال کر گیا۔

8
1 اور ساؤل کو ستفنسبھی کا قتل منظور تھا۔

ساؤل جماعت کو ستاتا ہے
اُس دن یروشلم میں موجود جماعت سخت ایذا رسانی کی زد میں آ گئی۔

اِس لئے سوائے رسولوں کے تمام ایمان دار یہودیہ اور سامریہ کے علاقوں
میں تتر بتر ہو گئے۔ کچھ2 ترسخدا آدمیوں ستفنسنے دفنکو کر کے رو
رو کر اُس کا ماتم کیا۔

لیکن3 ساؤل عیسٰی کی جماعت کو تباہ کرنے پر تُلا ہوا تھا۔ اُس نے
گھر گھر جا کر ایمان دار مرد و خواتین کو نکال دیا اور اُنہیں گھسیٹ کر
قیدخانے میں ڈلوا دیا۔

خوش خبری سامریہ میں پھیل جاتی ہے
4 جو ایمان دار بکھر گئے تھے وہ جگہ جگہ جا کر الله کی خوش خبری

سناتے پھرے۔ 5 اِس طرح فلپّس سامریہ کے کسی شہر کو گیا اور وہاں
لوگوںکے مسیحکو بارےکے میں بتایا۔ 6 جو بھیکچھ فلپّس نے کہا اور
بھیجو الٰہی نشان اُس نے اُسدکھائے، پر سننے والے ہجوم دلیکنے ہو
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کر توجہ دی۔ بہت7 سے لوگوں میں سے بدروحیں زوردار چیخیں مار مار
کر نکل گئیں، اور بہت سے مفلوجوں اور لنگڑوں کو شفا مل گئی۔ یوں8
اُس شہر بڑیمیں شادمانی پھیل گئی۔

وہاں9 کافی عرصے ایکسے آدمی رہتا تھا جس کا نام شمعون تھا۔ وہ
جادوگر تھا اور اُس حیرتکے انگیز کام سے سامریہ لوگکے بہت متاثر
تھے۔ اُس کا اپنا دعوٰی تھا کہ مَیں شخصخاصکوئی ہوں۔ 10 اِس لئے
لوگسب چھوٹے سے لے بڑےکر تک اُس پر خاص توجہ دیتے تھے۔
اُن کا کہنا تھا، یہ’ آدمی وہ الٰہی قوت ہے جو عظیم کہلاتی ‘ہے۔ 11 وہ
اِس لئے اُس کے پیچھے لـگ گئے تھے کہ اُس نے اُنہیں بڑی دیر سے اپنے
حیرت انگیز کاموں سے متاثر کر رکھا تھا۔ لوگابلیکن12 فلپّس کی الله
بادشاہیکی اور عیسٰی نامکے خبریخوشمیںبارےکے ایمانپر آئے،لے
اور مرد و خواتین نے بپتسمہ لیا۔ شمعونخود13 بھینے ایمان لا کر بپتسمہ
لیا اور فلپّس کے ساتھ اُسجبرہا۔ نے بڑےوہ الٰہی نشان معجزےاور
دیکھے جو فلپّس کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔

جب14 یروشلم میں رسولوں نے سنا کہ سامریہ نے الله کا کلام قبول
کر لیا ہے تو اُنہوں پطرسنے اور یوحنا کو اُن پاسکے بھیج دیا۔ وہاں15
پہنچ کر اُنہوں نے اُن کے لئے دعا کی کہ اُنہیں روح القدس مل جائے،
16 ابھیکیونکہ القدسروح اُن پر نازل نہیں ہوا تھا بلـکہ خداوندصرفاُنہیں
عیسٰی کے نام میں بپتسمہ دیا گیا تھا۔ پطرسجباب17 اور یوحنا نے اپنے
ہاتھ اُن پر رکھے تو اُنہیں القدسروح مل گیا۔

شمعون18 نے دیکھا جبکہ رسول لوگوں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اُن کو
القدسروح ملتا ہے۔ اِس لئے اُس نے اُنہیں پیشپیسے کر کے 19 کہا،
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بھیمجھے” یہ دیںدےاختیار القدسروحاُسےرکھوںہاتھمَیںپرجسکہ
مل “جائے۔

20 لیکن پطرس نے جواب دیا، آپ” کے پیسے آپ کے ساتھ غارت
ہو جائیں، کیونکہ آپ نے سوچا کہ الله کی نعمت پیسوں سے خریدی جا
سکتی ہے۔ اِس21 خدمت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، آپکیونکہ
دلکا الله کے منے نہیںخالصسا ہے۔ اپنی22 شرارتاِس توبہسے کر کے
خداوند سے دعا کریں۔ شاید آپوہ ارادےاِسکو کی دےمعافی آپجو
نے دل میں رکھا ہے۔ 23 کیونکہ مَیں دیکھتا ہوں آپکہ کڑوی پِت سے
بھرے اور ناراستی بندھنکے جکڑےمیں ہوئے “ہیں۔

شمعون24 نے کہا، پھر” خداوند میرےسے لئے دعا کریں آپکہ کی
مذکورہ مصیبتوں میں سے مجھ پر کوئی نہ “آئے۔

خداوند25 کلامکے کی گواہی دینے اور اُس منادیکی کرنے بعدکے
پطرس اور یوحنا واپس یروشلم کے لئے روانہ ہوئے۔ راستے میں اُنہوں نے
سامریہ بہتکے دیہاتوںسے میں الله خبریخوشکی سنائی۔

فلپّس اور ایتھوپیا کا افسر
ایک26 دن رب کے فرشتے نے فلپّس سے کہا، اُٹھ” کر جنوب کی

طرف اُس راہ پر جا جو یگستان ر میں سے گزر کر یروشلم سے غزہ کو جاتی
“ہے۔ 27 فلپّس اُٹھ کر روانہ ہوا۔ چلتے چلتے اُس کی ملاقات ایتھوپیا کی
ملـکہ کنداکے ایککے خواجہ سرا سے ہوئی۔ ملـکہ پورےکے خزانے پر
مقرر عبادتدربارییہ کرنے کے لئے یروشلم گیا تھا اباور28 ملـکاپنے
میں واپس جا رہا تھا۔ اُس وقت وہ رتھ میں سوار یسعیاہ نبی کی کتاب کی
تلاوت کر رہا تھا۔ القدسروح29 نے فلپّس سے کہا، اُس” پاسکے جا
رتھکر ساتھکے ہو “لے۔ فلپّس30 دوڑ رتھکر پاسکے پہنچا تو سنا کہ وہ
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یسعیاہ نبی کتابکی تلاوتکی کر رہا ہے۔ اُس نے پوچھا، کیا” آپ کو
سباُس کی سمجھ آتی ہے آپجو پڑھ رہے “ہیں؟

درباری31 جوابنے دیا، مَیں” تکجبسمجھوںکیونکر میریکوئی
راہنمائی نہ “کرے؟ اور اُس فلپّسنے رتھکو میں سوار ہونے دعوتکی
دی۔ 32 مُقّدسکلاِم کا جو حوالہ وہ پڑھ رہا تھا یہ تھا،
اُسے’ بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کے لئے لے گئے۔
طرحجس لیلا بال کترنے والے کے منے خاموشسا رہتا ہے،
اُسی طرح اُس نے اپنا منہ نہ کھولا۔
اُس33 کی تذلیل کی گئی اور انصافاُسے نہ ملا۔
کون اُس کی نسل بیان کر سکتا ہے؟
کیونکہ اُس کی جان دنیا سے چھین لی ‘گئی۔
درباری34 فلپّسنے سے پوچھا، مہربانی” کر مجھےکے بتا دیجئے کہ نبی

یہاں کس کا ذکر کر رہا ہے، اپنا یا کسی اَور “کا؟ جواب35 میں فلپّس
نے مُقّدسکلاِم اِسیکے حوالے شروعسے کر کے اُسے عیسٰی بارےکے
خبریخوشمیں سنائی۔ سڑک36 پر سفر کرتے کرتے ایکوہ جگہ سے
پانیجہاںگزرے تھا۔ خواجہ سرا نے دیکھیں،”کہا، یہاں پانی ابہے۔
مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی روکچیز سکتی “ہے؟ 37 فلّپس]
نے کہا، پورےآپاگر” دل ایمانسے لائیں تو لے سکتے “ہیں۔ اُس نے
جواب دیا، مَیں” ایمان رکھتا ہوں کہ عیسٰی مسیح الله کا فرزند [“ہے۔

اُس38 نے رتھ کو روکنے کا حکم دیا۔ دونوں پانی میں اُتر گئے اور فلپّس
اُسےنے بپتسمہ دیا۔ وہجب39 پانی نکلسے آئے تو خداوند فلپّسروحکا
کو اُٹھا گیا۔لے اِس بعدکے خواجہ سرا اُسےنے پھر کبھی نہ لیکندیکھا،
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اُس خوشینے مناتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا۔ 40 اِتنے میں فلپّس کو
اشدود شہر میں پایا گیا۔ وہ وہاں اور تکقیصریہ کے تمام شہروں میں سے
گزر کر الله خبریخوشکی سناتا گیا۔

9
پولس کی تبدیلی

تکاب1 ساؤل خداوند کے شاگردوں کو دھمکانے اور قتل کرنے
کے درپَے تھا۔ اُس نے اماِم اعظم پاسکے جا کر اُس2 گزارشسے کی
کہ مجھے” دمشق عبادتیہودیمیں خانوں کے لئے لـکھخطسفارشی کر
دیں تاکہ وہ میرے ساتھ تعاون کریں۔ کیونکہ مَیں وہاں مسیح کی راہ پر
چلنے والوں کو خواہ وہ مرد ہوں یا خواتین ڈھونڈ کر اور باندھ کر یروشلم لانا
چاہتا “ہوں۔

سفرسےمقصداِسوہ3 قریبکےدمشقکےکر ہیپہنچا تھا اچانککہ
آسمان طرفکی ایکسے تیز روشنی اُس کے گرد چمکی۔ 4 وہ زمین پر گر پڑا
ایکتو آواز سنائی دی، ساؤل،” ساؤل، تُو مجھے کیوں ستاتا “ہے؟

اُس5 نے پوچھا، آپخداوند،” کون “ہیں؟
آواز جوابنے دیا، مَیں” عیسٰی ہوں جسے تُو ستاتا ہے۔ اب6 اُٹھ کر

شہر میں جا۔ وہاں تجھے بتایا جائے گا کہ تجھے کیا کرنا “ہے۔
ساؤل7 کھڑےپاسکے ہم سفر دم بخود رہ گئے۔ آواز تو وہ سن رہے

تھے، لیکن اُنہیں کوئی نظر نہ آیا۔ ساؤل8 زمین پر سے اُٹھا، لیکن جب اُس
نے اپنی آنکھیں کھولیں تو معلوم ہوا کہ وہ اندھا ہے۔ چنانچہ اُس کے
ساتھی اُس کا ہاتھ پکڑ کر اُسے دمشق لے گئے۔ وہاں9 تین دن کے دوران
وہ اندھا رہا۔ اِتنے میں اُس نے نہ کچھ کھایا، نہ پیا۔
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میںدمشقوقتاُس10 عیسٰی ایککا شاگرد رہتا جستھا نامکا حننیاہ

ابتھا۔ خداوند یا رو میں اُس سے ہم کلام ہوا، “!حننیاہ”
اُس جوابنے دیا، جی” خداوند، مَیں حاضر “ہوں۔
اُٹھ،”فرمایا،نےخداوند11 اُس میںگلی جا جو ہے۔کہلاتی‘سیدھی’

وہاں یہوداہ کے گھر میں ترسس کے ایک آدمی کا پتا کرنا جس کا نام
ساؤل ہے۔ کیونکہ دیکھ، وہ دعا کر رہا ہے۔ 12 اور یا رو میں اُس نے
دیکھ لیا ہے کہ ایک آدمی بنام حننیاہ میرے پاس آ کر اپنے ہاتھ مجھ پر
رکھے گا۔ اِس میریسے آنکھیں بحال ہو جائیں “گی۔

13 حننیاہ اعتراضنے کیا، اے” خداوند، مَیں بہتنے لوگوںسے سے
شخصاُس کی شریر حرکتوں بارےکے میں سنا ہے۔ یروشلم میں اُس نے
تیرے مُقّدسوں کے بہتساتھ یادتی ز کی ہے۔ اب14 اُسے راہنما اماموں
سے اختیار مل گیا ہے کہ یہاں بھی ہر ایک کو گرفتار کرے جو تیری
عبادت کرتا “ہے۔

لیکن15 خداوند نے کہا، جا،” یہ آدمی میرا چنا ہوا وسیلہ ہے جو میرا
نام غیریہودیوں، بادشاہوں اور تکاسرائیلیوں پہنچائے گا۔ اور16 مَیں اُسے
دکھا دوں گا کہ میرےاُسے نام کی خاطر کتنا دُکھ پڑےاُٹھانا “گا۔

چنانچہ17 حننیاہ مذکورہ گھر پاسکے گیا، اُس میں داخل ہوا اور اپنے
ہاتھ ساؤل پر رکھ دیئے۔ اُس نے کہا، ساؤل” بھائی، خداوند عیسٰی جو
آپ پر ظاہر ہوا جب آپ یہاں آ رہے تھے اُسی نے مجھے بھیجا ہے تاکہ
آپ دوبارہ دیکھ پائیں اور القدسروح سے معمور ہو “جائیں۔ 18 یہ کہتے
ہی جیسیچھلـکوں کوئی چیز ساؤل کی آنکھوں پر گریسے اور وہ دوبارہ
دیکھنے لگا۔ اُس اُٹھنے کر بپتسمہ لیا، 19 پھر کچھ کھانا کھا کر سرےنئے
تقویتسے پائی۔
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ساؤل دمشق میں الله کی خوش خبری سناتا ہے
ساؤل کئی دن شاگردوں کے ساتھ دمشق میں رہا۔ اُسی20 وقت وہ

سیدھا یہودی عبادت خانوں میں جا کر اعلان کرنے لگا کہ عیسٰی الله فرزندکا ہے۔
بھینےجساور21 اُسے سنا حیرانوہ رہ گیا اور کیا”پوچھا، یہ وہ آدمی

نہیں جو یروشلم میں عیسٰی کی عبادت کرنے والوں ہلاککو کر رہا تھا؟
اور کیا وہ اِس مقصد سے یہاں نہیں آیا کہ ایسے لوگوں کو باندھ کر راہنما
اماموں پاسکے لے “جائے؟

لیکن22 ساؤل روز بہ روز زور پکڑتا گیا، اور چونکہ اُس ثابتنے کیا کہ
عیسٰی وعدہ کیا ہوا مسیح ہے اِس لئے دمشق میں آباد یہودی اُلجھن میں پڑ
گئے۔

دنوںکافیچنانچہ23 اُنہوںبعدکے ملنے قتلاُسےکر کرنے منصوبہکا
بنایا۔ لیکن24 ساؤل کو پتا چل گیا۔ یہودی راتدن شہر کے دروازوں کی
پہرا داری کرتے رہے تاکہ اُسے قتل کریں، اِس25 لئے اُس شاگردوںکے
نے اُسے رات ٹوکرےوقتکے میں بٹھا کر شہر کی چاردیواری ایککے
سوراخ میں سے اُتار دیا۔

ساؤل یروشلم میں
26 ساؤل یروشلم واپس چلا گیا۔ وہاں اُس نے شاگردوں سے رابطہ

کرنے کوششکی کی، لیکن سب اُس سے ڈرتے تھے، کیونکہ اُنہیں یقین
نہیں آیا تھا کہ وہ واقعی عیسٰی کا شاگرد بن گیا ہے۔ 27 پھر برنباس اُسے
رسولوں پاسکے آیا۔لے اُس اُنہیںنے ساؤل بارےکے کچھسبمیں بتایا،
اُسکہ وقتکرتےسفرطرفکیدمشقنے دیکھا،کوخداوندمیںراستے
کہ خداوند اُس سے ہم کلام ہوا تھا اور اُس نے دمشق میں دلیری سے



اعمال 9:28 xxxiii اعمال 9:38

عیسٰی کے نام باتسے کی تھی۔ چنانچہ28 ساؤل اُن ساتھکے رہ آزادیکر
سے یروشلم میں پھرنے دلیریاور خداوندسے عیسٰی نامکے کلامسے کرنے
لگا۔ اُس29 یونانینے زبان لنے بو یہودیوںوالے مخاطببھیسے ہو بحثکر
میںجوابلیکنکی، وہ قتلاُسے لـگے۔کرنےکوششکیکرنے جب30
بھائیوں کو معلوم ہوا تو اُنہوں نے اُسے قیصریہ پہنچا دیا اور جہاز میں بٹھا
ترسسکر کے لئے روانہ کر دیا۔

31 اِس پر یہودیہ، گلیل اور سامریہ پورےکے علاقے میں پھیلی ہوئی
جماعت کو امن و امان حاصل ہوا۔ روح القدس کی حمایت سے اُس کی
تعمیر تقویتو ہوئی، وہ خدا مانخوفکا کر چلتی رہی اور تعداد میں بھی
بڑھتی گئی۔

پطرس لُدہ اور یافا میں
ایک32 دن جب پطرس جگہ جگہ سفر کر رہا تھا تو وہ لُدہ میں آباد

مُقّدسوں پاسکے بھی آیا۔ وہاں33 اُس ایکملاقاتکی آدمی اینیاسبنام
سے ہوئی۔ اینیاس مفلوج تھا۔ وہ آٹھ سال سے بستر سے اُٹھ نہ سکا تھا۔
پطرس34 نے اُس سے کہا، اینیاس،” عیسٰی آپمسیح کو شفا دیتا ہے۔
اُٹھ کر اپنا بستر سمیٹ اینیاس“لیں۔ ً فورا اُٹھ کھڑا ہوا۔ جب35 لُدہ اور
میدانی علاقے شارون کے تمام ہنے ر والوں نے اُسے دیکھا تو اُنہوں نے
خداوند طرفکی رجوع کیا۔

36 یافا میں ایک عورت تھی جو شاگرد تھی اور نیک کام کرنے اور
خیرات دینے میں بہت آگے تھی۔ اُس کا نام تبیتا (غزالہ) تھا۔ 37 اُن
ہی دنوں میں وہ بیمار ہو فوتکر ہو گئی۔ لوگوں نے اُسے دےغسل کر
بالاخانے میں رکھ دیا۔ 38 لُدہ یافا قریبکے اِسہے، لئے شاگردوںجب
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نے سنا پطرسکہ لُدہ میں اُنہوںتوہے اُسنے پاسکے آدمیوںدو بھیجکو
التماسکر کی، پاسہمارےسیدھے” آئیں اور دیر نہ “کریں۔ پطرس39 اُٹھ
کر اُن کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں پہنچ لوگکر اُسے بالاخانے میں لے گئے۔
تمام بیواؤں نے اُسے گھیر لیا اور روتے چلّاتے وہ ساری قمیصیں اور باقی
لباس دکھانے لـگیں جو تبیتا نے اُن کے لئے بنائے تھے جب وہ ابھی زندہ
تھی۔ پطرسلیکن40 نے سباُن کمرےکو نکالسے دیا اور ٹیکگھٹنے
کر دعا کی۔ لاشپھر طرفکی مُڑ کر اُس نے تبیتا،”کہا، عورت“!اُٹھیں
نے اپنی آنکھیں کھول پطرسدیں۔ کو دیکھ کر وہ بیٹھ گئی۔ پطرس41
نے اُس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اُٹھنے میں اُس کی مدد کی۔ پھر اُس نے مُقّدسوں
اور بیواؤں کو بُلا کر تبیتا کو زندہ اُن کے سپرد کیا۔ 42 یہ پورےواقعہ یافا
میں مشہور ہوا، اور بہت لوگسے خداوند عیسٰی پر ایمان لائے۔ پطرس43
کافی تکدنوں یافا میں رہا۔ وہاں وہ چمڑا رنگنے ایکوالے آدمی کے گھر
جسٹھہرا کا نام شمعون تھا۔

10
پطرس اور کُرنیلیُس

*افسررومیایکمیںقیصریہ1 رہتا تھا۔کُرنیلیُسنامکاجستھا اُسوہ
پلٹن کے َسو فوجیوں پر مقرر تھا جو اطالوی کہلاتی تھی۔ کُرنیلیُس2 اپنے
پورے گھرانے سمیت دین دار اور خدا ترس تھا۔ وہ فیاضی سے خیرات
دیتا اور متواتر دعا میں لگا رہتا تھا۔ ایک3 دن اُس نے تین بجے دوپہر کے
وقت یا رو دیکھی۔ اُس میں اُس صافنے طور پر الله ایککا فرشتہ دیکھا
جو اُس پاسکے آیا اور کہا، “!کُرنیلیُس”
* 10:1 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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4 وہ گھبرا گیا اور اُسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میرے” “فرمائیں۔آقا،
فرشتے نے کہا، تمہاری” دعاؤں اور خیرات کی قربانی الله کے حضور

پہنچ گئی ہے اور منظور ہے۔ اب5 کچھ آدمی یافا بھیج دو۔ وہاں ایک
آدمی بنام شمعون ہے پطرسجو کہلاتا ہے۔ اُسے بُلا کر لے آؤ۔ پطرس6
ایک چمڑا رنگنے والے کا مہمان جسہے کا نام شمعون ہے۔ اُس کا گھر
سمندر قریبکے واقع “ہے۔

جوں7 ہی فرشتہ چلا گیا کُرنیلیُس نے دو نوکروں اور اپنے خدمت گار
فوجیوں میں ایکسے ترسخدا آدمی کو بُلایا۔ کچھسب8 سنا کر اُس نے
اُنہیں یافا بھیج دیا۔

اگلے9 پطرسدن ًدوپہر تقریبا بارہ بجے دعا کرنے کے لئے چھت پر چڑھ
گیا۔ وقتاُس کُرنیلیُس بھیجےکے ہوئے آدمی یافا شہر قریبکے پہنچ گئے
تھے۔ پطرس10 بھوککو لـگی اور وہ کچھ کھانا چاہتا تھا۔ جب اُس کے
لئے کھانا تیار کیا جا رہا تھا تو وہ میںحالتکیوجد آ گیا۔ اُس11 نے دیکھا
کھلآسمانکہ گیا ایکاورہے زمینچیز پر اُتر رہی کتانہے، بڑیکی چادر
جیسی جو اپنے چار کونوں سے نیچے اُتاری جا رہی ہے۔ 12 چادر میں تمام
قسم :ہیںجانورکے پاؤںچار والے،رکھنے رینگنے پھر13پرندے۔اوروالے
ایک آواز اُس مخاطبسے ہوئی، اُٹھ،” پطرس۔ کچھ ذبح کر کے “!کھا

پطرس14 اعتراضنے نہیںہرگز”کیا، مَیںخداوند، بھیکبھینے حرام
ناپاکیا کھانا نہیں “کھایا۔

لیکن15 یہ آواز دوبارہ اُس سے ہم کلام ہوئی، جو” کچھ الله پاکنے
کر دیا ہے ناپاکاُسے قرار نہ “دے۔ 16 یہی کچھ تین مرتبہ ہوا، پھر چادر
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اچانککو آسمان واپسپر اُٹھا لیا گیا۔
بڑیپطرس17 اُلجھن میں پڑ گیا۔ وہ ابھی سوچ رہا تھا کہ اِس یا رو کا کیا

مطلب توہے کُرنیلیُس بھیجےکے ہوئے آدمی شمعون کے گھر کا پتا کر کے
اُس گیٹکے پر پہنچ گئے۔ 18 دےآواز کر اُنہوں نے پوچھا، کیا” شمعون
پطرسجو کہلاتا آپہے مہمانکے “ہیں؟

پطرس19 ابھی یا رو پر غور کر ہی رہا تھا کہ القدسروح اُس سے ہم
کلام ہوا، شمعون،” تین تلاشتیریمرد میں ہیں۔ اُٹھ20 چھتاور سے اُتر
کر اُن ساتھکے جھجکنا،متجا۔چلا مَیںکیونکہ ہی پاستیرےاُنہیںنے
بھیجا “ہے۔ پطرسچنانچہ21 اُن آدمیوں پاسکے گیا اور اُن مَیں”کہا،سے
وہی ہوں آپجسے ڈھونڈ رہے آپہیں۔ پاسمیرےکیوں آئے “ہیں؟

اُنہوں22 فوجیوںَسوہم”دیا،جوابنے پر کُرنیلیُسافسرمقرر گھرکے
سے آئے ہیں۔ انصافوہ پرور اور ترسخدا آدمی ہیں۔ پوری یہودی قوم
اِس کی تصدیق کر سکتی ایکہے۔ مُقّدس فرشتے نے اُنہیں ہدایت دی
کہ وہ آپ کو اپنے گھر بُلا کر آپ کا پیغام “سنیں۔ 23 یہ سن پطرسکر
اُنہیں اندر لے گیا اور اُن کی مہمان نوازی کی۔ اگلے دن وہ اُٹھ کر اُن کے
ساتھ روانہ ہوا۔ یافا کے کچھ بھائی بھی ساتھ گئے۔ ایک24 دن کے بعد وہ
پہنچقیصریہ گیا۔ کُرنیلیُس اُن انتظارکے میں تھا۔ اُس نے اپنے داروںرشتے
اور قریبی دوستوں بھیکو اپنے گھر جمع کر رکھا تھا۔ پطرسجب25 گھر
داخلمیں ہوا تو کُرنیلیُس اُسنے کے منے سا گر اُسےکر کیا۔سجدہ لیکن26
پطرس اُسےنے اُٹھا کر اُٹھیں۔”کہا، مَیں بھی انسان ہی “ہوں۔ اور27 اُس
سے باتیں کرتے کرتے وہ اندر گیا اور دیکھا بہتکہ لوگسے جمع ہو گئے
ہیں۔ اُس28 نے اُن سے کہا، آپ” جانتے ہیں کہ یہودیکسی کے لئے
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غیریہودیکسی رفاقتسے رکھنا یا اُس کے گھر میں جانا منع لیکنہے۔
الله نے مجھے دکھایا ہے کہ مَیں کسی کو بھی حرام ناپاکیا قرار نہ دوں۔
29 اِس وجہ سے جب مجھے بُلایا گیا تو اعتراضمَیں کئے بغیر چلا آیا۔ اب
مجھے بتا دیجئے آپکہ مجھےنے کیوں بُلایا “ہے؟

30 کُرنیلیُس جوابنے دیا، چار” دن کی بات ہے کہ مَیں اِسی وقت
دوپہر تین بجے دعا کر رہا ایکاچانکتھا۔ میرےآدمی منے سا آ کھڑا ہوا۔
اُس کے کپڑے چمک رہے تھے۔ 31 اُس نے کہا، کُرنیلیُس،’ الله نے
تمہاری دعا سن لی اور تمہاری خیرات کا خیال کیا ہے۔ کسیاب32 کو
یافا بھیج کر شمعون کو بُلا لو جو پطرس کہلاتا ہے۔ وہ چمڑا رنگنے والے
شمعون مہمانکا شمعونہے۔ کا گھر سمندر قریبکے واقع ‘ہے۔ یہ33 سنتے
ہی مَیں نے اپنے لوگوں آپکو کو بُلانے کے لئے بھیج دیا۔ اچھا ہوا کہ
آپ آ گئے ہیں۔ اب سبہم الله کے حضور حاضر ہیں تاکہ وہ کچھ سنیں
ربجو آپنے کو ہمیں بتانے کو کہا “ہے۔

پطرس کی تقریر
34 پطرسپھر بول اُٹھا، اب” مَیں سمجھ گیا ہوں کہ الله واقعی جانب دار

نہیں، 35 بلـکہ ہر کسی قبولکو کرتا ہے جو اُس خوفکا مانتا راستاور
کام کرتا ہے۔ آپ36 الله کی اُس خوش خبری سے واقف ہیں جو اُس
نے اسرائیلیوں کو بھیجی، خبریخوشیہ کہ عیسٰی مسیح کے وسیلے سے
آئیسلامتی سبمسیحعیسٰیہے۔ معلومکچھوہکوآپ37ہے۔خداوندکا
ہے جو گلیل سے شروع ہو کر یہودیہ پورےکے علاقے میں ہوا یعنی اُس
بپتسمے منادیکیجسبعدکے یحیٰی آپاور38کی۔نے ہیںجانتے اللهکہ
نے ناصریعیسٰی القدسروحکو قوتاور مسحسے کیا اور کہ اِس پر اُس
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نے جگہ جگہ جا نیککر کام کیا ابلیساور کے دبے ہوئے تمام لوگوں کو
شفا دی، کیونکہ الله اُس ساتھکے تھا۔ 39 بھیکچھجو اُس ملـِکنے یہود
اور یروشلم میں کیا، اُس کے گواہ ہم خود ہیں۔ گو لوگوں نے اُسے لـکڑی
پر لٹکا قتلکر کر دیا لیکن40 الله تیسرےنے دن اُسے مُردوں میں سے زندہ
کیا اور اُسے لوگوں پر ظاہر کیا۔ 41 وہ پوری قوم پر تو ظاہر نہیں ہوا بلـکہ ہم
پر جن کو الله پہلےنے چنسے لیا تھا تاکہ ہم اُس کے گواہ ہوں۔ ہم نے
اُس کے جی اُٹھنے کے بعد اُس ساتھکے کھانے پینے رفاقتکی بھی رکھی۔
وقتاُس42 اُس ہمیںنے حکم دیا منادیکہ کر قومکے کو گواہی دو کہ
عیسٰی وہی ہے جسے الله نے زندوں اور مُردوں پر منصف مقرر کیا ہے۔
تمام43 نبی اُس کی گواہی ہیںدیتے کہ بھیجو اُس پر ایمان لائے اُسے اُس
کے نام وسیلےکے گناہوںسے کی معافی مل جائے “گی۔

روح القدس غیریہودیوں پر نازل ہوتا ہے
پطرس44 ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ تمام سننے والوں پر القدسروح

نازل ہوا۔ 45 جو یہودی ایمان پطرسدار کے ساتھ آئے تھے وہ ہکا بکا رہ
گئے القدسروحکہ غیریہودیوںنعمتکی پر بھی ُنڈیلی ا گئی ہے، کیونکہ46
اُنہوں نے دیکھا کہ وہ غیرزبانیں بول رہے اور الله کی تمجید کر رہے ہیں۔
پطرستب نے کہا، اب”47 کون اِن کو بپتسمہ لینے روکسے سکتا ہے؟
اِنہیں تو ہماری القدسروحطرح حاصل ہوا “ہے۔ اور48 اُس نے حکم دیا
کہ اُنہیں عیسٰی مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے۔ اِس کے بعد اُنہوں نے
پطرس گزارشسے کی کہ کچھ پاسہمارےدن ٹھہریں۔

11
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یروشلم کی جماعت میں پطرس کی رپورٹ
1 یہ خبر رسولوں اور یہودیہ کے باقی بھائیوں تک پہنچی کہ غیریہودیوں

بھینے الله کا کلام قبول کیا ہے۔ 2 پطرسجبچنانچہ واپسیروشلم آیا تو
یہودی ایمان دار اُس اعتراضپر کرنے لـگے، آپ”3 غیریہودیوں کے گھر
میں گئے اور اُن کے ساتھ کھانا بھی “کھایا۔ 4 پطرسپھر نے اُن کے منے سا
ترتیب کچھسبسے بیان کیا جو ہوا تھا۔

5 مَیں” یافا شہر میں دعا کر رہا تھا کہ وجد کی حالت میں آ کر یا رو
آسماندیکھی۔ ایکسے زمینچیز پر اُتر رہی کتانہے، بڑیکی جیسیچادر
جو اپنے چاروں کونوں سے اُتاری جا رہی ہے۔ اُترتی اُترتی وہ مجھ تک
پہنچ گئی۔ جب6 مَیں نے غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ اُس میں تمام قسم
کے جانور :ہیں چار پاؤں والے، رینگنے والے اور پرندے۔ 7 ایکپھر آواز
مجھ سے مخاطب ہوئی، پطرس،’ !اُٹھ کچھ ذبح کر کے ‘!کھا 8 مَیں نے
اعتراض کیا، ہرگز’ نہیں، خداوند، مَیں نے کبھی بھی حرام ناپاکیا کھانا
نہیں ‘کھایا۔ لیکن9 یہ آواز مجھدوبارہ کلامہمسے ہوئی، کچھجو’ الله نے
پاک کر دیا ہے ناپاکاُسے قرار نہ ‘دے۔ تین10 مرتبہ ایسا ہوا، پھر چادر
آسمانواپسسمیتجانوروںکو پر اُٹھا لیا گیا۔ تینوقتاُسی11 آدمی اُس گھر
کے منے سا رُک مَیںجہاںگئے ٹھہرا ہوا تھا۔ اُنہیں یہ قیصر پاسمیرےسے
بھیجا گیا تھا۔ روح12 القدس نے مجھے بتایا کہ مَیں بغیر جھجکے اُن کے
ساتھ چلا جاؤں۔ میرےیہ بھائیچھ میرےبھی ساتھ ہمگئے۔ روانہ ہو کر
اُس آدمی کے گھر میں داخل جسہوئے نے مجھے بُلایا تھا۔ اُس13 نے
ہمیں بتایا ایککہ فرشتہ گھر میں اُس پر ظاہر ہوا تھا جس نے اُسے کہا
تھا، کسی’ کو یافا بھیج کر شمعون کو بُلا لو پطرسجو کہلاتا ہے۔ اُس14
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پاسکے وہ پیغام یعےکےجسہے ذر تم پورےاپنے نجاتسمیتگھرانے
پاؤ ‘گے۔ مَیںجب15 وہاں لنے بو لگا تو القدسروح اُن پر نازل ہوا، بالکل
اُسی طرحجسطرح وہ شروع میں ہم پر ہوا تھا۔ 16 پھر مجھے وہ بات یاد
آئی جو خداوند نے کہی تھی، یحیٰی’ نے تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن
تمہیں القدسروح سے بپتسمہ دیا جائے ‘گا۔ 17 الله نے اُنہیں نعمتوہی
دی جو اُس نے ہمیں بھی دی تھی جو خداوند عیسٰی مسیح پر ایمان لائے
تھے۔ تو پھر مَیں کون تھا کہ الله کو “روکتا؟

پطرس18 کی یہ باتیں سن کر یروشلم ایمانکے اعتراضدار کرنے سے باز
آئے اور الله کی تمجید کرنے لـگے۔ اُنہوں نے کہا، تو” اِس کا مطلب ہے
کہ الله غیریہودیوںنے بھیکو توبہ کرنے ابدیاور زندگی پانے کا موقع دیا
“ہے۔

انطاکیہ میں جماعت
19 جو ایمان ستفنسدار موتکی کے بعد کی ایذا رسانی سے بکھر گئے

تھے وہ فینیکے، قبرص اور انطاکیہ تک پہنچ گئے۔ جہاں بھی وہ جاتے
وہاں الله پیغامکا لیکن20کو۔یہودیوںصرفالبتہسناتے اُن میں کرینسے
قبرصاور کے کچھ آدمی انطاکیہ شہر جا کر یونانیوں کو بھی خداوند عیسٰی
بارےکے میں خوش خبری سنانے لـگے۔ 21 خداوند کی قدرت اُن کے
ساتھ تھی، بہتاور لوگوںسے ایماننے لا کر خداوند رجوعطرفکی کیا۔
22 اِس کی خبر یروشلم کی جماعت تک پہنچ گئی تو اُنہوں نے برنباس کو
انطاکیہ بھیج دیا۔ جب23 وہ وہاں پہنچا اور دیکھا کہ الله کے فضل سے
کیا کچھ ہوا ہے تو وہ خوش ہوا۔ اُس نے اُن سب کی حوصلہ افزائی کی
کہ پوریوہ لـگن خداوندسے ساتھکے لپٹے رہیں۔ نیکبرنباس24 آدمی تھا
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جو القدسروح اور ایمان سے معمور تھا۔ چنانچہ اُس بہتوقت لوگسے
خداوند جماعتکی میں شامل ہوئے۔

اِس25 بعدکے اُسےجب26گیا۔چلاترسسمیںتلاشکیساؤلوہ ملا
تو وہ اُسے انطاکیہ لے آیا۔ وہاں وہ پورےایکدونوں تکسال جماعت
شاملمیں ہوتے بہتاور لوگوںسے کو انطاکیہرہے۔سکھاتے پہلا مقام
تھا جہاں ایمان دار مسیحی کہلانے لـگے۔

27 اُن دنوں کچھ نبی یروشلم سے آ کر انطاکیہ پہنچ گئے۔ ایک28 کا نام
اگبس تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور روح القدس کی معرفت پیش گوئی کی کہ
روم کی پوری مملـکت میں سخت پڑےکال گا۔ باتیہ) اُس وقت پوری
ہوئی جب شہنشاہ کلودیُس کی حکومت (تھی۔ اگبس29 کی بات سن
کر انطاکیہ کے شاگردوں نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ایکہر اپنی مالی
گنجائش مطابقکے دےکچھ تاکہ اُسے یہودیہ میں ہنے ر والے بھائیوں کی
امداد کے لئے بھیجا جا سکے۔ اُنہوں30 نے اپنے اِس ہدیئے برنباسکو اور
ساؤل کے سپرد کر وہاںکے بزرگوںکے بھیجکو دیا۔

12
مزید ایذا رسانی

1 اُن دنوں میں بادشاہ ہیرودیس پا اگر جماعت کے کچھ ایمان داروں کو
گرفتار کر اُنکے بدسلوکیسے لگا۔کرنے میںسلسلےاِس2 اُس یعقوبنے
رسول یوحنا) (بھائیکے تلوارکو دیکھانےاُسجب3کروایا۔قتلسے
کہ یہودیوںحرکتیہ کو پسند آئی ہے تو اُس پطرسنے بھیکو گرفتار کر
لیا۔ اُس وقت بےخمیری روٹی کی عید منائی جا رہی تھی۔ اُس4 نے اُسے
ڈالمیںجیل کر دستوںچار حوالےکے کر دیا اُسکہ کی کریںداریپہرا
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ہر) میںدستے خیال۔(تھےفوجیچار تھا عیدکہ بعدکے پطرسہی عوامکو
کے منے سا کھڑا کر اُسکے عدالتکی کی جائے۔ پطرسیوں5 قیدخانے
میں رہا۔ لیکن ایمان داروں جماعتکی لگاتار اُس کے لئے دعا کرتی رہی۔

پطرس کی رِہائی
6 عدالتپھر کا قریبدن آ راتپطرسگیا۔ وقتکے سو رہا تھا۔ اگلے

دن ہیرودیس اُسے پیش کرنا چاہتا تھا۔ پطرس دو فوجیوں کے درمیان
لیٹا ہوا تھا جو دو زنجـیروں سے اُس کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ دیگر
دروازےفوجی کے منے سا دےپہرہ رہے تھے۔ ایکاچانک7 تیز روشنی
کوٹھڑی چمکمیں اُٹھی اور رب ایککا فرشتہ پطرس کے منے سا آ کھڑا
ہوا۔ اُس نے اُس کے پہلو کو جھٹکا دے کر اُسے جگا دیا اور جلدی”کہا، !کرو پطرستب“!اُٹھو کی کلائیوں پر کی زنجـیریں گر گئیں۔ 8 پھر
فرشتے نے اُسے بتایا، اپنے” کپڑے اور جوتے پہن پطرس“لو۔ نے ایسا
ہی کیا۔ فرشتے نے کہا، اب” اپنی چادر اوڑھ کر میرے پیچھے ہو “لو۔
9 چنانچہ پطرس کوٹھڑی سے نکل کر فرشتے کے پیچھے ہو لیا اگرچہ اُسے
تکاب سمجھ نہیں آئی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے حقیقی ہے۔ اُس کا
خیال تھا کہ مَیں یا رو دیکھ رہا ہوں۔ دونوں10 پہرےپہلے سے گزر گئے،
دوسرےپھر سے اور یوں شہر میں پہنچانے والے لوہے گیٹکے پاسکے
آئے۔ یہ خود کھلبخود گیا اور وہ نکلدونوں ایککر گلی میں چلنے لـگے۔
چلتے چلتے فرشتے پطرساچانکنے کو چھوڑ دیا۔

11 ہوشپطرسپھر میں آ گیا۔ اُس نے کہا، واقعی،” خداوند نے اپنے
فرشتے پاسمیرےکو بھیج کر ہیرودیسمجھے کے ہاتھ سے بچایا ابہے۔
یہودی قوم کی توقع پوری نہیں ہو “گی۔
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باتیہجب12 اُسے سمجھ آئی تو وہ مرقسیوحنا کی ماں مریم کے گھر

چلا گیا۔ وہاں بہت سے افراد جمع ہو کر دعا کر رہے تھے۔ پطرس13 نے
گیٹ کھٹکھٹایا ایکتو نوکرانی دیکھنے کے لئے آئی۔ اُس کا نام رُدی تھا۔
جب14 اُس پطرسنے کی آواز پہچان لی تو وہ خوشی مارےکے گیٹ
کو لنے کھو کے بجائے دوڑ کر اندر چلی گئی اور بتایا، پطرس” گیٹ پر
“!ہیںکھڑے حاضرین15 نے میںہوش”کہا، لیکن“!آؤ وہ باتاپنی پر
اَڑی رہی۔ پھر اُنہوں نے کہا، یہ” اُس کا فرشتہ ہو “گا۔

پطرستکاب16 باہر کھڑا کھٹکھٹا رہا تھا۔ چنانچہ اُنہوں گیٹنے
پطرسدیا۔کھولکو دیکھکو کر حیرانوہ لیکن17گئے۔رہ اُس اپنےنے
ہاتھ خاموشسے ہنے ر کا اشارہ کیا اور اُنہیں سارا واقعہ سنایا کہ خداوند
جیلطرحکسمجھے نکالسے لایا ہے۔ یعقوب” اور باقی بھائیوں کو بھی
یہ “بتانا، یہ کہہ کر وہ کہیں اَور چلا گیا۔

اگلی18 صبح جیل کے فوجیوں میں بڑی ہل چل مچ گئی پطرسکہ کا
کیا ہوا ہے۔ ہیرودیسجب19 نے اُسے ڈھونڈا اور نہ پایا تو اُس پہرےنے
داروں کا بیان لے کر اُنہیں دےموتسزائے دی۔

اِس کے بعد وہ یہودیہ سے چلا گیا اور قیصریہ میں ہنے ر لگا۔
ہیرودیس پا اگر کی موت

وقتاُس20 وہ صور اور صیدا باشندوںکے ناراضنہایتسے تھا۔ اِس
لئے دونوں شہروں نمائندےکے مل صلحکر درخواستکی کرنے کے لئے
اُس پاسکے آئے۔ وجہ یہ تھی کہ اُن ہیرودیسخوراککی ملـککے
سے حاصل ہوتی تھی۔ اُنہوں نے بادشاہ کے محل کے انچارج بلستس کو
اِس پر آمادہ کیا کہ وہ اُن کی کرےمدد 21 اور بادشاہ سے ملنے کا دن مقرر
کیا۔ جب وہ دن آیا تو ہیرودیس اپنا لباسشاہی پہن تختکر پر بیٹھ گیا اور
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ایک علانیہ تقریر کی۔ عوام22 نعرےنے لگا لگا کر پکارا، یہ” الله کی آواز
انسانہے، کی “نہیں۔ 23 وہ ابھی یہ کہہ رہے تھے ربکہ کے فرشتے نے
ہیرودیس کو مارا، کیونکہ اُس نے لوگوں پرستشکی قبول کر کے الله کو
جلال نہیں دیا تھا۔ وہ بیمار ہوا اور کیڑوں نے اُس کے جسم کو کھا کھا
کر ختم کر دیا۔ حالتاِسی میں وہ مر گیا۔

لیکن24 الله کا کلام بڑھتا اور پھیلتا گیا۔
25 اِتنے برنباسمیں اور ساؤل انطاکیہ کا ہدیہ لے کر یروشلم پہنچ چکے

تھے۔ اُنہوں نے پیسے وہاں کے بزرگوں کے سپرد کر دیئے اور پھر یوحنا
مرقس کو ساتھ لے واپسکر چلے گئے۔

13
برنباس اور ساؤل کو تبلیغی خدمت کے لئے چنا جاتا ہے

1 انطاکیہ کی جماعت میں کئی نبی اور اُستاد :تھے برنباس، شمعون جو
کالا کہلاتا تھا، لوکیُس کرینی، جسمناہیم نے بادشاہ انتپاسہیرودیس
کے ساتھ پرورش پائی تھی اور ساؤل۔ ایک2 دن جب وہ روزہ رکھ کر
خداوند کی پرستش کر رہے تھے تو روح القدس اُن سے ہم کلام ہوا،
برنباس” اور ساؤل کو خاصاُس کام کے لئے الـگ کرو جس کے لئے
مَیں نے اُنہیں بُلایا “ہے۔

3 اِس پر اُنہوں نے روزےمزید رکھے اور دعا کی، پھر اُن پر اپنے ہاتھ
رکھ کر اُنہیں رُخصت کر دیا۔

قبرص میں
برنباسیوں4 اور ساؤل القدسروحکو طرفکی سے بھیجا گیا۔ پہلے وہ

ساحلی شہر سلوکیہ گئے اور وہاں جہاز میں بیٹھ کر قبرصجزیرۂ کے لئے
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روانہ ہوئے۔ سلمیسوہجب5 پہنچےشہر تو اُنہوں یہودیوںنے عبادتکے
میںخانوں جا کر الله کا سنایا۔کلام مرقسیوحنا مددگار طورکے پر اُن کے
ساتھ تھا۔

پورے6 جزیرے میں سے سفر کرتے کرتے وہ پافس شہر تک پہنچ
وہاںگئے۔ یہودیایکملاقاتکیاُن نامکاجسہوئیسےجادوگر برعیسٰی
تھا۔ وہ جھوٹا نبی تھا 7 جزیرےاور کے گورنر پولسسرگیُس کی خدمت
کے لئے حاضر رہتا تھا۔ ایکسرگیُس سمجھ دار آدمی تھا۔ اُس برنباسنے
اور ساؤل کو اپنے پاس بُلا لیا کیونکہ وہ الله کا کلام سننے کا خواہش
مند تھا۔ 8 لیکن جادوگر الیماس ( برعیسیٰ کا دوسرا (نام نے اُن
کی مخالفت کر کے گورنر کو ایمان سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ 9 پھر
ساؤل پولسجو بھی کہلاتا ہے روح القدس سے معمور ہوا اور غور سے
اُس طرفکی دیکھنے لگا۔ اُس10 نے کہا، ابلیس” کے !فرزند تُو ہر قسم
کے دھوکے اور بدی سے بھرا ہوا ہے اور ہر انصاف کا دشمن ہے۔ کیا
تُو خداوند کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے کوششکی سے باز نہ آئے گا؟
اب11 خداوند تجھے دےسزا گا۔ تُو اندھا ہو کر کچھ دیر کے لئے سورج
کی روشنی نہیں دیکھے “گا۔

اُسی لمحے دُھند اور یکی تار جادوگر پر چھا گئی اور وہ ٹٹول ٹٹول کسیکر
کو تلاش کرنے لگا جو اُس کی راہنمائی کرے۔ 12 یہ ماجرا دیکھ کر
گورنر ایمان لایا، کیونکہ خداوند کی تعلیم نے حیرتاُسے زدہ کر دیا تھا۔

پسدیہ کے شہر انطاکیہ میں منادی
13 پولسپھر اور اُس ساتھیکے جہاز پر سوار ہوئے پافساور سے روانہ

ہو کر پرگہ شہر پہنچ گئے جو پمفیلیہ میں وہاںہے۔ مرقسیوحنا اُنہیں چھوڑ
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کر واپسیروشلم چلا گیا۔ پولسلیکن14 برنباساور آگے نکل کر پسدیہ میں
واقع شہر انطاکیہ پہنچے جہاں سبتوہ عبادتیہودیدنکے خانے میں
جا بیٹھکر گئے۔ توریت15 اور نبیوں تلاوتکیصحیفوںکے عبادتبعدکے
راہنماؤںکےخانے اُنہیںنے کہلا بھائیو،”بھیجا، آپاگر لوگوںپاسکے
کے لئے نصیحتکوئی باتکی ہے تو اُسے پیش “کریں۔ پولس16 کھڑا
ہوا اور ہاتھ کا اشارہ کر کے لنے بو لگا،
اسرائیل” کے مردو اور ترسخدا غیریہودیو، میری بات !سنیں 17 اِس

قوم اسرائیل کے خدا باپہمارےنے دادا کو چن کر اُنہیں مصر میں ہی
ورطاقت بنا وہجہاںدیا اجنبی تھے۔ پھر قدرتبڑیاُنہیںوہ وہاںساتھکے
نکالسے یگستانوہجب18لایا۔ میںر پھر تھےرہے تو تکسالچالیسوہ
اُنہیں برداشت کرتا رہا۔ 19 اِس کے بعد اُس نے ملـِک کنعان میں سات
قوموں کو تباہ کر کے اُن کی اسرائیلزمین کو ورثے میں دی۔ 20 اِتنے میں
ً تقریبا سال450 گزر گئے۔

یشوع موتکی پر الله اُنہیںنے سموایل نبی کے قاضیتکدور دیئے تاکہ
اُن کی راہنمائی کریں۔ 21 پھر اِن تنگسے آ کر اُنہوں نے بادشاہ مانگا، اِس
لئے اُس اُنہیںنے دےقیسبنساؤل دیا یمینبنجو قبیلےکے ساؤلتھا۔کا
تکسالچالیس اُن کا بادشاہ رہا، پھر22 الله اُسےنے ہٹا داؤدکر تختکو
پر بٹھا دیا۔ داؤد وہی آدمی جسہے بارےکے میں الله نے گواہی مَیں’دی، بنداؤدنے یسّی ایکمیں ایسا آدمی پایا سوچمیریجوہے ہے۔رکھتا
مَیںبھیکچھجو اُسےہوںچاہتا اِسی23‘گا۔کرےوہ بادشاہ میںاولادکی
سے عیسٰی جسنکلا کا وعدہ الله کر چکا تھا اور اُسجسے اسرائیلنے کو
نجات دینے کے لئے بھیج دیا۔ اُس24 کے آنے سے پیشتر یحیٰی بپتسمہ دینے
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والے نے اعلان کیا کہ اسرائیل کی پوری قوم کو توبہ کر کے بپتسمہ لینے
کی ضرورت ہے۔ 25 اپنی خدمت کے اختتام پر اُس نے کہا، تمہارے’
نزدیک مَیں کون ہوں؟ مَیں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتے ہو۔ لیکن میرے
بعد وہ آ رہا جوتوںکےجسہے تسمےکے مَیں لنے کھو لائقکے بھی ‘ہوں۔نہیں

26 بھائیو، ابراہیم کے فرزندو اور خدا کا خوف ماننے والے !غیریہودیو
نجات کا پیغام ہمیں ہی بھیج دیا گیا ہے۔ 27 یروشلم کے ہنے ر والوں اور اُن
کے راہنماؤں نے عیسٰی کو نہ پہچانا بلـکہ اُسے مجرم ٹھہرایا۔ یوں اُن کی
معرفت نبیوں کی پیشوہ پوریگوئیاں ہوئیں جن تلاوتکی سبتہر کو
کی جاتی ہے۔ 28 اور اگرچہ اُنہیں موتسزائے دینے کی وجہ نہ ملی توبھی
اُنہوں پیلاطسنے اُسےوہکہکیگزارشسے جب29دے۔موتسزائے
اُن معرفتکی عیسٰی بارےکے میں پیشتمام گوئیاں پوری ہوئیں تو اُنہوں
نے اُسے صلیب سے اُتار کر قبر میں رکھ دیا۔ لیکن30 الله نے اُسے مُردوں
میں سے زندہ کر دیا 31 اور وہ بہت دنوں تک اپنے اُن پیروکاروں پر ظاہر
ہوتا رہا اُسجو گلیلساتھکے سے یروشلم آئے تھے۔ ہماریابیہ قوم کے
منے سا اُس کے گواہ ہیں۔ 32 اور اب آپہم کو یہ خوش خبری سنانے
آئے ہیں کہ جو وعدہ الله باپہمارےنے دادا کے ساتھ کیا، اُسے33 اُس
عیسٰینے زندہکو کر ہمارےکے لئے جو اُن اولادکی ہیں پورا کر دیا ہے۔
دوسرےیوں زبور میں لـکھا ہے، تُو’ میرا فرزند آجہے، مَیں باپتیرا بن گیا
‘ہوں۔ حقیقتاِس34 کا ذکر بھی مُقّدسکلاِم میں کیا گیا ہے کہ الله اُسے
مُردوں میں سے زندہ کر کبھیکے گلنے دےنہیںسڑنے :گا مَیں’ تمہیں اُن
مُقّدس اور مٹاَن مہربانیوں سے نوازوں گا جن کا وعدہ داؤد سے کیا ‘تھا۔
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ایکباتیہ35 اَور پیشمیںحوالے کی گئی ہے، تُو’ مُقّدساپنے کو گلنے
سڑنے کی تکنوبت پہنچنے دےنہیں ‘گا۔ 36 اِس حوالے کا تعلق داؤد
ساتھکے نہیں ہے، کیونکہ داؤد اپنے زمانے میں الله مرضیکی خدمتکی
کرنے فوتبعدکے ہو کر باپاپنے دادا سے ملا۔جا اُس گللاشکی کر
ختم ہو گئی۔ 37 بلـکہ یہ کسیحوالہ اَور کا ذکر کرتا اُسہے، کا جسے الله
نے زندہ کر دیا جساور جسمکا گلنے سڑنے سے دوچار نہ ہوا۔ 38 بھائیو،
اب میری یہ بات جان لیں، ہم اِس کی منادی کرنے آئے ہیں آپکہ کو
اِس شخص عیسٰی کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ موسٰی
کی شریعت آپ کو کسی طرح بھی راست باز قرار دےنہیں سکتی تھی،
لیکن39 اب جو بھی عیسٰی پر ایمان لائے اُسے ہر لحاظ راستسے باز قرار
دیا جاتا ہے۔ اِس40 لئے !خبردار ایسا نہ ہو کہ آپباتوہ پر اُترےپوری
جو نبیوں کے صحیفوں میں لـکھی ہے،

41 غور’ مذاقکرو، اُڑانے !والو
حیرت زدہ ہو ہلاککر ہو جاؤ۔
کیونکہ تمہارےمَیں جیتے ایکجی ایسا کام کروں گا
جبکیجس خبر سنو گے
تو تمہیں یقین نہیں آئے “۔‘گا
جب42 پولس اور برنباس عبادت خانے سے نکلنے لـگے تو لوگوں نے

اُن گزارشسے کی، اگلے” سبت ہمیں اِن باتوں بارےکے میں مزید کچھ
“بتائیں۔ عبادت43 کے بعد بہت سے یہودی اور یہودی ایمان کے نومرید
پولس اور برنباس کے پیچھے ہو لئے، اور دونوں نے اُن باتسے کر کے اُن
کی حوصلہ افزائی کی کہ الله فضلکے پر قائم رہیں۔
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سبتاگلے44 ًدنکے تقریبا تمام شہر خداوند کا کلام سننے کو جمع ہوا۔
یہودیوںجبلیکن45 ہجومنے کو دیکھا تو وہ پولساورگئےجلسےحسد
کی باتوں کی تردید کر کے کفر بکنے لـگے۔ اِس46 پولسپر برنباساور نے
اُن صافصافسے کہہ دیا، لازم” تھا کہ الله کا کلام آپپہلے کو سنایا
جائے۔ لیکن آپچونکہ اُسے مسترد کر کے اپنے آپ کو ابدی زندگی کے
لائق نہیں سمجھتے اِس لئے ہم اب غیریہودیوں کی طرف رُخ کرتے ہیں۔
یہیہمیںنےخداوندکیونکہ47 حکم اُسجبدیا فرمایا،نے مَیں’ تجھےنے
دیگر اقوام کی روشنی بنا دی ہے تاکہ تُو میری نجات کو دنیا کی انتہا تک
“۔‘پہنچائے

48 یہ سن کر غیریہودی خوش ہوئے اور خداوند کے کلام کی تمجید
کرنے لـگے۔ اور جتنے ابدی زندگی کے لئے مقرر کئے گئے تھے وہ ایمان
لائے۔

یوں49 خداوند کا پورےکلام علاقے پھیلمیں گیا۔ 50 پھر یہودیوں نے
شہر کے لیڈروں اور یہودی ایمان رکھنے والی کچھ بارسوخ غیریہودی خواتین
کو اُکسا کر لوگوں پولسکو برنباساور کو ستانے پر اُبھارا۔ آخرکار اُنہیں
شہر کی سرحدوں نکالسے دیا گیا۔ اِس51 پر وہ اُن خلافکے گواہی کے
طور پر اپنے جوتوں سے گرد جھاڑ کر آگے بڑھے اور اکنیُم شہر پہنچ گئے۔
52 اور انطاکیہ کے خوشیشاگرد اور القدسروح بھرےسے رہے۔

14
اکنیُم میں

1 پولسمیںاکنیُم میںخانےعبادتیہودیبرنباساور جا اِتنےکر اختیار
سے بولے کہ یہودیوں اور غیریہودیوں کی بڑی تعداد ایمان لے آئی۔ لیکن2
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یہودیوںجن ایماننے لانے انکارسے کیا اُنہوں غیریہودیوںنے کو اُکسا کر
بھائیوں میںبارےکے اُن خرابخیالاتکے کافیرسولتوبھی3دیئے۔کر
تکدیر وہاں ٹھہرے۔ اُنہوں نے دلیری سے خداوند بارےکے میں تعلیم
دی اور خداوند نے اپنے فضل کے پیغام کی تصدیق کی۔ اُس نے اُن کے
الٰہیہاتھوں نشان معجزےاور رونما دیئے۔ہونے لیکن4 میںشہر لوگآباد
یہودیوںکچھگئے۔بٹمیںگروہوںدو تھےمیںحقکے رسولوںکچھاور حقکے میں۔

پھر5 غیریہودیوںکچھ جوشمیںیہودیوںاور اُنہوںگیا۔آ لیڈروںاپنےنے
سمیت فیصلہ کیا کہ پولسہم اور برنباس کی تذلیل کر کے اُنہیں سنگسار
کریں گے۔ رسولوںجبلیکن6 کو پتا چلا تو ہجرتوہ کر کے لکاؤنیہ کے
شہروں لسترہ، دربے اور ارد گرد کے علاقے میں 7 الله کی خوش خبری
سناتے رہے۔

لسترہ اور دربے
8 لسترہ پولسمیں برنباساور ایکملاقاتکی آدمی کےجسہوئیسے

پاؤں نہیںطاقتمیں تھی۔ پیدائشوہ ہی سے لنگڑا تھا اور چلبھیکبھی پھر
نہ سکا تھا۔ وہ وہاں بیٹھا 9 اُن کی باتیں سن رہا تھا پولسکہ نے غور سے
اُس طرفکی دیکھا۔ اُس نے جان لیا کہ اُس آدمی میں رِہائی پانے کے
لائق ایمان ہے۔ اِس10 لئے وہ اونچی آواز سے بولا، اپنے” پاؤں کھڑےپر
ہو “!جائیں وہ اُچھل کر کھڑا ہوا اور چلنے پھرنے لگا۔ پولس11 کا یہ کام
دیکھ کر ہجوم اپنی مقامی زبان میں چلّا اِن”اُٹھا، آدمیوں میںشکلکی دیوتا
پاسہمارے اُتر آئے “ہیں۔ اُنہوں12 برنباسنے یونانیکو یوسدیوتا ز قرار
دیا پولساور کو دیوتا ہرمیس، کیونکہ کلام سنانے خدمتکی یادہ ز تر
وہ انجام دیتا تھا۔ اِس13 پر شہر سے باہر یوسواقع ز کے مندر پجاریکا شہر
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دروازےکے پر بَیل اور پھولوں کے ہار لے آیا اور ہجوم کے ساتھ قربانیاں
چڑھانے کی یاں تیار کرنے لگا۔

سنیہ14 برنباسکر رسولساؤلاور کپڑوںاپنے پھاڑکو میںہجومکر جا
گھسے اور چلّانے لـگے، مردو،”15 آپیہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپبھی
انسانجیسے ہمہیں۔ آپتو اللهکو کی سنانےخبریخوشیہ ہیںآئے کہ
آپ اِن چیزوںبےکار چھوڑکو کر زندہ جسفرمائیںرجوعطرفکیخدا
آسماننے و زمین، سمندر اور کچھجو اُن میں ہے پیدا کیا ہے۔ ماضی16 میں
اُس نے تمام غیریہودی قوموں کو کھلا چھوڑ دیا تھا کہ وہ اپنی اپنی راہ پر
چلیں۔ توبھی17 اُس نے ایسی چیزیں آپ پاسکے ہنے ر دی ہیں جو اُس
کی گواہی دیتی ہیں۔ اُس کی مہربانی اِس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ آپ
بارشکو بھیج کر موسمہر فصلیںکی مہیا کرتا آپاورہے سیر ہو خوشیکر
سے بھر جاتے “ہیں۔ 18 اِن الفاظ کے باوجود پولس اور برنباس نے بڑی
مشکل سے ہجوم کو اُنہیں قربانیاں چڑھانے سے روکا۔

19 پھر کچھ یہودی پسدیہ کے انطاکیہ اور اکنیُم سے وہاں آئے اور ہجوم
کو اپنی طرف مائل کیا۔ اُنہوں پولسنے کو سنگسار کیا اور شہر سے باہر
گھسیٹ کر لے گئے۔ اُن کا خیال تھا کہ وہ مر گیا ہے، 20 لیکن جب
شاگرد اُس کے گرد جمع ہوئے تو وہ اُٹھ کر شہر واپسطرفکی چل پڑا۔
اگلے دن برنباسوہ سمیت دربے چلا گیا۔

شام کے انطاکیہ میں واپسی
21 دربے میں اُنہوں نے الله کی خوش خبری سنا کر بہت سے شاگرد

بنائے۔ پھر وہ مُڑ کر لسترہ، اکنیُم اور پسدیہ کے واپسانطاکیہ آئے۔ 22 ہر
جگہ اُنہوں نے شاگردوں کے مضبوطدل کر کے اُن کی حوصلہ افزائی کی
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کہ ایمانوہ ثابتمیں قدم اُنہوںرہیں۔ لازم”کہا،نے سیبہتہمکہہے
مصیبتوں میں سے گزر کر الله کی بادشاہی میں داخل “ہوں۔ پولس23 اور
برنباس نے جماعتہر بزرگمیں بھی مقرر اُنہوںکئے۔ روزےنے رکھ کر
دعا کی اور اُنہیں اُس خداوند کے سپرد جسکیا پر وہ ایمان لائے تھے۔

یوں24 پسدیہ کے علاقے میں سے سفر کرتے کرتے وہ پمفیلیہ پہنچے۔
اُنہوں25 نے پرگہ میں مُقّدسکلاِم سنایا اور پھر اُتر کر اتلیہ پہنچے۔ وہاں26
سے وہ جہاز میں بیٹھ کر شام کے شہر انطاکیہ کے لئے روانہ ہوئے، اُس
شہر کے لئے جہاں ایمان داروں نے اُنہیں اِس تبلیغی سفر کے لئے الله کے
فضل کے سپرد کیا تھا۔ یوں اُنہوں نے اپنی خدمتاِس کو پورا کیا۔

انطاکیہ27 پہنچ کر اُنہوں ایماننے داروں کو جمع کر کے اُن تمام کاموں
کا بیان کیا جو الله نے اُن کے وسیلے سے کئے تھے۔ ساتھ ساتھ اُنہوں نے یہ
بھی بتایا کہ الله نے کس طرح غیریہودیوں کے لئے بھی ایمان کا دروازہ
کھول دیا ہے۔ 28 اور وہ کافی دیر تک وہاں کے شاگردوں کے ٹھہرےپاس رہے۔

15
یروشلم میں مشاورتی اجتماع

وقتاُس1 کچھ آدمی یہودیہ سے آ کر شام کے انطاکیہ میں بھائیوں کو یہ
تعلیم دینے لـگے، لازم” ہے آپکہ کا موسٰی شریعتکی کے مطابق ختنہ
کیا جائے، نہیںنجاتآپورنہ پا “گے۔سکیں اِس2 سے اُن برنباساورکے
پولساور نااتفاقیدرمیانکے پیدا دونوںاورگئیہو اُن بحثخوبساتھکے
مباحثہ کرنے لـگے۔ جماعتآخرکار پولسنے برنباساور کو مقرر کیا کہ
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وہ ایکچند اَور مقامی ایمان داروں کے ساتھ یروشلم جائیں اور وہاں کے
رسولوں اور بزرگوں کو یہ پیشمعاملہ کریں۔

3 چنانچہ جماعت نے اُنہیں روانہ کیا اور وہ فینیکے اور سامریہ میں سے
گزرے۔ راستے میں اُنہوں نے مقامی ایمان داروں کو تفصیل سے بتایا کہ
غیریہودی کس طرح خداوند کی طرف رجوع لا رہے ہیں۔ یہ سن کر
تمام بھائی نہایت خوش ہوئے۔ جب4 وہ یروشلم پہنچ گئے تو جماعت نے
اپنے رسولوں اور بزرگوں سمیت اُن کا استقبال کیا۔ پھر پولس اور برنباس
سبنے کچھ بیان کیا جو اُن معرفتکی ہوا تھا۔ 5 یہ سن کر کچھ ایمان دار
کھڑے ہوئے جو فریسی فرقے میں سے تھے۔ اُنہوں نے کہا، لازم” ہے
غیریہودیوںکہ کا ختنہ کیا جائے اور اُنہیں حکم دیا جائے کہ وہ موسٰی کی
شریعت مطابقکے زندگی “گزاریں۔

رسول6 بزرگاور اِس معاملے پر غور کرنے کے لئے جمع ہوئے۔ بہت7
بحث مباحثہ کے پطرسبعد کھڑا ہوا اور کہا، آپبھائیو،” جانتے ہیں کہ
الله بہتنے دیر آپہوئی میں سے مجھے چن لیا کہ غیریہودیوں کو الله کی
سناؤںخبریخوش تاکہ ایمانوہ اور8لائیں۔ الله دلوںجونے کو جانتا ہے
باتاِس کی تصدیق کی ہے، کیونکہ اُس نے اُنہیں وہی القدسروح بخشا
ہے جو اُس نے ہمیں بھی دیا تھا۔ اُس9 نے ہم میں اور اُن میں کوئی بھی
فرق نہ رکھا بلـکہ ایمان سے اُن دلوںکے پاکبھیکو دیا۔کر آپچنانچہ10
الله کو اِس میں کیوں آزما ہیںرہے غیریہودیآپکہ شاگردوں گردنکی
پر ایک ایسا جوا رکھنا ہتے چا ہیں جو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اُٹھا
سکتے تھے؟ 11 دیکھیں، ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ ایکسبہم ہی یقے طر
یعنی خداوند عیسٰی فضلکے ہی نجاتسے پاتے “ہیں۔
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12 تمام لوگ چپ رہے تو پولس اور برنباس اُنہیں اُن الٰہی نشانوں اور
معجزوں بارےکے میں بتانے لـگے جو الله نے اُن معرفتکی غیریہودیوں
کے درمیان کئے تھے۔ جب13 اُن کی بات ختم ہوئی تو یعقوب نے کہا،
بھائیو،” باتمیری !سنیں شمعون14 بیاننے کیا ہے کہ الله طرحکسنے
پہلا قدم اُٹھا غیریہودیوںکر پر فکرمندیاپنی کا اظہار کیا اور اُن میں سے اپنے
لئے ایک قوم لی۔چن اور15 باتیہ نبیوں پیشکی گوئیوں بھیکے مطابق
ہے۔ چنانچہ لـکھا ہے،

16 اِس’ کے بعد واپسمَیں آ کر
داؤد کے تباہ شدہ گھر کو سرےنئے سے تعمیر کروں گا،
مَیں اُس کھنڈراتکے دوبارہ تعمیر کر بحالکے کروں گا
17 تاکہ لوگوں کا بچا کھچا حصہ اور وہ تمام قومیں
مجھے ڈھونڈیں جن میرےپر نام کا ٹھپا لگا ہے۔
ربیہ کا فرمان ہے، اور وہ کرےیہ گا ‘بھی
18 بلـکہ یہ اُسے ازل سے معلوم ہے۔
19 یہی پیِش نظر رکھ کر میری رائے یہ ہے کہ ہم اُن غیریہودیوں کو

جو الله کی طرف رجوع کر رہے ہیں غیرضروری تکلیف نہ دیں۔ 20 اِس
بجائےکے بہتر یہ اُنہیںہمکہہے لـکھ دیںہدایتکر کہ وہ اِن چیزوں سے
پرہیز یں :کر ایسے کھانوں بُتوںجوسے پیشکو کئے ناپاکسےجانے ہیں،
زناکاری ایسےسے، جانوروں گھونٹگلاجنہیںسےکھانےگوشتکا کر
مار دیا گیا ہو اور خون کھانے سے۔ 21 شریعتموسویکیونکہ منادیکی
کرنے والے کئی نسلوں سے ہر شہر میں رہ رہے جسہیں۔ شہر میں بھی
جائیں سبتہر شریعتدنکے تلاوتکی کی جاتی “ہے۔

غیریہودی ایمان داروں کے نام خط
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22 پھر رسولوں اور بزرگوں نے پوری جماعت سمیت فیصلہ کیا کہ ہم

اپنے میں سے کچھ آدمی چن کر پولس اور برنباس کے ہمراہ شام کے شہر
انطاکیہ بھیج دیں۔ دو کو چنا گیا جو بھائیوں میں راہنما تھے، یہوداہ برسبا
اور سیلاس۔ 23 اُن کے ہاتھ اُنہوں نے یہ خط یروشلم”بھیجا، رسولوںکے اور بزرگوں طرفکی سے آپجو کے بھائی ہیں۔

غیریہودیعزیز بھائیو انطاکیہ،جو اورشام میںکلـِکیہ ہتے ر السلامہیں،
!علیکم

24 سنا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے آپ پاسکے آ کر آپ کو
پریشان کر کے بےچین کر دیا ہے، حالانکہ ہم نے اُنہیں نہیں بھیجا تھا۔
25 اِس لئے ہم سب اِس پر متفق ہوئے کہ کچھ آدمیوں کو چن کر اپنے
پیارے برنباسبھائیوں پولساور کے آپہمراہ پاسکے بھیجیں۔ برنباس26
پولساور لوگایسے ہیں جنہوں ہمارےنے خداوند عیسٰی مسیح کی خاطر
اپنی خطرےجان میں ڈال دی ہے۔ 27 اُن کے ساتھی یہوداہ سیلاساور
اِسنےہمکوجنہیں لئے بھیجا بھیزبانیوہکہ باتوںاُن کریںتصدیقکی
جو ہم لـکھینے ہیں۔

28 ہم اور روح القدس اِس پر متفق ہوئے ہیں کہ آپ پر سوائے اِن
ضروری باتوں کے کوئی بوجھ نہ :ڈالیں 29 بُتوں کو پیش کیا گیا کھانا
مت کھانا، متخون کھانا، ایسے جانوروں متگوشتکا کھانا جو گلا
گھونٹ مارکر دیئے اِسہوں۔گئے زناکاریعلاوہکے نہ کریں۔ اِن چیزوں
سے باز رہیں گے تو اچھا کریں گے۔ خدا “حافظ۔

30 پولس، برنباس اور اُن کے ساتھی رُخصت ہو کر انطاکیہ چلے گئے۔
پہنچوہاں کر اُنہوں جماعتنے اکٹھی کر کے دیا۔دےخطاُسے اُسے31
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پڑھ کر ایمان دار اُس کے حوصلہ افزا پیغام پر خوش ہوئے۔ 32 یہوداہ اور
بھینےسیلاس بھائیوںتھےنبیخودجو افزائیحوصلہکی کےمضبوطیاور
لئے باتیںکافی کچھوہ33کیں۔ دیر لئےکے وہاں ٹھہرے، پھر بھائیوںمقامی
نے اُنہیں سلامتی سے الوداع کہا تاکہ وہ بھیجنے والوں پاسکے واپس جا
سکیں۔ 34 سیلاسلیکن] کو وہاں ٹھہرنا اچھا [لگا۔

پولس35 برنباساور خود کچھ اَور دیر انطاکیہ میں رہے۔ وہاں بہتوہ
سے اَور لوگوں ساتھکے خداوند کلامکے کی تعلیم دیتے اور اُس منادیکی
کرتے رہے۔

پولس اور برنباس جدا ہو جاتے ہیں
کچھ36 دنوں کے پولسبعد برنباسنے سے کہا، آؤ،” ہم مُڑ کر اُن تمام

شہروں میں جائیں جہاں ہم نے خداوند کے کلام کی منادی کی ہے اور
وہاں بھائیوںکے ملاقاتسے کر کے اُن کا حال معلوم “کریں۔ برنباس37
متفق ہو کر یوحنا مرقس کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن38 پولس نے
اصرار کیا کہ وہ ساتھ نہ جائے، کیونکہ یوحنا مرقس پہلے دورے کے
دوران ہی پمفیلیہ میں اُنہیں چھوڑ کر اُن کے ساتھ خدمت کرنے سے باز
آیا تھا۔ اِس39 سے اُن میں اِتنا اختلافسخت پیدا ہوا کہ دوسرےایکوہ
سے برنباسگئے۔ہوجدا مرقسیوحنا ساتھکو بیٹھمیںجہازکرلے گیا اور
قبرص چلا گیا، 40 پولسجبکہ سیلاسنے خدمتکو کے لئے چن لیا۔
مقامی بھائیوں اُنہیںنے خداوند فضلکے سپردکے کیا اور وہ روانہ ہوئے۔
یوں41 پولس جماعتوں کو مضبوط کرتے کرتے شام اور کلـِکیہ میں سے
گزرا۔
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16
تیمُتھیُس کا چناؤ

1 چلتے چلتے وہ دربے پہنچا، پھر لسترہ۔ ایکوہاں شاگرد بنام تیمُتھیُس
رہتا تھا۔ اُس کی یہودی ماں ایمان لائی تھی جبکہ باپ یونانی تھا۔ 2 لسترہ
اور اکنیُم بھائیوںکے اُسنے رپورٹاچھیکی دی، اِس3 لئے پولس اُسے
سفر پر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اُس علاقے کے یہودیوں کا لحاظ کر
اُسکے تیمُتھیُسنے کا ختنہ کروایا، لوگسبکیونکہ اِس واقفسے تھے
کہ اُس باپکا یونانی ہے۔ 4 پھر شہر بہ شہر جا اُنہوںکر مقامینے جماعتوں
کو یروشلم کے رسولوں اور بزرگوں کے وہ فیصلے پہنچائے جن کے مطابق
زندگی تھی۔گزارنی یوں5 ایمانجماعتیں ہوئیںمضبوطمیں اور تعداد میں روز
بہ روز بڑھتی گئیں۔

تروآس میں پولس کی یا رو
القدسروح6 نے اُنہیں صوبہ آسیہ میں مُقّدسکلاِم منادیکی کرنے

روکسے لیا، اِس لئے وہ فروگیہ اور گلتیہ کے علاقے میں سے گزرے۔
7 موسیہ کے قریب آ کر اُنہوں نے شمال کی طرف صوبہ ِتُھنیہ ب میں داخل
ہونے کوششکی کی۔ لیکن عیسٰی کے روح نے اُنہیں وہاں بھی جانے
نہ دیا، اِس8 لئے وہ موسیہ میں سے گزر کر تروآسبندرگاہ پہنچے۔ وہاں9
پولس راتنے وقتکے یا رو میںجسدیکھی شمالی یونان میں واقع صوبہ
مکدُنیہ ایککا آدمی کھڑا اُس سے التماس کر رہا تھا، سمندر” کو پار کر
مکدُنیہکے آئیں ہماریاور “!کریںمدد اُسہیجوں10 یہنے یا رو دیکھی
ہم مکدُنیہ یاںکیجانے تیار لـگے۔کرنے ہمکیونکہ نے یا رو یہسے نتیجہ
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نکالا کہ الله نے ہمیں اُس علاقے کے لوگوں خبریخوشکو سنانے کے
لئے بُلایا ہے۔

فلپی میں لُدیہ کی تبدیلی
تروآسہم11 میں جہاز پر سوار ہو کر سیدھے جزیرۂ سمتراکے کے لئے

روانہ ہوئے۔ پھر اگلے دن آگے نکل نیاپلسکر پہنچے۔ وہاں12 جہاز سے
اُتر کر ہم فلپی چلے گئے، جو صوبہ مکدُنیہ اُسکے ضلع کا صدر شہر تھا اور
رومی نوآبادی تھا۔ اِس شہر میں ہم کچھ دن ٹھہرے۔ سبت13 دنکے ہم
نکلسےشہر کر یا در کنارےکے تھیتوقعہماریجہاںگئے، یہودیکہ دعا
کے لئے جمع ہوں گے۔ وہاں ہم بیٹھ کر کچھ خواتین باتسے کرنے لـگے
اکٹھیجو ہوئی تھیں۔ 14 اُن میں تھواتیرہسے شہر جستھیعورتایککی
کا نام لُدیہ تھا۔ اُس کا پیشہ قیمتی رنگارغوانی کپڑےکے تجارتکی تھا
اور وہ الله پرستشکی کرنے غیریہودیوالی تھی۔ خداوند اُسنے دلکے
کھولکو دیا، اور اُس پولسنے باتوںکی پر توجہ دی۔ اُس15 اورکے اُس
کے گھر والوں کے بپتسمہ لینے کے بعد اُس نے ہمیں اپنے گھر میں ٹھہرنے
دعوتکی اُسدی۔ نے آپاگر”کہا، سمجھتے ہیں مَیںکہ واقعی خداوند
پر ایمان لائی ہوں میرےتو گھر آ کر یوں“ٹھہریں۔ اُس نے ہمیں مجبور کیا۔

فلپی کی جیل میں
ایک16 دن ہم دعا کی جگہ طرفکی جا رہے تھے ملاقاتہماریکہ

لونڈیایک ہوئیسے بدروحایکجو یعےکے لوگوںذر قسمتکی حالکا
بتاتی تھی۔ اِس وہسے مالـکوںاپنے لئےکے بہت وہ17تھی۔کماتیپیسےسے
پولس ہمارےاور پیچھے پڑ کر چیخ چیخ کر کہنے لـگی، یہ” آدمی الله تعالیٰ
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خادمکے ہیں آپجو نجاتکو کی راہ بتانے آئے “ہیں۔ یہ18 سلسلہ روز
بہ روز جاری رہا۔ تنگپولسآخرکار آ کر مُڑا اور بدروح سے کہا، مَیں”
تجھے مسیحعیسٰی نامکے سے حکم ہوںدیتا لڑکیکہ میں نکلسے اُسی“!جا
لمحے وہ نکل گئی۔

19 اُس کے مالـکوں کو معلوم ہوا کہ پیسے کمانے کی اُمید جاتی رہی
تو پولسوہ سیلاساور کو پکڑ چوککر میں بیٹھے اقتدار رکھنے والوں کے
منے سا گھسیٹ لے گئے۔ 20 اُنہیں مجسٹریٹوں کے منے سا پیش کر کے وہ
چلّانے لـگے، یہ” آدمی ہمارے شہر میں ہل چل پیدا کر رہے ہیں۔ یہ
یہودی ہیں 21 اور ایسے رسم و رواج کا پرچار کر رہے ہیں جنہیں قبول کرنا
اور ادا کرنا ہم رومیوں کے لئے جائز “نہیں۔ 22 ہجوم بھی آ ملا اور پولس
سیلاساور خلافکے باتیں کرنے لگا۔

اِس پر مجسٹریٹوں نے حکم دیا کہ اُن اُتارےکپڑےکے اور اُنہیں لاٹھی
سے مارا جائے۔ اُنہوں23 نے اُن کی خوب پٹائی کروا کر اُنہیں قیدخانے
میں ڈال دیا اور داروغے سے کہا کہ احتیاط سے اُن کی پہرا داری کرو۔
24 چنانچہ اُس نے اُنہیں جیل سبکے سے اندرونی حصے میں لے جا کر
اُن پاؤںکے کاٹھ میں ڈال دیئے۔

اب25 ایسا ہوا کہ پولس اور سیلاس آدھی رات کے قریب دعا کر
رہے اور الله کی تمجید گیتکے گا رہے تھے اور باقی قیدی سن رہے تھے۔
اچانک26 بڑا زلزلہ آیا اور قیدخانے کی پوری عمارت بنیادوں تک ہل
ًگئی۔ فورا اورگئےکھلدروازےتمام تمام قیدیوں گئیں۔کھلزنجـیریںکی
27 جاگداروغہ اُٹھا۔ جب اُس نے دیکھا کہ جیل دروازےکے کھلے
ہیں تو وہ اپنی تلوار نکال کر کشیخود کرنے لگا، کیونکہ لـگایسا رہا تھا
قیدیکہ فرار ہو گئے ہیں۔ پولسلیکن28 چلّا اُٹھا، !کریںمت” آپاپنے
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کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہیںسبہم “ہیں۔
29 داروغے نے چراغ منگوا لیا بھاگاور کر اندر آیا۔ لرزتے لرزتے وہ

پولس اور سیلاس کے منے سا گر گیا۔ 30 پھر اُنہیں باہر لے جا کر اُس نے
پوچھا، صاحبو،” نجاتمجھے پانے کے لئے کیا کرنا “ہے؟

اُنہوں31 جوابنے خداوند”دیا، عیسٰی پر ایمان لائیں آپتو آپاور کے
گھرانے نجاتکو ملے “گی۔ 32 پھر اُنہوں نے اُسے اور اُس کے تمام گھر
والوں کو خداوند کا کلام سنایا۔ 33 راتاور اُسیکی گھڑی داروغے نے
اُنہیں لے جا کر اُن کے زخموں کو یا۔ دھو اِس کے بعد اُس کا اور اُس کے
سارے والوںگھر کا بپتسمہ ہوا۔ 34 پھر اُس اُنہیںنے اپنے گھر میں لا کر
کھانا کھلایا۔ الله پر ایمان لانے باعثکے اُس نے اور اُس کے تمام گھر
والوں بڑینے خوشی منائی۔

جب35 دن چڑھا تو مجسٹریٹوں نے اپنے افسروں کو داروغے پاسکے
بھجوا دیا کہ پولسوہ سیلاساور کو رِہا کرے۔

36 چنانچہ داروغے پولسنے کو اُن کا پیغام پہنچا دیا، مجسٹریٹوں” نے
حکم دیا ہے آپکہ سیلاساور کو رِہا کر دیا نکلابجائے۔ کر سلامتی
چلےسے “جائیں۔

پولسلیکن37 اعتراضنے کیا۔ اُس نے اُن سے کہا، اُنہوں” نے ہمیں
عوام کے منے سا ہی عدالتاور پیشمیں کئے بغیر مار کر جیل میں ڈال دیا
ہے حالانکہ ہم شہریرومی ہیں۔ اباور وہ ہمیں چپکے سے نکالنا ہتے چا
ہیں؟ ہرگز اب!نہیں وہ خود آئیں اور ہمیں باہر لے “جائیں۔

افسروں38 نے مجسٹریٹوں کو یہ خبر پہنچائی۔ جب اُنہیں معلوم ہوا کہ
پولس اور سیلاس رومی شہری ہیں تو وہ گھبرا گئے۔ 39 وہ خود اُنہیں
سمجھانے کے لئے آئے اور جیل سے باہر لا کر گزارش کی کہ شہر کو
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دیں۔چھوڑ پولسچنانچہ40 جیلسیلاساور نکلسے لیکنآئے۔ پہلے وہ
لُدیہ کے گھر گئے جہاں وہ بھائیوں سے ملے اور اُن کی حوصلہ افزائی کی۔
پھر وہ چلے گئے۔

17
تھسلُنیکے میں

امفپلس1 اور اپلونیہ سے ہو کر پولس اور سیلاس تھسلُنیکے شہر پہنچ
گئے عبادتیہودیجہاں خانہ تھا۔ عادتاپنی2 پولسمطابقکے اُس میں
گیا اور لگاتار تین سبتوں کے دوران مُقّدسکلاِم سے دےدےدلائل کر
یہودیوں کو قائل کرنے کوششکی کرتا رہا۔ اُس3 نے مُقّدسکلاِم کی
تشریح کر ثابتکے کیا کہ مسیح کا دُکھ اُٹھانا اور مُردوں میں سے جی اُٹھنا
لازم تھا۔ اُس نے کہا، جس” عیسٰی کی مَیں خبر دے رہا ہوں، وہی
مسیح “ہے۔ 4 یہودیوں میں سے کچھ قائل ہو کر پولس اور سیلاس سے
وابستہ ہو میںجنگئے، یونانیوںترسخدا بڑیکی تعداد بارسوخاور خواتین
شریکبھی تھیں۔

5 یہ دیکھ کر باقی یہودی حسد کرنے لـگے۔ اُنہوں نے گلیوں میں آوارہ
پھرنے کچھوالے اکٹھےآدمیشریر نکالاجلوسکےکر اور چلہلمیںشہر
مچا دی۔ پھر یاسون کے گھر پر حملہ کر اُنہوںکے پولسنے سیلاساور کو
ڈھونڈا تاکہ اُنہیں اجلاسعوامی کے منے پیشسا کریں۔ لیکن6 وہ وہاں
نہیں تھے، اِس لئے وہ یاسون اور ایکچند اَور ایمان دار بھائیوں کو شہر کے
مجسٹریٹوں کے منے سا لائے۔ اُنہوں نے چیخ کر کہا، لوگیہ” پوری دنیا
میں بڑ گڑ پیدا کر رہے ہیں اور اب یہاں بھی آ گئے ہیں۔ یاسون7 نے اُنہیں
اپنے گھر میں ٹھہرایا ہے۔ یہ سب شہنشاہ کے احکام کی خلاف ورزی
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کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کسی اَور کو بادشاہ مانتے جسہیں کا نام عیسٰی
باتوںکیطرحاِس8“ہے۔ اُنہوںسے ہجومنے میںمجسٹریٹوںاور بڑا ہنگامہ
پیدا کیا۔ 9 چنانچہ مجسٹریٹوں نے یاسون اور دوسروں ضمانتسے لی اور پھر
اُنہیں چھوڑ دیا۔

یہ بیر میں
بھائیوںراتاُسی10 پولسنے سیلاساور یہکو بھیجبیر پہنچوہاںدیا۔

کر وہ یہودی عبادت خانے میں گئے۔ 11 یہ لوگ تھسلُنیکے کے یہودیوں
نسبتکی یادہ ز کھلے ذہن کے تھے۔ بڑےیہ شوق پولسسے سیلاساور
کی باتیں سنتے اور روز بہ روز کلاِم مُقّدس تفتیشکی کرتے رہے کہ کیا
واقعی ایسا ہے جیسا ہمیں بتایا جا رہا ہے؟ نتیجے12 میں اِن میں بہتسے
سے یہودی ایمان لائے اور ساتھ ساتھ بہت سی بارسوخ یونانی خواتین اور
مرد بھی۔ لیکن13 پھر تھسلُنیکے یہودیوںکے کو یہ خبر ملی پولسکہ یہ بیر
میں الله کا کلام سنا رہا ہے۔ وہ وہاں بھی پہنچے اور لوگوں کو اُکسا کر
ہل چل مچا دی۔ 14 اِس پر بھائیوں پولسنے ًکو فورا ساحل پر بھیج دیا،
لیکن سیلاس اور تیمُتھیُس یہ بیر میں پیچھے رہ گئے۔ 15 جو آدمی پولس کو
تکساحل پہنچانے آئے تھے وہ اُس کے ساتھ اتھینے تک گئے۔ وہاں وہ
اُسے چھوڑ واپسکر چلے گئے۔ اُن کے پولسہاتھ سیلاسنے اور تیمُتھیُس
کو خبر بھیجی کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ بیر کو چھوڑ میرےکر پاس آ
جائیں۔

اتھینے میں
16 اتھینے سیلاسمیںشہر اور تیمُتھیُس کا انتظار کرتے بڑےپولسکرتے

جوش میں آ گیا، کیونکہ اُس نے دیکھا کہ پورا شہر بُتوں سے بھرا ہوا ہے۔
17 وہ یہودی عبادت خانے میں جا کر یہودیوں اور ترسخدا غیریہودیوں
سے بحث کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ چوکروزانہ میں بھی جا کر وہاں پر



اعمال 17:18 lxiii اعمال 17:25

موجود لوگوں سے گفتگو کرتا رہا۔ اپکوری18 اور ستوئیکی *فلسفی بھی
اُس سے بحث کرنے لـگے۔ جب پولس نے اُنہیں عیسٰی اور اُس کے جی
اُٹھنے خوشکی خبری سنائی بعضتو نے پوچھا، یہ” بکواسی اِن باتوں سے
کیا کہنا چاہتا ہے جو اِس نے اِدھر اُدھر چنسے کر دیجوڑ “ہیں؟

دوسروں نے کہا، لگتا” ہے کہ وہ اجنبی دیوتاؤں کی خبر دے رہا
“ہے۔ 19 وہ اُسے ساتھ لے کر شہر کی مجلِس شورٰی میں گئے جو یو ار
پگس نامی پہاڑی پر منعقد ہوتی تھی۔ اُنہوں درخواستنے کی، کیا” ہمیں
معلوم ہو سکتا ہے آپکہ کون سی نئی تعلیم پیش کر رہے ہیں؟ آپ20
تو عجیبہمیں غریبو باتیں سنا رہے ابہیں۔ ہم اُن کا مطلبصحیح جاننا
ہتے “ہیں۔چا بات)21 یہ تھی کہ اتھینے باشندےتمامکے شہر میں ہنے ر
والے پردیسیوں سمیت اپنا پورا وقت اِس صَرفمیں کرتے تھے کہ تازہ تازہ
خیالات سنیں یا (سنائیں۔

میںمجلسپولس22 کھڑا ہوا اور اتھینے”کہا، مَیںحضرات،کے دیکھتا
ہوں آپکہ لحاظہر بہتسے لوگمذہبی ہیں۔ 23 مَیںجبکیونکہ شہر
میں گزرسے رہا تھا تو چیزوںاُن پر غور کیجنکیا آپپوجا ہیں۔کرتے چلتے
مَیںچلتے قربانایسیایکنے پرجسدیکھیبھیگاہ لـکھا تھا، نامعلوم’ خدا
کی قربان اب‘گاہ۔ مَیں آپ کو اُس خدا کی خبر دیتا جسہوں کی پوجا
آپ کرتے تو ہیں مگر آپ اُسے جانتے نہیں۔ 24 یہ وہ خدا جسہے نے
دنیا اور اُس میں موجود ہر چیز کی تخلیق کی۔ وہ آسمان و زمین مالـککا
ہے، اِس لئے وہ انسانی ہاتھوں کے بنائے ہوئے مندروں میں سکونت نہیں
کرتا۔ 25 اور انسانی ہاتھ اُس خدمتکی نہیں کر سکتے، کیونکہ اُسے کوئی
بھی چیز درکار نہیں ہوتی۔ اِس کے بجائے وہی سب کو زندگی اور سانس
* 17:18 ستوئیکی رواقیت:فلسفی کے فلسفی۔
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مہیا کر کے اُن کی تمام یات ضرور پوری کرتا ہے۔ اُسی26 شخصایکنے
کو خلق کیا تاکہ دنیا کی تمام قومیں اُس سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل
جائیں۔ اُس نے ہر قوم اوقاتکے اور سرحدیں بھی مقرر کیں۔ مقصد27
یہ تھا کہ وہ خدا کو تلاش کریں۔ اُمید یہ تھی کہ وہ ٹٹول ٹٹول کر اُسے
پائیں، اگرچہ وہ ہم میں سے کسی سے دُور نہیں ہوتا۔ 28 کیونکہ اُس میں
ہم حرکتجیتے، کرتے اور وجود رکھتے آپہیں۔ کے اپنے کچھ شاعروں
بھینے فرمایا ہے، بھیہم’ اُس فرزندکے ‘ہیں۔ اب29 ہمچونکہ الله کے
فرزند ہیں اِس لئے ہمارا اُس بارےکے میں تصور یہ نہیں ہونا ہئے چا کہ وہ
سونے، چاندی یا پتھر کا کوئی مجسمہ ہو جو انسان کی مہارت اور ڈیزائن
سے بنایا گیا ہو۔ ماضی30 میں خدا نے اِس قسم کی جہالت کو نظرانداز
کیا، لیکن اب وہ ہر جگہ کے لوگوں کو توبہ کا حکم دیتا ہے۔ 31 کیونکہ
اُس ایکنے دن مقرر کیا جبہے انصافوہ سے دنیا کرےعدالتکی
گا۔ اور وہ یہ شخصایکعدالت کرےمعرفتکی جسگا کو وہ متعین
کر چکا تصدیقکیجساورہے اُس اِسنے کیسے اُسکہہے اُسےنے
مُردوں میں سے زندہ کر دیا “ہے۔

مُردوں32 قیامتکی کا سنذکر بعضکر پولسنے اُڑایا۔مذاقکا لیکن
بعض نے کہا، کسیہم” وقتاَور اِس بارےکے آپمیں مزیدسے سننا
ہتے چا “ہیں۔ 33 پھر پولس مجلس سے نکل کر چلا گیا۔ لوگکچھ34 اُس
وابستہسے ہو ایمانکر آئے۔لے اُن میں مجلِسسے شورٰی کا ممبر دیونیسیُس
تھا عورتایکاور بنام دمرس۔ کچھ اَور بھی تھے۔

18
کُرِنتھس میں
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اِس1 پولسبعدکے اتھینے کو چھوڑ کُرِنتھسکر شہر آیا۔ وہاں2 اُس کی
ایکملاقات یہودی سے جسہوئی کا نام اکوِلہ تھا۔ پنطسوہ کا ہنے ر
والا تھا اور تھوڑی دیر پہلے اپنی بیوی پرسکلہ سمیت اٹلی سے آیا تھا۔ وجہ یہ
تھی کہ شہنشاہ کلودیُس نے حکم صادر کیا تھا کہ یہودیتمام روم کو چھوڑ
کر چلے جائیں۔ اُن لوگوں پاسکے پولس گیا 3 اور چونکہ اُن کا پیشہ بھی
خیمے سلائی کرنا تھا اِس لئے وہ اُن کے گھر ٹھہر کر روزی کمانے لگا۔
ساتھ4 ساتھ اُس نے سبتہر عبادتیہودیکو خانے میں دےتعلیم کر
یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرنے کوششکی کی۔

سیلاسجب5 اور تیمُتھیُس مکدُنیہ سے آئے پولستو اپنا وقتپورا کلام
سنانے صرفمیں کرنے لگا۔ اُس نے یہودیوں کو گواہی دی کہ عیسٰی
کلاِم مُقّدس میں بیان کیا گیا مسیح ہے۔ لیکن6 جب وہ اُس کی مخالفت
کر کے اُس کی تذلیل کرنے لـگے تو اُس احتجاجنے میں اپنے کپڑوں سے
گرد جھاڑ کر ہلاکتاپنیخودآپ”کہا، ذمہکے دار مَیںہیں، بےقصور
ابہوں۔ مَیںسے غیریہودیوں پاسکے جایا کروں “گا۔ 7 پھر وہ وہاں سے
نکل عبادتکر خانے کے ساتھ والے گھر میں گیا۔ وہاں یُوستسطِطُس
رہتا تھا جو یہودی نہیں تھا، لیکن خدا کا خوف مانتا تھا۔ 8 اور کرسپُس
عبادتجو خانے کا راہنما تھا اپنے گھرانے سمیت خداوند پر ایمان لایا۔
کُرِنتھس سارےبہتکے اَور لوگوں نے بھی پولسجب کی باتیں سنیں تو
ایمان لائے اور بپتسمہ لیا۔

راتایک9 خداوند یا رو پولسمیں سے ہم کلام ہوا، مت” !ڈر کلام
کرتا جا خاموشاور نہ ہو، 10 کیونکہ تیرےمَیں ساتھ ہوں۔ کوئی حملہ کر
کے تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اِس شہر میں میرے بہت سے
لوگ “ہیں۔ 11 پھر پولس مزید ڈیڑھ سال وہاں ٹھہر کر لوگوں کو الله کا
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کلام سکھاتا رہا۔
12 اُن دنوں جبمیں گلیو صوبہ اخیہ کا گورنر تھا تو یہودی متحد ہو کر

پولس خلافکے جمع ہوئے اور اُسے عدالت میں گلیو کے منے سا لائے۔
13 اُنہوں نے کہا، یہ” آدمی لوگوں کو ایسے یقے طر سے الله کی عبادت
کرنے پر اُکسا رہا ہے شریعتہماریجو خلافکے “ہے۔

میںجوابپولس14 کچھ کہنے کو تھا کہ گلیو یہودیوںخود مخاطبسے
ہوا، سنیں،” یہودی !مردو اگر آپ کا الزام کوئی ناانصافی یا سنگین جرم
ہوتا آپتو باتکی برداشتقابِل ہوتی۔ آپلیکن15 کا جھگڑا مذہبی تعلیم،
ناموں اور آپ کی یہودی شریعت سے تعلق رکھتا ہے، اِس لئے اُسے خود
حل کریں۔ مَیں اِس معاملے میں فیصلہ کرنے کے لئے تیار نہیں “ہوں۔
یہ16 کہہ کر اُس عدالتاُنہیںنے سے بھگا دیا۔ اِس17 پر ہجوم یہودینے
عبادت خانے کے سوستھنیسراہنما کو پکڑ عدالتکر کے منے سا اُس کی
پٹائی کی۔ لیکن گلیو نے پروا نہ کی۔

انطاکیہ تک واپسی کا سفر
18 اِس کے بعد بھی پولس بہت دن کُرِنتھس میں رہا۔ پھر بھائیوں کو

خیرباد کہہ کر وہ قریب کے شہر یہ کنخر گیا جہاں اُس نے کسی مَنت
پورےکے ہونے پر سراپنے بالکے منڈوا اِسدیئے۔ بعدکے وہ پرسکلہ اور
اکوِلہ کے ساتھ جہاز پر سوار ہو کر ملـِک شام کے لئے روانہ ہوا۔ پہلے19
پولسجہاںپہنچےاِفسسوہ پرسکلہنے اور اکوِلہ بھیوہاںدیا۔چھوڑکو
اُس یہودینے عبادت خانے میں جا کر یہودیوں بحثسے کی۔ اُنہوں20
اُسنے کیدرخواستسے وقتمزیدکہ اُن ساتھکے لیکنگزارے، اُس
نے انکار کیا اور21 اُنہیں باد خیر کہہ کر اگر”کہا، الله مرضیکی ہو تو مَیں
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آپ واپسپاسکے آؤں “گا۔ پھر وہ جہاز پر سوار ہو اِفسسکر سے روانہ
ہوا۔

22 سفر کرتے کرتے وہ قیصریہ پہنچ گیا، جہاں سے وہ یروشلم جا کر
جماعتمقامی سے ملا۔ اِس کے بعد وہ واپسانطاکیہ چلا گیا جہاں23 وہ
کچھ دیر ٹھہرا۔ پھر آگے نکل کر وہ گلتیہ اور فروگیہ کے علاقے میں سے
گزرتے ہوئے وہاں کے تمام ایمان داروں مضبوطکو کرتا گیا۔

اپلّوس اِفسس اور کُرِنتھس میں
24 اِتنے ایکمیں فصیح یہودی جسے مُقّدسکلاِم زبردستکا علم تھا

اِفسس پہنچ گیا تھا۔ اُس کا نام اپلّوس تھا۔ وہ مصر کے شہر یہ اسکندر کا
ہنے ر والا تھا۔ 25 اُسے خداوند کی راہ بارےکے میں تعلیم دی گئی تھی
اور وہ بڑی سرگرمی سے لوگوں کو عیسٰی بارےکے میں سکھاتا رہا۔ اُس
کی یہ تعلیم صحیح تھی اگرچہ وہ صرفتکابھی یحیٰی کا بپتسمہ جانتا تھا۔
اِفسس26 کے یہودی عبادت خانے میں وہ بڑی دلیری سے کلام کرنے
لگا۔ یہ سن کر پرسکلہ اور اکوِلہ نے ایکاُسے طرف لے جا کر اُس کے
منے سا الله کی راہ تفصیلمزیدکو بیانسے کیا۔ اپلّوس27 صوبہ اخیہ جانے
کا خیال رکھتا تھا تو اِفسس کے بھائیوں نے اُس کی حوصلہ افزائی کی۔
اُنہوں نے وہاں شاگردوںکے خطکو لـکھا کہ وہ اُس کا استقبال کریں۔
جب وہ وہاں پہنچا تو اُن کے لئے بڑی مدد کا باعث بنا جو الله کے فضل
ایمانسے لائے تھے، 28 کیونکہ وہ علانیہ مباحثوں زبردستمیں دلائل سے
یہودیوں غالبپر آیا اور مُقّدسکلاِم ثابتسے کیا کہ عیسٰی مسیح ہے۔

19
پولس اِفسس میں
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کُرِنتھساپلّوسجب1 میں ٹھہرا ہوا تھا پولستو کوچکایشیائے کے
اندرونی علاقے میں سے سفر کرتے ساحلیکرتے اِفسسشہر میں آیا۔ وہاں
اُسے کچھ شاگرد ملے جن2 سے اُس نے پوچھا، کیا” آپ کو ایمان لاتے
وقت القدسروح “ملا؟

اُنہوں نے جواب دیا، نہیں،” ہم نے تو روح القدس کا ذکر تک نہیں
“سنا۔

اُس3 نے پوچھا، آپتو” کو کون سا بپتسمہ دیا “گیا؟
اُنہوں جوابنے دیا، یحیٰی” “کا۔
پولس4 نے کہا، یحیٰی” نے بپتسمہ لوگوںجبدیا نے توبہ کی۔ لیکن

اُس اُنہیںخودنے بتایا، بعدمیرے’ آنے والے ایمانپر لاؤ، یعنی عیسٰی “۔‘پر
اُنہوںکرسنیہ5 عیسٰیخداوندنے نامکے پر بپتسمہ پولسجباور6لیا۔

نے اپنے ہاتھ اُن پر رکھے تو اُن پر روح القدس نازل ہوا، اور وہ غیرزبانیں
لنے بو اور نبوّت کرنے لـگے۔ 7 اِن آدمیوں کی کُل ًتعداد تقریبا بارہ تھی۔

پولس8 یہودی عبادت خانے میں گیا اور تین مہینے کے دوران یہودیوں
سے دلیری باتسے کرتا رہا۔ اُن کے ساتھ بحث کر کے اُس نے اُنہیں الله
کی بادشاہی بارےکے میں قائل کرنے کوششکی کی۔ لیکن9 کچھ اَڑ
گئے۔ وہ الله کے تابع نہ ہوئے بلـکہ عوام کے منے سا ہی الله کی راہ کو بُرا
بھلا کہنے لـگے۔ اِس پولسپر نے اُنہیں چھوڑ دیا۔ شاگردوں الـگبھیکو
کر کے وہ اُن کے ترنسساتھ کے لیکچر ہال میں جمع ہوا کرتا تھا جہاں وہ
روزانہ اُنہیں تعلیم دیتا رہا۔ 10 یہ سلسلہ دو جاریتکسال رہا۔ یوں صوبہ
آسیہ کے تمام لوگوں کو خداوند کا کلام سننے کا موقع ملا، خواہ یہودیوہ
تھے یا یونانی۔

راہنما امام سِکوا کے سات بیٹے
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11 الله پولسنے معرفتکی معجزےغیرمعمولی کئے، تکیہاں12 کہ

رومالجب ایپرنیا اُس بدنکے لگانےسے مریضوںبعدکے جاتےرکھےپر
تو اُن کی یاں بیمار جاتی رہتیں اور بدروحیں نکل جاتیں۔ وہاں13 کچھ ایسے
یہودی بھی تھے جو جگہ جگہ جا بدروحیںکر لتے نکا ابتھے۔ بدروحوںوہ
کے بندھن میں پھنسے لوگوں پر خداوند عیسٰی کا نام استعمال کرنے کی
کوشش کر کے کہنے لـگے، مَیں” تجھے اُس عیسٰی کے نام سے نکلنے کا حکم
دیتا پولسمنادیکیجسہوں کرتا “ہے۔ یہودیایک14 راہنما امام بنام
سِکوا ساتکے بیٹے ایسا کرتے تھے۔

ایکلیکن15 کوششیہیجبدفعہ کر تھےرہے تو بدروح جوابنے
دیا، عیسٰی” کو تو مَیں جانتی ہوں پولساور کو بھی، لیکن تم کون “ہو؟

16 پھر وہ میںجسآدمی بدروح تھی اُن پر جھپٹ سبکر غالبپر آ گیا۔
اُس کا اُن پر اِتنا سخت حملہ ہوا کہ وہ ننگے اور زخمی حالت بھاگمیں کر
اُس گھر سے نکل گئے۔ اِس17 واقعے کی اِفسسخبر کے تمام ہنے ر والے
یہودیوں یونانیوںاور پھیلمیں گئی۔ اُن طاریخوفپر ہوا اور عیسٰیخداوند
کے نام کی تعظیم ہوئی۔ 18 جو ایمان لائے تھے اُن میں سے بہتیروں نے آ کر
علانیہ اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ جادوگری19 کرنے والوں کی بڑی تعداد
اپنینے جادومنتر کتابیںکی اکٹھی کر عوامکے کے منے سا جلا پوریدیں۔
کتابوں کیاحسابکا گیا تو اُن کی تھی۔ِسکےہزارپچاسکےچاندیرقمکُل
یوں20 خداوند کا زبردستکلام یقے طر سے بڑھتا اور زور پکڑتا گیا۔

اِفسس میں ہنگامہ
21 واقعاتاِن پولسبعدکے نے مکدُنیہ اور اخیہ میں سے گزر کر یروشلم

جانے کا فیصلہ کیا۔ اُس نے کہا، اِس” کے بعد لازم ہے کہ مَیں روم
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بھی “جاؤں۔ اُس22 نے اپنے دو مددگاروں تیمُتھیُس اراستساور کو آگے
مکدُنیہ بھیج دیا جبکہ وہ خود مزید کچھ دیر کے لئے صوبہ آسیہ میں ٹھہرا
رہا۔

23ً تقریبا اُس وقت الله کی راہ ایک شدید ہنگامے کا باعث ہو گئی۔
یہ24 یوں اِفسسہوا، چاندیایکمیں کی اشیا بنانے والا رہتا جستھا کا
نام دیمیتریُس تھا۔ وہ چاندی ارتمسسے دیوی کے مندر بنواتا تھا، اور اُس
کے کام دستسے کاروں کا خوبکاروبار چلتا تھا۔ اب25 اُس نے اِس
کام سے تعلق رکھنے والے دیگر دست کاروں کو جمع کر کے اُن سے حضرات،”کہا، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری دولت اِس کاروبار پر منحصر
ہے۔ آپ26 نے یہ بھی دیکھ اور سن لیا ہے کہ اِس آدمی پولس نے نہ
اِفسسصرف ًبلـکہ پورےتقریبا صوبہ آسیہ میں بہت سے لوگوں کو بھٹکا
کر قائل کر لیا ہے کہ ہاتھوں کے بنے دیوتا حقیقت میں دیوتا نہیں ہوتے۔
صرفنہ27 یہ خطرہ ہے ہمارےکہ کاروبار کی بدنامی ہو بلـکہ یہ بھی کہ
عظیم ارتمسدیوی کے مندر کا اثر و رسوخ جاتا رہے گا، ارتمسکہ خود
کیجس پوجا صوبہ آسیہ اور پوری دنیا میں کی جاتی عظمتاپنیہے کھو
“بیٹھے۔

سنیہ28 میںطیشوہکر آ کر اِفِسیوں”لـگے،چلّانےچیخنے ارتمسکی
دیوی عظیم “!ہے پورے29 شہر میں ہل چل مچ گئی۔ لوگوں پولسنے
کے مکدُنی ہم سفر گیُس اور ارسترخس کو پکڑ لیا اور مل کر تماشاگاہ
میں دوڑے آئے۔ 30 یہ دیکھ کر پولس بھی عوام کے اِس اجلاس میں
جانا چاہتا تھا، لیکن شاگردوں نے روکاُسے لیا۔ اِسی31 طرح اُس کے
کچھ دوستوں نے بھی جو صوبہ آسیہ کے افسر تھے اُسے خبر بھیج کر منت
کی کہ وہ نہ جائے۔ اجلاس32 میں بڑی افرا تفری تھی۔ کچھ یہ چیخ
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رہے تھے، کچھ وہ۔ یادہ ز لوگتر جمع ہونے کی وجہ جانتے بھی نہ تھے۔
یہودیوں33 نے سکندر کو آگے کر دیا۔ ساتھ ساتھ ہجوم لوگکچھکے اُسے
ہدایات دیتے رہے۔ اُس ہاتھنے خاموشسے ہو جانے کا اشارہ کیا تاکہ
وہ اجلاس کے منے سا اپنا دفاع کرے۔ لیکن34 جب اُنہوں نے جان لیا
کہ وہ یہودی ہے تو ًوہ تقریبا دو تکگھنٹوں چلّا کر نعرہ لگاتے اِفسس”رہے، ارتمسکی دیوی عظیم “!ہے

35 آخرکار بلدیہ کا چیف سیکرٹری اُنہیں خاموش کرانے میں کامیاب
ہوا۔ پھر اُس نے کہا، اِفسس” کے حضرات، کس کو معلوم نہیں کہ
اِفسس دیویارتمسعظیم مندرکے محافظکا پوری!ہے دنیا جانتی کہہے
ہم اُس کے اُس مجسمے کے نگران ہیں جو آسمان سے گر ہمارےکر پاس
پہنچ گیا۔ 36 یہ حقیقت تو ناقابِل انکار ہے۔ چنانچہ لازم ہے چپآپکہ
چاپ رہیں اور جلدبازی نہ کریں۔ آپ37 یہ آدمی یہاں لائے ہیں حالانکہ
نہ تو وہ مندروں کو لُوٹنے والے ہیں، نہ اُنہوں دیوینے کی بےحرمتی کی
ہے۔ 38 اگر دیمیتریُس اور اُس کے ساتھ والے دست کاروں کا کسی پر
الزام ہے تو اِس کے لئے یاں کچہر اور گورنر ہوتے ہیں۔ وہاں جا کر وہ
دوسرےایک سے مقدمہ لڑیں۔ 39 اگر آپ مزید کوئی معاملہ پیش کرنا
ہتے چا ہیں تو اُسے حل کرنے کے لئے مجلسقانونی ہوتی ہے۔ اب40 ہم
اِس خطرے میں ہیں کہ آج کے واقعات کے باعث ہم پر فساد کا الزام
لگایا جائے گا۔ کیونکہ جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم اِس قسم کے
اوربےترتیب اجتماعناجائز نہیںپیشجوازکوئیکا یہ41“گے۔سکیںکر
کہہ کر اُس اجلاسنے برخاستکو کر دیا۔
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20
مکدُنیہ اور اخیہ میں

جب1 شہر میں افرا تفری ختم ہوئی تو پولس نے شاگردوں کو بُلا کر
اُن کی حوصلہ افزائی کی۔ پھر وہ اُنہیں باد خیر کہہ کر مکدُنیہ کے لئے روانہ
ہوا۔ وہاں2 پہنچ کر اُس نے جگہ بہ جگہ جا کر بہت سی باتوں سے ایمان
داروں کی حوصلہ افزائی کی۔ یوں چلتے چلتے وہ یونان پہنچ گیا جہاں3 وہ تین
تکماہ ٹھہرا۔ وہ ملـِک شام کے لئے جہاز پر سوار ہونے والا تھا کہ پتا
چلا یہودیوںکہ اُسنے اِسہے۔کیسازشخلافکے پر اُس مکدُنیہنے
سے ہو واپسکر جانے کا فیصلہ کیا۔ اُس4 ہمکئیکے :تھےسفر یہ بیر سے
پُرس کا بیٹا سوپترس، تھسلُنیکے ارسترخسسے اور سکندس، دربے سے
تیمُتھیُسگیُس، اور صوبہ آسیہ ُتخِکُسسے اور ترفمس۔ یہ5 آدمی آگے نکل
تروآسکر چلے گئے اُنہوںجہاں نے ہمارا انتظار کیا۔ بےخمیری6 روٹی کی
عید کے بعد ہم فلپی قریبکے جہاز پر سوار ہوئے اور پانچ دن کے بعد اُن
تروآسپاسکے پہنچ گئے۔ وہاں ساتہم دن رہے۔

تروآس میں پولس کی الوداعی میٹنگ
7 اتوار کو ہم عشائے ربانی منانے کے لئے جمع پولسہوئے۔ لوگوں

باتسے کرنے لگا اور چونکہ وہ اگلے دن روانہ ہونے والا تھا اِس لئے وہ
تکراتآدھی بولتا رہا۔ 8 اوپر منزلکی میںکمرےجسمیں ہم تھےجمع
بہتوہاں سے چراغ جل رہے تھے۔ ایک9 جوان کھڑکی کی دہلیز پر بیٹھا
تھا۔ اُس کا یوتخسنام تھا۔ پولسجوںجوں باتیںکی لمبی ہوتی تھیںرہیجا
اُس پر نیند غالب آتی جا رہی تھی۔ آخرکار وہ گہری نیند میں تیسری منزل
زمینسے پر گر لوگوںجبگیا۔ نیچےنے پہنچ کر اُسے زمین پر سے اُٹھایا تو وہ
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جاں بحق ہو چکا تھا۔ پولسلیکن10 اُتر کر اُس جھکپر گیا اور اُسے اپنے
بازوؤں میں لے لیا۔ اُس نے کہا، مت” گھبرائیں، وہ زندہ “ہے۔ 11 پھر
واپسوہ اوپر آ گیا، عشائے ربانی منائی اور کھانا کھایا۔ اُس نے اپنی باتیں
پَو تکپھٹنے جاری رکھیں، پھر روانہ ہوا۔ 12 اور اُنہوں نے جوان کو زندہ
حالت میں وہاں سے لے بہتکر تسلی پائی۔

تروآس سے میلیتس تک
ہم13 آگے نکل سکر اّسُ کے لئے جہاز پر سوار ہوئے۔ پولسخود نے

انتظام کروایا تھا کہ وہ پیدل جا کر س اّسُ میں ہمارے جہاز پر آئے گا۔
وہاں14 وہ ہم سے ملا اور ہم اُسے جہاز پر لا کر متلینے پہنچے۔ اگلے15
دن ہم خیُس کے جزیرے سے گزرے۔ اُس سے اگلے دن ہم سامس
جزیرےکے قریبکے آئے۔ اِس کے بعد کے دن میلیتسہم پہنچ گئے۔
پولس16 پہلے فیصلہسے کر چکا تھا اِفسسمَیںکہ میں نہیں ٹھہروں گا بلـکہ
آگے نکلوں گا، کیونکہ جلدیوہ میں تھا۔ وہ ممکنتکجہاں پنتکُستتھا
کی عید پہلےسے پہلے یروشلم پہنچنا چاہتا تھا۔

اِفسس کے بزرگوں کے لئے پولس کی الوداعی تقریر
میلیتس17 سے پولس نے اِفسس کی جماعت کے بزرگوں کو بُلا لیا۔

جب18 وہ پہنچے تو اُس نے اُن سے کہا، آپ” جانتے ہیں کہ مَیں صوبہ
آسیہ میں پہلا قدم اُٹھانے سے لے کر پورا وقت آپ کے کسساتھ طرح
رہا۔ مَیں19 انکساریبڑینے خداوندسے بہتمجھےہے۔کیخدمتکی
آنسو بہانے پڑے اور یہودیوں کی سازشوں سے مجھ پر بہت آزمائشیں آئیں۔
مَیں20 آپنے فائدےکے کی کوئی بھی بات آپ سے چھپائے نہ رکھی
بلـکہ آپ کو علانیہ اور گھر گھر جا کر تعلیم دیتا رہا۔ مَیں21 نے یہودیوں
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کو یونانیوں سمیت گواہی دی کہ اُنہیں توبہ کر کے الله کی طرف رجوع
کرنے اور ہمارے خداوند عیسٰی پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ 22 اور
اب مَیں القدسروح سے بندھا ہوا یروشلم جا رہا ہوں۔ مَیں نہیں جانتا کہ
میرے ساتھ کیا کچھ ہو گا، لیکن23 اِتنا مجھے معلوم ہے کہ روح القدس
مجھے شہر بہ شہر باتاِس سے آگاہ کر رہا ہے مجھےکہ قید اور مصیبتوں کا
سامنا پڑےکرنا گا۔ 24 خیر، مَیں اپنی زندگی کو کسی طرح بھی اہم نہیں
سمجھتا۔ اہم بات صرف یہ ہے کہ مَیں اپنا وہ مشن اور ذمہ داری پوری
کروں جو خداوند عیسٰی میرےنے سپرد کی ہے۔ اور وہ داریذمہ یہ ہے
کہ مَیں لوگوں کو دےگواہی کر خبریخوشیہ سناؤں کہ الله نے اپنے
فضل سے اُن کے لئے کیا کچھ کیا ہے۔

مَیںاباور25 ہوںجانتا مَیںجنہیںسبآپکہ اللهنے کی بادشاہی کا
پیغام سنا دیا مجھےہے اِس بعدکے نہیںکبھی دیکھیں گے۔ اِس26 لئے مَیں
آج آپہی کو بتاتا ہوں کہ آپاگر میں سے کوئی ہلاکبھی ہو جائے تو
مَیں بےقصور ہوں، 27 کیونکہ آپمَیں کو الله کی پوری مرضی بتانے سے
نہ جھجکا۔ چنانچہ28 خبردار رہ کر اپنا اور پورےاُس گلے خیالکا رکھنا
جس پر روح القدس نے آپ کو مقرر کیا ہے۔ نگرانوں اور چرواہوں کی
حیثیت سے الله کی جماعت کی خدمت کریں، اُس جماعت کی جسے اُس
نے اپنے ہی فرزند کے خون سے حاصل کیا ہے۔ مجھے29 معلوم ہے کہ
میرے جانے کے بعد وحشی بھیڑیئے آپ گھسمیں آئیں گے جو گلے کو
نہیں چھوڑیں گے۔ آپ30 کے درمیان سے بھی آدمی اُٹھ کر سچائی کو توڑ
مروڑ کر بیان یں کر گے تاکہ شاگردوں کو اپنے پیچھے لگا لیں۔ 31 اِس لئے
جاگتے !رہیں باتیہ ذہن میں رکھیں کہ مَیں تین سال دورانکے راتدن
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ایکہر کو سمجھانے سے باز نہ میرےآیا۔ آنسوؤں کو یاد رکھیں جو مَیں
آپنے کے لئے بہائے ہیں۔

32 اور اب مَیں آپ کو الله اور اُس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا
ہوں۔ یہی آپکلام کی تعمیر کر آپکے کو میراثوہ مہیا کرنے قابلکے
ہے جو الله مُقّدستمام کئے گئے لوگوں کو دیتا ہے۔ مَیں33 کسینے کے
بھی سونے، چاندی یا کپڑوں کا لالچ نہ کیا۔ آپ34 خود جانتے ہیں کہ
مَیں نے اپنے اِن ہاتھوں سے کام کر کے نہ صرف اپنی بلـکہ اپنے ساتھیوں
یاتکی ضرور بھی پوری کیں۔ 35 اپنے ہر کام میں آپمَیں کو دکھاتا رہا
کہ لازم ہے کہ ہم اِس قسم کی محنت کر کے کمزوروں کی مدد کریں۔
ہمارےکیونکہ منے سا خداوند عیسٰی کے یہ الفاظ ہونے چاہئیں کہ دینا
لینے مبارکسے “ہے۔

36 سبیہ کچھ کہہ پولسکر نے ٹیکگھٹنے کر سباُن کے ساتھ دعا
کی۔ خوبسب37 روئے اور اُس گلےکو لگا لگا کر بوسے دیئے۔ اُنہیں38
خاص پولسکر کی اِس بات تکلیفسے ہوئی کہ آپ’ اِس کے بعد مجھے
کبھی نہیں دیکھیں ‘گے۔ پھر وہ اُس کے ساتھ تکجہاز گئے۔

21
پولس یروشلم جاتا ہے

مشکل1 اِفسسسے کے بزرگوں الـگسے ہو کر ہم روانہ ہوئے اور
سیدھے پہنچکوسجزیرۂ گئے۔ اگلے دن رُدسہم آئے اور وہاں سے پترہ
پہنچے۔ 2 پترہ میں فینیکے کے لئے جہاز مل گیا تو ہم اُس پر سوار ہو کر
روانہ ہوئے۔ قبرصجب3 دُور سے نظر آیا تو ہم اُس جنوبکے میں سے
گزر کر شام کے شہر صور پہنچ گئے جہاں جہاز کو اپنا سامان اُتارنا تھا۔
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4 جہاز سے اُتر کر ہم نے مقامی شاگردوں تلاشکو کیا اور سات دن اُن
کے ساتھ ٹھہرے۔ اُن ایمان داروں نے القدسروح کی ہدایت پولسسے
کو سمجھانے کیکوششکی کہ وہ یروشلم نہ جائے۔ ایکہمجب5 ہفتے
کے بعد جہاز پر واپس چلے گئے تو پوری جماعت بال بچوں سمیت ہمارے
ساتھ شہر نکلسے تکساحلکر آئی۔ وہیں ہم نے ٹیکگھٹنے کر دعا کی
6 اور ایک دوسرے کو الوداع کہا۔ پھر ہم دوبارہ جہاز پر سوار ہوئے
جبکہ وہ اپنے گھروں لوٹکو گئے۔

اپناسےصور7 رکھجاریسفر پتُلَمَیِسہمکر مقامینےہمجہاںپہنچے
ایمان داروں کو سلام کیا ایکاور دن اُن کے ساتھ گزارا۔ اگلے8 دن ہم
روانہ ہو کر قیصریہ پہنچ گئے۔ وہاں ہم فلپّس کے گھر ٹھہرے۔ یہ وہی
فلپّس تھا جو الله کی خوش خبری کا مناد تھا اور جسے ابتدائی دنوں میں
یروشلم میں کھانا تقسیم کرنے کے لئے چھ اَور آدمیوں کے ساتھ مقرر کیا
گیا تھا۔ اُس9 کی غیرشادیچار شدہ بیٹیاں تھیں جو نبوّت نعمتکی رکھتی
تھیں۔ گزردنکئی10 گئے تو یہودیہ ایکسے نبی جسآیا تھا۔اگبسنامکا
جب11 وہ ہم سے ملنے آیا تو اُس پولسنے کی پیٹی لے کر اپنے پاؤں اور
ہاتھوں باندھکو لیا اور القدسروح”کہا، فرماتا کہہے یروشلم یہودیمیں
اِس پیٹی مالـککے کو یوں باندھ کر غیریہودیوں کے حوالے کریں “گے۔

12 یہ سن کر ہم نے مقامی ایمان داروں پولسسمیت کو سمجھانے کی
کوششخوب کی کہ وہ یروشلم نہ جائے۔ لیکن13 اُس جوابنے دیا،
کیوںآپ” روتے اور میرا دل توڑتے ہیں؟ دیکھیں، مَیں خداوند عیسٰی کے
نام کی خاطر یروشلم میں صرفنہ باندھے جانے بلـکہ اُس کے لئے اپنی جان
تک دینے کو تیار “ہوں۔
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ہم14 اُسے قائل نہ کر اِسسکے، لئے ہم یہ کہتے خاموشہوئے ہو گئے

کہ خداوند” پوریمرضیکی “ہو۔
اِس15 کے بعد ہم یاں تیار کر کے یروشلم چلے گئے۔ 16 قیصریہ کے کچھ

مناسونہمیںاورچلےساتھہمارےبھیشاگرد گھرکے پہنچا ہمیںجہاںدیا
ٹھہرنا تھا۔ قبرصمناسون کا تھا اور جماعت کے ابتدائی دنوں میں ایمان تھا۔لایا

پولس یعقوب سے ملتا ہے
جب17 ہم یروشلم پہنچے تو مقامی بھائیوں نے گرم جوشی سے ہمارا

یعقوبساتھہمارےپولسدناگلے18کیا۔استقبال گیا۔ملنےسے تمام مقامی
بزرگ بھی حاضر ہوئے۔ اُنہیں19 سلام کر پولسکے تفصیلنے سے بیان
کیا کہ الله نے اُس خدمتکی معرفتکی غیریہودیوں میں کیا کِیا تھا۔ 20 یہ
سن اُنہوںکر اللهنے تمجیدکی کی۔ اُنہوںپھر آپبھائی،”کہا،نے معلومکو
ہے یہودیہزاروںکہ ایمان لائے ہیں۔ بڑیسباور سرگرمی شریعتسے
پر عمل کرتے ہیں۔ اُنہیں21 آپ بارےکے میں خبر دی گئی ہے آپکہ
غیریہودیوں درمیانکے ہنے ر والے یہودیوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ وہ موسٰی
شریعتکی کو چھوڑ کر نہ اپنے بچوں کا کروائیںختنہ اور رسمہمارےنہ و
رواج مطابقکے زندگی گزاریں۔ ہماب22 کیا کریں؟ وہ تو سنیںضرور گے
یہاںآپکہ آ ہیں۔گئے اِس23 لئے ہم ہتے ہیںچا ہمارے:کریںیہآپکہ
پاس چار جنہوںہیںمرد مانمَنتنے کر اُسے پورا کر لیا ہے۔ اُنہیںاب24
ساتھ لے کر اُن کی طہارت کی رسومات میں شریک ہو جائیں۔ اُن کے
اخراجات برداشتآپبھی یں کر تاکہ وہ اپنے سروں کو منڈوا سکیں۔ پھر
سب جان لیں گے کہ جو آپکچھ بارےکے میں کہا جاتا ہے جھوٹوہ
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ہے اور کہ آپ بھی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاں25
غیریہودیتک ایمان داروں باتکی اُنہیںہمہے اپنا خطفیصلہ یعےکے ذر
ہیںچکےبھیج وہکہ یںپرہیزسےچیزوںاِن :کر بُتوں پیشکو کیا گیا کھانا،
خون، ایسے جانوروں کا گوشت جنہیں گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو اور
“زناکاری۔

اگلےچنانچہ26 پولسدن اُن آدمیوں ساتھکو لے کر اُن کیطہارتکی
شریکمیںرسومات ہوا۔ پھر المُقّدسبیتوہ میں اُس دن اعلانکا کرنے
گیا طہارتجب کے پورےدن ہو جائیں گے اور اُن سب کے لئے قربانی
پیش کی جائے گی۔

بیت المُقّدس میں پولس کی گرفتاری
اِس27 رسم کے لئے ساتمقررہ دن ختم ہونے کو تھے کہ صوبہ آسیہ

کے کچھ یہودیوں پولسنے المُقّدسبیتکو میں دیکھا۔ اُنہوں پورےنے
ہجوم میں ہل چل مچا کر اُسے پکڑ لیا 28 اور چیخنے لـگے، اسرائیل” کے
حضرات، ہماری مدد !کریں یہ وہی آدمی ہے جو ہر جگہ تمام لوگوں
ہماریکو قوم، شریعتہماری اور اِس مقام خلافکے تعلیم دیتا ہے۔ نہ
صرف یہ بلـکہ اِس المُقّدسبیتنے میں غیریہودیوں کو لا کر مُقّدساِس
جگہ کی بےحرمتی بھی کی “ہے۔ 29 آخرییہ) بات اُنہوں نے اِس لئے
کی کیونکہ اُنہوں نے شہر اِفسسمیں کے ترفمسغیریہودی پولسکو کے
ساتھ دیکھا اور خیال کیا تھا کہ وہ المُقّدسبیتاُسے میں لایا (ہے۔

پورے30 شہر میں ہنگامہ برپا ہوا لوگاور چاروں طرف سے دوڑ کر
پولسآئے۔ کو پکڑ کر اُنہوں نے اُسے بیت المُقّدس سے باہر گھسیٹ لیا۔
ہیجوں نکلوہ المُقّدسبیتگئے دروازوںکےصحنکے بندکو کر دیا گیا۔
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31 وہ اُسے مار لنے ڈا کوششکی کر تھےرہے کہ رومی پلٹن کے کمانڈر کو
ملخبر پورے”گئی، یروشلم چلہلمیں مچ “ہے۔گئی یہ32 سنتے اُسہی
نے اپنے فوجیوں اور افسروں کو اکٹھا کیا اور دوڑ کر اُن ساتھکے ہجوم کے
پاس اُتر ہجومجبگیا۔ کمانڈرنے اور اُس فوجیوںکے کو دیکھا تو پولسوہ
کی پٹائی کرنے رُکسے گیا۔ 33 کمانڈر نزدیکنے آ کر اُسے گرفتار کیا اور
زنجـیروںدو سے ھنے باند کا دیا۔حکم پھر اُس نے یہ”پوچھا، کون اِسہے؟
نے کیا کِیا “ہے؟ ہجوم34 میں بعضسے کچھ چلّائے بعضاور کچھ۔ کمانڈر
کوئی باتیقینی معلوم نہ کر سکا، کیونکہ تفریافرا اور شور بہتشرابہ تھا۔
اِس لئے اُس نے حکم دیا پولسکہ قلعےکو میں لے جائے۔جایا قلعےوہ35
پہنچتکسیڑھیکی تو لیکنگئے، پھر ہجوم اِتنا بےقابو ہو گیا فوجیوںکہ کو
اُسے اپنے کندھوں پر اُٹھا کر چلنا پڑا۔ لوگ36 اُن کے پیچھے پیچھے چلتے اور
چیختے چلّاتے رہے، اُسے” مار !ڈالو اُسے مار “!ڈالو

پولس اپنا دفاع کرتا ہے
پولسوہ37 قلعےکو میں لے جا تھےرہے اُسکہ کمانڈرنے آپکیا”پوچھا،سے باتایکسے کرنے اجازتکی “ہے؟
کمانڈر بولیونانیآپاچھا،”کہا،نے لیتے ہیں؟ تو38 مصریوہیآپکیا

نہیں ہیں جو کچھ دیر پہلے حکومت کے خلاف اُٹھ کر چار ہزار دہشت
گردوں کو یگستان ر میں لایا “تھا؟

پولس39 یہودیمَیں”دیا،جوابنے اور کلـِکیہ مرکزیکے ترسسشہر
شہریکا ہوں۔ مہربانی کر مجھےکے لوگوں باتسے کرنے “دیں۔

40 کمانڈر مان گیا پولساور نے سیڑھی کھڑےپر ہو کر ہاتھ سے اشارہ
خاموشسبجبکیا۔ ہو گئے پولستو اَرامی زبان میں اُن مخاطبسے ہوا،
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22
بھائیو”1 اور باتمیریبزرگو، سنیں مَیںکہ اپنے دفاع میں کچھ “بتاؤں۔

اُنہوںجب2 نے سنا کہ وہ اَرامی زبان میں بول رہا ہے تو وہ خاموشمزید
ہو پولسگئے۔ نے باتاپنی جاری رکھی۔

مَیں”3 یہودی ہوں اور کلـِکیہ کے ترسسشہر میں پیدا ہوا۔ لیکن مَیں
اِسینے شہر یروشلم پرورشمیں پائی اور جملی ایل کے زیرِ نگرانی تعلیم حاصل
کی۔ اُنہوں نے مجھے تفصیل اور احتیاط باپہمارےسے دادا شریعتکی
وقتاُسسکھائی۔ مَیں آپبھی طرحکی الله کے لئے سرگرم تھا۔ اِس4 لئے
مَیں نے اِس نئی راہ کے پیروکاروں کا پیچھا کیا اور مردوں اور خواتیں کو
گرفتار کر میںجیلکے ڈلوا دیا تکیہاں کہ مروا بھی دیا۔ 5 اماِم اعظم اور
یہودی عدالِت عالیہ کے ممبران اِس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اُن ہی
سے مجھے دمشق میں ہنے ر والے یہودی بھائیوں کے لئے سفارشی خط مل
گئے تاکہ مَیں وہاں بھی جا کر اِس نئے فرقے کے لوگوں کو گرفتار کر کے
سزا دینے کے لئے یروشلم لاؤں۔

پولس کی تبدیلی کا بیان
مَیں6 اِس مقصد کے لئے دمشق قریبکے پہنچ گیا تھا اچانککہ آسمان

کی طرف سے ایک تیز روشنی میرے گرد چمکی۔ 7 مَیں زمین پر گر پڑا تو
ایک آواز سنائی دی، ساؤل،’ ساؤل، تُو مجھے کیوں ستاتا ‘ہے؟ مَیں8 نے
پوچھا، آپخداوند،’ کون ‘ہیں؟ آواز جوابنے دیا، مَیں’ عیسٰی ناصری
جسےہوں تُو روشنینےسفروںہممیرے9‘ہے۔ستاتا توکو لیکندیکھا،
مجھ مخاطبسے ہونے والے کی آواز نہ سنی۔ مَیں10 نے پوچھا، خداوند،’
مَیں کیا ‘کروں؟ خداوند جوابنے دیا، اُٹھ’ دمشقکر میں وہاںجا۔ تجھے
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وہ سارا کام بتایا جائے گا جو تیرےالله ذمے لگانے کا ارادہ رکھتا ‘ہے۔
11 روشنی کی تیزی نے مجھے اندھا کر دیا تھا، اِس لئے میرے ساتھی میرا
ہاتھ پکڑ کر مجھے دمشق لے گئے۔

ایکوہاں12 آدمی رہتا جستھا کا نام حننیاہ تھا۔ وہ شریعت کا کٹر
پیروکار تھا اور وہاں کے ہنے ر والے یہودیوں میں نیک نام۔ 13 وہ آیا اور
کھڑےپاسمیرے ہو کر کہا، ساؤل’ بھائی، دوبارہ بینا ہو اُسی‘!جائیں
لمحے مَیں اُسے دیکھ سکا۔ 14 پھر اُس نے کہا، باپہمارے’ دادا کے خدا
نے آپ کو اِس مقصد کے لئے چن لیا ہے کہ آپ اُس کی مرضی جان
کر اُس راستکے خادم کو دیکھیں اور اُس کے اپنے منہ سے اُس کی آواز
سنیں۔ 15 جو کچھ آپ نے دیکھ اور سن لیا ہے اُس کی گواہی آپ تمام
لوگوں کو دیں گے۔ 16 آپچنانچہ کیوں دیر کر رہے ہیں؟ اُٹھیں اور اُس
کے نام میں بپتسمہ لیں آپتاکہ کے گناہ دُھل ‘جائیں۔

پولس کی غیریہودیوں میں خدمت کا بُلاوا
مَیںجب17 واپسیروشلم آیا تو ایکمَیں المُقّدسبیتدن میں گیا۔ وہاں

دعا کرتے کرتے مَیں وجد کی حالت میں آ گیا 18 اور خداوند کو دیکھا۔
اُس نے فرمایا، جلدی’ !کر یروشلم ًکو فورا میرےلوگکیونکہدےچھوڑ
بارے تیریمیں گواہی قبولکو نہیں کریں ‘گے۔ مَیں19 اعتراضنے خداوند،اے’کیا، وہ تو ہیںجانتے مَیںکہ نے جگہ بہ عبادتجگہ میںخانے
جا کر تجھ پر ایمان والوںرکھنے کو گرفتار کیا اور اُن کی پٹائی کروائی۔ اور20
تیرےجببھیوقتاُس ستفنسشہید قتلکو کیا جا رہا تھا ساتھمَیں کھڑا
تھا۔ مَیں راضی تھا اور اُن لوگوں کے کپڑوں کی نگرانی کر رہا تھا جو اُسے
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سنگسار کر رہے ‘تھے۔ لیکن21 خداوند نے کہا، جا،’ کیونکہ مَیں تجھے
دُوردراز علاقوں میں غیریہودیوں پاسکے بھیج دوں “۔‘گا

پولسہجومتکیہاں22 باتیںکی سنتا ابلیکنرہا۔ وہ چلّا اِسے”اُٹھے،
ہٹا !دو اِسے جان سے مار !دو یہ زندہ ہنے ر کے لائق “!نہیں 23 وہ چیخیں
مار مار کر اپنی چادریں اُتارنے اور ہَوا میں گرد اُڑانے لـگے۔ 24 اِس پر
کمانڈر نے حکم دیا کہ پولس کو قلعے میں لے جایا جائے اور کوڑے
لگا کر اُس کی پوچھ گچھ کی جائے۔ کیونکہ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ
کسلوگ وجہ پولسسے خلافکے یوں چیخیں مار رہے ہیں۔ جب25
وہ اُسے کوڑے لگانے کے لئے لے کر جا رہے تھے تو پولس نے ساتھ
کھڑے *افسر سے کہا، کیا” آپ کے لئے جائز ہے ایککہ رومی شہری
کوڑےکے لـگوائیں اور وہ عدالتبھی پیشمیں کئے “بغیر؟

افسر26 یہجبنے سنا تو کمانڈر پاسکے جا کر اُسے اطلاع دی، آپ”
کیا کرنے کو ہیں؟ یہ آدمی تو شہریرومی “!ہے

پولسکمانڈر27 پاسکے آیا اور پوچھا، صحیحمجھے” بتائیں، آپکیا رومی
شہری “ہیں؟

پولس جوابنے دیا، جی” “ہاں۔
28 کمانڈر نے کہا، مَیں” تو بڑی دےرقم شہریکر بنا “ہوں۔
پولس جوابنے دیا، لیکن” مَیں تو پیدائشی شہری “ہوں۔
29 یہ سنتے ہی وہ فوجی جو اُس کی پوچھ گچھ کرنے کو تھے پیچھے ہٹ

گئے۔ کمانڈر خود گھبرا گیا کہ مَیں ایکنے رومی شہری کو زنجـیروں میں
جکڑ رکھا ہے۔

پولس یہودی عدالِت عالیہ کے منے سا
* 22:25 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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اگلے30 دن صافکمانڈر معلوم کرنا چاہتا تھا پولسیہودیکہ پر کیوں

الزام لگا رہے ہیں۔ اِس لئے اُس نے راہنما اماموں اور یہودی عدالِت عالیہ
کے تمام ممبران اجلاسکا منعقد کرنے کا حکم دیا۔ پولسپھر کو آزاد کر
قلعےکے سے نیچے لایا اور اُن کے منے سا کھڑا کیا۔

23
پولس1 نے غور سے عدالِت عالیہ کے ممبران کی طرف دیکھ کر بھائیو،”کہا، تکآج مَیں صافنے ضمیر ساتھکے الله کے منے سا گزاریزندگی

“ہے۔ اِس2 پر اماِم اعظم حننیاہ پولسنے کھڑےقریبکے لوگوں سے
کہا کہ وہ اُس کے منہ پر تھپڑ ماریں۔ پولس3 نے اُس سے کہا، *!مکار”
الله تم مارےہیکو گا، کیونکہ یہاںتم شریعتبیٹھے مطابقکے میرا فیصلہ
کرنا ہتے چا ہو مجھےجبکہ مارنے کا دےحکم کر شریعتخود خلافکی
ورزی کر رہے “!ہو

پولس4 کھڑےقریبکے آدمیوں نے کہا، تم” الله کے اماِم اعظم کو
بُرا کہنے جرأتکی کیونکر کرتے “ہو؟

پولس5 بھائیو،”دیا،جوابنے مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اماِم اعظم ہیں،
ورنہ ایسے الفاظ استعمال نہ کرتا۔ کیونکہ مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے کہ
اپنی قوم حاکموںکے کو بُرا متبھلا “کہنا۔

پولس6 کو علم تھا کہ عدالِت عالیہ کے لوگکچھ ہیںصدوقی جبکہ دیگر
فریسی ہیں۔ اِس لئے وہ اجلاس میں پکار اُٹھا، بھائیو،” مَیں فریسی بلـکہ
فریسی کا بیٹا بھی ہوں۔ مجھے اِس لئے عدالت پیشمیں کیا گیا ہے کہ مَیں
مُردوں میں سے جی اُٹھنے کی اُمید رکھتا “ہوں۔
* 23:3 :مکار لفظی سفیدی:ترجمہ کی ہوئی دیوار۔
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باتاِس7 فریسیسے اور دوسرےایکصدوقی سے لـگےجھگڑنے اور

اجلاس کے افراد دو گروہوں میں بٹ گئے۔ 8 وجہ یہ تھی کہ صدوقی نہیں
مانتے کہ ہم جی اُٹھیں گے۔ وہ فرشتوں اور روحوں کا بھی انکار کرتے
ہیں۔ اِس کے مقابلے میں فریسی یہ سب کچھ مانتے ہیں۔ 9 ہوتے ہوتے
بڑا شور مچ گیا۔ فریسی فرقے کے کچھ عالِم کھڑے ہو کر جوش سے بحث
کرنے ہمیں”لـگے، اِس آدمی میں غلطیکوئی نظر نہیں آتی، روحکوئیشاید
یا فرشتہ اِس سے ہم کلام ہوا “ہو۔

جھگڑے10 نے اِتنا زور پکڑا کہ کمانڈر ڈر گیا، کیونکہ خطرہ تھا کہ وہ
پولس ٹکڑےکے کر ڈالیں۔ اِس لئے اُس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ
وہ اُتریں اور پولس کو یہودیوں کے بیچ میں سے چھین کر قلعے میں واپس
لائیں۔

راتاُسی11 پولسخداوند پاسکے آ کھڑا ہوا اور حوصلہ”کہا، رکھ،
طرحجسکیونکہ تُو نے یروشلم دیگواہیمیںبارےمیرےمیں لازمہے
ہے اِسیکہ طرح روم شہر میں بھی گواہی “دے۔

پولس کے خلاف سازش
اگلے12 دن کچھ یہودیوں سازشنے کر قَسمکے کھائی، ہم” نہ تو کچھ

کھائیں گے، نہ پئیں گے پولستکجب کو قتل نہ کر “لیں۔ چالیس13
سے یادہ ز مردوں نے اِس سازش میں حصہ لیا۔ 14 وہ راہنما اماموں اور
بزرگوں پاسکے گئے اور کہا، ہم” نے پکی قَسم کھائی ہے کہ کچھ نہیں
کھائیں پولستکجبگے کو قتل نہ کر لیں۔ اب15 ذرا یہودی عدالِت
عالیہ کے ساتھ مل کر کمانڈر گزارشسے کریں کہ وہ اُسے آپدوبارہ کے
پاس لائیں۔ بہانہ پیشیہ کریں آپکہ مزید تفصیل اُسسے معاملےکے کا



اعمال 23:16 lxxxv اعمال 23:22

جائزہ لینا ہتے چا ہیں۔ جب اُسے لایا جائے گا تو ہم اُس کے یہاں پہنچنے
سے پہلے پہلے اُسے مار لنے ڈا کے لئے تیار ہوں “گے۔

پولسلیکن16 بھانجےکے کو باتاِس کا پتا چل گیا۔ اُس قلعےنے میں
جا پولسکر کو اطلاع دی۔ 17 اِس پر پولس نے رومی †افسروں میں سے
ایک کو بُلا کر کہا، اِس” جوان کو کمانڈر پاسکے لے جائیں۔ اِس کے
پاس اُن کے لئے خبر “ہے۔ افسر18 بھانجے کو کمانڈر پاسکے لے گیا اور
کہا، قیدی” پولس نے مجھے بُلا کر مجھ گزارشسے کی کہ اِس نوجوان
آپکو پاسکے لے آؤں۔ اُس آپپاسکے کے لئے خبر “ہے۔

19 کمانڈر نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر دوسروں الـگسے ہو گیا۔ پھر اُس نے
پوچھا، کیا” خبر ہے آپجو مجھے بتانا ہتے چا “ہیں؟

20 اُس جوابنے دیا، یہودی” آپ درخواستسے کرنے پر متفق ہو
ہیںگئے پولسکلآپکہ کو یہودیدوبارہ عدالِت عالیہ کے منے لائیں۔سا
بہانہ یہ ہو گا کہ وہ اَور یادہ ز تفصیل سے اُس کے بارے میں معلومات
حاصل کرنا ہتے چا ہیں۔ لیکن21 اُن باتکی نہ مانیں، کیونکہ اُن میں سے
چالیس سے یادہ ز آدمی اُس تاککی میں بیٹھے ہیں۔ اُنہوں قَسمنے کھائی
ہے کہ ہم نہ کچھ کھائیں گے نہ پئیں گے تکجب اُسے قتل نہ کر لیں۔
وہ ابھی تیار بیٹھے ہیں اور صرف اِس انتظار میں ہیں کہ آپ اُن کی بات
“مانیں۔

22 کمانڈر نوجواننے رُخصتکو کر کے کہا، جو” آپکچھ مجھےنے
بتا دیا اُسہے کسیکا سے ذکر نہ “کرنا۔

پولس کو گورنر فیلـکس کے پاس بھیجا جاتا ہے
† 23:17 :افسروں سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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23 پھر کمانڈر نے اپنے افسروں میں سے دو کو بُلایا جو َسو َسو فوجیوں پر
مقرر تھے۔ اُس نے حکم دیا، دو” َسو فوجی، ستر گھڑسوار اور دو َسو نیزہ
باز تیار کریں۔ اُنہیں راتآج کو نو بجے قیصریہ جانا ہے۔ پولس24 کے لئے
گھوڑےبھی تیار رکھنا تاکہ وہ سلامتصحیح گورنر پاسکے “پہنچے۔
25 پھر اُس نے یہ خط لـکھا،

:از”26 لوسیاسکلودیُس
معزز فیلـکسگورنر آدمیاِسیہودی27سلام۔کو پکڑکو قتلکر کرنے

تھے۔کو مجھے پتا چلا یہکہ شہریرومی اِسہے، لئے مَیں نے اپنے دستوں
ساتھکے آ کر اِسے نکال کر بچا لیا۔ مَیں28 معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کیوں
اِس پر الزام لگا رہے ہیں، اِس لئے مَیں اُتر کر اِسے اُن کی عدالِت عالیہ کے
منے لایا۔سا مجھے29 معلوم ہوا کہ اُن کا الزام اُن شریعتکی تعلقسے رکھتا
ہے۔ لیکن اِس نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی بنا پر یہ جیل میں لنے ڈا یا
موتسزائے کے لائق ہو۔ 30 پھر مجھے اطلاع دی گئی کہ اِس آدمی کو
قتل اِسہے،گئیکیسازشکیکرنے لئے مَیں ًاِسےنے آپفورا پاسکے
بھیج دیا۔ مَیں نے الزام لگانے والوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اِس پر اپنا الزام
آپ کو پیشہی “کریں۔

31 فوجیوں نے اُسی رات کمانڈر کا حکم پورا کیا۔ پولس کو ساتھ لے
کر وہ انتی پترس تک پہنچ گئے۔ اگلے32 پیادےدن قلعے واپسکو چلے
گھڑسواروںجبکہ پولسنے کو لے کر جاریسفر رکھا۔ قیصریہ33 پہنچ
کر اُنہوں نے پولس کو خط سمیت گورنر فیلـکس کے منے سا پیش کیا۔
34 اُس نے خط پڑھ لیا اور پھر پولس سے پوچھا، کسآپ” صوبے کے
پولس“ہیں؟ نے کہا، کلـِکیہ” “کا۔ اِس35 پر گورنر نے کہا، آپمَیں”
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سماعتکی وقتاُس کروں آپجبگا پر الزام لگانے والے پہنچیں “گے۔
اور اُس نے حکم دیا کہ ہیرودیس کے محل میں پولس کی پہرا داری کی
جائے۔

24
پولس پر مقدمہ

1 پانچ دن بعدکے اماِم اعظم بزرگیہودیکچھحننیاہ، وکیلایکاور بنام
ترطلس قیصریہ آئے تاکہ گورنر کے منے پولسسا پر اپنا پیشالزام کریں۔
پولس2 کو بُلایا گیا ترطلستو فیلـکسنے کو یہودیوں کا پیشالزام کیا،
آپ” کے حکومتزیرِ ہمیں بڑا امن و امان حاصل ہے، آپاور کی دُور

اندیشی سے اِس ملـک میں بہت ترقی ہوئی ہے۔ 3 معزز فیلـکس، اِن تمام
باتوں کے لئے آپہم ممنونخاصکے ہیں۔ لیکن4 مَیں نہیں چاہتا آپکہ
میری باتوں سے حد سے یادہ تھکز صرفعرضجائیں۔ یہ ہے آپکہ
ہم پر مہربانی کا اظہار کر کے ایک لمحے کے لئے ہمارے معاملے پر توجہ
دیں۔ ہم5 نے اِس آدمی کو عوام دشمن پایا ہے پوریجو دنیا کے یہودیوں
میں فساد پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہ ناصری فرقے کا ایک سرغنہ ہے 6 اور
المُقّدسبیتہمارے کی بےحرمتی کرنے کوششکی کر رہا ہمجبتھا
نے اِسے پکڑا تاکہ] اپنی شریعت کے مطابق اِس پر مقدمہ چلائیں۔
7 لوسیاسمگر کمانڈر آ کر اِسے زبردستی ہم چھینسے کر لے گیا اور حکم دیا
کہ اِس کے آپمدعی پاسکے حاضر [ہوں۔ اِس8 کی پوچھ گچھ کر کے
آپ ہمارےخود الزامات کی تصدیق کرا سکتے “ہیں۔ 9 پھر باقی یہودیوں
نے اُس کی ہاں میں ہاں ملا کر کہا کہ یہ واقعی ایسا ہی ہے۔

پولس کا دفاع
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10 گورنر اشارہنے کیا پولسکہ پیشباتاپنی اُسکرے۔ جوابنے

میں مَیں”کہا، جانتا ہوں آپکہ کئی سالوں سے اِس قوم کے جج مقرر ہیں، اِس
لئے خوشی سے آپ کو اپنا دفاع پیش کرتا ہوں۔ آپ11 خود معلوم کر
ہیںسکتے مجھےکہ یروشلم صرفگئے بارہ دن ہوئے ہیں۔ جانے کا مقصد
عبادت شریکمیں ہونا تھا۔ وہاں12 نہ مَیں نے بیت المُقّدس میں کسی
بحثسے مباحثہ کیا، نہ شہر عبادتکسیکے خانے میں یا کسی اَور جگہ
ہل چل مچائی۔ اِن لوگوں نے بھی میری کوئی ایسی حرکت نہیں دیکھی۔
13 جو الزام یہ مجھ پر لگا رہے ہیں اُس کا کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کر
سکتے۔ بےشک14 مَیں تسلیم کرتا ہوں کہ مَیں اُسی راہ پر چلتا ہوں جسے
بدعتیہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن مَیں باپاپنے دادا کے خدا پرستشکی کرتا
ہوں۔ جو کچھ بھی شریعت اور نبیوں کے صحیفوں میں لـکھا ہے اُسے مَیں
مانتا ہوں۔ 15 اور مَیں الله پر وہی اُمید رکھتا ہوں جو یہ بھی رکھتے ہیں، کہ
قیامت ایککا دن ہو بازوںراستوہجبگا اور ناراستوں مُردوںکو میں
سے زندہ دےکر گا۔ 16 اِس لئے میری کوششپوری یہی ہوتی ہے کہ
وقتہر میرا ضمیر الله اور انسان کے منے صافسا ہو۔

سالوںکئی17 بعدکے مَیں واپسیروشلم پاسمیرےآیا۔ قوم غریبوںکے
کے لئے خیرات تھی اور المُقّدسبیتمَیں میں قربانیاں پیشبھی کرنا چاہتا
تھا۔ مجھ18 پر الزام لگانے والوں المُقّدسبیتمجھےنے میں مَیںجبدیکھا
طہارت رسوماتکی ادا کر رہا تھا۔ وقتاُس نہ کوئی ہجوم تھا، نہ فساد۔
لیکن19 صوبہ آسیہ کے کچھ یہودی وہاں تھے۔ اگر اُنہیں میرے خلاف
کوئی شکایت ہے تو اُنہیں ہی یہاں حاضر ہو کر مجھ پر الزام لگانا ہئے۔ چا
20 یا لوگیہ خود بتائیں جبکہ مَیں یہودی عدالِت عالیہ کے منے سا کھڑا
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تھا تو اُنہوں نے میرا کیا جرم معلوم کیا۔ صرف21 ایکیہ جرم ہو سکتا ہے
کہ مَیں نے اُس وقت اُن کے حضور پکار کر یہ بات بیان کی، آج’ مجھ پر
اِس لئے الزام لگایا جا رہا ہے مَیںکہ ایمان ہوںرکھتا مُردےکہ اُٹھیںجی
“۔‘گے

فیلـکس22 نے جو عیسٰی کی راہ واقفخوبسے تھا مقدمہ ملتوی کر
دیا۔ اُس نے لوسیاسکمانڈرجب”کہا، آئیں گے پھر مَیں فیصلہ دوں “گا۔
23 اُس پولسنے پر مقرر *افسر کو حکم دیا کہ وہ اُس کی پہرا داری تو
لیکنکرے اُسے سہولیاتکچھ دےبھی اور اُس کے عزیزوں کو اُس سے
ملنے اور اُس خدمتکی کرنے سے نہ روکے۔

پولس فیلـکس اور دروسلہ کے منے سا
24 کچھ دنوں کے بعد فیلـکس اپنی اہلیہ دروسلہ کے ہمراہ واپس آیا۔

دروسلہ یہودی تھی۔ پولس کو بُلا کر اُنہوں نے عیسٰی پر ایمان بارےکے
میں اُس کی باتیں سنیں۔ لیکن25 راستجب بازی، نفسضبِط اور آنے
والی عدالت کے مضامین چھڑ گئے تو فیلـکس نے گھبرا کر اُس کی بات
کاٹی، فی” الحال کافی اجازتابہے۔ وقتپاسمیرےجبہے، ہو گا
مَیں آپ کو بُلا لوں “گا۔ ساتھ26 ساتھ وہ یہ اُمید بھی رکھتا تھا پولسکہ
دےرشوت گا، اِس لئے وہ کئی بار اُسے بُلا کر اُس باتسے کرتا رہا۔

27 دو سال گزر گئے فیلـکستو کی جگہ فیستسپُرکیُس آ گیا۔ تاہم اُس
پولسنے کو قیدخانے میں چھوڑ دیا، کیونکہ وہ یہودیوں رعایتساتھکے
برتنا چاہتا تھا۔

25
پولس شہنشاہ سے اپیل کرتا ہے

* 24:23 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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1 قیصریہ پہنچنے کے تین دن فیستسبعد یروشلم چلا گیا۔ وہاں2 راہنما

اماموں اور باقی یہودی راہنماؤں نے اُس کے منے پولسسا پر اپنے الزامات
پیش کئے۔ اُنہوں بڑےنے زور سے منت3 کی کہ وہ اُن رعایتکی کر کے
پولس کو یروشلم منتقل وجہکرے۔ یہ تھی کہ میںگھاتوہ بیٹھ کر راستے
پولسمیں قتلکو کرنا ہتے چا تھے۔ فیستسلیکن4 جوابنے پولس”دیا،
کو قیصریہ میں رکھا گیا ہے اور مَیں خود وہاں جانے کو ہوں۔ 5 اگر اُس
سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو آپ کے کچھ میرےراہنما ساتھ وہاں جا
کر اُس پر الزام “لگائیں۔

فیستس6 نے مزید دسآٹھ دن اُن کے ساتھ گزارے، پھر قیصریہ چلا
گیا۔ اگلے دن وہ عدالت کرنے کے لئے بیٹھا اور پولس کو لانے کا حکم
دیا۔ پولسجب7 پہنچا تو یروشلم سے آئے ہوئے یہودی اُس کے ارد گرد
کھڑے ہوئے اور اُس پر کئی الزاماتسنجیدہ لگائے، لیکن وہ بھیکوئی
ثابتبات نہ پولس8سکے۔کر اپنانے دفاع یہودینہسےمجھ”کہا،کےکر
شریعت، المُقّدسبیتنہ اور نہ شہنشاہ خلافکے جرم سرزد ہوا “ہے۔

یہودیوںفیستسلیکن9 رعایتساتھکے برتنا چاہتا تھا، اِس لئے اُس نے
پوچھا، آپکیا” یروشلم جا کر وہاں عدالتکی میرےمیں منے پیشسا کئے
جانے کے لئے تیار “ہیں؟

پولس10 جوابنے دیا، مَیں” شہنشاہ کی رومی عدالت میں کھڑا ہوں
اور لازم ہے کہ یہیں میرا فیصلہ کیا آپجائے۔ بھی اِس واقفخوبسے
ہیں کہ مَیں یہودیوںنے سے کوئی ناانصافی نہیں کی۔ 11 اگر مجھ سے کوئی
ایسا کام سرزد ہوا ہو جو موتسزائے لائقکے ہو تو مَیں مرنے سے انکار
نہیں کروں گا۔ لیکن اگر بے قصور ہوں تو کسی کو بھی مجھے اِن آدمیوں
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کے حوالے کرنے کا نہیںحق مَیںہے۔ شہنشاہ اپیلسے کرتا “!ہوں
یہ12 سن فیستسکر اپنینے مشورہسےکونسل کر نےآپ”کہا،کے

شہنشاہ اپیلسے کی اِسہے، لئے آپ شہنشاہ ہی پاسکے جائیں “گے۔
پولس پا اگر اور برنیکے کے منے سا

دنکچھ13 گزر گئے تو پا اگر بادشاہ اپنی برنیکےبہن فیستسساتھکے سے
ملنے آیا۔ 14 وہ کئی دن ٹھہرےوہاں رہے۔ اِتنے میں فیستس پولسنے
کے معاملے پر بادشاہ کے ساتھ بات کی۔ اُس نے کہا، ایکیہاں” قیدی
ہے فیلـکسجسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ مَیںجب15 یروشلم گیا تو راہنما
اماموں یہودیاور بزرگوں اُسنے الزاماتپر لگا کر اُسے مجرم قرار دینے کا
تقاضا کیا۔ مَیں16 نے اُنہیں جواب دیا، رومی’ قانون کسی عدالتکو میں
پیش کئے بغیر مجرم قرار نہیں دیتا۔ لازم ہے کہ اُسے پہلے الزام لگانے والوں
کا سامنا کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ اپنا دفاع کر ‘سکے۔ اُسجب17 پر
الزام لگانے والے یہاں پہنچے تو مَیں نے تاخیر نہ کی۔ مَیں اگلےنے دنہی
عدالت منعقد کر پولسکے پیشکو کرنے کا حکم دیا۔ اُسجبلیکن18
مخالفکے الزام لگانے کے لئے کھڑے ہوئے تو ایسےوہ نہیںجرم تھے جن
کی توقع مَیں کر رہا تھا۔ 19 اُن کا اُس کے ساتھ کوئی اَور جھگڑا تھا جو اُن
کے اپنے مذہب ایکاور مُردہ آدمی بنام عیسٰی سے تعلق رکھتا ہے۔ اِس
عیسٰی بارےکے پولسمیں دعوٰی کرتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ مَیں20 اُلجھن
میں پڑ گیا کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کسکہ طرح اِس معاملے کا صحیح
جائزہ لوں۔ چنانچہ مَیں نے پوچھا، کیا’ آپ یروشلم جا کر عدالتوہاں میں
پیش کئے جانے کے لئے تیار ‘ہیں؟ پولسلیکن21 نے اپیل کی، شہنشاہ’
ہی میرا فیصلہ ‘کرے۔ پھر مَیں نے حکم دیا کہ اُسے اُس وقت تک قید
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میں رکھا جائے تکجب اُسے شہنشاہ پاسکے بھیجنے کا انتظام نہ کروا
“سکوں۔

22 پا اگر نے فیستس سے کہا، مَیں” بھی اُس شخص کو سننا چاہتا
“ہوں۔

اُس جوابنے دیا، کل” آپہی اُس کو سن لیں “گے۔
23 اگلے دن پا اگر اور برنیکے بڑی دھوم دھام کے ساتھ آئے اور بڑے

فوجی افسروں اور شہر کے نامور آدمیوں کے ساتھ دیواِن عام میں داخل
ہوئے۔ فیستس کے حکم پر پولس کو اندر لایا گیا۔ فیستس24 نے پا”کہا، اگر بادشاہ اور تمام خواتین !حضراتو آپ ایکیہاں آدمی کو دیکھتے
جسہیں بارےکے میں تمام یہودی خواہ وہ یروشلم کے ہنے ر والے ہوں،
خواہ یہاں کے، شور مچا کر موتسزائے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ میری25
میںدانست تو اِس کوئینے ایسا نہیںکام کیا موتسزائےجو لائقکے ہو۔
لیکن اِس شہنشاہنے اپیلسے کی اِسہے، لئے مَیں اِسےنے روم بھیجنے کا
فیصلہ کیا ہے۔ لیکن26 مَیں شہنشاہ کو کیا لـکھ دوں؟ کیونکہ اِس پر کوئی
صاف الزام نہیں لگایا گیا۔ اِس لئے مَیں اِسے سبآپ کے منے سا لایا ہوں،
خاص کر پا اگر بادشاہ آپ کے منے، سا تاکہ آپ اِس تفتیشکی کریں اور
مَیں کچھ لـکھ سکوں۔ 27 کیونکہ مجھے لـگباتسیبےتُکی رہی ہے کہ
قیدیایکہم کو روم جسبھیجیں الزاماتصافتکابپر نہیں لگائے
گئے “ہیں۔

26
پولس کا پا اگر کے منے سا دفاع

1 پا اگر پولسنے سے کہا، آپ” کو اپنے دفاع میں لنے بو کی اجازت
پولس“ہے۔ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنے دفاع میں لنے بو کا آغاز کیا،
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پا”2 اگر بادشاہ، مَیں آپاپنے نصیبخوشکو سمجھتا ہوں آپآجکہ

ہی میرا یہ دفاعی بیان سن رہے ہیں جو مجھے یہودیوں کے الزاماتتمام کے
میںجواب دینا پڑ رہا ہے۔ خاص3 کر اِس لئے آپکہ یہودیوں رسمکے و
رواج اور تنازعوں واقفسے عرضمیریہیں۔ آپکہہے صبر میریسے
بات سنیں۔

یہودیتمام4 ہیںجانتے مَیںکہ جوانینے سے لے تکابکر اپنی قوم
بلـکہ یروشلم میں کس طرح زندگی گزاری۔ 5 وہ مجھے بڑی دیر سے جانتے
ہیں اور اگر چاہیں تو اِس کی دےبھیگواہی ہیںسکتے فریسیمَیںکہ کی
زندگی گزارتا مذہبہمارےتھا، اُسیکے فرقے کی سےسبجو کٹر ہے۔
6 اور آج میری عدالت اِس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ مَیں وعدےاُس
پر اُمید رکھتا ہوں جو الله باپہمارےنے دادا سے کیا۔ حقیقت7 میں یہ
وہی اُمید کیجسہے وجہ ہمارےسے بارہ قبیلے راتدن اور بڑی لـگن
سے الله عبادتکی کرتے ہتے ر ہیں جساور کی تکمیل کے لئے وہ تڑپتے
اےتوبھیہیں۔ بادشاہ، لوگیہ مجھ پر یہ اُمید رکھنے کا الزام لگا ہیں۔رہے
لیکن8 آپ سب کو یہ خیال کیوں ناقابِل یقین لگتا ہے کہ الله مُردوں کو
زندہ کر دیتا ہے؟

9 پہلے مَیں بھی سمجھتا تھا کہ ہر ممکن یقے طر سے عیسٰی ناصری کی
مخالفت کرنا فرضمیرا ہے۔ 10 اور یہ مَیں نے یروشلم میں کیا بھی۔ راہنما
اماموں سے اختیار لے کر مَیں نے وہاں کے بہت سے مُقّدسوں کو جیل
میں ڈلوا دیا۔ اور جب کبھی اُنہیں سزائے موت دینے کا فیصلہ کرنا تھا تو
مَیں نے بھی اِس حق ووٹمیں دیا۔ مَیں11 تمام عبادت خانوں میں گیا اور
بہت دفعہ اُنہیں سزا دلا کر عیسٰی بارےکے میں کفر بکنے پر مجبور کرنے
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کوششکی کرتا رہا۔ مَیں طیشاِتنے میں آ گیا تھا کہ اُن کی ایذا رسانی کی
غرض سے ملـکبیروِن بھی گیا۔

پولس اپنی تبدیلی کا ذکر کرتا ہے
مَیںدنایک12 راہنما اماموں اختیارسے اجازتاور نامہ لے دمشقکر

جا ًدوپہر13تھا۔رہا تقریبا بارہ سڑکمَیںبجے چلپر رہا تھا ایککہ روشنی
دیکھی جو سورج سے یادہ ز تیز تھی۔ وہ آسمان سے آ میرےکر میرےاور
ہم سفروں کے گردا گرد چمکی۔ 14 ہم سب زمین پر گر گئے اور مَیں نے
اَرامی زبان ایکمیں آواز سنی، ساؤل،’ ساؤل، تُو کیوںمجھے ستاتا یوںہے؟
آنکسمیرے پاؤںخلافکے تیرےمارنا لئے دشواریہی باعثکا ‘ہے۔
مَیں15 نے پوچھا، کونآپخداوند،’ ‘ہیں؟ خداوند جوابنے دیا، مَیں’
عیسٰی تُوجسےوہیہوں، اُٹھابلیکن16ہے۔ستاتا کر کیونکہجا،ہوکھڑا
مَیں تجھے اپنا خادم اور گواہ مقرر کرنے کے لئے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں۔ جو
کچھ تُو نے دیکھا دینیگواہیتجھےکیاُسہے اورہے اُس بھیکی مَیںجو
آئندہ تجھ پر ظاہر کروں گا۔ مَیں17 تجھے تیری اپنی قوم سے بچائے رکھوں
گا اور غیریہودیاُن قوموں پاسکےجنبھیسے بھیجوںتجھے گا۔ 18 تُو اُن
آنکھوںکی دےکھولکو گا تاکہ وہ یکی تار ابلیساور کے اختیار سے نور
اور الله طرفکی رجوع کریں۔ پھر اُن کے گناہوں معافکو کر دیا جائے
گا اور وہ اُن کے ساتھ آسمانی میراث شریکمیں ہوں گے جو مجھ پر ایمان
لانے مُقّدسسے کئے گئے ‘ہیں۔

پولس اپنی خدمت کا بیان کرتا ہے
اے19 اگرپا مَیںجببادشاہ، نے یہ سنا تو مَیں اِسنے آسمانی یا رو کی

نافرمانی نہ کی 20 بلـکہ باتاِس منادیکی کی لوگکہ توبہ کر کے الله کی
طرف رجوع کریں اور اپنے عمل سے اپنی تبدیلی کا اظہار بھی کریں۔ مَیں



اعمال 26:21 xcv اعمال 26:32

نے اِس کی تبلیغ پہلے دمشق میں کی، پھر یروشلم پورےاور یہودیہ میں اور
اِس کے بعد غیریہودی قوموں میں بھی۔ اِسی21 وجہ یہودیوںسے مجھےنے
بیت المُقّدس میں پکڑ کر قتل کرنے کوششکی کی۔ لیکن22 الله نے آج
میریتک مدد کی اِسہے، لئے مَیں یہاں کھڑا ہو کر چھوٹوں اور بڑوں کو
اپنی دےگواہی سکتا ہوں۔ جو کچھ مَیں سناتا ہوں وہ وہی کچھ ہے جو
موسٰی اور نبیوں نے کہا ہے، 23 کہ مسیح دُکھ اُٹھا کر شخصپہلا ہو گا
جو مُردوں میں سے جی اُٹھے گا اور کہ وہ یوں اپنی قوم اور غیریہودیوں کے
منے سا الله کے نور کا کرےپرچار “گا۔

پولسفیستساچانک24 کاٹباتکی کر چلّا میںہوشپولس،”اُٹھا،
!آؤ علم کی یادتی ز نے تمہیں دیوانہ کر دیا “ہے۔

پولس25 نے جواب دیا، معزز” فیستس، مَیں دیوانہ نہیں ہوں۔ میری
یہ باتیں حقیقی اور معقول ہیں۔ 26 بادشاہ سلامت اِن واقفسے ہیں، اِس
لئے مَیں اُن کھلسے باتکر کر سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ کچھسبیہ
اُن سے نہیںچھپا رہا، کیونکہ یہ پوشیدگی میں یا کسی میںکونے نہیں ہوا۔
اے27 اگرپا بادشاہ، کیا آپ نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ بلـکہ مَیں جانتا ہوں
آپکہ اُن پر ایمان رکھتے “ہیں۔

28 پا اگر نے آپ”کہا، جلدیبڑیتو قائلمجھےسے کر مسیحیکے بنانا
ہتے چا “ہیں۔

پولس29 جوابنے دیا، جلد” یا بدیر مَیں الله سے دعا کرتا ہوں کہ نہ
آپصرف بلـکہ تمام میریحاضرین مانند بن جائیں، سوائے میری زنجـیروں
“کے۔

پھر30 بادشاہ، برنیکےگورنر، اور اُٹھسبباقی سےوہاں31گئے۔چلےکر
نکل کر دوسرےایکوہ باتسے کرنے سبلـگے۔ اِس پر متفق تھے اِس”کہ آدمی نے کچھ نہیں کیا جو موتسزائے یا قید کے لائق “ہو۔ 32 اور
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پا اگر فیستسنے سے کہا، اگر” اِس نے شہنشاہ سے اپیل نہ کی ہوتی تو
اِسے رِہا کیا جا سکتا “تھا۔

27
پولس کا روم کی طرف سفر

جب1 ہمارا اٹلی کے لئے سفر متعین کیا گیا تو پولس کو ایکچند اَور
قیدیوں ایکسمیت رومی *افسر کے حوالے کیا گیا جس کا نام یولیُس تھا
جو پلٹنشاہی پر مقرر تھا۔ ارسترخس2 ہمارےبھی ساتھ تھا۔ وہ تھسلُنیکے
شہر کا مکدُنی آدمی تھا۔ ہم اَدرمتیُم شہر ایککے جہاز پر سوار جسےہوئے
صوبہ آسیہ کی چند بندر گاہوں کو جانا تھا۔ 3 اگلے دن ہم صیدا پہنچے
تو یولیُس نے مہربانی کر پولسکے کو شہر میں اُس کے دوستوں پاسکے
جانے دیاجازتکی تاکہ وہ اُس یاتکی پوریضرور کر سکیں۔ جب4
ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو مخالف ہَواؤں کی وجہ سے قبرصجزیرۂ اور
صوبہ آسیہ کے درمیان سے گزرے۔ 5 پھر کھلے سمندر پر چلتے چلتے ہم
کلـِکیہ اور پمفیلیہ کے سمندر سے گزر کر صوبہ لوکیہ کے شہر مورہ پہنچے۔
وہاں6 قیدیوں پر مقرر افسر کو پتا چلا کہ یہ اسکندر مصریایککا جہاز
اٹلی جا رہا اُسہے۔ پر اُس نے ہمیں سوار کیا۔

7 کئی دن ہم آہستہ آہستہ چلے اور بڑی مشکل سے کنِدُس قریبکے
مخالفلیکنپہنچے۔ ہَوا کی وجہ ہمسے جزیرۂنے طرفکیکریتے رُخ کیا
اور سلمونے شہر قریبکے سے گزر کر کریتے کی آڑ میں سفر کیا۔ لیکن8
ساحلہموہاں ساتھساتھکے چلتے ایکسےمشکلبڑیہوئے پہنچےجگہ
جس کا نام حسین’ ‘بندر تھا۔ شہر لسیہ اُس قریبکے واقع تھا۔
* 27:1 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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بہت9 وقت ضائع ہو گیا تھا اور اب بحری خطرناکسفر بھی ہو چکا

تھا، کیونکہ کفارہ کا دن تقریباً) نومبر کے شروع (میں گزر چکا
تھا۔ اِس لئے پولس اُنہیںنے آگاہ کیا، مجھےحضرات،”10 پتا ہے کہ آگے
جا کر ہم پر بڑی مصیبت آئے گی۔ ہمیں جہاز، مال و اسباب اور جانوں
کا نقصان پڑےاُٹھانا “گا۔ لیکن11 قیدیوں پر مقرر رومی افسر نے اُس کی
بات نظرانداز کر کے جہاز کے ناخدا مالـکاور باتکی مانی۔ 12 حسین’چونکہ میں‘بندر جہاز سردیوںکو موسمکے کے لئے مشکلرکھنا تھا اِس
لئے اکثر لوگ آگے فینکس تک پہنچ کر سردیوں کا موسم گزارنا ہتے چا
تھے۔ فینکسکیونکہ جزیرۂ کریتے اچھیکی بندرگاہ تھی جنوبصرفجو
مغرب اور مغربشمال طرفکی کھلی تھی۔

سمندر پر طوفان
ایکچنانچہ13 جنوبجبدن سمتکی سیہلـکیسے ہَوا چلنے لـگی تو

ملاحوں نے سوچا کہ ہمارا ارادہ پورا ہو گیا وہہے۔ لنگر اُٹھا کر کریتے کے
ساحل ساتھکے ساتھ چلنے لـگے۔ تھوڑیلیکن14 ہی دیر بعدکے موسم بدل
گیا اور اُن جزیرےپر طرفکی ایکسے طوفانی ٹوٹہَوا پڑی جو بادِ شمال
مشرقی کہلاتی ہے۔ 15 جہاز ہَوا کے قابو میں آ گیا اور ہَوا طرفکی رُخ نہ
کر سکا، اِس لئے ہم نے ہار مان کر جہاز کو ہَوا ساتھکے ساتھ چلنے دیا۔
ایکہمجب16 بنامجزیرہچھوٹے میںآڑکیکوَدہ لـگےگزرنےسے تو ہم
بڑینے مشکل بچاؤسے کشتی جہازکو پر اُٹھا محفوظکر رکھا۔ تکاب)
وہ رسّے سے جہاز کے ساتھ کھینچی جا رہی (تھی۔ 17 پھر ملاحوں نے
جہاز ڈھانچےکے کو یادہ مضبوطز بنانے کی خاطر اُس اردکے گرد رسّے
باندھے۔ خوف یہ تھا کہ جہاز شمالی یقہ افر کے پڑےقریب چوربالو میں
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دھنس جائے۔ ریتوںاِن) کا سورتسنام (تھا۔ اِس سے بچنے کے لئے اُنہوں
نے ڈال†لنگر دیا تاکہ جہاز کچھ آہستہ چلے۔ یوں جہاز ہَوا کے ساتھ چلتے
چلتے آگے بڑھا۔ اگلے18 دن بھی طوفان جہاز کو شدتاِتنی سے جھنجھوڑ
رہا تھا کہ ملاح مال و اسباب کو سمندر میں پھینکنے لـگے۔ تیسرے19
دن اُنہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے جہاز چلانے کا کچھ سامان سمندر میں
پھینک دیا۔ طوفان20 کی شدت بہت دنوں کے بعد بھی ختم نہ ہوئی۔ نہ
سورج اور ستارےنہ نظر آئے تکیہاں کہ ہمارےآخرکار بچنے کی ہر اُمید
جاتی رہی۔

کافی21 دیر دلسے نہیں چاہتا تھا کہ کھانا کھایا جائے۔ پولسآخرکار
نے لوگوں کے بیچ کھڑےمیں ہو کر کہا، حضرات،” بہتر ہوتا آپکہ
میری بات مان کر کریتے سے روانہ نہ ہوتے۔ پھر آپ اِس مصیبت اور
خسارے سے بچ جاتے۔ لیکن22 اب مَیں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ
آپرکھیں۔حوصلہ میں ایکسے بھی مرےنہیں صرفگا۔ جہاز تباہ ہو
جائے گا۔ 23 کیونکہ ایکراتپچھلی پاسمیرےفرشتہ آ کھڑا ہوا، اُسی
خدا کا جسفرشتہ کا مَیں بندہ ہوں جساور عبادتکی مَیں کرتا ہوں۔
24 اُس نے کہا، پولس،’ مت ڈر۔ لازم ہے کہ تجھے شہنشاہ کے منے سا
پیش کیا جائے۔ اور الله اپنی مہربانی تیرےسے واسطے تمام ہم سفروں کی
جانیں بھی بچائے رکھے ‘گا۔ اِس25 لئے حوصلہ رکھیں، کیونکہ میرا الله پر
ایمان ہے کہ ایسا ہی ہو طرحجسگا اُس نے فرمایا ہے۔ لیکن26 جہاز
جزیرےکسیکو ساحلکے پر چڑھ جانا “ہے۔

طوفان27 راتچودھویںکی جہاز بحـیرۂ یہ ادر پر بہے چلا جا رہا تھا کہ
ً تقریبا راتآدھی ملاحوںکو محسوسنے کیا نزدیکساحلکہ آ رہا ہے۔
† 27:17 :لنگر لنگر یعنی چھوٹا جسلنگر کی مدد سے جہاز کا ایکرُخ سمتہی میں رکھا جاتا
ہے۔
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پانی28 کی گہرائی پیمائشکی کر اُنہیںکے معلوم ہوا کہ فٹ120وہ تھی۔
تھوڑی دیر کے بعد اُس کی گہرائی فٹ90 ہو چکی تھی۔ 29 وہ ڈر گئے،
کیونکہ اُنہوں نے اندازہ لگایا کہ خطرہ ہے کہ ہم ساحل پر پڑی چٹانوں
سے ٹکرا جائیں۔ اِس لئے اُنہوں نے جہاز پچھلےکے چارسےحصے لنگر ڈال
کر دعا کی جلدیدنکہ جائے۔چڑھسے ملاحوںوقتاُس30 جہازنے
سے فرار ہونے کوششکی کی۔ اُنہوں نے یہ بہانہ بنا کر کہ ہم جہاز کے
منے سا بھیسے لنگر ڈالنا ہتے چا ہیں بچاؤ پانیکشتی میں اُترنے دی۔ اِس31
پولسپر نے قیدیوں پر مقرر افسر اور فوجیوں سے کہا، اگر” یہ آدمی جہاز
پر نہ رہیں سبآپتو مر جائیں “گے۔ 32 چنانچہ اُنہوں نے بچاؤ کشتی کے
رسّے کاٹکو کر اُسے کھلا چھوڑ دیا۔

33 پَو پھٹنے والی تھی پولسکہ سبنے کو سمجھایا کہ وہ کچھ کھا لیں۔
اُس نے کہا، آپ” نے چودہ دن اضطرابسے حالتکی میں رہ کر کچھ
نہیں کھایا۔ اب34 مہربانی کر کے کچھ کھا لیں۔ یہ آپ کے بچاؤ کے لئے
ضروری ہے، آپکیونکہ صرفنہ بچ جائیں گے آپبلـکہ ایککا بال بھی
بیکا نہیں ہو “گا۔ 35 یہ کہہ کر اُس نے کچھ روٹی لی اور اُن سب کے
منے سا الله شکرگزاریسے کی دعا کی۔ پھر اُسے توڑ کر کھانے لگا۔ اِس36
سے دوسروں کی حوصلہ افزائی ہوئی اور اُنہوں نے بھی کچھ کھانا کھایا۔
37 جہاز پر ہم 276 افراد تھے۔ سبجب38 سیر ہو گئے تو گندم کو بھی
سمندر میں پھینکا گیا تاکہ جہاز اَور ہلکا ہو جائے۔

جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے
دنجب39 چڑھ گیا تو ملاحوں نے ساحلی علاقے کو نہ پہچانا۔ لیکن

ایک خلیج نظر آئی جس کا ساحل اچھا تھا۔ اُنہیں خیال آیا کہ شاید ہم
پرخشکیوہاںکوجہاز سکیں۔چڑھا اُنہوںچنانچہ40 لنگروںنے کے رسّے
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کاٹ اُنہیںکر سمندر میں چھوڑ دیا۔ پھر اُنہوں نے وہ کھولرسّے جندیئے
پتوارسے بندھے تھےہوتے اور منے سا والے بادبان کو چڑھا کر ہَوا کے زور
سے ساحل کی طرف رُخ کیا۔ لیکن41 چلتے چلتے ایکجہاز چوربالو سے
ٹکرا کر اُس پر چڑھ گیا۔ جہاز کا دھنسماتھا گیا تکیہاں کہ وہ ہل بھی
نہ سکا اُسجبکہ کا پچھلا موجوںحصہ ٹکروںکی ٹکڑےٹکڑےسے ہونے
لگا۔

فوجی42 قیدیوں قتلکو کرنا ہتے چا تھے تاکہ وہ جہاز سے تیر کر فرار نہ
ہو سکیں۔ لیکن43 اُن پر مقرر پولسافسر کو بچانا چاہتا تھا، اِس لئے اُس
نے اُنہیں ایسا کرنے نہ دیا۔ اُس نے حکم دیا کہ پہلے سبوہ جو تیر سکتے
ہیں پانی چھلانگمیں لگا تککنارےکر پہنچیں۔ باقیوں44 کو تختوں یا
جہاز ٹکڑےکسیکے کو پکڑ کر پہنچنا تھا۔ ساحلسلامتصحیحسبیوں
تک پہنچے۔

28
جزیرۂ ملِتے میں

طوفان1 سے بچنے پر ہمیں معلوم ہوا جزیرےکہ کا نام ملِتے ہے۔ مقامی2
لوگوں نے ہمیں غیرمعمولی مہربانی دکھائی۔ اُنہوں نے آگ جلا کر ہمارا
استقبال کیا، کیونکہ بارش شروع ہو چکی تھی اور ٹھنڈ تھی۔ پولس3 نے
بھی لـکڑی کا ڈھیر جمع کیا۔ لیکن جوں ہی اُس نے اُسے آگ میں پھینکا
ایک یلا آگسانپزہر تپشکی بھاگسے کر نکل آیا پولساور کے ہاتھ
سے چمٹ کر اُسے ڈس لیا۔ 4 مقامی لوگوں نے سانپ پولسکو کے ہاتھ
سے لـگے دیکھا دوسرےایکتو سے کہنے لـگے، یہ” آدمی ضرور قاتل ہو
گا۔ گو یہ سمندر سے بچ گیا، انصافلیکن دیویکی اِسے جینے نہیں “دیتی۔
پولسلیکن5 سانپنے جھٹککو آگکر پھینکمیں دیا، اور سانپ کا



اعمال 28:6 ci اعمال 28:15

کوئی بُرا اثر اُس پر نہ ہوا۔ لوگ6 اِس انتظار میں رہے کہ سوجوہ جائے یا
اچانک گر پڑے، لیکن کافی دیر کے بعد بھی کچھ نہ ہوا۔ اِس پر اُنہوں نے
اپنا خیال بدل کر اُسے دیوتا قرار دیا۔

قریب7 جزیرےہی آدمیبڑےسےسبکے زمینیںکی تھیں۔ اُس نامکا
پُبلیُس تھا۔ اُس نے اپنے گھر میں ہمارا استقبال کیا اور تین ہماریتکدن
خوب مہمان نوازی کی۔ 8 اُس کا باپ بیمار پڑا تھا، وہ بخار اور پیچش کے
مرض میں مبتلا تھا۔ پولس اُس کمرےکے میں گیا، اُس کے لئے دعا کی
اور اپنے ہاتھ اُس پر رکھ دیئے۔ اِس مریضپر کو شفا ملی۔ یہجب9 ہوا تو
جزیرے کے باقی تمام مریضوں پولسنے پاسکے آ کر شفا پائی۔ نتیجے10
میں اُنہوں نے کئی طرح سے ہماری عزت کی۔ اور جب روانہ ہونے کا
وقت آ گیا تو اُنہوں نے ہمیں کچھسبوہ مہیا کیا جو سفر کے لئے درکار تھا۔

جزیرۂ ملِتے سے روم تک
جزیرے11 پر تین ماہ گزر گئے۔ پھر ہم ایک جہاز پر سوار ہوئے جو

سردیوں موسمکے کے لئے وہاں ٹھہر گیا تھا۔ یہ جہاز یہ اسکندر کا تھا اور
اُس کے ماتھے پر جُڑواں دیوتاؤں ‘کاسٹر’ اور ‘پولـکس’ کی مورت نصب
تھی۔ ہم وہاں سے رُخصت ہو کر 12 سرکوسہ شہر پہنچے۔ تین دن کے
بعد 13 ہم وہاں سے یگیُم ر شہر گئے جہاں ہم ایکصرف دن ٹھہرے۔
پھر جنوب سے ہَوا اُٹھی، اِس لئے ہم اگلے دن پُتیولی پہنچے۔ 14 اِس شہر
میں ملاقاتہماری کچھ بھائیوں سے ہوئی۔ اُنہوں نے ہمیں ایکپاساپنے
ہفتہ ہنے ر دعوتکی دی۔ یوں ہم روم پہنچ گئے۔ روم15 بھائیوںکے نے
سنمیںبارےہمارے تھا،رکھا کچھاور استقبالہمارا لئےکےکرنے قصبہ



اعمال 28:16 cii اعمال 28:22

بنام اپیُس آئےتکچوککے صرفکچھجبکہ تین’ سکے۔آتک‘سرائے
اُنہیں دیکھ پولسکر نے الله کا شکر کیا اور نیا حوصلہ پایا۔

روم میں
ہمارے16 روم میں پہنچنے پولسپر کو اپنے کرائے مکانکے میں ہنے ر

اجازتکی ملی، ایکگو فوجی اُس کی پہرا داری کرنے کے لئے اُس کے
ساتھ رہا۔

17 تین دن گزر گئے تو پولس نے یہودی راہنماؤں کو بُلایا۔ جب وہ
جمع ہوئے تو اُس نے اُن سے کہا، بھائیو،” مجھے یروشلم میں گرفتار کر کے
رومیوں حوالےکے کر دیا گیا مَیںحالانکہ اپنینے قوم یا باپاپنے دادا کے
رسم و رواج خلافکے کچھ نہیں کیا تھا۔ رومی18 میرا جائزہ لے کر مجھے
رِہا کرنا ہتے چا تھے، کیونکہ اُنہیں مجھے موتسزائے دینے کا سببکوئی
نہ ملا تھا۔ لیکن19 یہودیوں اعتراضنے کیا اور یوں مجھے شہنشاہ اپیلسے
کرنے پر مجبور کر دیا گیا، گو میرا یہ ارادہ نہیں ہے مَیںکہ اپنی قوم پر کوئی
الزام لگاؤں۔ مَیں20 اِسنے لئے آپ کو بُلایا آپتاکہ ملوںسے اور گفتگو
کروں۔ مَیں شخصاُس کی خاطر اِن زنجـیروں سے جکڑا ہوا جسہوں کے
آنے کی اُمید اسرائیل رکھتا “ہے۔

یہودیوں21 نے اُسے جواب دیا، ہمیں” یہودیہ آپسے بارےکے میں
نہیںخطبھیکوئی ملا۔ اور بھائیجتنے وہاں ہیںآئےسے اُن میں ایکسے
آپبھینے بارےکے میں نہ تو کوئی رپورٹمنفی دی نہ باتبُریکوئی
بتائی۔ لیکن22 آپہم سے سننا ہتے چا ہیں آپکہ خیالاتکے کیا ہیں،
کیونکہ ہم اِتنا جانتے ہیں کہ ہر لوگجگہ اِس فرقے خلافکے باتیں کر
رہے “ہیں۔
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23 چنانچہ اُنہوں نے ملنے ایککا دن مقرر یہودیجبکیا۔ دوبارہ اُس

جگہ آئے پولسجہاں رہتا تھا تو اُن کی تعداد بہت یادہ ز تھی۔ صبح سے
لے کر تکشام اُس نے الله کی بادشاہی بیان کی اور اُس کی گواہی دی۔
اُس نے اُنہیں موسٰی شریعتکی اور نبیوں کے پیشجاتحوالہ کر کر کے
عیسٰی بارےکے میں قائل کرنے کوششکی کی۔ کچھ24 تو قائل ہو گئے،
لیکن باقی ایمان نہ لائے۔ 25 اُن میں نااتفاقی پیدا ہوئی تو وہ چلے جبگئے۔
وہ جانے لـگے پولستو نے اُن سے کہا، القدسروح” نے یسعیاہ نبی کی
آپمعرفت باپکے دادا ٹھیکسے کہا کہ

26 جا، اِس قوم کو بتا،
تم’ اپنے کانوں سے سنو گے
مگر کچھ نہیں سمجھو گے،
تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے
مگر کچھ نہیں جانو گے۔
27 کیونکہ اِس قوم کا بےحسدل ہو گیا ہے۔
وہ مشکل سے اپنے کانوں سے سنتے ہیں،
اُنہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے،
ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں،
اپنے کانوں سے سنیں،
اپنے دل سے سمجھیں،
طرفمیری رجوع کریں
اور مَیں اُنہیں شفا “۔‘دوں
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پولس28 نے باتاپنی اِن الفاظ سے ختم کی، اب” جان لیں کہ الله کی

طرف سے نجاتیہ غیریہودیوں کو پیشبھی کی گئی ہے اور وہ سنیں گے
“!بھی

29 جب] اُس نے یہ کہا آپسیہودیتو بحثمیں مباحثہ کرتے ہوئے
چلے [گئے۔

پورےپولس30 سالدو اپنے کرائے میںگھرکے رہا۔ بھیجو اُس کے
پاس آیا اُس کا اُس نے استقبال کر کے دلیری31 سے الله کی بادشاہی کی
منادی کی اور خداوند مسیحعیسٰی کی تعلیم دی۔ کسیاور مداخلتنے نہ
کی۔
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