
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ: ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ( ਸੁੱ ਭ ਸਮਾਚਾਰ) ਲੈ ਕ ੇਜਾਣਾ। 

                            ਜਾਣ-ਪਛਾਣ  

ਲੇਖਕ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਤੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਸਹਰਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਅਰੰਭ ਸਵਚ, ਡਾ. ਲੂਕਾ ਨੂੰ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਸਕਤਾਬਾਂ 
ਇਕ ਲੜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਹੱਸਸਆਂ ਵਜੋਂ ਸਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1: 1-2 ਸਵੱਚ ਦੱਸਸਆ ਸਗਆ ਹੈ।  ਲੜੀ ਦਾ 
ਪਸਹਲਾ ਭਾਗ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, ਸਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਸਕ ਰਸੂਲਾਂ ਦ ੇਕਰਤੱਬ ਦੀ ਸਕਤਾਬ 

ਚਰਚ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਜਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹ਼ੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।  ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਕਤਾਬਾਂ 
ਸਮਲ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੇਖ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਲਖੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ  
ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਸਵੱਚ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਚਲੇੇ ਵਜੋਂ (ਸਿਲੇਮੋਨ 1:24 ਅਤੇ 2 ਸਤਮੋਸਥਉਸ 4:11), ਲੂਕਾ 
ਖ਼ੁਦ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਸਕਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ।  16 ਵੇਂ ਅਸਧਆਇ ਸਵਚ, 'ਅਸੀਂ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਸਦਆਂ ਉਸ 

ਦੇ ਪਰਕਾਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਸਆ।  ਪਰ ਸਕਤਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਹੱਸੇ ਸਵਚ, ਉਹ ਸਵਸਦਅਕ ਸਦਰਸਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਭਾਵ, ਇਕ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੇ 
ਸਦਰਸਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੂਕਾ 1: 1-4 ਸਵਚ ਲੂਕਾ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਅਸਧਆਤਮਕ ਦਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਕਉਂਸਕ ਬਹ਼ੁਸਤਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸਤਹਾਸ ਸਲਖਣ ਸਵਚ ਸਾਡੇ 
ਸਵਚਕਾਰ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਉਹ ਸਜਹੜੇ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਚਨ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਆਏ।  ਇਸ ਲਈ, ਹੇ ਸਰੀ ਸਥਓਸਿਲਸ, ਮੈਨੂੰ  ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਲੱਸਗਆ ਸਕ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਸਲਖਣਾ ਉਸਚਤ ਪਾਇਆ.  ਸਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਾਇਦ ਜਾਣ ਸਕੋ ਸਕ ਇਹ ਚੀਜਾਂ, ਉਹ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਸਸਖਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੰਨੀ 
ਅਟੱਲ ਹਨ। 

ਸਮਾਂ:  

ਸਵਦਵਾਨਾਂ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਕਤਾਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 59 ਬੀ.ਸੀ.  ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਸਵਚ ਸਲਖੀ ਗਈ ਸੀ.l। ਮੰਸਨਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਕ ਲੂਕਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਲਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰਾਗ ਲੱਭ ੇਹਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਲਖਤਾਂ ਅਤੇ 
ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਲਖਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੂਕਾ ਖ਼ੁਦ ਸਲਖਦਾ ਹੈ ਸਕ ਦੂਸਜਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਸਵਚ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਸਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਰਕ਼ੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਬਾਰੇ ਸਲਸਖਆ ਸਗਆ ਸੀ ਜੋ 55-65 ਈ. ਸਵਚ ਸਲਸਖਆ 

ਸਗਆ । ਮਰਕ਼ੁਸ ਪਸਹਲੀ ਸਕਤਾਬ ਸੀ ਜੋ ਚਰਚ ਨੂੰ  ਸਲਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੱਤੀ ਅਤੇ ਲੂਕਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਬ਼ੁਸਨਆਦ ਦੀ ਸਕਤਾਬ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ 
ਗਈ ਸੀ। ਸਜਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਕ ਲੂਕਾ ਦੀ ਸਕਤਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਸਵੱਚ ਸਲਖੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ , ਲੂਕਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਲਖੀ ਆਪਣੀ ਸਕਤਾਬ ਸਵਚ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਸਕਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਦੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨੀਰੋ ਦੇ 
ਸਭਆਨਕ ਅਸਤਆਚਾਰ, ਿਰੂਸਲਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਿਾਕੂਬ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ( 68 ਬੀ ਸੀ)। ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਪ਼ੁੱ ਛਸਗੱਛ ਅਤੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਹ 60 ਬੀ ਸੀ ਸਵੱਚ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ਼ੁਸਤਕ ਦੇ ਸਲਖਣ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ 

ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਬਸਹਸ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ, ਇਹ ਸਧਆਨ ਦੇਣ ਿੋਗ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਸਕਤਾਬ ਖ਼ੁਦ ਸਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਵਰਗ ਸਵੱਚ ਚੜਹਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ 



30 ਵਸਰਹਆਂ ਸਵੱਚ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਵੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।  ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 

ਸਵਚ ਅਸੀਂ ਪਰਭ ੂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ  ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।   ਇਹ ਚਰਚ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ.  ਇਹ 

ਸਕਤਾਬ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਪਹ਼ੁੰ ਚੇਗੀ ਸਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਵਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੇਸਮਸਾਲ ਸਨ। 

 

* ਦਰਸਕ 

 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੀਓਸਿਲਸ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਨਿ਼ੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੂਕਾ 
ਦੀਆਂ ਸਲਖਤਾਂ ਦੇ ਪਰਕਾਸਕ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਖਸੀਅਤ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਇਸਤਹਾਸਕ ਸਪਛੋਕੜ ਵਜੋਂ, 
ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸਹਲੀ ਸਕਤਾਬ (ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕਹਾ ਸਕ ਇਸ ਸਵਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਸੱਸਖਆ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ 

ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਕੀ ਉਹ… ਇਕ ਉਹ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੜਹੇ-ਸਲਖੇ 
ਦਰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਰਹਾ ਸੀ। ਸਵਦਵਾਨ ਕਸਹੰਦੇ ਹਨ ਸਕ ਲੂਕਾ ਨੇ ਇਹ ਸਕਤਾਬ ਚਰਚ ਦ ੇਉਦੇਸਾਂ ਅਤ ੇਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ  
ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਲਖੀ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਬਹ਼ੁਤ ਸਜਆਦਾ ਸੰਦੇਹਵਾਦੀ ਰੋਮਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਸਸ 
ਕੀਤੀ ਸਕ ਈਸਾਨੀ ਮ਼ੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਸਕ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਜਾਤੀ ਨੂੰ  ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਿਹੂਦੀਆਂ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਸਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ 
ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਸੱਸਖਆਵਾਂ ਨੂੰ  ਸ਼ੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸਸ ਕੀਤੀ ਸਕ ਮਸੀਹ ਧਰਮ ਿਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜੋ ਕੋਈ ਵੀ 
ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦਾ ਸਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 

* ਸਵਸਾ : 

ਐਨ ਏ ਐਸ ਬੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਸਕਤਾਬ ਇੱਕ ਘ਼ੁੰ ਮਦੀ ਹੋਈ ਸਕਤਾਬ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਜੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 
ਐਪੀਸਟਰ (ਇਸਤਹਾਸ) ਤੱਕ, ਿਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸੀਹ ਧਰਮ ਤੱਕ, ਸਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅਨ਼ੁਗਰਸਹ , ਿਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਹੂਦੀ ਅਤੇ 
ਿੂਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ( ਪਰਮੇਸਵਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ) ਅਤ ੇਰਾਜ ਤੋਂ ਚਰਚ (ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੀ ਿੋਜਨਾ) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਇੰਜੀਲ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਚੱਠੀਆਂ ਸਵਚ ਇਕ ਜੋੜ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ਼ੁਸਤਕ ਦ ੇਬਦਲ ਰਹੇ ਸ਼ੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 
ਪ਼ੁਸਤਕ ਦਾ ਨਜਰੀਆ ਸਪਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦਖਾਈ ਸਦੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਚਰਚ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸਵਸਥਾਰ। ਇਹ ਿਹੂਦੀ ਦਸੇ ਦੀ 
ਰਾਜਧਾਨੀ, ਿਰੂਸਲਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਰੋਮ ਸਵੱਚ ਖਤਮ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਸਵ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇਹ ਪ਼ੁਸਤਕ ਸਾਨੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੀ ਸਕਰਪਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਦੇਸ ਨੂੰ  ਰਾਜ ਦੀ ਸੀਮਤ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਵੱਚ ਿੈਲਾਉਣ ਸਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ 
ਪ਼ੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਤ ਸਵੱਚ ਪੌਲ਼ੁਸ ਰੋਮ ਨੂੰ  ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਪਹ਼ੁੰ ਸਚਆ ਹੈ।  ਇਹ ਅੱਜ ਦ ੇਚਰਚ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਸਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਇਸਤਹਾਸ ਸਵੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਬਹ਼ੁਤ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਸਿਸੂ ਮਸੀਹ 
ਦਾ ਬਚਨ "ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਸਕਤੀ ਸਮਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਵੱਚ ਉਸਦੇ ਗਵਾਹ 
ਹੋਵੋਗੇ" ਸਬਲਕ਼ੁਲ ਬੇਸਮਸਾਲ ਸੀ।ਚੇਸਲਆਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਇਹ ਪਰਸਨ ਪ਼ੁੱ ਸਛਆ ਸਗਆ ਸਕ ਕੀ ਮਸੀਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 
ਜਾ ਸਰਹਾ ਸੀ?  ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1: 8, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਪਰਗਟਾਵਾ ਸੀ।  ਹਾਲਾਂਸਕ, ਸਾਡੇ ਪ਼ੁਰਸਖਆਂ 



ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਆਸਸਸ ਬਣਨ ਦਾ ਅਸੀਰਵਾਦ ਸੀ। ਸਿਸੂ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਸਵੱਚ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ 
ਸਵਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਵੀ ਚਰਚ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੀ ਸਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਵਾਪਸਰਆ ਸਕ ਚੇਸਲਆਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਸਕ ਦਤੂ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਸਖੱਚੇ ਗਏ। 

    ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਬੰਦ ੂਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਸਜਸਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਇਸਤਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਬ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ 
ਿੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਚਮਕ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਕਤਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਦਖਾਈ ਸਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਨੂੰ  ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ 
ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਿੂਹੰਨਾ 14:12 ਸਵਚ, ਸਿਸੂ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸੀ ਸਕ ਇਕ ਸਵਸਵਾਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ 
ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦਾ ਸਵਸਸਤਰਤ ਅਤੇ ਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਭ ੂਸਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਬਦਾਂ ਸਵੱਚ, 
ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ  ਪਰਮੇਸਵਰਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ 
ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਖ਼ੁਸ ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸਨਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 

ਸਸੱਸਖਆ 1 , ਅਸਧਆਏ 2 

ਸਦਨ 1:- 

ਰਸੂਲਾਂ: 1:1-5 

* ਲੂਕਾ 1:1-4 ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ 1:1-5 ਦੀ ਤ਼ੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸਕ ਇਹ ਪ਼ੁਸਤਕਾਂ ਸਕਸਨੂੰ  ਅਤੇ ਸਕਉ ਸਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ?  

* ਸਿਸੂ ਦੇ ਜੀਅ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਕੰਨੇ ਸਦਨ ਤੱਕ ਸਦਖਾਈ ਸਦੰਦੇ ਰਹੇ ? 

* ਉਸਨੇ ਆਪਣ ੇਚੇਸਲਆਂ ਨੂੰ  ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ ਸਦੱਤਾ ?  

 

ਸਦਨ 2 

ਰਸੂਲਾਂ :1:6-8 

* ਵਚਨ 6 ਸਵੱਚ ਚੇਲੇ ਸਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ  ਪਰਸਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਕਵੇਂ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ ?  

* ਸਿਸੂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਦੱਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ ਦਸੋ ਸਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

*  ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ  ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੀ ਕੀ ਸਵਸੇਸਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ? ਉਹ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ਸਕਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ?  

* ਵਚਨ 8 ਇਹ ਪ਼ੁਸਤਕ ਦਾ ਕ਼ੁੰ ਜੀ ਵਚਨ ਹੈ , ਕੀ ਤ਼ੁਸੀ ਇਹ ਵਚਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਬਦਾਂ ਸਵਚ ਵਰਨਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ?  

* ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਵਚਾਰ ਨਾਲ ਸਿਸੂ ਨੇ ਸਵਸਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸਨਰਣਾ ਸਕਉ ਸਲਆ ? 

ਸਦਨ 3  



ਰਸੂਲਾਂ 1:9-11  

* ਿਹੰੂਨਾ 7:37-39 ਨੂੰ  ਪੜਹੋ। ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ , ਸਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਸ ੂਮਸੀਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ?  

* ਸਜਸ ਬਦਲ ਸਵੱਚ ਸਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਠਾ ਲਏ ਗਏ ਸੀ , ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਸ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ? ( ਕੂਚ 13:21-22 ) 

* ਸਿਸੂ ਨੇ ਸਕਸ ਤਰਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ?  

 

ਸਦਨ 4 

ਰਸੂਲਾਂ 1:12-26 

* ਚ਼ੁਬਾਰੇ ਸਵਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ ? ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਕਉ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ?  

* ਇਹ ਵਚਨ ਿਹੂਦਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ? 

* ਜਦੋਂ ਚੇਸਲਆਂ ਨੇ ਇਕ ਚੇਲੇ ਦਾ ਚ਼ੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ 21 ਸਵੱਚ ਅਲਗ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ  ਠਸਹਰਾਇਆ ਪਰ ਵਚਨ 24 ਸਵੱਚ 

ਅਲਗ ਸਵਸੇ ਬਾਰੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਕਉ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ?  

 

ਸਦਨ 5 

ਰਸੂਲਾਂ 1 ਅਤੇ 1 ਕ਼ੁਰੰ 15:17 ਨੂੰ  ਪੜਹੋ। 

* ਸਵਸਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਅ ਉੱਠਣਾ ਸਕਉ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ?  

* ਇਹਨਾਂ ਅਸਧਆਵਾਂ ਸਵਚ ਤ਼ੁਸੀ ਕੀ- ਕੀ ਵਾਅਸਦਆਂ ਨੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 

* ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ? 

ਛੇਵਾਂ ਸਦਨ 

ਅਸਧਆਏ 1:- ਮਸੀਹ ਨਵੀਂ  ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ ਦੀ ਘਸੋਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਮੂਲ ਪਾਠ: ਅਸਧਆਏ 1 

ਮੂਲ ਪਦ: ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੇਰ਼ੁਸਲਮ , ਿਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਾਮਰੀਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨਹੇ  ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। 

ਸਵਸਾ ਵਾਕ:- ਸਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਚੇਸਲਆਂ ਨੂੰ  ਆਸਗਆ ਦੇਕੇ ਇਕ ਪਰਤੀਭਾ ਨਾਲ ਛੱਡ ਸਦੱਤਾ। 

ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਸਧਾਂਤ: ਉਡੀਕ ਦਾ ਮਕਸਦ। 



 

ਸਾਰਾਂਸ:ਸੰਖੇਪ: ਲੂਕਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਕਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ ਸਜਥੇ ਉਸਨੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਕਰਤੱਬ 

ਦੀ ਪਸਹਲੀ ਆਇਤ ਸਵਚ, ਉਹ ਥੀਓਸਿਲਸ ਨੂੰ  ਦਰਸਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇਸ ਪ਼ੁਸਤਕ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਪਛਲੀ ਸਕਤਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸਹਲੀ ਸਕਤਾਬ ਨੂੰ  ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਦੱਸਸਆ ਜੋ ਸਿਸੂ ਨੇ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਬਹ਼ੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਕ 

ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਪਤਾ ਵਜੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਸਗਆ ਅਤੇ ਸਪਤਾ ਦੇ 
ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠ ਸਗਆ।  ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਚੇਲੇ ਸਨਿਸਮਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਦੋਂ 
ਤਕ ਚੱਲਦੇ ਰਸਹਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਦ਼ੁਲਹਨ ਨੂੰ  ਸਮਲਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।  

ਅੱਗੇ, ਲੂਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ਼ੁਸਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਸਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦ਼ੁਆਰਾ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸਜੱਤ ਦੇ ਪੱਕੇ 
ਗਵਾਹ ਸਨ। ਸਕਉਂਸਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹ਼ੁਤ ਸਬੂਤ ਸੀ ਸਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ  ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ 
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਸਖਾਇਆ ਵੀ ਸੀ।  ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਸਕ ਲੂਕਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀ 
ਸਕਤਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਨਦਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਚੇਸਲਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦ ੇ
ਜਵਾਬ ਸਵੱਚ, ਸਿਸੂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਸਕਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਕਤੀ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰੋਗੇ;  ਅਤੇ ਿਰੂਸਲਮ, ਸਾਰੇ ਿਹੂਸਦਿਾ ਅਤੇ ਸਾਮਸਰਿਾ ਸਵੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਸਵੱਚ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ।   

“ਇਸ ਵਾਕ ਸਵੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਸਤਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। 1- ਿਰੂਸਲਮ - ਿਹੂਦਾ - ਸਾਮਸਰਿਾ - ਦ਼ੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ 
ਤੱਕ 

 

          ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ। 

 

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 

ਸਸੱਸਖਆ 2, ਅਸਧਆਏ 2 

ਸਵਸਾ ਵਾਕ : ਪੰਤੇਕ਼ੁਸਤ ਦੂਆਰਾ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। 

ਸਦਨ 1:- 

ਰਸੂਲਾਂ 2:1-13 

* ਵਚਨ 1-4 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਨਣ ਕਰੋ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਤੇਕ਼ੁਸਤ ਦੇ ਸਦਨ ਕੀ ਦੇਸਖਆ , ਸ਼ੁਸਣਆ ਅਤੇ ਮਸਹਸੂਸ 
ਕੀਤਾ। 



* ਸਕੰਨੇ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ? 

* ਸਕਹੜੀ ਭਾਸਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਜ ਗਏ ? 

* ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਪਰਤੀਸਕਸਰਆ ਸਦੱਤੀ ? 

 

ਸਦਨ 2 

ਰਸੂਲਾਂ 2:1-13 

* ਅਿਸੀਆਂ 5:8 ਸਵੱਚ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਸਗਆ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ? 

* ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ  ਪੜਹ ਕੇ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਭਰੇ ਜਾਨ ਦੇ ਸਚੰਨਹ  ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਦੱਸ:ੋ- 

1.ਰਸੂਲਾਂ 4:31 

2.ਰਸੂਲਾਂ 6:1-5 

3.ਰਸੂਲਾਂ 13:8-10 

4.ਰਸੂਲਾਂ 13:52 

* ਗਲਾਤੀਆਂ 5:22-23 ਨੂੰ  ਪੜਹ ਕੇ ਦਸੋ ਸਕ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਵਸਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ਸਕਹੜੇ ਸਕਹੜੇ ਗ਼ੁਣਾਂ ਨੂੰ  
ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

* ਵਰਨਣ ਕਰੋ ਸਕ ਤ਼ੁਸੀ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਸਕਵੇਂ ਅਨ਼ੁਭਵ ਕੀਤਾ ? 

 

ਸਦਨ 3 

ਰਸੂਲਾਂ 2:14-28 

* ਪਤਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਰੇ ਦੱਸ ਸਰਹਾ ਹੈ ?  

* ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ " ਸਿਸੂ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਮਵਾਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸਵਰ 
ਦੀ ਿੋਜਨਾ"  ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਕੂਸ ਤੇ ਮਰੇ। ਇਸਦੇ ਸਵੱਚ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੀ ਕੀ ਸਵਸੇਸਤਾ ਪਰਗਟ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ ?  

* ਿਸਾਿਾਹ 53:10-11 ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਸਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ?  



 

ਸਦਨ 4 

ਰਸੂਲਾਂ 2:17-32 

* ਅੰਤ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਸਕ ਅਰਥ ਹੈ ? ( ਇਵਰਾ 1:1-2 , ਪਤਰਸ 1:18-21) 

* ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੇ ਸਦਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ? ( 2 ਪਤਰਸ 3:10-13) 

* ਆਖਰੀ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਸਵਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ( ਰਸੂਲਾਂ 2:17-20 ) 

* ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਵਚਾਰ ਨਾਲ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਸਰਿ ਪਾਸਟਰ , ਚਲੇੇ ਜਾਂ ਸਮਸਨਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਜੰਨਾ ਨੇ ਸਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਪਰਭ ੂਅਤੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਦ ੇਰੂਪ਼ੁ ਸਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ?  

* ਪਤਰਸ ਦੇ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਤੌ ਦਾ ਸਜੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ?  

 

ਸਦਨ 5 

ਰਸੂਲਾਂ 2:33-47 

* ਮਸੀਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਵੱਚ ਸਕੱਥੇ ਹੈ ? 

* ਇਸਦੇ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਵੱਚ ਕੀ ਪਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ? 

* ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦ਼ੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਰਦੇ ਸਵਚ ਪਛਤਾਵਾ ਆਉਣ ਤੇ ,ਲੋਕਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰਸਨ ਪ਼ੁੱ ਛਣ ਵੇਲੇ "ਅਸੀ ਕੀ 
ਕਰੀਏ" ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਕੀ ਜਵਾਬ ਸਦੱਤਾ ?  

* ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਵਚਾਰ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਦਾ "ਕੱਬੀ ਪੀੜਹੀ" ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਸੀ ? 

* ਅੱਜ ਤ਼ੁਸੀ " ਕੱਬੀ ਪੀੜਹੀ" ਨੂੰ  ਸਕਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ?  

* ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਵਚ ਮਨ ਲਗਾਇਆ। ? 

 

ਛੇਵਾਂ ਸਦਨ:-ਪਾਠ 2: "ਚਰਚ ਦਾ ਜਨਮ" 

 ਅਸਲ ਪਾਠ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2 



 ਮ਼ੁੱ ਖ ਸਬਦ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 2:17 - "ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਦਨਾਂ ਸਵੱਚ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਸਹੰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 
ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਮਨ਼ੁੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡੋਲਹਾਂਗਾ." ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ 
ਜਵਾਨ ਦਰਸਨ ਵੇਖਣਗੇ। ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ। 

"ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ: ਪੰਤੇਕ਼ੁਸਤ ਚਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਸਧਾਂਤ: ਅਸੀਂ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹ਼ੁੰ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 

 ਸੰਖੇਪ: ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਧਆਇ 2 ਦੇ ਪੰਤੇਕ਼ੁਸਤ ਬਾਰੇ ਪੜਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਸਹਲੇ ਅਸਧਆਇ ਸਵਚ ਸਿਸੂ ਦੇ ਸਬਦ ਵਾਅਦਾ 
ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ । 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਜਗਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਇਕ 
ਤੂਿਾਨ ਦੀ ਇਕ ਕਸੂਰ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਚ ਉਤਸਰਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾਂ ਸਵਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੂਸਰੀ ਭਾਸਾ ਨੂੰ  
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਵਚ ਸਮਜ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ ਨੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਇਕ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਸਚਨ ਸੀ। ਇੰਜੀਲਾਂ ਸਵਚ ਪਾਏ ਗਏ 
ਡਰਪੋਕ ਪਤਰਸ ਦੀ ਤ਼ੁਲਨਾ ਇੱਥੇ ਰਸੂਲਾਂ ਸਵੱਚ ਸਮਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਸੀ ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਕਰੋ। 

ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਕਤੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਆਪਣ ੇਪਸਹਲੇ ਪਰਚਾਰ ਸਵਚ, ਉਸਨੇ ਜੋਏਲ 2:28 ਦੀ ਭਸਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 
ਬਾਰੇ ਦੱਸਸਆ। ਤ਼ੁਰਕੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3000 ਲੋਕ , ਸਮਸਰ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਅਿਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ 
ਸਵਚ ਸਾਸਮਲ ਹੋਏ।  

   ਚਰਚ ਮਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਸਵਚ ਇੰਨਾ ਆਪਸੀ ਸਪਆਰ ਸੀ ਸਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੂਸਜਆਂ ਦੇ ਿਾਇਦੇ ਲਈ ਵੇਚ ਸਦੱਤੀ।  ਅਸਜਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੂਸਜਆਂ ਨੂੰ  ਮਸੀਹ 
ਵੱਲ ਸਖੱਚਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਚਰਚ ਵਾਂਗ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣ ੇਸਮਾਜ ਤੇ 
ਕੀ ਪਰਭਾਵ ਪਾਵਾਂਗੇ?  ਪੰਤੇਕ਼ੁਸਤ ਨੇ ਸਵਸਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਸਧਆਇ ਖੋਸਲਹਆ, ਪਰ ਿਹੂਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 
ਚਰਚ ਸਵਚ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਸਵਚ ਸਮਲਦ ੇਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਘਰ-ਘਰ-ਦਰਵਾਜੇ 
ਜਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਮਲੇ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਿਸੂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਸਦਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਸ ਸਵੱਚ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 
ਇੱਕ ਿਹੂਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਸਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਸਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭ਼ੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਕ 
ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਇੱਕ ਿਹੂਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਇਦ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਬਦ 
ਭ਼ੁੱ ਲ ਗਏ।  (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1: 18) "ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਵੱਚ"। ਸਸਤੇਫ਼ਨ਼ੁਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਸਦਆਂ, ਸਿਸੂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ 
ਚੇਸਲਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਵਸਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਾਮਸਰਿਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਦ਼ੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਛੱਡਣ 
ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।  

 ਜਦੋਂ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨ਼ੁਗਰਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 



ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 

ਸਸੱਸਖਆ 3 , ਅਸਧਆਏ 4 

ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ: ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਤਾਵ , ਸਵਅਕੀਗਤ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਸਵਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। 

ਪਸਹਲਾ ਸਦਨ :- 

ਪੜੋ- ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 3:1-11 

* ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਿਹੰੂਨਾ ਸਕੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਕੀ ਸਕਹਾ ?  

* ਸਕਸ ਚੀਜ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ  ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ?  

* ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕੀ ਪਰਤੀਸਕਸਰਆਵਾਂ ਸਨ ? 

 

ਦੂਸਰਾ ਸਦਨ  

ਪੜਹੋ- ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 3:12-26 

* ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਸਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵੇਲੇ ਸਕਹੜਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੀ ਮਸਹਮਾ 
ਕੀਤੀ ?  

* ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਵਚਾਰ ਨਾਲ ਵਚਨ '3:16' ਸਵੱਚ " ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਸਵੱਚ ਸਵਸਵਾਸ" ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?  

* ਸਾਨੂੰ  ਤਾਜਗੀ ਸਕੱਥੋਂ ਸਮਲਦੀ ਹੈ ? ਇਹ ਗੱਲ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ਸਕਵੇਂ ਸੱਚ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ ? 

*  ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਸਕਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ? 

* ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਦ਼ੁਬਾਰਾ ਸਕਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਸਚਆ ? ਸਜਸਦੇ ਦ਼ੁਆਰਾ ਅਸੀ ਦੂਸਜਆਂ ਨੂੰ  
ਆਸੀਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? 

ਤੀਜਾ ਸਦਨ 

ਪੜੋ- ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:1-12 

* ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਅ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਣਦੇ ਹੀ ਕੀ ਪਰਤੀਸਕਸਰਆ ਸਦਤੀ ?  

* ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਿਹੰੂਨਾ ਨੂੰ  ਕੀ ਹੋਇਆ ?  



* ਸਕਸ ਚੀਜ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ  ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਦੱਤੀ ? 

* ਕੀ ਉਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਰਮੇਸਵਰ ਨੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ? ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਸਕਵੇਂ ?  

 

ਚੋਥਾ ਸਦਨ 

ਪੜੋ- ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:1-22 

* ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੇ ਕੀ ਪਸਰਣਾਮ ਸੀ ? 

* ਸਕਹੜਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ  ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਿਸੂ ਹੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਹੈ ?  

* ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਬਾਹ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ- 

1. ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਿਹੰੂਨਾ 

2. ਲੋਕ 

3. ਅਸਧਕਾਰੀ 

 

ਪੰਜਵਾਂ ਸਦਨ 

ਪੜਹੋ- ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:23-37 

* ਸਵਸਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਕਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੀ ਸਤ਼ੁਤੀ ਕੀਤੀ ? 

* ਕੀ ਤ਼ੁਸੀ ਇਸ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਵਚ ਅੰਗੀਕਾਰ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੋ ? 

* ਪਰਮੇਸਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਕਸ ਪਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਸਦੱਤਾ ? 

* ਪਰਮੇਸਵਰ ਨੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ  ਸਕਵੇਂ ਸ਼ੁਸਣਆ ? 

* ਕੀ ਤ਼ੁਸੀ ਸਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕ ਸਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਸਵੱਚ ਸਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਚੰਸਗਆਈ ਸਮਲਦੀ ਹੈ ?  

 

  ਛੇਵਾਂ ਸਦਨ:- 

 ਸਸੱਸਖਆ 3 : 'ਚਰਚ ਸਹੰਮਤ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 



 ਮ਼ੁੱ ਖ ਪਾਠ : ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 3 ਅਤੇ 4 

 ਮ਼ੁੱ ਖ ਤ਼ੁਕ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4:12 - "ਸਕਸੇ ਦੂਜੇ ਦ਼ੁਬਾਰਾ ਮ਼ੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਕਉਂਸਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨ਼ੁੱ ਖਾਂ ਸਵੱਚ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਸਜਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕੀਏ। 

ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ: ਪਤਰਸ ਦੇ ਭਾਸਣ ਨਾਲ ਸਤਾਬ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਸਧਾਂਤ: ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਾਡੀਆਂ 
ਸਸੱਸਖਆਵਾਂ ਜੋ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਦਲੇਰ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 
ਸ਼ੁਭਾਅ ਨੂੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਸੰਖੇਪ: ਰਸੂਲ 3 ਤੋਂ 7 ਅਸਧਆਏ ਸਵਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ , ਚਰਚ ਅਤੇ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਕਤੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਰੀਰ 
ਅਤੇ ਸਦਮਾਗ ਨੂੰ  ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਸਜਸਦਾ ਸਜਆਦਾਤਰ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਸਕ ਮੋਏ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ਹੋਈ। 
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 3: 1-9 ਸਵੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਸਦੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਕਤੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਗਆ ਸੀ 
ਅਤੇ ਤ਼ੁਰੰਤ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਸਪਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਸਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਸਲਆ ਸਕ ਉਹ ਉਹੀ ਸਵਅਕਤੀ ਸੀ, ਸਜਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦ ੇਇਸ 
ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੂੰ  ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ , ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਨੂੰ  ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।  ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ 
ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 ਚੌਥਾ ਅਸਧਆਇ ਸਦੂਕੀ ਅਤੇ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਮ਼ੁਰਸਦਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਬਾਰੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਸਸਖਾਉਣ ਦੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਵਰੋਧ ਕਰਸਦਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ  ਚ਼ੁੱ ਕ ਸਲਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ  
ਕੈਦ ਸਵੱਚ ਪਾ ਸਦੱਤਾ, ਪਰ ਸਿਰ ਵੀ 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ।  ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਦਨ ਅਸਧਕਾਰੀ, ਸਦੂਕੀ ਅਤੇ 
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ  ਪ਼ੁੱ ਸਛਆ, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਤੀਜੇ ਉਪਦੇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਸਦੱਤਾ।  ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 
ਦ਼ੁਆਰਾ ਸੰਖੇਪ ਪਰ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਸੰਦੇਸ ਸੀ।  ਆਇਤ 13 ਕਸਹੰਦੀ ਹੈ ਸਕ ਧਾਰਸਮਕ ਆਗੂ "ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਿੂਹੰਨਾ ਦੀ ਆਤਮਾ 
ਨੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਾਸਣਆ ਸਕ ਉਹ ਸਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਕ ਸਚਮ਼ੁੱਚ ਇਕ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਸਬਆਨ ਹੈ 
ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਸਹੰਦੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਕੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ  ਸਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਹੰਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ?  
ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਿੂਹੰਨਾ ਨੂੰ  ਤ਼ੁਰੰਤ ਜੇਲਹ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਹਾ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਜੋ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤ ੇਪਰਾਰਥਨਾ 
ਸਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਵਸਵਾਸ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਅਤੇ ਮਸਹਮਾ ਕਰਸਦਆਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਕ 
ਪਰਮੇਸਵਰ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ  ਸਨਿੰਤਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸਵਰ 
ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਸਬਦਾਂ ਨੂੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ 
ਵਧਾਏ। ਚਰਚ ਸਵਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਅਤ ੇਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦ ੇਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੇਸਖਆ। ਉਹ ਸਜਹੜੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦ ੇਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ  
ਨਜਦੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦ ੇਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਬਦਲਦ ੇਹੋਏ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੀ ਸਕਰਪਾ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ 
ਸਜੰਦਗੀ ਸਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 



  ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਸਾਡੀ ਪਰੇਰਣਾ ਜੋ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਦਸੋਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸਾਡ ੇਸ਼ੁਭਾਅ 
ਪਰਭਾਸਵਤ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 

ਸਸਸਖਆ 4 : ਅਸਧਆਏ 5-7 

ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ:- ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮ਼ੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਪਰਖ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

 

ਪਸਹਲਾ ਸਦਨ- 

ਪੜੋ- ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5:1-16 

* ਹਨਾਸਨਿਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ? ਕੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਸਹਮਤ ਸੀ ? 

* ਸਕਹੜਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ  ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਕ ਹਨਾਸਨਿਾ ਅਤੇ ਸਿੀਰਾ ਨੇ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਸਲਆ ? 

* ਿਹੰੂਨਾ 15:26-27 ਸਵੱਚ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ  ਕੀ ਕਸਹਕੇ ਸੰਬੋਸਧਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ? 

* ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦ ੇਬਾਰੇ ਸਵਚ ਕੀ ਸਸੱਖ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ? 

* ਵਚਨ 12-16 ਸਵੱਚ ਅਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਦੇਖਦ ੇਹਾਂ , ਅੱਜ ਦੇ ਿ਼ੁੱ ਗ ਸਵੱਚ ਸਕਸ ਤਰਹਾ ਦੇ 
ਚਮਤਕਾਰ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਸਰਣਾਮ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ ? 

 

ਦੂਸਰਾ ਸਦਨ 

ਪੜੋ- ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5:17-42 

* ਤ਼ੁਸੀ ਧਰਮ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਸਵਚ ਸਕਸ ਤਰਹਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ?  

* ਸਕਸ ਪਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੇਲੇ ਮਸੀਹ ਦ ੇਸਪਆਰ ਅਤੇ ਵਿਾਦਾਰੀ ਨੂੰ  ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ? 

* ਰਸੂਲਾਂ ( ਚੇਸਲਆਂ ) ਲਈ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਵਵਸਥਾ ਨੂੰ  ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਜਆਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਅ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ 
ਸਕਉ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ? 

ਹੇਠ ਸਦੱਤੇ ਵਚਨ ਸਵਰੋਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਸਹੰਦੇ ਹਨ:- 

1. ਸਿਲ 1:29 

2.2 ਸਤਮੌ 3:12 

 



* ਵਚਨ 41 ਅਤੇ 42 ਸਵੱਚ ਚੇਸਲਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਅ ਸਕਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ? 

 

ਤੀਸਰਾ ਸਦਨ 

ਪੜਹੋ- ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 6:1-10 

* ਸਕਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ ਖੜਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ? ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਸਨਕਸਲਆ ? 

* ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਉੱਪਜਾਜਕ ਦੀਆਂ ਿੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ ਕਰੋ। 

* ਇਸਤੀਿਾਨ ਦੇ ਗ਼ੁਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉ। 

* ਉਸਦਾ ਸਕਹੜਾ ਗ਼ੁਣ ਤ਼ੁਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ? 

ਚੌਥਾ ਸਦਨ  

ਪੜੋ- ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 6:11-15 

* ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਿਾਨ ਉਪਰ ਕੀ ਕੀ ਦੋਸ ਲਗਾਏ? 

* ਲੂਕਾ 12:11 ਅਤੇ ਮੱਤੀ 10:19-20 ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਵੱਚ ਸਾਡੀ ਪਰਤੀਸਕਸਰਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ?  

* ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਵਚਾਰ ਨਾਲ ਇਸਤੀਿਾਨ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਦਤੂਾਂ ਵਾਂਗੂੰ  ਚਮਕਦਾਰ ਸਕਉ ਹੋ ਸਗਆ ? 

 

ਪੰਜਵਾਂ ਸਦਨ  

ਪੜਹੋ- ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 7 ਅਸਧਆਏ 

* ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋ ਇਸਤੀਿਾਨ ਦ਼ੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ੇਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਦੱਸੋ:- 

1. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 7:1-38 

2. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 7:39-50 

3. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 7:51-53 

 

* ਪਰਮੇਸਵਰ ਨੇ ਇਸਤੀਿਾਨ ਨੂੰ  ਸਕਵੇਂ ਸਵਸਰਾਮ ਸਦੱਤਾ ?  

* ਪਥਰਾਵ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ ਕੱਪਸੜਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਰਹਾ ਸੀ ? 



* ਰਸੂਲਾਂ 7:59 ਸਵੱਚ ਇਸਤੀਿਾਨ ਸਕਸ ਨੂੰ  ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਰਹਾ ਸੀ ? 

ਛੇਵੇਂ ਸਦਨ: 

ਸਸੱਸਖਆ 4: ' ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਪੀੜ'  

ਅਸਲ ਪਾਠ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 4 ਤੋਂ 7 ਅਸਧਆਏ 

ਪਰਮ਼ੁੱ ਖ ਬਚਨ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 5: 29 - ' ਪਰਮੇਸਵਰ ਦਾ ਕਸਹਣਾ ਮੰਨਣਾ ਮਨ਼ੁੱ ਖਾਂ ਦ ੇਹ਼ੁਕਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ: ਚਰਚ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪਰੀਸਖਆਵਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਸਧਾਂਤ: ਆਤਮਕ ਕਸਟ ਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੀ ਸਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸਵੱਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 
ਰੂਹਾਨੀ ਜੜਹਾਂ ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਾਰਾਂਸ: ਚਰਚ, ਜੋ ਗੂੜਹੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹਨਾਸਨਿਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ੀਰਾ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ। ਇਹ 
ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ  ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸਵਰ ਸਾਡੇ ਸਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਜੱਜ ਹੈ। ਚਰਚ ਦੇ ਅਰੰਭ ਸਵਚ ਪਾਪ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ  ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਲਆ ਸਗਆ 
ਸੀ।ਇਹ ਸਨਸਚਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਦੰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਪਰਮੇਸਵਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ  ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 5 ਵਾਂ 
ਅਸਧਆਇ ਕਸਹੰਦਾ ਹੈ, 'ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਸਿਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਸਰਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਡਰ ਆਇਆ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਣੀਆਂ। 
ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਹ਼ੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ  ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਇਦ 
ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਚਰਚ ਸਵਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਂਸਭਾ ਸਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਾਰਸਮਕ ਆਗੂ 
ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ  ਕੈਦ ਸਵੱਚ ਪਾ ਸਦੱਤਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ  ਨਾਲ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਮੰਦਰ ਸਵੱਚ “ਸਾਰੀ ਸਜੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ” ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਸਜਆ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
5:20)।  ਤਦ ਅਸਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਗਰਜੇ ਉਸਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਨੇ 
ਪ਼ੁੱ ਸਛਆ, “ਕੀ ਅਸੀਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਇਹ ਉਪਦੇਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਸਜਆ ਨਹੀਂ ਸੀ?  ਸਿਰ ਵੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?  
ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਸੂਲ ਇਕੱਠੇ ਸਸਹਮਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ‘ਿਰਜ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਮਨ਼ੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਹ਼ੁਕਮ ਨਾਲੋਂ 
ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੀ ਆਸਗਆਕਾਰੀ ਕਰੀਏ।’ (ਰਸੂ. 5: 29) ਮਸੀਹ ਵਾਂਗੂੰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਮੌਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਮਲੀਏਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ 
ਪਰਮੇਸਵਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਸਜਸਨੇ ਉਸਨੂੰ  ਸਕਹਾ ਸਕ ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ 
ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਕ਼ੁਝ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਕਉਂਸਕ ਜੇ ਇਹ ਧਾਰਸਮਕਤਾ ਮਨ਼ੁੱ ਖਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, 
ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਿਗੋ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸਾਇਦ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਠਸਹਰੋ। (ਰਸੂ. 5: 38-39) ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਰਸੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਸਨ।  ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ 



ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ  ਬ਼ੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਕ਼ੁੱ ਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸਦੱਤੀਆ। ਇਨਹ ਾਂ 
ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹੱਸਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਖ਼ੁਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਸ ਸਨ ਸਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦ਼ੁੱ ਖ ਦੇ 
ਿੋਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦ਼ੁੱ ਖ ਭੋਗਣਾ ਅਨੰਦ ਸਮਸਝਆ ਹੈ?  ਇਹ ਦ਼ੁਨੀਆ ਅਤੇ 
ਸਵਸਵਾਸ ਦੀ ਦ਼ੁਨੀਆ ਸਵਚ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਪਰਤੀਸਕਰਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨਾ 
ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਜਸ ਨੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ  ਸਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਸਦੱਤਾ, ਉਹੀ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ 
ਸਵਸਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਪਰਬੰਧ ਕਰ 
ਸਰਹਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ  ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਸ ਉਸਨੂੰ  ਸਵੀਕਾਰਨਾ, ਉਸਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਨ, ਉਸਦੀ ਰਜਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਖੋਲਹਣਾ 
ਅਤੇ ਹਰ ਸਸਥਤੀ ਦਾ ਿਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।  (ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦ ੇਕੰਮ ਦੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਨਾਲ 
ਸਮਝਣ ਲਈ, ਿੂਹੰਨਾ ਦੇ 14 ਵੇਂ ਅਸਧਆਇ ਅਤੇ 16 ਪੜਹੋ।)  

ਅਸਧਆਇ 6 ਸਵਚ, ਰਸੂਲ ਨੂੰ  ਚੇਸਲਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ  ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਸਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਸਆ ਨੂੰ  ਹੱਲ 
ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ  ਚ਼ੁਣ ਕੇ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਕਹਾ ਜੋ (1) ਆਵਾਜ ਵਾਲੇ (2) 
ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਬ਼ੁੱ ਧੀਮਾਨ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਸਿਾ ਨੂੰ  ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹ਼ੁੰ ਗਾਰਾ ਸਮਸਲਆ।ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਬਚਨ ਿੈਲਦਾ ਸਰਹਾ ਅਤੇ ਚੇਸਲਆਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ।  ਇਹ ਬੀਤਣ ਅਸਧਕਤਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਧਆਤਮਕ 
ਉਪਹਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਵਜੋਂ ਦੇਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਪਸੜਹਆ ਹੈ ਸਕ ਰਸੂਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਬ਼ੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਹਾਰ ਅਨ਼ੁਸਾਰ 
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਸਜਆਂ ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਸਮਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਸਨਭਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ,  ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਸਕ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਚਰਚ 
ਨਾਲ ਜ਼ੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ 1 ਪਤਰਸ ਸਾਨੂੰ  ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਕ "ਸਾਡੇ ਸਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ  ਇਕ ਖਾਸ 
ਤੋਹਫ਼ਾ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ।ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਸਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਜੋ ਅਨੌਖੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਸਦੱਤੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਸੋਸਚਆ ਹੈ ਤ਼ੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਵੱਚ ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਦਲਚਸਪ ਹੈ ਸਕ ਇਸਤੀਿਨ ਨੂੰ  
ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ "ਮੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ" ਲਈ ਚ਼ੁਸਣਆ ਸੀ। ਸਕਉਂਸਕ ਇਸਤੀਿਨ ਨੂੰ  ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੀ ਬ਼ੁੱ ਧੀ 
ਦੇ ਕਾਰਨ।"ਤਦ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਸੜਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਉਸਦੇ 
ਸਵਰ਼ੁੱ ਧ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਲੈ ਆਏ। ਇਸਤੀਿਨ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  (52) ਵਚਨ ਸਸਖਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਣ ਕੇ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਕਰੀਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ”, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਸਦੇ ਸਚਹਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸਨੂੰ  ਵੇਖ 
ਸਕਦੇ ਸੀ।  

ਪਰਮੇਸਵਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਸਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਇਸਤੀਿਨ ਨੂੰ  ਹਰ ਸਵੱਚੋਂ 
ਬਾਹਰ ਸਖੱਚ ਸਲਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ  ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਮਾਸਰਆ। ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਸਿਸੂ ਵਾਂਗ ਪਰਾਰਥਨਾ 



ਕੀਤੀ, “ਸਪਤਾ ਜੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਦਓ।  ਇਸ ਲਈ ਇਸਤੀਿਨ ਨੂੰ  ਚਰਚ ਦ ੇਪਸਹਲੇ ਮ਼ੁਖੀ ਵਜੋਂ ਪਰਮੇਸਵਰ 
ਨੇ ਸਨਮਾਸਨਤ ਕੀਤਾ। 

 ਆਤਸਮਕ ਕਸਟ ਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸਵੱਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਜੜਹਾਂ ਡੂੰ ਘੀਆਂ 
ਹ਼ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
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ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ:- ਇਸਤੀਿਨ ਦੀ ਮਤੌ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸਟ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ ਭ ਸਮਾਚਾਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਿੈਲ ਸਗਆ। 

 

ਪਸਹਲਾ ਸਦਨ : 

ਪੜੋ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 8:1-8 

* ਇਸਤੀਿਨ ਦੇ ਪਥਰਾਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਕਸਟ ਦੇ ਕੀ ਚੰਗੇ ਪਸਰਣਾਮ ਸਨਕਲੇ ? 

* ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਵਚਾਰ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਪ਼ੁਸ ਸਕਵੇਂ ਦੂਸਜਆਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਉਗਾਏ ਹੋਏ ਬੀਜ ਦੀ "ਿਸਲ" ਨੂੰ  ਕੱਟ ਸਰਹਾ ਸੀ ? ( ਿਹੰੂਨਾ 
4:39-42) 

* ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸੰਸਸਕਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਪਰਮੇਸਵਰ ਸਕਵੇਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ? 

 

ਦੂਜਾ ਸਦਨ: 

ਪੜੋ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 8:9-40 

* ਸਵਸਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਖੰਡ ਗਏ ? 

* ਕੀ ਤ਼ੁਸੀ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਸਵਸਵਾਸ ਵੰਸਡਆ ਅਤੇ ਸਵਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ? 

* ਸਿਲਪ਼ੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਸਕੱਥੇ ਪਾਇਆ ? ਅਤੇ ਖੋਜੇ ਦੀ ਆਤਸਮਕ ਦਸਾ ਕੀ ਸੀ ? 

* ਿਸਾਿਾਹ 53:3-6 ਪੜੋ। ਇਥੇ "ਸਾਡਾ" ਅਤੇ "ਅਸੀ" ਸਲਸਖਆ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਗਾਉ। 

 



ਤੀਜਾ ਸਦਨ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸਦਨ : 

ਪੜੋ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 9:1-19, 22:1-16 , 26:9-19 

* ਤ਼ੁਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਸਵਚ ਪੌਲਸ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲਣ ਸਵੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ? 

1. ਚਾਨਣ 

2. ਇਕ ਅਵਾਜ 

3. ਮਸੀਹ ਦੇ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕਹੇ ਗਏ ਸਬਦ 

4. ਪੌਲਸ ਦੀ ਆਸਗਆਕਾਰੀ 

* ਸਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ  ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਜੰਦਗੀ ਸਵੱਚ ਸਕਹੜੀਆਂ ਪ਼ੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਭਾਵ ਨਹੀਂ 
ਸਪਆ ?. 

* ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸਵਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਹਨਾਸਨਿਾਹ ਨੂੰ  ਬ਼ੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕ਼ੁਛ ਸਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ? 

 

ਪੰਜਵਾਂ ਸਦਨ 

ਪੜੋ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 9:20-31 ਅਤੇ ਗਲਾਤੀਆਂ 1:11-24 

*ਦਸਮਸਕ ਸਸਹਰ ਨੂੰ  ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲ਼ੁਸ ਸਕੱਥੇ ਸਗਆ ? ਅਤੇ ਸਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਹਾ। 

* ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਸਕਹੜੇ ਜੋਸਖਮ ਉਠਾਏ ? 

* ਪਸਹਲੀ ਵਾਰ ਿੇਰੂਸਲਮ ਸਵੱਚ ਰ਼ੁੱ ਕਣ ਤੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਕੀ ਹੋਇਆ ? 

* ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਕਲੀਸਸਆ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ? 

* ਤ਼ੁਸੀ ਆਪਣ ੇਸਵਅਕੀਗਤ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ਆਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਕਸ ਚੀਜ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਸਧਆਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ? 

 

ਆਜਾਦੀ:- 

ਛੇਵਾਂ ਦਦਨ:   
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ਮ ੁੱ ਖ ਵਾਕ: ਅਦਿਆਇ 8: 4- “ਦਜਹੜੇ ਲੋਕ ਦਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਖ ਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਮ ੁੱ ਖ ਵਚਨ: ‘ ਇਸਤੀਫਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਕ ਵੁੱਡਾ ਅਦਤਆਚਾਰ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖ ਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ। 

ਦ ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਸਿਾਂਤ: ਅਦਤਆਚਾਰ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਸਾਡੀ ਆਦਗਆਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਬਿੰਦ ਦਦਲ ਖੋਲਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਿੰ ਖੇਪ੍: ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝਣਾ ਮ ਸ਼ਕਲ ਦਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰ ਇਸਤੀਫਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਦਡਆਈ ਅਤੇ 
ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਦਸੇ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦਜਸ ਕਰਕੇ ਦਵਸ਼ਵਾਸੀ ਵੁੱਡ ੇਅਦਤਆਚਾਰ ਦੇ ਦਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ। ਮਸੀਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਖਿੰਡ 
ਗਏ ਅਤ ੇਯਹੂਦਦਯਾ ਅਤੇ ਸਾਮਦਰਯਾ ਅਤੇ ਦ ਨੀਆਂ ਦ ੇਅਿੰਤ ਤੁੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ (ਰਸੂ 1: 8) ਅਦਤਆਚਾਰ ਦਾ 
ਹਨੇਰਾ ਦ ਨੀਆਂ ਦਵਚ ਚਾਨਣ ਦਲਆਉਣ ਦਾ ਮਾਦਿਅਮ ਬਣ ਦਗਆ।  ਇਹ ਦਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਕ ਸਿੰਤਾਂ ਦੀ ਮਤੌ ਚਰਚ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ।  
ਇਦਤਹਾਸ ਇਸ ਗੁੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਦਕ ਦਜੁੱਥੇ ਵੀ ਦਵਸ਼ਵਾਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦਨਹਚਾ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਚਰਚ ਬਹ ਤ ਵੁੱਡਾ ਫੈਲ 
ਦਗਆ ਸੀ।  ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੁੱਗੇ ਆਪ੍ਣੀ ਦਵਸ਼ਵਾਸ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ 
ਸਕੀਏ ਦਕ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਦਕ ਸਾਨੂਿੰ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਸਾਉਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦਾ ਬਚਨ 
ਸਾਰੇ ਸਿੰਸਾਰ ਦਵਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਦਾ ਚ ਦਣਆ ਭਾਂਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਭੀੜ ਨਾਲ ਸਦਹਮਤ ਹੋ ਦਗਆ ਦਜਸਨੇ ਇਸਤੀਫਨ ਨੂਿੰ  
ਮਾਰ ਦਦੁੱਤਾ।  ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ , ਇਸਤੀਫਨ  ਨੇ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਮਤੌ ਦੇ ਘਾਟ 
ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਪ੍ਤਾ ਅੁੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਦਆਂ ਸ ਦਣਆ, ਦਜਵੇਂ ਦਯਸੂ 
ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਰਹਾ ਸੀ।  ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰੇ  ਸਾਉਲ ਨੇ ਇਸਤੀਫਨ ਦੀ ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਵੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  
ਮਾਰਨਾ ਸ ਰੂ ਕੀਤਾ।  

ਦਯਸੂ ਨੇ ਸਪ੍ੁੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਖ ਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਕਹਾ, ਪ੍ਰ ਇਸ ਕਿੰਮ ਦਵੁੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਥੜੋਹੀ ਦਜਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਸਦਥਤੀਆਂ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਈਆਂ।  ਪ੍ਰ ਪ੍ਿੰਤੇਕ ਸਤ ਦੇ ਦਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੁੱਬ 15 ਤਕ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਵਚ 
20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੁੱ ਗ ਗਏ ਦਕ ਮਸੀਹ ਬਣਨ ਲਈ ਦਕਸੇ ਨੂਿੰ  ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।  ਜਦੋਂ ਪੌ੍ਲ ਸ ਨੇ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 11-22 
ਨੂਿੰ  ਦਲਦਖਆ ਸੀ, ਪੌ੍ਲ ਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪ੍ੁੱਸ਼ਟ ਹੋ ਦਗਆ ਸੀ ਦਕ ਸਾਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਮੇਸ਼ ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਸੀਹ ਦਵਚ ਉਸ ਦ ੇ
ਪ੍ਦਵੁੱਤਰ ਮਿੰਦਰ ਦਾ ਦਹੁੱ ਸਾ ਬਣਾਇਆ ਦਗਆ ਸੀ। 

ਉਸਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸਗਆ ਸੀ, ਸਜਥੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸਵਚ ਵਸਦਾ ਸੀ।  ਇਹ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਦਮਾਗ, 
ਸਦਲ ਅਤੇ ਚਲ ਚਲਣ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਖੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕ 8 ਵੇਂ ਅਸਧਆਇ ਸਵਚ ਇਹ ਭੇਤ 
ਸਿਸਲਪ਼ੁਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਤੀਿਨ ਦੀ ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਾਮਸਰਿਾ ਚਲਾ ਸਗਆ, ਸਜਸ ਨੂੰ  ਮੰਸਨਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਕ ਉਹ ਦ਼ੁਸਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਿਰੂਸਲਮ ਵੱਲ ਸਲਜਾਣ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਨੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਚੰਸਭਆਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਬਦ ਦੀ ਪ਼ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਮਸਰਿਾ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨੂੰ  ਮੰਸਨਆ, 
ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸਵੱਚ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਿੂਹੰਨਾ ਨੇ ਸਫ਼ਸਲਪ਼ੁੱ ਸ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸਕ ਲੋਕ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।  ਿਕੀਨਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਭ ੂਸਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਜ ਚੰਗੇ ਅਤੇ 
ਮਾੜੇ ਦਨੋੋ ਜਮੀਨ ਤੇ ਸਡੱਗਦਾ ਹੈ?  ਸਸਮਓਨ ਜਾਦੂਗਰ ਬ਼ੁਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਦ ੇਸੰਦੇਸ ਤੋਂ ਜਰੂਰ 
ਪਰਭਾਸਵਤ ਹੋਇਆ ਸੀ , ਪਰ ਉਹ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਕਤੀ ਦੇ ਪਰਗਟਾਵੇ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 



ਸਕਤੀ ਨੂੰ  ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਿਹ਼ੁੰ ਨਾ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸਕ ਹਾਲਾਂਸਕ ਉਹ ਪਰਭ ੂਸਵੱਚ 
ਸਵਸਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਸਤਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭ਼ੁੱ ਖ ਅਤੇ ਕ਼ੁੜੱਤਣ ਤੋਂ ਮੂੰ ਹ 
ਨਹੀਂ ਮੋਸੜਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਸਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ  ਸਲਜਾਣ ਲਈ 
ਸਿਸਲਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਸਫ਼ਸਲਪ਼ੁੱ ਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ  ਗਾਜਾ ਦੀ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਭੇਸਜਆ, 
ਸਜਥੇ ਉਸਨੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਭ ੂਸਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਖੋਜਾ ਨੂੰ  ਦੱਸਸਆ।  ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 
ਬਪਸਤਸਮਾ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਸੀ।  

       ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 9 ਵੇਂ ਅਸਧਆਇ ਸਵਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਰ ਸਾਊਲ ਦੇ ਅਸਤਆਚਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।  ਉਸਨੂੰ  
ਸਵਸਵਾਸੀ, ਿਾਨੀ ਔਰਤਾਂ  ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ  ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਗਆ ਸੀ।  ਦਸਮਸਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਵਚ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ 
ਸਿਸੂ ਨੂੰ  ਸਮਸਲਆ ਅਤੇ ਪ਼ੁੱ ਸਛਆ, “ਸੌਲ਼ੁਸ,, ਤੂੰ ਮਨੈੂੰ  ਸਤਾਉਂਦਾ ਸਕਉਂ ਹੈ?  ਸੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਸਦਲੋਂ ਪ਼ੁੱ ਸਛਆ, “ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ?” ਸਿਸੂ 
ਨੇ ਉੱਤਰ ਸਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਸਿਸੂ ਹਾਂ, ਸਜਸ ਨੂੰ  ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹ਼ੁਣ ਉਠੋ ਅਤੇ ਉਸ ਸਸਹਰ ਸਵੱਚ ਚਲਾ ਜਾ , ਤਾਂ 
ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਦੱਸਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਸਹਣਾ ਮੰਸਨਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੰਸਮਸਕ ਚਲਾ 
ਸਗਆ, ਸਜਥੇ ਪਰਭ ੂਨੇ ਆਪਣ ੇਸੇਵਕ ਹਨਾਸਨਿਾਹ ਨੂੰ  ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਸਜਆ ਸੀ।ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਸਆ ਸਕ 
ਪੌਲ਼ੁਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਚ਼ੁਸਣਆ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ ਸੀ ਜੋ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਖ਼ੁਸ ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਰਸੂਲ, ਅਤੇ ਸਿਰ 
ਸਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਆਇਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਕ ਪੌਲ਼ੁਸ ਇਹ ਸਾਬਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਿਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹਾ ਹੈ। ਿਹੂਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਸਬਦਾਂ ਤੇ ਸਵਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ 
ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਮਾਰਨ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ , ਸਜਸਦਾ ਪਤਾ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਲੱਸਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜ 
ਸਗਆ।ਉਹ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਲਣ ਲਈ ਿਰੂਸਲਮ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਬਹ਼ੁਤ ਡਰਾਉਣ ੇਸਨ।  
ਬਰਨਬਾਸ, ਜੋਸੀਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ  ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਰੱਸਖਆ ਜਦ ਤੱਕ 
ਸਕ ਭਰਾ ਉਸਨੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਵਰੋਧ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਜਆਦਾਤਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਰਵਾਜਾ ਖ਼ੁੱ ਲਹਦਾ 
ਹੈ।ਸਵਰੋਧਤਾ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਲ ਿਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸਰ  ਸਾਨੂੰ  ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ 
ਛੱਡਦਾ।  ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਸਾਨੂੰ  ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ (ਿੂਹੰਨਾ 14: 15-21).  ਪੌਲ਼ੁਸ ਬਾਅਦ ਸਵਚ ਉਸ ਦ ੇ
ਰੋਮਨ ਨਾਮ ਪੌਲ ਨਾਲ ਜਾਸਣਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਧਰਮ ਪਸਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ 
ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ।  ਉਸਦੇ ਸਵਚਾਰ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ, ਕੰਮ, ਮਾਹੌਲ, ਸੰਗੀਤ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 
ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਰਮਾਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬਦਲ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਲਾਤੀਆਂ 1:17 ਸਾਨੂੰ  ਦੱਸਦਾ ਹੈ 
ਸਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਸਮੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰੂਥਲ ਸਵੱਚ ਚਲਾ ਸਗਆ ਸੀ।  ਸਾਡੇ ਸਾਸਰਆਂ ਵਾਂਗ 
ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਸਜੰਦਗੀ ਸਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਨੌਖੀ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਸਵਚ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮ਼ੁਸਕਲ ਬ਼ੁਲਾਵਾ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਇਕੱਸਲਆਂ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਬਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 

      ਅਸਤਆਚਾਰ ਸਵਚ ਵੀ, ਪਰਮੇਸਰ ਸਾਡੀ ਆਸਗਆਕਾਰੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਬੰਦ ਸਦਲ ਖੋਲਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 



ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 

ਸਸੱਸਖਆ 6: ਅਸਧਆਏ 9 ਤੋਂ 11 

ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ: ਗੈਰ ਿਹੂਦੀਆਂ ਸਵਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਤਰਸ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ  ਤੋੜ ਸਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਪਸਹਲਾ ਸਦਨ:  

ਪੜਹੋ- ਰਸੂਲਾਂ 9:32-43 

1. ਪਤਰਸ ਨੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਸਵਚ ਸਕਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ?  

2. ਿਾਫ਼ਾ ਸਵੱਚ ਪਤਰਸ ਸਕਸਦੇ ਨਾਲ ਰ਼ੁੱ ਸਕਆ ?  

 

ਦੂਸਰਾ ਸਦਨ: 

ਪੜਹੋ: ਰਸੂਲਾਂ 10:1-8 

1. ਕ਼ੁਰਨੇਸਲਿ਼ੁਸ ਕੀ ਕਰ ਸਰਹਾ ਸੀ ? ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦਰਸਨ ਦੇਸਖਆ ? 

2. ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਸਵਚ ਕ਼ੁਰਨੇਸਲਿ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਸਕਹੋ ਸਜਹਾ ਦਰਸਨ ਆਇਆ। 

3. ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਵਚਾਰ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਸਰਵਾਰ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਮੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕਰੋਗੇ। 

 

ਤੀਸਰਾ ਸਦਨ: 

ਪੜਹੋ: ਰਸੂਲਾਂ 10-9-18 , ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 17: 10-14 , ਲੇਵੀਆਂ 11 ਅਸਧਆਏ। 

1. ਸਕਹੜਾ ਸਬਦ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਸਧਆਵਾਂ ਸਵਚ ਦ਼ੁਹਰਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ? 

2. ਸਕਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਵਵਸਥਾ ਨੂੰ  ਤੋਸੜਆ , ਸਜਸਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਿਹੂਦੀ ਵੀ ਿਹ਼ੁਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰ ਸਕੇ। 

3. ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵੱਚ ਪਰਮੇਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

4. ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ  ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਾ? 

4. ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ  ਸਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਾ ? ਹੋ ਉਸਦੇ ਿਹ਼ੁਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 



5. ਸਕਹੜਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ  ਪਤਰਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 

6. ਸਕਹੜੇ ਵਚਨ ਤੋ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਸਕ ਪਰਮੇਸਰ ਹਰੇਕ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦਾ ਸਹਸਾਬ ਬਨਾਉਣਾ 
ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ v? 

 

ਚੋਥਾ ਸਦਨ: 

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 11:1-18 

1. ਿੇਰੂਸਲਮ ਦੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਉਪਰ ਸਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ ਲਗਾਇਆ ?  

2. ਪਤਰਸ ਸਕੰਨੀ ਵਾਰ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ  ਲੈਕੇ ਆਇਆ ? 

3. ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਗੈਰ ਿਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦ ੇਸਵਚ ਪਤਰਸ ਦਾ ਕੀ 
ਸਵਚਾਰ ਸੀ ?  

4. ਅਸੀ ਪਤਰਸ ਤੋ ਕੀ ਸਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ  ਵੀ ਦਸੋਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ?  

5. ਿਾਕੂਬ 2:1 ਸਾਨੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹਨ। 

6. ਇਕ ਸਨਆਈ ਜਾਂ ਪੱਖ ਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਲ ਨੂੰ  ਕੌਣ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਲ ਕ਼ੁਛ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ 
ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਸਕ ਸਾਡੇ ਸਦਲ ਨੂੰ  ਪਰਮੇਸਰ ਬਦਲੇ। 

 

ਪੰਜਵਾਂ ਸਦਨ: 

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ:11:19-26 

1. ਅੰਤਾਸਕਿਾ ਦੇ ਕਲੀਸਸਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕਵੇਂ ਹੋਈ ? 

2. ਿੇਰੂਸਲਮ ਦੀ ਕਲੀਸਸਆ ਨੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ  ਅੰਤਾਸਕਿਾ ਸਕਉ ਭੇਸਜਆ ? 

3. ਬਰਨਬਾਸ ਅੰਤਾਸਕਿਾ ਸਵੱਚ ਸਕਸਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ? 

4. ਉਹ ਅੰਤਾਸਕਿਾ ਸਵੱਚ ਸਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ? 

5. ਅੰਤਾਸਕਿਾ ਸਵੱਚ ਸਵਸਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਕਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬ਼ੁਲਾਇਆ ਸਗਆ ? 



6. ਸਵਵਸਥਾ ਸਾਰ 13:31-35 ਅਤੇ ਸਵਵਸਥਾ ਸਾਰ 18:20-22 ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਅਸੀ ਸਕਸ ਪਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ 
ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ  ਪਸਹਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 

 

ਛੇਵਾਂ ਸਦਨ:  

ਸਸੱਸਖਆ 6: ਗੈਰ ਿਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨ਼ੁਗਰਸਹਮ਼ੁੱ ਖ ਸਬਦ: ਰਸਲੂਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 10: 34-35 - 'ਹ਼ੁਣ ਮੈਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਿਕੀਨ ਹੋ 
ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਪਰਮੇਸਰ ਸਕਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਸਵੱਚ ਉਹ ਕੌਮ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਉਸਨੂੰ  ਪਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕ਼ੁੰ ਜੀ ਵਾਕ: ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀ ਚਰਚਾਂ ਸਵਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਸਦਆਂ, ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਸਧਾਂਤ: ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਰੇਣੀਆਂ ਸਵਚ ਵੰਸਡਆ ਸਗਆ ਹੈ। 

 

ਸਾਰਾਂਸ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ 9 ਅਸਧਆਇ ਦੋ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ , ਅਰਥਾਤ ਲੀਦੀਆ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਲੰਗੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ  ਚੰਗਾ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਾਪਾ ਸਵੱਚ ਡਾਰਕਸ (ਤਾਬੀਥਾ) ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਉੱਠਣਾ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸਰ 
ਵੱਲ ਮ਼ੁੜਨਾ। ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਨਦਾਰ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨੂੰ  ਜਰੂਰ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ 
ਚਮਤਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਉਹ ਸਾਨੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਸਜਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦ਼ੁੱ ਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।  ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਾਰੇ ਹੰਝੂ ਪੰੂਝੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦਾ 10 ਵਾਂ ਅਸਧਆਇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਬਹ਼ੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਸਧਆਇ ਹੈ।  
ਕ਼ੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਸਵਚਲਾ 
ਰ਼ੁਕਾਵਟ ਟ਼ੁੱ ਟ ਗਈ , ਅਤੇ ਸਕਰਪਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 10 ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵਚ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕ਼ੁਰਨੇਸਲਿ਼ੁਸ ਨਾਲ ਮ਼ੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਕ ਕੈਸਸਰਿਾ ਸਵਚ ਰਸਹੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਕ ਿਹੂਦਾਹ ਸਵਚ ਰੋਮਨ 
ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਗੜਹ ਸੀ ਅਤ ੇਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਸਵਚ ਮਸੀਹ ਸੀ।ਕ਼ੁਰਨੇਲੀਅਸ ਿਹੂਦੀਆਂ ਸਵਚ ਰਸਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤ ੇਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ 
ਸਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸਰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ। l ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਹੋਰ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਦਲ 
ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਸ ਕੋਲ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ  ਦੱਸਸਆ ਸਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪਤਰਸ 
ਦੇ ਆਉਣ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸ਼ੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਪਰਮੇਸਰ ਸਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜਾਂ 
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਸਵੱਚ ਅਸ਼ੁੱ ਧ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ (ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ 11 ਵਾਂ ਅਸਧਆਇ).  ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ  
ਦੱਸਸਆ ਸਕ ਗੰਦਗੀ, ਰੀਤੀ ਸਰਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਬਹ਼ੁਤ 
ਸਾਰੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪ਼ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕ਼ੁਰਨੇਸਲਿ਼ੁਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੋਕ ਪਤਰਸ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ 
ਆਏ, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਦੱਤੇ ਦਰਸਣ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰ ਸਰਹਾ ਸੀ!  ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ 
ਕਰਕੇ, ਪਤਰਸ ਿਹੂਦੀ ਭਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ  ਖਤਰੇ ਸਵਚ ਪਾ ਸਰਹਾ ਸੀ।  ਉਸਨੇ ਇਸ ਹ਼ੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇਸ 
ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਸਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।  ਉਹ ਆਪਣ ੇਨਾਲ 6 ਹੋਰ ਿਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਸਗਆ 



(ਰਸੂ. 12:23, 11:12)।  ਸਿਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਮਤੌ, ਜੀ ਉੱਠਣ ਅਤ ੇਮ਼ੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜਸ 
ਦ਼ੁਆਰਾ ਮਨ਼ੁੱ ਖਜਾਤੀ ਨੂੰ  ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕ਼ੁਰਨੇਸਲਿ਼ੁਸ ਉੱਤੇ ਉਤਸਰਆ ਅਤੇ ਸਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਹੂਦੀਆਂ 
ਨੇ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤ ੇਸੱਚਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।  ਉਸਦੇ ਪਸਰਵਾਰ ਵਾਸਲਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 
ਕੰਮ ਕਰ ਸਰਹਾ ਸੀ, ਸਜਸਦੀ ਬਹ਼ੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਕਉਂਸਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ 
ਬੱਚਾ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਸੀ , ਦੀ ਸ਼ੁੰ ਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਹੂਦੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ (ਕੂਚ 12: 43-48).  
ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੀਤ ਜੋਸੜਆ, ਅਤੇ ਿਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਸਲਆ ਸਕ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਬਦ ਪਹ਼ੁੰ ਚਾਉਣ 
ਦਾ ਇਹ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਜਰੂਰ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਸਵਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਿੈਸਲੇ ਨੂੰ  ਚਰਚ ਦ਼ੁਆਰਾ 
ਸਸਹਮਤੀ ਸਦੱਤੀ ਗਈ (ਰਸੂ 10: 44-46, 11: 1-3. 18) ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 11 ਦੇ ਅੰਤ ਸਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਸੜਹਆ ਹੈ ਸਕ ਗੈਰ 
ਮਸੀਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਵਸਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਮਸੀਹ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦ ੇਸਨ, ਸਜਸਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਸਕ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ।  

 

    ਸਰੇਣੀਆਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਵੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 

ਸਸੱਸਖਆ 7: ਅਸਧਆਏ 12 

ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ: ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਮ਼ੁਸਸਕਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੁੱ ਭ ਸਮਾਚਾਰ ਿੈਲਦਾ ਸਗਆ। 

 

ਪਸਹਲਾ ਸਦਨ: 

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ : 12:1-11 

1. ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵੱਚ ਸਵਸਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸਕਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸਾਨੀਆਂ ਸਵੱਚੋ ਦੀ ਗ਼ੁਜਰ ਰਹੇ ਸਨ ? 

2. ਿਾਕੂਬ ਨੂੰ  ਸਕਵੇਂ ਮਾਸਰਆ ਸਗਆ ? 

3. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 12:3 ਅਤੇ ਿਹੂਣਾ 12:42-43 ਦੇਖੋ। ਹੇਰੋਦੇਸ ਸਕਸਨੂੰ  ਖ਼ੁਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਸੀ ? 

 

ਦੂਸਰਾ ਸਦਨ: 

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 12:5 -12 

1. ਸਵਸਵਾਸੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ , ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਜੇਲ ਸਵਚ ਸੀ ? 

2. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਵੇਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ? 



3. ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਤਾਕ਼ਤ ਵਾਰੇ ਤ਼ੁਸੀ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ? 

4. ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਤ਼ੁਸੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਸੱਖਦੇ ਹੋ:- 

* ਰੋਮੀਆਂ 8:23 

* ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:18 

* ਕ਼ੁਲਸੀਆਂ 4:2 

 

ਤੀਜਾ ਸਦਨ: 

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 12:6-17 

1. ਜੇਲ ਸਵਚ ਪਤਰਸ ਸਕਸ ਹਾਲਤ ਸਵਚ ਸੀ ? 

2. ਪਤਰਸ ਦਾ ਜੇਲ ਸਵੱਚ ੋਛ਼ੁੱਟਣ ਦਾ ਆਪਣ ੇਸਵਚਾਰਾਂ ਸਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। 

3. ਪਤਰਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਮੱਤਰਾਂ ਨੂੰ  ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਮਲਣ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ? 

4. ਮਰਕ਼ੁਸ 9:24 ਨਾਲ ਤ਼ੁਲਨਾ ਕਰੋ। 

5. ਅੱਜ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਵਚ ਕ਼ੁਛ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਸਕ ਪਰਮੇਸਰ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਸਵਸਵਾਸ ਨੂੰ  ਵਧਾਵੇ। 

 

ਚੋਥਾ ਸਦਨ: 

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ: 12:18-19 

1. ਅਗਲੇ ਸਦਨ ਤੜਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ? 

2. ਹੇਰੋਦੇਸ ਅਸਗਰਪਾ ਨੇ ਸਸਹਰ ਸਕਉ ਛੱਸਡਆ ? 

3. ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ  ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ? 

 

ਪੰਜਵਾ ਸਦਨ 

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ: 12:20-25 

1. ਹੇਰੋਦੇਸ ਅਸਗਰਪਾ , ਹੇਰੋਦੇਸ ਮਹਾਨ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ , ਜੋ ਠੀਕ ਸਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਸਗਆ ਸੀ , ਲੋਕ ਸਕਹੜੀ ਗੱਲ 
ਉਤੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਤੇ ਭੜਕੇ। 



2. ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੀ ਮਸਹਮਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ? 

3. ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਸਨਆ ਸਵਚ ਤ਼ੁਸੀ ਕੀ ਸਵਸੇਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੋ ? 

4. " ਕਲੀਸੀਆ " ਸਕਉ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ? 

 

ਛੇਵੇਂ ਸਦਨ  

ਸਸੱਸਖਆ 7: 'ਸਸਥਤੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ' 

ਮੂਲ ਪਾਠ : ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 12  

ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਚਨ : ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 12: 1 - “ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਚਰਚ ਦ ੇਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  
ਠੇਸ ਪਹ਼ੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚ਼ੁੱ ਸਕਆ ।  

ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ : ! ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਦ਼ੁੱ ਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੁੱ ਭ ਸਮਾਚਾਰ ਿੈਲਦਾ ਸਰਹਾ।  

ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਸਧਾਂਤ: ਪਰਮੇਸਰ ਦੀਆਂ ਿੋਗਤਾਵਾਂ , ਸੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਿੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋ ਵੱਧਕੇ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੰਖੇਪ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 12 ਇੱਕ ਬਹ਼ੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਸਧਆਇ ਹੈ ।ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਇਸਤਹਾਸ ਦੇ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਰਸੇ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲਹਦਾ ਹੈ। ਿਰੂਸਲਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਸਕ ਿਹੂਦੀ ਸਾਦੀ 
ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਅੰਤਾਸਕਿਾ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਗਈ। ਜੋ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮ਼ੁੱ ਖ ਅਸਧਕਾਰ ਸੀ। ਸਜੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ 
ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ  ਦ਼ੁਨੀਆਂ ਸਵਚ ਭੇਸਜਆ ਸਗਆ ਸੀ। ਜੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਸਦੱਤੀ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ  ਪੂਰੀ 
ਦ਼ੁਨੀਆ ਸਵਚ ਿੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ। ਿਰੂਸਲਮ ਕਦੇ ਵੀ ਿਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਮ਼ੁੱ ਖ ਅਸਧਕਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਹੋਣਾ। ਸਜੱਥੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਸਰਵਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਬਦੀਲੀ.  ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, 
ਮ਼ੁੱ ਢਲੇ ਚਰਚ ਦੀ ਮ਼ੁੱ ਖ ਅਗਵਾਈ ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਰਸੂਲ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੋ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਮਹਾਨ 
ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ ਖਬਰੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਬਸਣਆ। 

     ਇਹ ਅਸਧਆਇ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕ਼ੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਬਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਰਾਜਾ 
ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ  ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ  ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਪਹ਼ੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕਰ ਸਦੱਤਾ।  
ਉਸਨੇ ਿੂਹੰਨਾ ਦੇ ਭਰਾ ਿਾਕੂਬ ਨੂੰ  ਿੜ ਸਲਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸਵੱਚ ਉਸਨੂੰ  ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 
ਵੇਸਖਆ ਸਕ ਇਹ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਖ਼ੁਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਰਸ ਨੂੰ  ਵੀ ਕੈਦ ਸਵੱਚ ਪਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ।  ਚਰਚ ਇਕ ਮਨ 
ਨਾਲ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ 
ਲਈ ਇਕ ਦੂਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਰੋਦੇਸ, ਸਾਹੀ ਚਲੋਾ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਜੋ ਉਸ ਦਾ 



ਸਸਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਵਾਂਗ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਸੰਸਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਉਸ ਨੂੰ  ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਸਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸਰ ਹੈ। 

ਆਓ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਲਈ 12 ਵੇਂ ਅਸਧਆਇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਰੀਏ। 

1. ਹੇਰੋਦੇਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਿਾਕੂਬ ਦਾ ਕਤਲ.   

2. ਪਤਰਸ ਦੀ ਜੇਲਹ ਸਵੱਚ ਪਹ਼ੁੰ ਚਣਾ। 

 3. ਪਤਰਸ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸਰਹਾਈ। 

4. ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੂੰ  ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਸਜਾ। 

5. ਚਰਚ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। 

  ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ  ਨੇਸੜਓਂ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਿੰਤਰਣ ਤ ੇਸਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ ਕ਼ੁਝ ਹੋਵੇਗਾ।  ਸਧਆਨ ਸਦਓ ਸਕ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਜਸਨੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਬਣਾਈ 
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਿਾਕੂਬ ਨੂੰ  ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੂੰ  ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸਗਆ ਸਦੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਸਕ 
ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਸਲਆਈ ਨੂੰ  ਿਾਕੂਬ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ। 
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਪਰਮੇਸਰ ਸਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਸਕ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ 
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਿਾਕੂਬ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ।ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ 
ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਪਰਮੇਸਰ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਬ-ਸਕਤੀਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਸਥਤੀ ਸਵੱਚ 
ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ ਸੀ। ਪਰਮੇਸਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ  ਸਸਰਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹੱਸਾ ਬਣ ਸਕੇ। 
ਆਇਤ 24 ਸਵਚ ਅਸੀਂ ਪੜਹਦੇ ਹਾਂ, “ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਵਧਦਾ ਸਰਹਾ ਅਤੇ ਿੈਲਦਾ ਸਰਹਾ।  ਭਾਵੇਂ ਸਕ ਇਹ 
ਚਰਚ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਨਦਾਰ ਚਾਨਣ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ  ਚਮਕਦਾਰ ਕਰ ਸਦੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ 
'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸਾਂ ਇਸਨੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਕ਼ੁਦਰਤੀ ਨਜਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ 
ਸਜੱਤ ਹੈ।  

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਿੋਜਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸਾਂ ਸੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਿੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ  

ਸਸੱਸਖਆ 8:  ਅਸਧਆਇ 13 ਅਤੇ 14  

ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ: ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਵਾਸ ਆਪਣੀ ਸਮਸਨਰੀ ਿਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਸਜਸ ਕਾਰਣ ਦ਼ੁੱ ਖ ਦੇ 
ਸਵਚਕਾਰ ਉਹ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਸੰਦੇਸ ਸ਼ੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 



ਪਸਹਲੇ ਸਦਨ  

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13: 1-12 ਪੜਹੋ। 

1. ਅੰਤਸਕਆ ਚਰਚ ਦੇ ਕ਼ੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ?   

2. ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ?  3. ਿਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਸਤੰਨ ਲੋਕ ਕੌਣ 
ਸਨ?   

4. ਪਾਿ਼ੁਸ ਸਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਸਕਹੜੀਆਂ ਮ਼ੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨਾ ਸਪਆ?   

5. ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸਵਰ਼ੁੱ ਧ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ?  

6. ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ ਨੂੰ  ਸਕਸਨੇ ਸਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ?   

ਦੂਸਰੇ ਸਦਨ  

ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13: 13-41  

1. ਸਮੂਹ ਨੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਕੌਣ ਸਗਆ?   

2. ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ ਸਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਕਹਾ?   

3. ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗ਼ੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਸਹੰਦਾ ਹੈ?   

4. ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਸਹੰਦਾ ਹੈ?  

5. ਪੌਲ਼ੁਸ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਸਕਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਸੇ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ?   

6. ਇਸ ਸੰਦੇਸ ਸਵਚ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੀ ਹੈ?  

 

 ਤੀਜੇ ਸਦਨ  

ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13: 42-52  

1. ਸਬਤ ਦੇ ਸਦਨ ਉਸਦੀ ਕੀ ਪਰਤੀਸਕਸਰਆ ਸੀ?   

2. ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਦੇ ਸਵਰ਼ੁੱ ਧ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ?   

3.  ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਸਸਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁੱ ਟ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੀ ਪਰਤੀਸਕਸਰਆਸੀ?   



4. ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਜੰਦਗੀ ਸਵਚ ਆਈਆਂ ਰ਼ੁਕਾਵਟਾਂ ਪਰਤੀ ਕੀ ਪਰਸਤ ਸਕਸਰਆ ਕਰਦੇ ਹੋ?   

 

ਚੌਥਾ ਸਦਨ  

ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 14: 1-7  

1. ਇਕੋਸਨਿਮ ਸਵੱਚ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨੂੰ  ਸਕਸਨੇ ਸਦੱਤਾ ਹੈ?   

2. ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕ ਸੇਵਕਾਈ ਸਾਨੂੰ  ਸਕਨਹ ਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ?   

3. ਇਕੋਸਨਿਮ ਸਵਚ ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਏ?  4.  ਉਸਨੂੰ  ਇਕ਼ੁਸਨਿਮ ਸਸਹਰ ਨੂੰ  ਸਕਉਂ 
ਛੱਡਣਾ ਸਪਆ?   

5. ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੱਥੇ ਗਏ?  

 

 ਪੰਜਵੇਂ ਸਦਨ  

ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 14: 8-28  

 

1.ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ  ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਕੀ ਇਨਾਮ ਸਮਸਲਆ ਸੀ?  

2. ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਖਆਲ ਸਵਚ ਜਦੋਂ ਪੌਲ਼ੁਸ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਕਉ ਕੀਤੀ 
ਸੀ?  (ਰੋਮੀਆਂ 1: 18-32 ਦੇਖੋ)  

3. ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਸਸੱਸਖਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਸਨਕਸਲਆ: ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ?   

4. ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦਰਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ?  

    (ਰਸੂ. 20: 4; ਸਫ਼ਸਲੱਪੀਆਂ 23: 19-21)  

5. ਸਵਰੋਧ ਅਤੇ ਅਸਤਆਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ  ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ?   

6. ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਖਆਲ ਸਵਚ ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੇ ਸਵਸਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਕਵੇਂ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ?   

7. ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਤੇ ਸਕਸੇ ਨੂੰ  ਸਕਵੇਂ ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?  



 
 ਛੇਵੇਂ ਸਦਨ 
 ਸਸੱਸਖਆ 8: 'ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਪਸਹਲੀ ਸਮਸਨਰੀ ਿਾਤਰਾ'  
ਮੂਲ ਪਾਠ : ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13 ਅਤੇ 14 ਅਸਧਆਇ  
ਕ਼ੁੰ ਜੀ ਹਵਾਲੇ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13:47 - 'ਮੈਂ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਜੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮ਼ੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਹੋ ਸਕੋ। 
ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ: ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਆਪਣੀ ਸਮਸਨਰੀ ਿਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  
ਅਸਤਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਮ਼ੁਕਤੀ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਤਾਕਤ ਸਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।   
ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਸਧਾਂਤ: ਪਰਮੇਸਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਨੂੰ  ਠ਼ੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹ਼ੁਤ ਘਾਤਕ ਸਸੱਟੇ ਹਨ।   
ਸਾਰਾਂਸ: 12 ਵੇਂ ਅਸਧਆਇ ਸਵਚ ਪਤਰਸ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਤਰਸ ਨਜਰ ਤੋਂ 
ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਗਆ ਅਤੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਇਕ ਸਮਸਨਰੀ ਰਸੂਲ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਸਕ ਬਾਕੀ ਸਕਤਾਬ ਸਵਚ 
ਸਾਡੇ ਸਧਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਵਕਾਸ ਸਵਚ ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਬਹ਼ੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਸਮਕਾ 
ਸਨਭਾਈ। ਬਰਨਬਾਸ ਦਾ ਪਸਹਲਾ ਸਜਕਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ , ਰਸੂਲਾਂ 4: 36 ਸਵੱਚ ਹੈ, ਸਜੱਥੇ ਬਰਨਬਾਸ 
ਆਪਣੀ ਕ਼ੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ  ਚਰਚ ਨੂੰ  ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਉਹ ਿਰੂਸਲਮ ਵਾਪਸ 
ਆਉਣ ਤੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਰਸੂਲ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨਾਲ 
ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਸਮਝਾਇਆ ਸਕ ਉਹ ਹ਼ੁਣ ਚਰਚ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ 
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਕਲੀਸਸਿਾ ਸਵਚ ਰੱਸਖਆ ਸਗਆ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ  ਕਰਤੱਬ 13 ਸਵਚ, 
ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ  ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਨਦਾਰ ਨਤੀਸਜਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਕੱਸਠਆਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ!  ਬਰਨਬਾਸ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  
ਲੀਡਰਸਸਪ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਤੇ ਲੈ ਸਗਆ, ਸਜੱਥੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਖ਼ੁਦ ਬਰਨਬਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਸਪਤ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ 
ਸਕ ਦ਼ੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ 
ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬਾਰਨਵਾਸ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਉਤਸਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਵਰਗ ਸਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।                 
 
         ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਬ 13 ਸਵਚ, ਅਸੀਂ ਅੰਤਾਸਕਆ ਦੀ ਚਰਚ ਸਵਚ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀ 
ਸਭੰਨਤਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਨਬਾਸ ਧਾਰਸਮਕ ਸਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਇੱਕ ਭਾਵ਼ੁਕ ਿਰੀਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪਛਲੇ 
ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਿਰ ਸਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 
ਸੀ।  ਮਨਹੇਮ ਚੌਥੇ ਦਸੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦਾ ਦ਼ੁੱ ਧ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ।  ਲੂਸਕਅਸ ਅਿਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਰਨ ਦਾ ਰਸਹਣ 
ਵਾਲਾ ਸੀ।  ਸਸਮਓਨ ਸਜਸਨੂੰ  ਸਨਗਰ ਵੀ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਇਦ ਉਹੀ ਸਵਅਕਤੀ ਸੀ ਸਜਸਨੇ ਪਰਭੂ ਸਿਸ ੂ



ਨੂੰ  ਸਲੀਬ ਚ਼ੁੱ ਕਣ ਸਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਲੂਕਾ 23:26)। ਹਰ ਿ਼ੁੱ ਗ ਸਵਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਸਵਚ ਸਵਲੱਖਣ 
ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਦਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ।  ਪਰ ਪਰਭ ੂਦਾ ਸਬਦ ਕਸਹੰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਵਸਵਾਸ ਕਰਨ 
ਵਾਸਲਆਂ ਨੂੰ  ਸਵਤਕਰੇ ਨੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਸਵੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਕ਼ੁਲ਼ੁੱ ਸੀਆਂ 3:11 ਕਸਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਿੂਨਾਨੀ ਸੀ, ਨਾ ਿਹੂਦੀ, ਨਾ ਸ਼ੁੰ ਨਤ, ਨਾ ਅਸ਼ੁੰ ਨਤ, ਨਾ ਹੀ 
ਵਸਹਸੀ, ਨਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਜਾਦ, ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਵਚ ਹੈ।  
ਮ਼ੁੱ ਢਲੀ ਚਰਚ ਸਸਰਿ ਸਵਸਭੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਵਸਵਾਸ ਿੋਗਤਾ ਨਾਲ 
ਮੰਸਨਆ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ  ਕਰਤੱਬ 13 ਅਸਧਆਇ ਦੀ ਆਇਤ 2 ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਕ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਸਵੱਚ ਵਰਤ ਅਤੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ  ਪਰਭੂ ਸਿਸ ੂਦੇ ਅੰਤਮ ਸਬਦਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਦੱਤਾ। " ਜਾਓ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ" ।  ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਕਸੇ ਅਣਜਾਣ 
ਜਗਹਾ ਤੇ ਰਸਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਨੂੰ  ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ 
ਆਪਣਾ ਸਸਭਆਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਸਵੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਉੱਥੇ ਭਾਸਾ ਦੀ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀ 
ਮ਼ੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਂਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ 
ਵਾਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸਹਲੀ ਸਮਸਨਰੀ ਿਾਤਰਾ ਸਵਚ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਚਾਰੇ 
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ  ਉਤਸਾਹ ਸਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕਉਂਸਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ  ਿਾਦ ਸਦਵਾਉਂਦੀ 
ਹੈ ਸਕ ਉਸ ਦੇ ਸਪਆਰੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ 
ਸਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪਾਿ਼ੁਸ - (ਰਸੂ. 13: 4-14) ਿੂਹੰਨਾ (ਮਰਕ਼ੁਸ) ਨੂੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ 
ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਸਲਾਮੀਸ ਦੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਸਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰ ਪਾਿ਼ੁਸ ਟਾਪੂ 
ਤੇ ਪਹ਼ੁੰ ਚੇ, ਸਜੱਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ, ਬਰ ਸਿਸੂ ਸਮਸਲਆ।  ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ 
ਸ਼ੁਣਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਓਲ (ਸਜਸ ਨੂੰ  ਹ਼ੁਣ ਪੌਲਾਸ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ) ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਸਝੜਸਕਆ, "ਹੇ ਸਾਰੇ 
ਧੋਖੇਬਾਜ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਦੇਸ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਿਲ ਧਰਮ ਦੇ ਦ਼ੁਸਮਣ, ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪਰਭ ੂਦੇ ਸਸੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ  ਕ਼ੁਰਾਹੇ 
ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੋਗੇ ? ਸਿਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਅੰਨਾ ਹੋ ਸਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਵੱਚ ਸਵਸਵਾਸ 
ਕੀਤਾ। (ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਸਵੱਚ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਕ ਮਰਕ਼ੁਸ ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਵਸ ਨੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਿਰੂਸਲਮ 
ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਗਆ ਸੀ।)  
   ਇਕ਼ੁ ਨਿ਼ੁਮ: (ਰਸੂ. 13:15 ਅਤੇ 14: 5) ਤਕਰੀਬਨ 85 ਮੀਲ ਦੀ ਚੜਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 
ਸਪਸਸਦੀਆ, ਅੰਤਸਕਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਗਲਾਤੀਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕ਼ੁਸਨਿੂਮ ਪਹ਼ੁੰ ਚੇ। ਜੋ ਅਸਲ ਸਵਚ ਇਕ 
ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਚਰਜ 
ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਸਦੱਤੀ। ਪਰ ਿਹੂਦੀ ਲੋਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ  ਭਰਾਵਾਂ ਸਵਰ਼ੁੱ ਧ ਭੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ , ਅਤੇ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲ਼ੁਸਤਰਾ ਚਲੇ ਗਏ  



 
     (ਰਸੂ 14: 6-20 )  ਲਸਤਰਾਂ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਸਜੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।  
ਲੰਗੜੇ ਦੇ ਰਾਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤ ੇਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ  ਦੇਵਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਹ਼ੁਤ ਜੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਦੱਤਾ। ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਸਜਕਰ ਕਰਸਦਆਂ ਸਾਰੀ ਸਸਰਸਟੀ ਦਾ ਸਸਰਜਣਹਾਰ ਸਕਹਾ। 
         ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਾਸਕਿਾ ਤੋਂ ਕ਼ੁਝ ਿਹੂਦੀ ਆਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਪੌਲ਼ੁਸ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਲਈ 
ਉਕਸਾਇਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਇਹ ਸੋਚਸਦਆਂ ਸਕ ਉਹ ਮਰ ਸਗਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁੱ ਟ ਸਦੱਤਾ।  ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ 
ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦ਼ੁਆਲੇ ਖੜਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਸਗਆ ਅਤੇ ਸਸਹਰ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਗਆ।  ਅਗਲੇ 
ਹੀ ਸਦਨ ਉਸਨੇ ਬਰਨਵਾਸ ਨਾਲ ਦਰਬੇ ਜਾਣ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 
      ਦਰਬੇ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 14:21) ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ  ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਸਕ ਉਹ ਸਸਰਿ ਇੱਕ ਸਦਨ 
ਦਰਬੇ ਸਵਖੇ ਸਰਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਥੇ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਸਨਕਲੇ ਅਤੇ "ਬਹ਼ੁਤ 
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ।ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਅੰਤਾਸਕਿਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ: (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 14: 2-28) ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ।  ਅੰਤਾਸਕਿਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵੇਲੇ, 
ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅਰਥਾਤ ਨਵੇਂ ਸਵਸਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਬਹ਼ੁਤ ਸਪਆਰ ਨਾਲ ਸਮਲੇ। !  
ਲੂਸਤਰਾ ਅਤੇ ਇਕੋਸਨਿਮ ਦੀ ਗ਼ੁਰਗੱਦੀ ਸਵੱਚ, ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਆਗੂ ਸਨਿ਼ੁਕਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਪਰਭ ੂਦੇ ਹਵਾਲੇ 
ਕਰ ਸਦੱਤਾ। ਸਫ਼ਸਲੱਪੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਲਖੀ ਆਪਣੀ ਸਚੱਠੀ ਸਵਚ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਵਸਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਚੰਗੇ ਚਰਵਾਹੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਦੱਤਾ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਸਵਚ ਆਪਣੇ ਸਦਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਸੀ।  
“ਮੈਨੂੰ  ਿਕੀਨ ਹੈ ਸਕ ਸਜਸਨੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਵਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ 
ਇਸ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।  (ਸਫ਼ਸਲੱਪੀਆਂ 1: 6) 2 ਥੱਸਲ਼ੁਨੀਕੀਆਂ 2: 7-8 ਸਵਚ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਵਸਵਾਸੀਆਂ ਪਰਤੀ 
ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਦਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।  ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੇ 
ਪਰਮੇਸਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ  ਸਦੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਅੰਤਾਸਕਿਾ ਸਵੱਚ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ 
ਵਾਰ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਸਾਨਦਾਰ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਸਆ ਸਕ ਸਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਬਹ਼ੁਤ 
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਸਦਆਂ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਅਸਧਆਤਸਮਕ ਮਨੋਰੰਜਨ 
ਦਾ ਅਨੰਦ ਸਲਆ। 
   ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ਼ੁੱ ਤਰ ਨੂੰ  ਠ਼ੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਘਾਤਕ ਸਸੱਟੇ ਹਨ। 
 
 
 
 



ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
ਸਸੱਸਖਆ 9: ਅਸਧਆਇ 15  
ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ: ਚਰਚ ਬਸਹਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਾਨੂੰ ਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ 
ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਮਰਕ਼ੁਸ ਉੱਤੇ ਬਸਹਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।   
ਪਸਹਲੇ ਸਦਨ 
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15: 1-3 ਪੜਹੋ।  
1. ਕੀ ਡਰ ਜਾਂ ਅਸਸਹਮਤੀ ਸੀ? ਜੋ ਿਹੂਸਦਆ ਤੋ ਆਏ ਹੋਏ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੂਆਰਾ ਗੈਰ ਿਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਸਵਚ 
ਆਈ। 
2. ਕੀ ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਿਹੂਸਦਿਾ ਤੋਂ ਆਏ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਸਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਸਹਮਤੀ ਜਤਾਈ 
ਸੀ?   
3. ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨਾਲ ਿਰੂਸਲਮ ਕੌਣ ਸਗਆ?   
 
ਦੂਜਾ ਸਦਨ  
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15: 4-11  
ਪੜਹੋ. 1. ਿਰੂਸਲਮ ਪਹ਼ੁੰ ਚਣ ਤੇ ਸਕਸਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ?   
2. ਇਹ ਿਹੂਦੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਵਸਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੰਨਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਇਆ?   
3. ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸਕਵੇਂ ਕੀਤਾ?  
4.ਪਤਰਸ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਸਕਹੜਾ ਸਵਆਕਤੀ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ?  ਇਹ ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸੀ ਸਾਰੇ 
ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ?  
 
ਤੀਜੇ ਸਦਨ  
ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15: 12-21  
1. ਿਾਕੂਬ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ  ਕੀ ਕਸਹੰਦਾ ਹੈ?   
2. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਸਵਚ ਸਕਹੜੀਆਂ ਭਸਵੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ?  (ਆਮੋਸ 9:11-12 ,  
ਸਿਰਸਮਿਾਹ 12:15 ਅਤੇ ਿਸਾਿਾਹ 45:21 )  
3. ਤ਼ੁਸੀਂ ਿਾਕੂਬ (ਸਿਸੂ ਦੇ ਭਰਾ) ਨੂੰ  ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਕਵੇਂ ਵਰਣਨ ਕਰੋਗੇ?  4. ਮਤਭੇਦ ਸ਼ੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 
ਿਾਕੂਬ ਸਾਨੂੰ  ਕੀ ਸਦੰਦਾ ਹੈ?   
 
ਚੌਥਾ ਸਦਨ  



ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15: 22-35  
1. ਉਨਹ ਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਅੰਤਾਸਕਿਾ ਜਾਣ ਲਈ ਸਨਿ਼ੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ?   
2. ਉਹ ਸਕਸ ਸਕਸਮ ਦੇ ਪ਼ੁਰਸ ਸਨ?   
3. ਅੰਤਾਸਕਿਾ ਚਰਚ ਸਵਚ ਇਸ ਸਚੱਠੀ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਸਨਕਸਲਆ?   
4. ਨਵੇਂ ਸਵਸਵਾਸੀ ਪਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸੀਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਜਕਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ 
ਅਸਭਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।   
5. ਕੀ ਤ਼ੁਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਸਕਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਜਨਾ ਕਾਰਣ ਿੇਰੂਸਲਮ ਸਵਚ ਰਸਹਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ 
ਅੰਤਾਸਕਿਾ ਸਵਚ ਰਸਹਣ ਵਾਲੇ ਸਵਸਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਸਨਭਾਈ ? 
ਪੰਜਵਾਂ ਸਦਨ: 
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15: 36-40 
1. ਪੌਲ਼ੁਸ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਸਨਰੀ ਿਾਤਰਾ ਸਕਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਸੀ?  
2. ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਸਵਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਕੀ ਸੀ?   
3. ਸਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹਨ?   
4.  ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ  ਸਕਵੇਂ ਚ਼ੁਣੌਤੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਲਦੀ ਹੈ?  
 
ਛੇਵੇਂ ਸਦਨ  
ਸਸੱਸਖਆ 9: ' ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਬੀਜ , ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।' (ਦੂਜਾ ਸਮਸਨਰੀ ਿਾਤਰਾ)  
ਮੂਲ ਪਾਠ : ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15 ਅਸਧਆਇ  
ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਚਨ : ਰਸੂਲ 15: 9 - "ਅਤੇ ਸਨਹਚਾ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਦਲਾਂ ਨੂੰ  ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਰਸਦਆਂ, " ਉਨਹ ਾਂ ਸਵੱਚ "ਕੋਈ 
ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸਪਆ"। 
ਕ਼ੁੰ ਜੀ ਵਾਕ: ਚਰਚ ਬਸਹਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਕੀ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਾਨੂੰ ਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ ਅਤੇ 
ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਮਰਕ਼ੁਸ ਉੱਤੇ ਬਸਹਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 
ਸਜੰਦਗੀ ਦਾ ਸਸਧਾਂਤ: ਸਵਸਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਸਜੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨੂੰ  ਪਰਦਰਸਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕ ਉਹ 
ਪਰਮੇਸਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ  
 
ਸੰਖੇਪ: ਕ਼ੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਹੂਦਾਹ ਤੋ ਆਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਦੱਤੀ ਸਕ ਕੀ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਨੂੰ  ਮੰਨਣ ਲਈ 
ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਬਸਹਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਿੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਕ (ਪੌਲ਼ੁਸ, 



ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਕ਼ੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਿਰੂਸਲਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਰਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ 
ਸਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ) 
 ਉਹ ਿਰੂਸਲਮ ਪਹ਼ੁੰ ਚੇ ਚਰਚ ਦ਼ੁਆਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ, ਪਰ ਕ਼ੁਝ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਸਹਕੇ 
ਕਾਨੂੰ ਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁੰ ਨਤ ਕਰਾਉਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ਼ੁਆਰਾ  ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਸਦਆਂ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਕਹਾ, “ਸਵਸਵਾਸ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਮਨ ਸ਼ੁਧ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਵਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਹ਼ੁਣ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਕਉਂ ਪਰਮੇਸਰ ਨੂੰ  
ਪਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕ ਚੇਸਲਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਅਸਜਹਾ ਜੂਲਾ ਪਾਵੇ ਸਜਸ ਨੂੰ  ਸਾਡੇ ਪ਼ੁਰਸਖਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚ਼ੁੱ ਸਕਆ 
ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸੱਕੇ।  ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਵਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਸੰਗ ਸਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮਹਰ ਸਵਖਾਈ 
ਹੈ।   ਬਾਅਦ ਸਵਚ, ਸਿਸੂ ਦੇ ਭਰਾ ਿਾਕੂਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਚੱਠੀ ਸਵਚ ਸਲਸਖਆ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ 
ਨੂੰ  ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਸਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚ਼ੁਸਣਆ ਸੀ।  ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਸਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ 
ਬਜਾਏ, ਿਾਕੂਬ ਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ  ਝੂਠੀ ਸਸੱਸਖਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ.  "ਤਾਂ ਜੋ 
ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱ ਧਤਾ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗਲਾ ਘ਼ੁੱ ਟਣ ਅਤੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨ। ਕ਼ੁਝ ਸਮੇਂ 
ਬਾਅਦ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ  ਪਸਹਲੀ ਿਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸਥਾਸਪਤ ਚਰਚਾਂ ਸਵਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 
ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ।" ਇਕ ਅਸਸਹਮਤੀ ਬਰਨਬਾਸ ਮਰਕ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਾਤਰਾ ਤੇ 
ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੌਲ਼ੁਸ ਮਰਕ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਿਾਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਸੀ ਸਕਉਂਸਕ 
ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ  ਪਮਿ਼ੁਲੀਆ ( ਰਸੂਲਾਂ  13: 13) ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪਛਲੀ ਿਾਤਰਾ ਤੇ ਛੱਡ ਸਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ 
ਦੱਸਸਆ ਨਹੀਂ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਮਰਕ਼ੁਸ ਸਕਉਂ ਛੱਡ ਸਗਆ ਸੀ ਸਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣ ੇਪਸਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਿਾਦ ਕਰ ਸਰਹਾ 
ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਰਸਸਤਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਸਰਹਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ  ਪਸੰਦ 
ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਸਤੇਦਾਰ, ਬਰਨਬਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਇਦ ਉਸ ਨੇ 
ਚੰਗੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਸਵਚ ਅਰਾਮ ਮਸਹਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਸਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸਕ ਮਰਕ਼ੁਸ ਨੂੰ  
ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਬਰਨਬਾਸ 
ਮਰਕ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਲੈ ਸਗਆ ਅਤੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਸੀਲਾਸ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਗਆ। ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਮਰਕ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਰ 
ਆਪਣ ੇਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਸਲਆ। ਉਸ ਨੂੰ  ਮੌਕਾ ਸਦੱਤਾ, ਉਸ ਉੱਤ ੇਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ 
ਸਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਕੀਨਨ ਬਰਨਬਾਸ ਦੀ ਸਮਹਨਤ ਦਾ ਿਲ ਸਮਸਲਆ।  
     ਕ਼ੁਲ਼ੁੱ ਸੀਆਂ 4:10 ਅਤੇ ਸਿਲੇਮੋਨ 24 ਸਵਚ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਮਰਕ਼ੁਸ ਨੂੰ  "ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ" ਸਕਹਾ।  2 ਸਤਮੋਸਥਉਸ 
4:11 ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਉਹ "ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਬਹ਼ੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਰਕ਼ੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਵੀ ਸਲਖੀ." 
ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਕ ਉਸਨੇ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਆਕਤੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ  ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ। 



 ਸਵਸਵਾਸੀ ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ ਸਜਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸਰ ਲਈ ਅਲਗ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਹਨ। 
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ  
ਸਸੱਸਖਆ 10: ਅਸਧਆਇ 16 ਅਤੇ 17  
ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ: ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਸਬਦਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕ਼ੁਦਰਤ ਦ਼ੁਆਰਾ ਿੂਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਸਹਸ ਕੀਤੀ। 
 ਪਸਹਲੇ ਸਦਨ  
ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16: 1-10  
1. ਸਤਮੋਸਤਉਸ ਦੇ ਸਪਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। 
2. ਦੂਸਰੇ ਸਮਸਨਰੀ ਿਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਸਤੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਲਖੋ?   
3. ਸਕਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਏਸੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਸਕਆ?   
4. ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਸਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਸਵਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ 
ਕੀ ਕੀਤਾ?  
 5. ਜੇ ਪਰਮੇਸਰ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਜੰਦਗੀ ਸਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸਲਆਉਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ  
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ?   
6. ਆਇਤ 10 ਸਵਚ "ਅਸੀਂ" ਸਬਦ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਸਕ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨਾਲ ਿਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ 
ਸਵਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ?   
 
ਦੂਜੇ ਸਦਨ  
ਪੜਹੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16: 11-41  
1. ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਸਰਹਾ ਸੀ?  

2. ਤ਼ੁਸੀਂ ਲ਼ੁਦੀਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਸੰਦਸੇ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸਦੱਤਾ?   

      3. ਇਸ ਿਾਤਰਾ ਸਵਚ ਇਨਹ ਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਵਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕਵੇਂ ਸਜੱਤੇ?   

      4. ਅੱਸਤਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਵਰੋਧ ਕਾਰਣ ਆਈ ਹੋਈ ਆਸੀਸ ਨੂੰ  ਤ਼ੁਸੀ ਸਕਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਗੇ ? 

      5. ਸਸਹਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?   

 

ਤੀਜੇ ਸਦਨ  

                ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17: 1-15 ਪੜਹੋ  



1. ਥੱਸਲ਼ੁਨੀਕੀਆਂ ਸਵਚ ਪਹ਼ੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲ਼ੁਸ ਸਕੱਥੇ ਸਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੀ 
ਸਸਖਾਇਆ?   
2. ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਸਕਰਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।   
3. ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਸਕਸਨੇ ਮ਼ੁਸਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ?  ਅਤੇ ਸਕਉਂ?  
 
 ਚੌਥਾ ਸਦਨ  
ਰਸੂਲ 17:10 -15 ਪੜਹੋ  
1. ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ  ਰਾਤ  ਨੂੰ  ਸਕਸਨੇ ਭੇਸਜਆ?   
2. ਬਸਰਿਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕ਼ੁਝ ਸਬਦ ਕਹੋ?   
3. ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਆਇਆ?  
4.  ਬਸਰਿਾ ਸਵਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਸਹ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ? 
 
ਸਦਨ ਪੰਜਵਾਂ  
 ਰਸੂਲ 17: 18-34  
1. ਅਥੇਨੇ ਸਵਚ ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਸਤਮੋਸਥਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਸਦਆਂ ਸਕਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਲ ਜਲ 
ਸਗਆ ?   
2. ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਥੇਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਸਵਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਸਹਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?   
3. ਸਾਨੂੰ  ਉਸ ਵਾਕ ਅਤੇ ਆਇਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਜਸ ਸਵਚ ਅਣਜਾਣ ਪਰਮੇਸਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਸਆ ਸਗਆ ਹੈ?  
 4. ਵਾਕ ਅਤੇ ਆਇਤ ਦੱਸੋ ਜੋ ਸਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਪਰਮੇਸਰ ਸਭ ਚੀਜਾਂ ਸਵਚ ਵੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ 
ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ?   
5. ਵਾਕ ਅਤੇ ਆਇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਸਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਪਰਮੇਸਰ ਉਸਦੀ ਸਸਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਹ਼ੁਤ ਦੂਰ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ?   
6. ਵਾਕ ਅਤੇ ਆਇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਪਰਮੇਸਰ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ  
ਸਨਿੰਤਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?   
7. ਵਾਕ ਅਤੇ ਆਇਤ ਨੂੰ  ਦੱਸੋ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਪਰਮੇਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਗੋਸਲਕ ਸਸਥਤੀਆਂ ਅਤੇ 
ਇਸਤਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ?  8. ਵਾਕ ਅਤੇ ਆਇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ 
ਸਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ?   
9. ਵਾਕ ਅਤੇ ਆਇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਪਾਪੀ ਨੂੰ  ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹ਼ੁਕਮ ਸਦੰਦਾ ਹੈ?   
10.  ਵਾਕ ਅਤੇ ਆਇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਪਰਮੇਸਰ ਦ਼ੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ? 



11.  ਉਪਰੋਕਤ ਉੱਤਰ ਸਵੱਚੋਂ ਸਕਹੜਾ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ?  
 
 ਛੇਵਾਂ ਸਦਨ  
ਸਸੱਸਖਆ 10: "ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨ਼ੁੱ ਖਾਂ ਲਈ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ" (ਦੂਜੀ ਸਮਸਨਰੀ ਿਾਤਰਾ) 
ਅਸਲ ਪਾਠ: ਰਸੂਲ 16 ਅਤੇ 17 ਅਸਧਆਇ  
ਕ਼ੁੰ ਜੀ ਹਵਾਲੇ: 1 ਕ਼ੁਸਰੰਥੀਆਂ 9: 22-23 - ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਨ਼ੁੱ ਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਬਣ ਸਗਆ ਹਾਂ , ਜੋ ਮੈਂ 
ਸਾਇਦ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਬਚਾ ਸਕਦਾ । 
ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ  ਦੂਸਜਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। 
'ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ: ਪੌਲ਼ੁਸ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬਦਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਅਤੇ ਿੂਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭਾਅ ਨਾਲ ਬਸਹਸ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 
ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਸਧਾਂਤ: ਸਤੂਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਂਸਲੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 
 ਸੰਖੇਪ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16: 1-3 ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲ਼ੁਸਤਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ।  
ਜੋ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਇੱਕ ਿੂਨਾਨੀ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤਮੋਸਥਉਸ ਨਾਲ ਮ਼ੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਸਹਰ ਸਵੱਚ 
ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸਨਹਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਾਨੀ ਲ਼ੁਈਸ, 
ਆਪਣੇ ਸਵਸਵਾਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਹ ਸਵਸਵਾਸ ਸਤਮੋਸਥਉਸ ਨੂੰ  ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਸੀ। 
ਸਾਡੇ ਸਾਸਰਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੰਨਾ ਉਤਸਾਹਜਨਕ ਹੈ ਸਕ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ  
ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਜਹਾ ਸਵਆਕਤੀ ਹੈ ਸਜਸ 
ਨਾਲ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ?   
     ਸਤਮੋਸਥਉਸ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁੰ ਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਉਸਦੇ ਸਪਤਾ 
ਿੂਨਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ), ਅਤੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਿਰੂਸਲਮ ਸਵੱਚ ਚਰਚ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸਾਰੇ 
ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।  ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ  ਏਸੀਆ ਅਤੇ ਬੈਥਨੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾ 
ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਰੋਆਸ ਚਲਾ ਸਗਆ। ਉੱਥੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਦਰਸਨ ਦ਼ੁਆਰਾ " 
ਮਕਦੂਸਨਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਮਸਲਆ" ਅਤੇ ਉਹ ਤ਼ੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸਕਸਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਕਦੂਸਨਆ 
ਚਲਾ ਸਗਆ। ਉਹ ਸਮ਼ੁਤਰਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਦਨ ਸਨਿਾਪ਼ੁਸਲਸ ਦ਼ੁਆਰਾ,  ਸਿਲਪੀ ਪਹ਼ੁੰ ਚੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕ਼ੁਝ 
ਸਮਾਂ ਸਬਤਾਇਆ। ਸਜਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਜ ਸੀ।  ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਉਥੇ ਇੱਕ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਸਮਸਲਆ, ਤਾਂ ਜੋ 
ਉਹ ਉਥੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਰਭ ੂਸਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।  ਉਸ ਨੂੰ  ਸਸਹਰ ਦ ੇ
ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਸਭਆ, ਉਹ ਸਸਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕ਼ੁਝ ਔਰਤਾਂ 
ਨਦੀ ਦੇ ਸਕਨਾਰੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। 



ਉਥੇ ਉਹ ਲੂਦੀਆ ਨਾਲ ਮ਼ੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਕ ਇੱਕ ਸਿਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਦੇ 
ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹ਼ੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਮ਼ੁਕਤੀ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨੂੰ  ਸ਼ੁਣਨ ਲਈ 
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਦਲਾਂ ਨੂੰ  ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਆਇਤ 18) ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 16:14 
ਸਵਚ ਸਲਸਖਆ ਹੈ, “ ਲੂਦੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਸਰਧਾਲੂ ਔਰਤ ਸ਼ੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰਭ ੂਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਸਬਦਾਂ 
ਵੱਲ ਸਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸਦਲ ਖੋਸਲਹਆ। ਸਜਸ ਤਰਹਾਂ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦਾ ਮਨ ਦੰਸਮਸਕ ਦੇ ਰਾਹ ਸਵਚ 
ਬਦਸਲਆ ਸਗਆ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਪਰਭ ੂਨੇ ਲ਼ੁਦੀਆ ਦੀ ਸਜੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਦੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲ਼ੁਦੀਆ ਦੀ 
ਸਜੰਦਗੀ ਨੂੰ  ਸਿਲਪੀ ਸਵਚ ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਿੂਰਪ ਸਵਚ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲਹਣ 
ਲਈ ਵਰਸਤਆ। ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਲ਼ੁਦੀਆ ਵਾਂਗ ਉਹੀ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਭ਼ੁੱ ਖੇ ਹੋ? ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ, 
ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, "ਭਸਵੱਖਬਾਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਭੇਤ ਬ਼ੁੱ ਝ ਕੇ ਆਪਣ ੇ
ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ ਕ਼ੁਝ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦਾ ਆਤਮਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੀਕਦਾ ਸਰਹਾ, 
'ਇਹ ਆਦਮੀ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ  ਮ਼ੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਣਾਉਂਦਾ 
ਹੈ।ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਿਸੂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਭੂਤ ਨੂੰ  ਵੀ ਕ਼ੁੜੀ ਨੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਕਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ 
ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਾਦ ਸਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ 
ਇਹ ਧ਼ੁਨ ਸਕਸਰਆਸੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵਰ਼ੁੱ ਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ  ਕੱਢਣ ਜਾਂ 
ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਸਕਤਾਬ 20:27 ਸਵਚ ਪਸੜਹਆ 
ਸਗਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ  ਹੱਲਾਸੇਰੀ ਜਾ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਲਆ ਦੇ ਖਤਸਰਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਸਆ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਹ਼ੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ।  ਹਨੇਰਾ ਸਾਨੂੰ  ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤ ੇ
ਵਾਪਰਨਗੇ ਜੋ ਜਾਣ ਬ਼ੁੱ ਝ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਦੇਸਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਪਰੇਤਾਂ ਵੱਲ 
ਮ਼ੁੜਦੇ ਹਨ। 
       ਲੜਕੀ ਸਵੱਚੋ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਬਾਦ 
ਹੋ ਸਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹ਼ੁਕਮ ਸਦੱਤਾ ਸਕ ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ 
ਸਲਆਓ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਕਾਬ ੂਕਰੋ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਕ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਸਹਰ ਸਵਚ 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਸਵਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਕ ਸਸਸਟਮ ਦੇ ਸਵਰ਼ੁੱ ਧ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਵਰ਼ੁੱ ਧ 
ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ  ਕ਼ੁਸਟਆ ਅਤੇ ਜੇਲਹ ਸਵੱਚ ਸ਼ੁੱ ਟ ਸਦੱਤਾ।  ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ 
ਸੀਲਾਸ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ  ਜੇਲਹ ਸਵੱਚ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ 
ਭ਼ੁਚਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜੇਲਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖ਼ੁੱ ਲਹ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਖ਼ੁੱ ਲਹ ਗਈਆਂ।  ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਸੋਸਚਆ ਸਕ ਜੇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ।  ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ  ਇਹ ਕਸਹ ਕੇ ਰੋਸਕਆ ਸਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 



ਨੂੰ  ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹ਼ੁੰ ਚਾਓ, ਸਕਉਂਸਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਅਸਧਕਾਰੀ ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤ ੇ
ਸਡੱਗ ਸਪਆ ਅਤੇ ਬੋਸਲਆ, ਸੱਜਣ,ੋ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਉਹ ਉਹੀ ਰਾਤ ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਖਮ ਧੋਤੇ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੂੰ  ਖ਼ੁਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਪਸਤਸਮਾ ਲੈ ਸਲਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ 
ਸਗਆ। 
     ਅਗਲੇ ਸਦਨ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ  ਆਦੇਸ ਆਇਆ ਸਕ ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ  ਸਰਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਪਰ ਪੌਲ਼ੁਸ 
ਨੇ ਚ਼ੁੱ ਪ-ਚਾਪ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਦੱਤਾ।  ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਕ ਅਸਧਕਾਰੀ ਸਬਨਾਂ 
ਸਕਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਰੋਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਸਰਕ ਨੂੰ  ਕ਼ੁਸਟਆ ਅਤੇ ਕੈਦ ਕਰ ਸਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮ਼ੁਆਿੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਚ਼ੁੱ ਪ-
ਚਾਪ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਸਗਆ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ 
ਹੋ ਗਏ ਸਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਸੀ।  ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਲਣ ਆਇਆ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਕ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ  ਛੱਡ ਦੇਣ।  ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਸਸਹਰ ਨੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ 
ਲ਼ੁਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਜੱਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬਹ਼ੁਤ ਉਤਸਾਹ ਹੋਇਆ।   
     ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਸਲ਼ੁਨੀਕੀਆਂ ਸਵੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭਾ ਘਰ ਸਵੱਚ ਸਗਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਦਾਂ 
ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਪਰਸਨ ਪ਼ੁੱ ਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੱਤੇ।  ਹਾਲਾਂਸਕ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ  ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ, 
ਪਰ ਕ਼ੁਝ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਾਰਨ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਪੌਲ਼ੁਸ ਸਵਰ਼ੁੱ ਧ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੱਤਾ;  
ਸਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਥੱਸਲ਼ੁਨੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਸਰਿਾ ਚਲਾ ਸਗਆ। ਸਜਥੇ ਉਹ ਸਿਰ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਗਆ 
ਅਤੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਸਹਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।  ਬਸਰਿਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਬਦ ਸ਼ੁਸਣਆ ਅਤੇ 
ਇਹ ਸਬਦਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਵੇਸਖਆ ਸਕ ਉਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਸਹ ਸਰਹਾ ਸੀ ਉਹੀ 
ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।  ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਰ ਥੱਸਲ਼ੁਨੀਕਾ ਦੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਸਣਆ ਸਕ ਪੌਲ਼ੁਸ ਬਸਰਿਾ ਸਵਚ ਪਰਚਾਰ 
ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ  ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਉਥੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਭੜਕਾਉਣ ਲੱਗੇ।  ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 
ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਥੇਨੇ ਆਇਆ, ਸਜਥੇ ਉਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਈਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਬਚਨ ਦਾ 
ਬਹ਼ੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਗਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਸਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦ਼ੁਆਰਾ 
ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਸਗਆਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੱਤਾ। ਰੋਮੀਆਂ 
1: 19-21 ਸਵਚ ਉਹ ਕਸਹੰਦਾ ਹੈ, “ਸਕਉਂਸਕ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਸਸਰਜਣਾ ਦਾ ਸਗਆਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਦਲਾਂ ਸਵਚ 
ਪਰਤੱਖ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਣਦੇਖੇ ਗ਼ੁਣ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀ 
ਸਦੀਵੀ ਸਕਤੀ ਅਤੇ ਬਰਹਮਤਾ, ਸਸਰਸਟੀ ਦੀ ਸਸਰਜਣਾ ਵੇਲੇ ਸਨ।"ਉਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵੇਸਖਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਸਕ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਸਨ , ਸਕਉਂਸਕ ਪਰਮੇਸਰ ਨੂੰ  ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 
ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਵਸਡਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਵਅਰਥ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਸਕ ਉਨਹ ਾਂ 



ਦਾ ਸਦਮਾਗ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤ ੇਸਵਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚ 
ਸਵਚ ਸਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਸਧਆਇ 16-17 ਸਵਚ ਅਸੀਂ ਪੌਲ਼ੁਸ ਤੋਂ ਸਸੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ 
ਸਕਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਸਥਤੀਆਂ ਸਵਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ ਸਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸਰੋਸਤਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 
ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਇਸਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਰਸਨ ਪ਼ੁੱ ਛਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕ਼ੁਦਰਤ ਸਵਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪੌਲ਼ੁਸ ਹਮੇਸਾਂ 
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਸਕ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਦਲਾਂ ਨੂੰ  ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਉਤੇਸਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ  ਸਹੰਮਤ ਦੇਵ ੇਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਸਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਹਰ ਕਰੇ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।  
      ਸਤੂਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਂਸਲੇ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 
 
ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
 ਸਸੱਸਖਆ 11: ਅਸਧਆਇ 18 ਅਤੇ 19  
ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ: ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਏਸੀਆ ਸਵਚ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾਅਤੇ ਸਾਨਦਾਰ ਚਮਤਕਾਰ 
ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ  ਬਾਹਰ ਕੱਸਢਆ।  
 
ਪਸਹਲੇ ਸਦਨ  
ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 18: 1-23  
1. ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ ਅਤੇ ਸਪਰਸਸਕੱਲਾ ਸਵੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਸੀ?   
2. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਸਕਹੜਾ ਹ਼ੁਕਮ ਅਤੇ ਆਸਗਆ ਸਦੱਤੀ।   
3. ਪੌਲ਼ੁਸ ਸਕੰਨਾ ਸਚਰ ਕ਼ੁਸਰੰਥ਼ੁਸ ਸਵਚ ਸਰਹਾ?   
4. ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਉਤਸਾਹ ਸਦੱਤਾ ਸਜਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕ਼ੁਸਰੰਥ਼ੁਸ ਸਵਚ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  
ਕੀਤਾ ਸੀ?   
 
ਦੂਜੇ ਸਦਨ  
ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 18: 24-28 ਅਤੇ 19: 1-7  
1. ਅਫ਼ਸ਼ੁਸ ਸਵੱਚ ਸਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੀ ਸਸਖਾਇਆ ਸਗਆ ਸੀ?   
2. ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਸਕਹੜੀ ਚੀਜ ਸਸਖਾਈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਸਬਲਕ਼ੁਲ ਨਵੀਂ ਸੀ?   



3. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਿਸੂ ਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਪਰਭੂ ਅਤੇ ਮ਼ੁਕਤੀਦਾਤਾ 
ਮੰਨ ਸਲਆ ਸੀ? 
4. ਪੰਤੇਕਸਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਸਵਾਸ ਦੀ ਪ਼ੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸਰ  
ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ?  
 
ਤੀਜੇ ਸਦਨ 
ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 19: 8-12 
1. ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਸਵਚ ਰਸਹੰਦੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀਆਂ ਸਸੱਸਖਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਕਹਾ?  
2. ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵਚ, ਪਰਭ ੂਦੇ ਸਬਦ ਸਕਸਨੇ ਸ਼ੁਣ?ੇ   
3. ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਸਕਹੜੇ ਸਨ?   
 
ਚੌਥੇ ਸਦਨ  
ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 19: 13-22  
1. ਸਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਮ਼ੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਸੱਖ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ?   
2. ਸਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 18: 9-14 ਸਵਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂ-ਟੂਸਣਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ.   
3. ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਸਮਾਜ ਸਵਚ ਇਹਨਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਸਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ  ਵੇਖਦੇ ਹੋ?   
4. ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਛ਼ੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?   
5. ਪੰਜਵੇਂ ਸਦਨ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਏਸੀਆ ਸਵਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਸਖਾਉਣ ਸਵਚ ਸਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਬਤਾਇਆ ?  
 
ਪੰਜਵਾਂ ਸਦਨ 
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 19: 23-41 ਪੜਹੋ 
1. ਦੇਮੇਸਤਰਿ਼ੁਮ ਨੂੰ  ਸਵਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਸ ਨੇ ਸਕਹਾ?   
2. ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?  ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਸਨਕਸਲਆ?   
3. ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਸਵਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਕਸ ਨੇ ਰੋਸਕਆ?   
4. ਭੀੜ ਨੂੰ  ਸਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਹਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?   
5. ਇਸ ਸਸਥਤੀ ਸਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ?  
 



ਸਦਨ ਛੇਵਾਂ 
 ਸਸੱਸਖਆ 11: 'ਵਧੇਰੇ ਕਾਮੇ ਕਟਣੀ ਲਈ ਸਾਮਲ ਹੋਏ' 
 (ਦੂਜੀ ਸਮਸਨਰੀ ਿਾਤਰਾ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ)  
ਅਸਲ ਪਾਠ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 18 ਅਤੇ 19  
ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ: ਰੋਮੀਆਂ 1:16 - "ਸਕਉਂਸਕ ਮੈਂ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਨਾਲ ਸਰਸਮੰਦਾ ਨਹੀਂ , ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ 
ਸਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਉਸ ਸਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਮ਼ੁਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਸਹਲਾਂ ਿਹੂਦੀ ਨੂੰ , ਸਿਰ ਿੂਨਾਨੀ ਨੂੰ ।  
ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ: ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਏਸੀਆ ਸਵੱਚ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ  ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ 
ਸਦੱਤਾ। 
ਜੀਵਣ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜੋ ਸਵਸਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਸਵਚ ਰਸਹੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਸਵਾਸੀ ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਅਸਧਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਦੰਦੀ ਹੈ। 
 ਸੰਖੇਪ: ਪੌਲ਼ੁਸ ਿੂਨਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਸਹਰ ਕ਼ੁਸਰੰਥ਼ੁਸ ਸਸਹਰ ਸਵਚ ਆਪਣੀ ਿਾਤਰਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸਸਆਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਗੜਹ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ 
ਬਾਵਜੂਦ, ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋ ਦਸੋਤ ਸਮਲੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਸਵੱਚ ਸਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਅਕੂਲਾ 
ਅਤੇ ਸਪਰਸਸਕੱਲਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵੱਚ ਪੌਲ਼ੁਸ ਇਸ ਜੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਮਲ ਕੇ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ  ਬਾਅਦ ਸਵਚ ਜਦੋਂ ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਸਤਮੋਸਥਉਸ ਸਫ਼ਸਲੱਪੈ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਕ਼ੁਝ ਤੋਹਫ਼ ੇਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੌਲ਼ੁਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਸਵਚ 
ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਿੈਲਾਉਣ ਸਵਚ ਆਜਾਦ ਹੋਵੇ।(2 ਕ਼ੁਸਰੰਥੀਆਂ 11: 8-9 ਅਤੇ ਸਫ਼ਸਲੱਪੀਆਂ 4:15) ਕ਼ੁਸਰੰਥ਼ੁਸ ਸਵਚ 
ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੇ ਥੱਸਲ਼ੁਨੀਕੀ ਚਰਚ ਨੂੰ  ਦੋ ਸਚੱਠੀਆਂ ਸਲਖੀਆਂ।  ਦੋ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਦ ੇ
ਆਗੂ ਨੂੰ , ਜੋ ਪਰਭ ੂਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।  ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਬੋਸਲਆ। ਬਾਅਦ ਸਵਚ ਉਹ 
ਕ਼ੁਸਰੰਥ਼ੁਸ ਸਵਚ ਸਥਾਸਪਤ ਚਰਚਾਂ ਨਾਲ ਕ਼ੁਸਰੰਥ਼ੁਸ ਸਵਚ ਆਪਣੀ ਸਵੇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਸਵਚ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਸਗਆ। 
       ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਿਹੂਦੀ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਸਵਰ਼ੁੱ ਧ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ  ਅਖਾਿਾ ਦਾ ਸਾਸਕ ਗਾਲੀਓ ਦੇ 
ਅੱਗੇ ਸਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਆਏ।  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਕ ‘ਉਹ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਸਵਰ਼ੁੱ ਧ ਹੈ।  
(ਰਸੂ. 18:13) ਗਾਲੀਓ ਨੇ ਇਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸਾਂ ਨੂੰ  ਨਕਾਰਸਦਆਂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਜੇ ਇਹ ਸਕਸੇ 
ਬੇਇਨਸਾਿੀ ਜਾਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਸਕ ਮੈਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਣਦਾ, ਅਤੇ 
ਉਸਨੇ ਆਪਣ ੇਕੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਦੱਤੀ।  
      ਤਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਨਰਣ ੇਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਸਾਮਹਣ,ੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮ਼ੁਖੀ, ਸੋਸਥਨੇਸ ਨੂੰ  
ਮਾਰ ਸਦੱਤਾ। ਪਰ ਗੈਸਲਓ ਨੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲ਼ੁਸ ਕ਼ੁਸਰੰਥ਼ੁਸ ਛੱਡ 
ਸਗਆ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ ਅਤੇ ਸਪਰਸਸਕੱਲਾ ਨਾਲ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਸਿਰ ਅਫ਼ਸ਼ੁਸ ਸਗਆ।  ਉਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 



ਵਾਲ ਕੱਟ ਲਏ, ਸਕਉਂਸਕ ਉਸਨੇ ਅਸਜਹੀ ਸ਼ੁੱ ਖਣਾ ਸ਼ੁੱ ਖੀ ਸੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਕੂਲਾ ਅਤੇ ਸਪਰਸਸਕੱਲਾ 
ਨੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਸਸਰਆ , ਅੰਤਾਕੀਆ, ਗਲਾਤੀਆ ਅਤੇ ਿਰ਼ੁਸਗਆ ਚਲਾ ਸਗਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਸ਼ੁਸ ਸਵੱਚ 
ਅਪ਼ੁੱ ਲੋਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਨੇ ਆਦਮੀ ਸਿਸੂ ਦੀਆਂ ਸਸੱਸਖਆਵਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੱਤਾ।  
ਹਾਲਾਂਸਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਸਨੂੰ  ਿੂਹੰਨਾ ਬਪਸਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਕੂਲਾ ਅਤੇ 
ਸਪਰਸਸਕੱਲਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ  ਅਲੱਗ ਕਰਾਰ ਸਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸਟ ਰੂਪ ਸਵੱਚ 
ਸਮਝਾਇਆ।  ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਖਾਿਾ ਸਵਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਸਗਆ, ਪੋਥੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਧਰਮ-ਗਰੰ ਥ ਸਵੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੇ ਸਕ ਸਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਹੈ , ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਉਪਦੇਸ ਕਰਦਾ 
ਸਰਹਾ।  (ਰਸੂ. 18:28) ਜਦੋਂ ਅਪ਼ੁੱ ਲੋਸ ਕ਼ੁਸਰੰਥ਼ੁਸ ਸਵੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਪੌਲ਼ੁਸ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸ਼ੁਸ ਵਾਪਸ ਆਇਆ 
ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਉਥੇ ਸਰਹਾ।  ਉਹ ਉਥੇ ਕ਼ੁਝ ਚੇਸਲਆਂ ਨੂੰ  ਸਮਸਲਆ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਪ਼ੁੱ ਸਛਆ 
ਸਕ ਕੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਸਤਸਮਾ ਸਲਆ ਹੈ।  ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ 
ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੂਹੰਨਾ ਬਪਸਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਬਪਸਤਸਮਾ ਸਲਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਦੱਸਸਆ ਸਕ ਿੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਸਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਤੋਬਾ ਦਾ ਬਪਸਤਸਮਾ ਸੀ।  ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਇਹ ਸਬਦ 
ਸ਼ੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਸਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਨੂੰ  ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਸਵੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਸਹਰ ਸਵੱਚ ਰਸਹੰਸਦਆਂ, ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ 
ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਸਖਾਇਆ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਸਖਆ। ਪੌਲ਼ੁਸ ਹ਼ੁਣ ਮਕਦੂਸਨਆ 
, ਿਰੂਸਲਮ ਅਤੇ ਰੋਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਸਤੇ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਸਗਆ। 
ਦੇਮੇਸਤਰਿ਼ੁਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਅਕਤੀ ਜੋ ਪੇਸੇ ਦ਼ੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਸਨਆਰ ਸੀ।ਉਹਨੇ ਆਪਣ ੇਮੂਰਤੀ 
ਸਨਰਮਾਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਨੂੰ  ਵੇਖ ਕੇ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਪੌਲ਼ੁਸ ਸਵਰ਼ੁੱ ਧ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਸਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੱਤੀ ਸਕ ਜੇ 
ਇਹ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇਵੀ ਅਰਸਤਸਮਸ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੰਦਰ ਮੌਜੂਦ 
ਨਾ ਰਹੇਗਾ।  ਉਸਦੇ ਭ਼ੁਲੇਖੇ ਹੇਠ, ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੰਗਸਾਲਾ ਵੱਲ ਭੱਜੇ, ਕ਼ੁਝ ਚੀਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕ਼ੁਝ ਹੋਰ। 
ਸਕਸੇ ਨੂੰ  ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕ ਉੱਥੇ ਸਕ ਹੀ ਸਰਹਾ ਸੀ।  ਪੌਲ਼ੁਸ ਰੰਗਸਾਲਾ  ਸਵਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਸੀ 
ਅਤੇ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸੰਬੋਸਧਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਸੀ (ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਵਚ) ਚੇਸਲਆਂ ਨੇ 
ਉਸਨੂੰ  ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਦੱਤਾ। ਸਸਹਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖੜਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਚ਼ੁੱ ਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਾ।  ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ 
ਸਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰ ਨ ਜਾਂ ਸਵਵਸਥਾ ਨੂੰ  ਤੋੜੇ ਸਬਨਾਂ ਇਸ ਮ਼ੁੱ ਦੇ ਨੂੰ  ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਵਚ 
ਉਸਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਕਾਨੂੰ ਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਜਾ ਸਦੱਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਦੱਤੀ ਸਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਗਾਵਤ 
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ  ਭੰਗ ਕਰ ਸਦੱਤਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ 



ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚੇਸਲਆਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬ਼ੁੱ ਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਸਦਆਂ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। 
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ।  
     ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਵਸਵਾਸੀ ਸਵਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਤਾਕਤ ਸਦੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ  
ਸਸੱਸਖਆ 12 -  ਅਸਧਆਇ 20 
ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ: ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਅਫ਼ਸ਼ੁਸ ਸਵੱਚ ਕਲੀਸਸਿਾ ਨੂੰ  ਅਸੀਸ ਸਦੱਤੀ ਅਤੇ ਿਰੂਸਲਮ ਸਵੱਚ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ।  
ਪਸਹਲੇ ਸਦਨ  
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20: 1-6 ਪੜਹੋ.  
1. ਿੂਨਾਨ ਸਵੱਚ ਪੌਲ਼ੁਸ ਸਕੰਨਾ ਸਚਰ ਸਰਹਾ?   
2. ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨਾਲ ਿਾਤਰਾ ਕੀਤੀ?   
3. ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕ਼ੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ?   
 
ਦੂਜੇ ਸਦਨ  
ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20: 7-12  
1. ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਤਰੋਆਸ ਸਵੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ  ਸਕਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ?   
2. ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਸਬਦਾਂ ਸਵਚ ਸਕਵੇਂ ਸਬਆਨ ਸਕਦੇ ਹੋ?   
3. ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਸਜੰਦਗੀ ਦੂਸਜਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ  ਕੀ ਸਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ?   
 
ਤੀਜੇ ਸਦਨ  
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20: 13-24 ਪੜਹੋ 
1. ਪੌਲ਼ੁਸ ਿਰੂਸਲਮ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਸੀ?   
2. ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਅਫ਼ਸ਼ੁਸ ਸਵਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਸਵਚ ਮ਼ੁਸਕਲ ਸਕਉਂ ਆਈ (20:19)?   
3. ਏਸੀਆ ਦੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਿੂਨਾਨੀਆਂ ਲਈ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੁਨੇਹਾ ਸਦੱਤਾ?   
4. ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਕਵੇਂ ਮਸਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸਕ ਉਸ ਦਾ ਿਰੂਸਲਮ ਸਵਚ ਇੰਤਜਾਰ ਸੀ?   
 
 
 



ਚੌਥਾ ਸਦਨ  
ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20: 25-34  
1. ਪੌਲ਼ੁਸ ਆਪਣ ੇਬ਼ੁਲਾਵ ੇਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਕਵੇਂ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?   
2. ਿਰੂਸਲਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ  ਕੀ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਦੱਤੀ?   
3. ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਸਆ, ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਜੰਦਗੀ ਜਾਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ 
ਉਦੇਸ ਕੀ ਹੈ?  
 
 ਪੰਜਵੇਂ ਸਦਨ  
ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20: 35-38 
1. ਪੌਲ਼ੁਸ ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਸਕਹੜਾ ਸਬਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?   
2. ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸ਼ੁਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਸਵਚ ਸਕਵੇਂ ਪੇਸ ਆਏ। (36 36--38)?   
3. ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਕਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਕ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹ਼ੁਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਵਦਾਈ ਸੀ?  4. ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਜੰਦਗੀ 
ਦੀ ਸਕਹੜੀ ਚੀਜ ਨੂੰ  ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪੌਲ਼ੁਸ ਵਰਗੇ ਹੋਵ,ੋ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਿਸੂ ਵਰਗਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 
 
 
ਛੇਵੇਂ ਸਦਨ  
ਸਸੱਸਖਆ 12: "ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਅਿਸ਼ੁਸ ਸਵੱਚ ਚਰਚ ਨੂੰ  ਅਲਸਵਦਾ ਕਸਹ। 
ਅਸਲ ਪਾਠ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20 ਅਸਧਆਇ  
ਕ਼ੁੰ ਜੀ ਹਵਾਲੇ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20:24" ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ  ਉਸ ਲਈ ਸਪਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, 
ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ  ਸਪਆਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਸਕ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਭ ੂਸਿਸੂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਕਰਪਾ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। 
ਕ਼ੁੰ ਜੀ ਵਾਕ: ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਅਫ਼ਸ਼ੁਸ ਸਵਚ ਕਲੀਸਸਿਾ ਨੂੰ  ਅਸੀਸ ਸਦੱਤੀ ਅਤੇ ਿਰੂਸਲਮ ਸਵਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਸਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਸਧਾਂਤ: ਇਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ੋਜੋ ਦੂਸਜਆਂ ਨੂੰ  ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪਰੇਸਰਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 
 
 ਸੰਖੇਪ: ਅਫ਼ਸ਼ੁਸ ਸਵੱਚ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦਾ ਸਵਅਸਤ ਸਮਾਂ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਬਪਤਾ 
ਅਤੇ ਸਵਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਉਥੇ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਅਫ਼ਸ਼ੁਸ ਸਵੱਚ ਚਰਚ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 



ਉਸਨੇ ਮਕਦੂਸਨਆ ਅਤੇ ਸਿਰ ਗਰੀਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਲਆ।  ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਿਾਤਰਾ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਵੱਖ 
ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਸਲਆ ਕੇ ਕੀਤਾ।   (ਰਸੂ. 20: 4) ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ: ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਵਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਜਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ 
ਹਨ।  ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਜਸਦਾ ਸਸਰ ਸਿਸੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪਛਲੇ 
ਸਮੇਂ ਸਵੱਚ ਪਸੜਹਆ ਹੈ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਮਰਕ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਸਵਚ ਸਨ , ਪਰ 
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਕ ਸਾਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਰਸਤਾ ਬਾਅਦ ਸਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਗਆ। 
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਜਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਰਸਤੇਦਾਰੀ ਸਵਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਸਕਰਪਾ ਸਵਚ ਸਪਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚ਼ੁਣਦੇ 
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਿਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਰੋਆਸ ਸਵਚ ਸੇਵਾ ਕਰਸਦਆਂ, ਪੌਲ਼ੁਸ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 
ਚਰਚ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਜੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਦਨ ਿੂਤਖ਼ੁਸ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ 
ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜਲ ਦੀ ਸਖੜਕੀ ਤੋਂ ਸਡੱਗਣ ਨਾਲ ਮਤੌ ਹੋ ਗਈ।  ਪੌਲ਼ੁਸ ਉਤਸਰਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ  
ਜੱਿੀ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ  ਸਕਹਾ, “ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵ;ੋ  ਮ਼ੁੰ ਡਾ ਸਜੰਦਾ ਹੈ।  ਉਹ ਸੱਚਮ਼ੁੱ ਚ ਸਜੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।  
ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀਆਂ ਸਸੱਸਖਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ  ਵੱਡੀ 
ਰਾਹਤ ਸਦੱਤੀ।ਸਮਲੇਤ਼ੁਸ ਸਵੱਚ ਹ਼ੁੰ ਸਦਆਂ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਅਫ਼ਸ਼ੁਸ ਸਵੱਚ ਕਲੀਸਸਿਾ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ ਭੇਸਜਆ ਅਤੇ 
ਉਹ ਉਸਨੂੰ  ਸਮਲਣ ਲਈ ਆਏ।  ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਅਫ਼ਸ਼ੁਸ ਦੀ ਕਲੀਸਸਿਾ ਨੂੰ  ਘਸੋਣਾ 
ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਕ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਮ਼ੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸਵਦਾਈ ਲਈ।  ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ 
ਸ਼ੁੱ ਧ ਜਮੀਰ ਨਾਲ ਖੜਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ  ਿਕੀਨ ਸੀ ਸਕ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 
ਉਸਨੂੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬਦਾਂ ਸਵੱਚ ਕਸਹੰਦਾ ਹੈ ਸਕ “ਮੈਂ ਸਾਸਰਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਮ਼ੁਕਤ 
ਹਾਂ”।  ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਾਦ ਸਦਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਦੱਸਸਆ ਸਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਰੋਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸਰ (ਮਹਾਨ ਚਰਵਾਹੇ) ਸੀ।  ਉਸਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਜੋਸ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਬਸਘਆੜ ਦੇ ਭੇਸ ਸਵੱਚ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਸਹਣ 
ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਦੱਤੀ।  ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਭਡੇਾਂ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ 
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਸਵੱਚ ਛੱਡ ਸਦੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ 
ਬਚਨ ਦੀ ਿਾਦ ਸਦਵਾਇਆ ਸਕ "ਦੇਣਾ ਹਮੇਸਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਬਹਤਰ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਡਾ 
ਸਮਾਂ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਦੂਸਜਆਂ ਪਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਜੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਿਾਦ ਰਹੇਗੀ। 
    ਦੂਸਜਆਂ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ.ੋ" ਪਰੇਰਣਾ ਸਦਓ। 
 
 
 



ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ  
ਸਸੱਸਖਆ 13 : ਅਸਧਆਇ 21 ਅਤੇ 22  
ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ: ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਿਰੂਸਲਮ ਸਵੱਚ ਸਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਉਸ ਦੀ 
ਸਕਰਪਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
 
ਪਸਹਲੇ ਸਦਨ  
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 21: 1-14  
1. ਸਾਨੂੰ  ਦੱਸੋ ਸਕ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਸੂਰ ਸਵਚ ਸਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਬਤਾਇਆ ਸਜੱਥੇ ਸਕਸਤੀ ਰ਼ੁਕੀ ਸੀ?   
2. ਸਫ਼ਸਲੱਪੈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 21: 8 ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 6: 3-5)  
3. ਆਗਬ਼ੁਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪੌਲ਼ੁਸ ਬਾਰੇ ਸਕਹੜੀ ਭਸਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?  4. ਇਸ ਭਸਵੱਖਬਾਣੀ ਬਾਰੇ 
ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?  ਅਤੇ ਚੇਸਲਆਂ ਨੇ ਸਕਵੇਂ ?   
5. ਅਸੀਂ 13 ਵੇਂ ਅਸਧਆਇ ਸਵਚ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਲੂਕਾ 14: 25-33 ਤੋਂ ਸਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਾਅ ਬਾਰੇ 
ਕੀ ਸਸੱਸਖਆ?   
 
ਦੂਸਰਾ ਸਦਨ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 21: 15-26  
1.ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਮਸਨਰੀ ਿਾਤਰਾ ਦਾ ਨਕਸਾ ਬਣਾਉ।ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 18:23 ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ? 
2. ਸਕਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗ਼ੁਣ ਪੌਲੂਸ ਨੂੰ  ਇਕ ਚੰਗਾ ਆਗ਼ੁਆ ਬਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ?   
3.ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੇਸਲਆਂ ਨੂੰ  ਿਰੂਸਲਮ ਸਵਚ ਸਕਵੇਂ ਸਵੀਕਾਸਰਆ ਸਗਆ?   
4.ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਿਰੂਸਲਮ ਸਵਚ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਹੂਦੀ ਸਵਸਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ  
ਸਕਹਾ ?   
5. ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਖਆਲ ਸਵਚ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁੱ ਖਣਾ ਸਕਉਂ ਕੀਤੀ?  (1 ਕ਼ੁਸਰੰ. 9:22 ਦੇਖੋ)  
 
ਸਦਨ 3  
ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 21: 27-40  
1. ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਸਕਉਂ ਸਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ?   
2. ਭੀੜ ਦੀ ਪਸਰਭਾਸਾ ਲਈ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਕਹੜਾ ਸਬਦ ਵਰਤੋਗੇ?   
3. ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਖਆਲ ਸਵਚ ਪੌਲ਼ੁਸ ਭੀੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਕਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਸੀ?   
 
 



ਚੌਥੇ ਸਦਨ  
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 22: 1-16 ਪੜਹੋ  
1. ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪਸਰਵਰਤਨ ਸਮੇਂ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਕਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਜਰੂਰਤ ਸੀ?   
2. ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਦੰਸਮਸਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸੂ ਨੂੰ  ਸਕਹੜਾ ਪਸਹਲਾ ਸਵਾਲ ਪ਼ੁੱ ਸਛਆ?   
3.ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਸਕਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਰਸਨ ਪ਼ੁੱ ਸਛਆ?   
4. ਆਇਤ 14 ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਸਕਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚ਼ੁਸਣਆ?   
5. ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਸਕਉਂ ਚ਼ੁਸਣਆ? 
 
 
ਪੰਜਵੇਂ ਸਦਨ  
ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 22: 17-30  
1. ਗਲਾਤੀਆਂ 1: 15-18 ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਧਰਮ ਪਸਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਿਰੂਸਲਮ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦ ੇ
ਸਵਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਕੀ ਸੀ?   
2. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਬਚਪਨ ਸਵਚ ਹੀ ਸਕਹੜਾ ਸੰਦੇਸ ਸਦੱਤਾ ਸੀ?  3. ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਸਜੰਦਗੀ ਸਵਚ 
ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ   ਸਕਸ ਨੇ ਚ਼ੁਸਣਆ?   
4. ਿਹੂਦੀ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨਾਲ ਸਕਉਂ ਅਤੇ ਸਕਵੇਂ ਨਾਰਾਜ ਸਨ?   
5. ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਅਸਤਆਚਾਰ ਤੋਂ ਸਕਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਸਗਆ?   
6. ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਵਸਵਾਸ ਸਵਚ ਕਦੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਸਸਥਤੀ ਆਈ ਹੈ?   
7. ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਸਹੰਦੇ ਲੋਕ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ?   
8. ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਦਲ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਨ਼ੁਸਰਣ ਕਰਨ ਸਵਚ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਸਕਹੜੀਆਂ ਰ਼ੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸਪਆ?   
 
ਛੇਵੇਂ ਸਦਨ  
ਸਸੱਸਖਆ 13: "ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਸਗਰਿਤਾਰੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਛ਼ੁਟਕਾਰਾ"  
ਅਸਲ ਪਾਠ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 21 ਅਤੇ 22 ਅਸਧਆਇ  
ਮ਼ੁੱ ਖ ਆਇਤਾਂ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 22:15 'ਸਕਉਂਸਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨ਼ੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਉਸ ਦ ੇ
ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤ਼ੁਸੀ ਜੋ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਣੀਆਂ ਹਨ। 



ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ: ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਿਰੂਸਲਮ ਸਵੱਚ ਸਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਕਰਪਾ 
ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਸਧਾਂਤ: ਸਵਰੋਧ ਸਾਨੂੰ  ਮਹਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ  ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਸਾਡੀ 
ਸਜੰਦਗੀ ਸਵੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
 
ਸੰਖੇਪ: 21 ਵੇਂ ਅਸਧਆਇ ਸਵਚ ਪੌਲ਼ੁਸ ਸੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਧਆਇ ਬਹ਼ੁਤ 
ਅਸਸਹਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸਨੂੰ  ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਰਹਾ ਸੀ ,  ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  
ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕ ਉਹ ਿਰੂਸਲਮ ਸਵੱਚ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ.  (ਰਸੂ. 21: 4) ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਬਦ 
ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੌਲ਼ੁਸ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਰੂਸਲਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਾਤਰਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੌਲ਼ੁਸ ਭਗਵਾ ਸਵਚ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਬਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  
ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਵਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਬ਼ੁਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਬੀ ਿਹੂਦਾਹ ਤੋਂ 
ਆਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਸਕ ਿਰੂਸਲਮ ਸਵਚਲੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰ 
ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  
ਿਰੂਸਲਮ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸ਼ੁਣੀ।  ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵੇਸਖਆ 
ਸਕ ਉਹ ਉਸਨੂੰ  ਨਾਲ ਸਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚ਼ੁੱ ਪ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਇੱਛਾ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਛੱਡ ਸਦੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਪਸਟ ਸੰਕੇਤ ਸਮਲਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਸਨੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 
ਆਤਮਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੈਸਸਰਿਾ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੋਵਾਂ ਸਵੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਇਤ ਸਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ 
ਕਸਹੰਦੀ ਹੈ ਸਕ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਿਰੂਸਲਮ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਣਆਸਗਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ।  ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, 
ਸਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ  ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮ਼ੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕਰ ਸਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਦਰੜਤਾ 
ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਰਹਾ ਸੀ। ਕ਼ੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੌਲ਼ੁਸ ਿਰੂਸਲਮ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਸਗਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 
ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਮ਼ੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸਪਆ।  ਹਾਲਾਂਸਕ ਿੇਰੂਸਲਮ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  
ਬਹ਼ੁਤ ਖ਼ੁਸੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ  ਸਵਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਕ 
ਜਦੋਂ ਪੌਲ਼ੁਸ ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ ਸਵਚਕਾਰ ਸਕਰਪਾ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਸਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਹੂਦੀਆਂ 
ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ੁਸਣਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਪੌਲ਼ੁਸ ਉਸ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਬਾਰੇ ਸਸਖਾ ਸਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੀ 
ਸਬਵਸਥਾ, ਸ਼ੁੰਨਤ ਅਤੇ ਿਹੂਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸਵਰ਼ੁੱ ਧ ਹੈ।  ਸਮੱਸਸਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  
ਸਲਾਹ ਸਦੱਤੀ ਸਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਚਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਆਪਣਾ ਸਸਰ ਮ਼ੁਨਵਾਉਣ 
ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਨ਼ੁਸਾਰ 7 ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ।  ਮੇਲ-ਸਮਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਵੇਂ ਸਦਨ, ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ 
ਭੀੜ ਨੂੰ  ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਮਨਾ ਸਲਆ ਅਤੇ ਸਵਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ।  
ਰੋਮਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ਼ੁੱ ਛਸਗੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਉਸਨੂੰ  ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 



ਸਦੱਤਾ।  ਉਸ ਨੂੰ  ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਸਲਆ ਸਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਸਵੱਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 
ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸਾ ਸਵਚ ਬੋਲਸਦਆਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ  ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ 
ਤੱਕ ਬੋਸਲਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਸਦੇ ਮੂੰ ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ  ਗੈਰ-ਿਹੂਦੀਆਂ 
ਦੇ ਸਵਚ ਭੇਸਜਆ ਹੈ। 
ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ  ਸ਼ੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਬਹ਼ੁਤ ਜੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ , ਅਸਜਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ  ਖਤਮ ਕਰ 
ਸਦਓ, ਉਸਦਾ ਬਚਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਤਦ ਪਲਟਣ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ  ਕ਼ੁੱ ਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਾ ਸਕ ਲੋਕ ਉਸ ਸਵਰ਼ੁੱ ਧ ਸਕਉਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 
ਇਰਾਸਦਆਂ ਨੂੰ  ਚ਼ੁਣੌਤੀ ਸਦੱਤੀ ਅਤੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਸੋ ਲਾਏ ਸਬਨਾਂ ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਨੂੰ  ਸਕਵੇਂ 
ਕ਼ੁਚਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਤੋੜਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਰੇ ਡਰੇ।  ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਸਰਹਾ ਕਰ 
ਸਦੱਤਾ। ਪਰ ਪਲਟਨ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੋਸਾਂ [ਪੌਲ਼ੁਸ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣ] ਦ ੇਕਾਰਨ ਨੂੰ  ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ 
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ  ਸਸਨਹਾਸਦਨ  ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਸਲਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਉਭਾਸਰਆ 
ਸਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ  ਧਾਰਸਮਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਲ ਸਗਆ। . 
 
ਸਵਰੌਧ ਸਾਨੂੰ  ਪਰਮੇਸਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 
 
 
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ  
ਸਸੱਸਖਆ 14: ਅਸਧਆਇ 23 ਅਤੇ 24  
ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ: ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਿਰੂਸਲਮ ਸਵੱਚ ਸਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਸਕਰਪਾ 
ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਣਾਈ। 
ਪਸਹਲੇ ਸਦਨ  
ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 23: 1-8  
1. ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਸਬਦ ਕੀ ਸਨ?   
2. ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹਨਾਸਨਿਾਹ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਸਖਲਾਫ਼ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਪਰਤੀਸਕਰਆ ਸਕਉਂ ਕੀਤੀ?   
3. ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਹਨਾਸਨਿਾਹ ਦੀ ਤ਼ੁਲਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲ ਸਕਉਂ ਕੀਤੀ?  
(ਮੱਤੀ 23: 27-28 ਦੇਖੋ)  
4. ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕ ਸਦੂਕੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਕੀ ਸਵਸਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?   
 
ਦੂਜੇ ਸਦਨ  
ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 23: 9-11  



1.ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਸਕਵੇਂ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ?   
2. ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਸਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ?  
3. ਿਹੋਸ਼ੁਆ 1.1-9 ਸਵਚ, ਤ਼ੁਸੀਂ ਦਲੇਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? 
4. ਸਜੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਵਚ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸਾਹ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 
ਹੈ?   
 
ਤੀਜੇ ਸਦਨ  
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 23: 12-35  
1. 40 ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਸਖਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਗ਼ੁੱ ਸਾ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਸ ਦੀ ਸਹ਼ੁੰ ਖਾਧੀ?   
2. ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੁਸਣਆ?   
3. ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਕਹੜੀ ਸਾਸਜਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਬਚਾਇਆ?  ਸਕਉਂ?   
4. ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਕੰਨੇ ਬੰਸਦਆਂ ਨੂੰ  ਬ਼ੁਲਾਇਆ?   
5. ਉਹ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਸਕੱਥੇ ਲੈ ਸਗਆ ਅਤੇ ਸਕਉਂ?   
 
ਪੰਜਵਾਂ ਸਦਨ  
ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 24: 14-26  
1.  ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਹਜੇ ਕੀ ਜਾਣਨਾ, ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਣਨਾ ਬਾਕੀ ਬਸਚਆ ਸੀ?   
2. ਉਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ  ਸਕਵੇਂ ਗਰਸਹਣ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ?   
3. ਸਿਲੇਕਸ ਨੂੰ  ਸਕਹੜੀ ਚੀਜ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਸਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?   
4. ਪੌਲ਼ੁਸ ਸਕੰਨਾ ਸਚਰ ਕੈਦ ਸਵਚ ਸਰਹਾ?   
5. ਕੀ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਜੇਲਹ ਸਵਚ ਰਸਹਣ ਸਪੱਛੇ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਿੋਜਨਾ ਸੀ?   
6. ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਦ਼ੁਖੀ ਸਮੇਂ ਸਵਚ ਹੋ?  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 
 
ਸਦਨ ਛੇਵਾਂ  
ਸਸੱਸਖਆ 14: “ਉਹ ਪਸਰਸਦ ਅਤੇ ਸਿਸਲਕਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਮੂਲ ਵਾਕ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 23 ਅਤੇ 24  
ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਚਨ:  ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 23:11 - "ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ ਪੌਲ਼ੁਸ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਤੂੰ ਿਰੂਸਲਮ ਸਵੱਚ ਮੇਰੀ 
ਗਵਾਹੀ ਸਦੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਰੋਮ ਸਵੱਚ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ।"  
ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ: ਪੌਲ਼ੁਸ ਦਾ ਸਵਰੋਧ ਅਤੇ ਸਵਦਰੋਹ ਮਨ਼ੁੱ ਖਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਮਨਘੜਤ ਸੀ। 



ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਸਧਾਂਤ: ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ  
 ਸੰਖੇਪ: ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਮਹਾਸਭਾ ਅੱਗੇ ਖੜਹਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਸਹਲਾ ਵਾਕ ਹੀ ਉਸਨੂੰ  ਮ਼ੁਸੀਬਤ ਸਵਚ 
ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਸਵੱਚ ਜੀਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 
ਕੀਤਾ।  ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ  ਸਚਹਰੇ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਕਹਾ।  ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ 
ਅਣਜਾਣ ਸਕ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਸੀ, ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਸਬਨਾ ਸਕਸੇ ਦੋਸ ਤੋ ਤ਼ੁਸੀ ਅਸਜਹਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸਰ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਸਵਰ਼ੁੱ ਧ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ।  ਪਰ ਸਜਵੇਂ ਹੀ 
ਉਸਨੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਸਗਆ ਸਕ ਉਸਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ  ਸਝੜਸਕਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮ਼ੁਆਿੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕੂਚ 22:28 ਨੂੰ  
ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ  ਸਰਾਪ ਨਾ ਦਣੇ ਲਈ ਆਪਣ ੇਬਚਨ ਨੂੰ  ਮੰਨਣ ਦੀ 
ਕੋਸਸਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਹ਼ੁਤ ਸਦਲਚਸਪ ਹੈ। ”- ਸਕਉਂਸਕ ਪੌਲ਼ੁਸ ਕੋਲ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸਨ ਸਕ ਉਹ 
ਧਰਮ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਚ਼ੁਣਤੌੀ ਦੇਵ,ੇ ਪਰ ਸਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 
ਸਾਵਧਾਨ ਸੀ।  ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ  ਪਲਟਣ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ  ਸਬਨਾਂ "ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕੋਹੜ" ਮਾਰਨ 
ਲਈ ਦੇ ਸਦੱਤਾ ਸਕਉਂਸਕ ਸਕਸੇ ਰੋਮਨ ਨਾਗਸਰਕ ਦੇ ਸਵਰ਼ੁੱ ਧ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨਾ ਉਸਚਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਸਵਚ 
ਉਸੇ ਅਸਧਆਇ ਸਵਚ, ਉਸਨੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸਸਸ ਕੀਤੀ।  ਉਹ ਿੇਸਤ਼ੁਸ ਦ ੇ
ਸਾਮਹਣੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੈਸਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  
ਮੌਕਾ ਸਮਸਲਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਸਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸਸ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਅਸਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਸਕਉਸਕ ਉਹ  ਰੋਮੀ ਨਾਗਸਰਕ ਸੀ , ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ  
ਸਨਸਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।ਹਾਲਾਂਸਕ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ  ਆਜਾਦੀ ਸਮਲਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨਾਲ  
ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਸਵਵਹਾਰ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।  ਉਹ ਅਸਤਆਚਾਰ ਸਸਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਸੀ।ਇਸ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਸਵਚ, ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਆਪਣ ੇਕਸਟ ਅਤੇ 
ਅਸਤਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੀਤਾ। ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਸਮਕ 
ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਸ ਅਵਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਸਵੱਚ ਭਾਰੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸਕ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁੱ ਟ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਸੀ ਅਤੇ 
ਉਸਨੂੰ  ਕਾਲਖੰਡ ਸਵੱਚ ਪਾ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਸੀ।  ਉਸ ਸਵੱਚ ਪਰਮੇਸਰ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ 
ਸਕਹਾ, "ਹੇ ਪੌਲ਼ੁਸ, ਆਰਾਮ ਲਓ, ਸਕਉਂਸਕ ਸਜਵੇਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਿਰੂਸਲਮ ਸਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਸਦੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ 
ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਰੋਮ ਸਵੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਪਰਭ ੂਸਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਦਲਾਸਾ ਸਦੱਤਾ ਸੀ 
ਸਕ ਉਸ ਦੇ ਕਸਟ ਸਵਚ ਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ। 
     ਇਸ ਸਕਸਮ ਦਾ ਸਗਆਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹਮੇਸਾਂ ਸਦਲਾਸਾ ਭਸਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਦਨ, ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਕ ਕ਼ੁਝ ਿਹੂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ  ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਸਜਸ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ  ਦੱਸਸਆ 



ਸਗਅਤ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਕੈਸਸਰਿਾ ਸਲਜਾਣ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ  200 ਸਸਪਾਹੀਆਂ ਦੀ 
ਸਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ। ਉਸਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਸਜਆ ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਿੈਲੀਸੀਆ ਨੂੰ  
ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ੂਕਰਾਇਆ ਸਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ  ਛੱਡ 
ਸਦੱਤੀ।ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੌਲ਼ੁਸ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੱਸਖਆ ਨਾਲ ਕੈਸਸਰਿਾ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਸਗਆ ਸਜੱਥੇ ਉਹ ਪਰਚਾਰ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕ਼ੁਝ ਸਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਨਾਸਨਿਾਹ, ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਪੌਲ਼ੁਸ ਉੱਤੇ ਇਲਜਾਮ 
ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੈਸਸਰਿਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਕਹਾ ਸਕ ਸਾਨੂੰ  ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  
ਿਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਮੀਆ ਸਵੱਚ ਬਗਾਵਤ ਿੈਲਣ ਦਾ ਦੋਸੀ ਪਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ।  ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਹਰ 
ਕੀਤਾ ਸਕ ਿੇਸਲਕਸ ਨੂੰ  ਖ਼ੁਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਲਟਣ ਦੇ ਮ਼ੁਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਨਆਂਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਜਦੋਂ 
ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਸਲਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਉਹ ਸਬਵਸਥਾ, ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ 
ਮ਼ੁਰਸਦਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਉੱਤੇ ਸਵਸਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ।  ਉਸਨੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਲਦਬਾਜੀ ਅਤੇ ਸਬਨਾਂ 
ਵਜਹਾ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ ਲਾਇਆ।  ਿੈਲ਼ਕਸ ਨੂੰ  ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਇਸ 
ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਜਦੋਂ ਪਲਟਨ ਦਾ ਮ਼ੁਖੀਆ ਆਵੇਗਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਸਨਰਣਾ ਕਰਾਂਗਾ।  ਹਾਲਾਂਸਕ 
ਫ਼ੇਲਕਸ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਧਆਨ ਨਹੀਂ ਬਦਸਲਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  
ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਭ ੂਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ  ਸ਼ੁਣਨ ਲਈ ਬ਼ੁਲਾਇਆ।ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿੇਸਤ਼ੁਸ ,  ਫ਼ੇਲ਼ਕਸ ਦੇ 
ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਿੇਲ਼ਕਸ ਨੇ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਖ਼ੁਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਜੇਲਹ ਸਵੱਚੋਂ 
ਸਰਹਾ ਕੀਤਾ।  ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਕ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦਾਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਫ਼ੇਲ਼ਕਸ ਲਈ ਸਸਰਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ 
ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ਼ੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
   ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 
ਸਸੱਸਖਆ 15:  ਅਸਧਆਇ 25 ਅਤੇ 26  
ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ: ਪੌਲ਼ੁਸ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।   
ਪਸਹਲੇ ਸਦਨ  
ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 25: 1-12  
1. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 25: 2-3 ਅਤੇ ਰਸੂ 23: 12-15 ਸਵੱਚ ਸਕਹੜੇ ਦੋ ਸਮੂਹ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਮਾਰਨ ਦੀ 
ਿੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ?   
2. ਸਰਵਉੱਚ ਪਰਭ ੂਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸਰਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ?   
3. ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਕਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਕ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਕੇਸਰ ਨੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ?   
 
ਦੂਜੇ ਸਦਨ  
ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 25: 13-27  
1. ਕੀ ਿੇਸਟਸ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਅਸਗਰੱ ਪਾ ਨੂੰ  ਪਤਾ ਸੀ ਸਕ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?   
2. ਸਕਹੜੀ ਆਇਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਣਜਾਣ ਸੀ?   
3. ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਾ ਅਸਗਰੱ ਪਾ ਨੂੰ  ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਸਕੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ  
ਸਕੱਥੇ ਸੀ?   
 
ਤੀਜੇ ਸਦਨ  
ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 26: 1-15  
1. ਵਚਨ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਸਦੰਦੇ ਹਨ:& 
(a) ਪੌਲ਼ੁਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਿਸੂ ਨੂੰ  ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ। 
(b) ਿਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਇਕ "ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਰਨ" 
(c) ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਮਨ ਪਸਰਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਉਸਦੀ ਧਾਰਣਾ  
(d) ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਮਨ ਪਸਰਵਰਤਨ ਅਤੇ  ਉਸ ਦਾ ਬ਼ੁਲਾਵਾ 
 
ਚੋਥਾ ਸਦਨ 
 ਰਸੂਲ 26: 16-28 ਪੜਹੋ  
1. ਪੌਲ਼ੁਸ ਦਾ ਦਰਸਣ ਅਤੇ ਦਰਸਨ ਪਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਆਸਗਆਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ?   
2. ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਸਕੱਥੇ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ?   



3. ਅਸਗਰੱ ਪਾ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਕੀ ਜਵਾਬ ਸਦੱਤਾ?   
4. ਅਸਗਰੱ ਪਾ (ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੋਸਤਆਂ) ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਸਵਾਸ ਨਾ ਕਰਸਦਆਂ ਕੀ ਗ਼ੁਆ ਸਦੱਤਾ?   
 
ਪੰਜਵਾਂ ਸਦਨ  
ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 26: 29-32  
1. ਕੀ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ?   
2. ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਉਸ ਜਗਹਾ ਸਕਸਨੇ ਭੇਸਜਆ ਸੀ?   
3. ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਬ਼ੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਲੂਕਾ 9:15 ਵਾਪਸ ਆ ਸਰਹਾ ਹੈ)?   
 
ਛੇਵਾਂ ਸਦਨ 
 ਸਸੱਸਖਆ 15 : "ਪੌਲ਼ੁਸ ਅਸਗੱਪਾ  ਅਤੇ ਿੈਸਤ਼ੁਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਮੂਲ ਪਾਠ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ 
ਕਰਤੱਬ 25 ਅਤੇ 26 
ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਚਨ:  ਰਸੂਲਾਂ 26:16 - " ਪਰ ਉੱਠ , ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਸਕਉਸਕ ਮੈ ਤੈਨੂੰ  ਇਸ ਲਈ 
ਦਰਸਨ ਸਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਸਕਾਂ ਸਜੰਨਾ ਨੂੰ  ਤੂੰ ਦੇਸਖਆ 
ਅਤੇ ਜੋ ਮੈ ਤੈਨੂੰ  ਦਰਸਨ ਦੇਵਾਗਾਂ। 
 
"ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ: ਪੌਲ਼ੁਸ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸਜਆਂ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 
ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਸਧਾਂਤ: ਅਸੀਂ ਆਸਗਆਕਾਰ ਰਸਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। 
 ਸੰਖੇਪ: ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਰ ਿਹੂਦੀ ਲੋਕ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਮਾਰਨ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।  ਿਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ 
ਫ਼ੇਸਤ਼ੁਸ ਆਗੇ ਉਹੋ ਪੌਲ਼ੁਸ ਉਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ   ਿੇਰੂਸਲਮ ਸਲਆਉਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਸਨ ਪਰ ਿੇਲਤ਼ੁਸ 
ਨੇ ਉਸਨੂੰ  ਿਰੂਸਲਮ ਵਾਪਸ ਸਲਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਿਹੂਦੀ ਕੈਸਸਰਿਾ ਸਵਚ ਪਹ਼ੁੰ ਚੇ 
ਸਨ ਤਾਂ ਪੌਲ਼ੁਸ ਜਵਾਬ ਸਦੰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕ਼ੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੈ, 
ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਖਲਾਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ ਬੇਬ਼ੁਸਨਆਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੈਸਰ ਅੱਗੇ ਇਕ ਮ਼ੁਕੱਦਮਾ ਦੀ ਮੰਗ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੇਸਤਸ ਨੂੰ  ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ  ਕੈਸਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ 
ਉਸਨੂੰ  ਆਪਣ ੇਦੋਸਤ ਨੂੰ  ਦੱਸਸਆ ਅਤੇ  ਸਬਹਤਰ ਸੀ ਸਕ ਉਹ ਉਸਨੂੰ  ਬਰਨੀਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵ।ੇ  ਫ਼ੇਸਤਸ ਨੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਸੇਤਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ 
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੈਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕੇ।  ਫ਼ੇਸਤ਼ੁਸ ਦ ੇਆਦੇਸ ਸਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 
ਸਾਸਰਆਂ ਨੂੰ  ਹਸਥਆਰਬੰਦ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਅਤੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਰ ਪਰਮ਼ੁੱ ਖ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ 
ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਸਲਆ।  ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 
ਿਹੂਦੀ ਸਪਛੋਕੜ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਪਰਚਾਰ ਸਵੱਚ ਮ਼ੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਕਹਾ, “ਹ਼ੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮ਼ੁਕੱਦਮਾ 



ਚਲ ਸਰਹਾ ਹੈ , ਸਕਉਂਸਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ਼ੁਰਸਖਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦ ੇਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਕਾਰਨ।  
ਉਸਨੇ ਦੱਸਸਆ ਸਕ ਉਹ ਦਸਮਸਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਕਵੇਂ ਮਸੀਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਰਹਾ ਸੀ।  ਉਸਨੇ ਸਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਸਆ ਸਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ  ਸਕਵੇਂ ਸਮਸਲਆ ਅਤੇ 
ਸਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਕੀ ਸਕਹਾ।  ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਦੱਸਸਆ ਸਕ ਉਸਨੇ ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਦੱਤੇ 
ਹ਼ੁਕਮ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਸਕ ਿਹੂਦੀ ਮੂਸਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕਹੇ ਗਏ ਅਗੰਮ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ  ਨਕਾਰ 
ਰਹੇ ਸਨ।  ਸ਼ੁਣਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਲਈ ਸਪਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ, ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  
ਿਕੀਨ ਸਦਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸਸਸ ਕੀਤੀ ਸਜਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਸਵੱਚ ਸਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ।  ਪਰ 
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਸਜਸ ਸਵਚ ਿਸਸਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਸਵਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੱਚਾਈ 
ਦੱਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਆਗੇ ਰੋਮ ਲੈ ਸਗਆ। 
    ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਆਸਗਆਕਾਰ ਰਸਹਣ ਨਾਲ , ਅਸੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
 
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ  
ਸਸੱਸਖਆ 16: ਅਸਧਆਇ 27 ਅਤੇ 28  
ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਾਕ: ਪੌਲ਼ੁਸ ਦਾ ਜਹਾਜ ਰੋਮ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟ਼ੁੱ ਟ ਸਗਆ  
ਪਸਹਲੇ ਸਦਨ ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 27: 1: 10  
1. ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ?   
2. ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਿਾਤਰਾ ਸਵਚ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ?   
3. ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਸਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਸੱਸਖਆ ਹੈ.  (ਕ਼ੁਲ਼ੁੱ ਸੀਆਂ 
4: 10,14 ਅਤੇ ਸਿਲੇਮੋਨ 23.24 ਦੇਖੋ) 4. ਤ਼ੁਸੀਂ ਿੂਹੰਨਾ 15: 12-17 ਸਵਚ ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ  
ਸਸੱਖਦੇ ਹੋ?   
5. ਸਮ਼ੁੰ ਦਰੀ ਿਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਕਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਸਨ?  6. ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ 
ਨੂੰ  ਸਕਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਦੱਤੀ?   
 
ਦੂਜੇ ਸਦਨ  
ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 27: 11-44  
1. ਸਭਆਨਕ ਤੂਿਾਨ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ? 

2. ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਕੀ ਸਕਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੱਥੋਂ ਸਮਲੀ?  



          3. “ਸਹਮਤ ਰੱਖੋ” ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?  

          4.ਸਕਸਤੀ ਸਵਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ?  

          5. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 27: 23-24 ਦੇ ਸਬਦ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਸਜੰਦਗੀ ਸਵਚ ਸਕਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ?  

 
ਤੀਜੇ ਸਦਨ 
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 28: 1-11 ਪੜਹੋ  
1. ਉਹ ਟ਼ੁੱ ਸਟਆ ਜਹਾਜ ਸਕੱਥੇ ਜਾਕੇ ਰ਼ੁੱ ਸਕਆ ? 
2. ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਲਟਾ ਟਾਪੂ ਤੇ ਪਹ਼ੁੰ ਚੇ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਸਕਵੇਂ ਪੇਸ ਆਇਆ?  
3. ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਉਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਸਕਵੇਂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ? 
4. ਰੋਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਟਾ ਸਵਚ ਸਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਬਤਾਇਆ?  
5. ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਖਆਲ ਸਵਚ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਉਥੇ ਸਕਵੇਂ ਸਬਤਾਇਆ?  
 
 
ਚੌਥੇ ਸਦਨ  
ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 28: 12-29 ਪੜਹੋ  
1. ਰੋਮ ਸਵਚ ਪੌਲ਼ੁਸ ਸਕਸ ਨੂੰ  ਸਮਸਲਆ ਅਤੇ ਸਕਵੇਂ ਮਸਹਸੂਸ ਹੋਇਆ?  

2. ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਸਕਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਵਚ ਸਮਾਂ ਸਬਤਾਇਆ? ਰੋਮ ਸਵਚ?  
3. ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ ਿਹੂਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਸਲਖੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ ਸਵਚ ਕੀ  ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ  ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ?   
4. ਉਹਨਾਂ ਿਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸਦੱਤਾ?   
5. ਿਸਾਿਾਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਜਸਕਸੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਵਸਵਾਸ ਲਈ ਸਜੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ 
ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ  ? 
 
ਪੰਜਵਾ ਸਦਨ  
ਪੜਹੋ - ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 28: 30-31  
1. ਉਹ ਰੋਮ ਸਵੱਚ ਸਕੰਨਾ ਸਚਰ ਸਰਹਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਸੂ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਕੀ 
ਜਵਾਬ ਸਦੱਤਾ? ?   
2. ਅਸੀਂ 1 ਸਤਮੋਸਥਉਸ 4 ਤੋਂ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਅਸਧਆਤਸਮਕ ਸਸਥਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 
ਸਜਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹ਼ੁੰ ਸਦਆਂ ਸਲਸਖਆ ਸੀ।  



3. ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਸਜੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਕੀ ਸੀ?   
4.ਇਹ ਸਸੱਸਖਆ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ  ਸਕਵੇਂ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ?   
 
 ਛੇਵਾਂ ਸਦਨ 
 ਸਸੱਸਖਆ 16: "ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਿਾਤਰਾ" 
ਮ਼ੁੱ ਖ ਪਾਠ: ਰਸੂਲਾਂ 27 ਅਤੇ 28 ਅਸਧਆਇ 
ਮ਼ੁੱ ਖ ਵਚਨ: ਰਸੂਲਾਂ 27:25 - 'ਇਸ ਲਈ, ਸੱਜਣ,ੋ ਸਹੰਮਤ ਰੱਖੋ,   ਸਕਉਂਸਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਵੱਚ 
ਸਵਸਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਮੈਨੂੰ  ਦੱਸਸਆ ਸਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।  ਰੋਮ ਜਾਂਦੇ 
ਸਮੇਂ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦਾ ਜਹਾਜ ਰਸਤੇ ਸਵਚ ਟ਼ੁੱ ਟ ਸਗਆ।   
ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਸਧਾਂਤ: ਸਾਡੀ ਸਨਹਚਾ ਸਜੰਦਗੀ ਵੀ ਤੂਿਾਨ ਸਵੱਚ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਸਾਰਾਂਸ: ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਇਕ ਜਹਾਜ 'ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਿ਼ੁਸਲਆਸ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਟਲੀ ਭੇਸਜਆ 
ਸਗਆ ਸੀ। ਿਾਤਰਾ ਮ਼ੁਸਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਬ਼ੁੱ ਧ ਅਤੇ 
ਸਕਰਪਾ ਸਦੱਤੀ।ਰਸਤੇ ਸਵਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਇਕ ਸਭਆਨਕ ਤੂਿਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸਪਆ, ਪਰ 
ਸਿਸੂ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਦਰਸਣ ਦੇਕੇ ਸਹੰਮਤ ਸਦੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਕਹਾ।  ਸਕਉਂਸਕ ਤ਼ੁਸੀਂ 
ਸਨਸਚਤ ਰੂਪ ਸਵਚ ਕੈਸਰ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਪਹ਼ੁੰ ਚੋਗੇ ਅਤੇ ਸਮ਼ੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਿਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  
ਕੋਈ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹ਼ੁੰ ਚੇਗਾ।  ਇਨਹ ਾਂ ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  ਦੂਸਜਆਂ ਨੂੰ  
ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਬ਼ੁੱ ਧੀ ਅਤੇ ਸਹੰਮਤ ਸਦੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਸਦਾ 
ਜਹਾਜ ਟ਼ੁੱ ਟ ਸਗਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗ਼ੁੰਮ ਸਗਆ, ਪਰ ਸਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਟਾ ਟਾਪੂ 
ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਸਗਆ।  ਪੌਲਸ ਨੂੰ  ਉਥੇ ਇਕ ਜਸਹਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੇ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਸਰਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ  
ਕੋਈ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹ਼ੁੰ ਚਾਇਆ ਸਗਆ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ 
ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੂੰ  3 ਮਹੀਨੇ ਉਥ ੇਰਸਹਣ ਦੀ ਸਕਰਪਾ ਸਦੱਤੀ ਅਤੇ 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਸਤਿੂਲੇ ਆਇਆ ।ਸਜਥੇ ਭਰਾ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ।  
ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਰੋਮ ਪਹ਼ੁੰ ਚਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕਤਾਬ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਸਜੱਥੇ ਉਹ ਜੰਜੀਰ ਰੋਮਨ ਸਸਪਾਹੀਆਂ 
ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਕਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਸਵੱਚ ਸਦਨ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਠਣ ਤੋਂ 
ਅਸਮਰਥ, ਸਕਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਸੀ ਪਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਅਸਮਰਥ - ਸੀਮਤ, ਸਨੰਦਾਿਗੋ, 
ਬੰਸਨਹ ਆ, ਪਰ ਸਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਹ਼ੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫ਼ਸਲੱਪੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਸਿਾ ਨੂੰ  ਸਲਖਦਾ ਹੈ  
ਸਕ ਮੈਨੂੰ  ਖ਼ੁਸੀ ਹੈ ਸਕ ਮੈਂ ਬੰਸਨਹ ਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 
ਸਲਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਖਤਾਂ ਸਵਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਿਸਲਪ਼ੁਸ 
ਨੂੰ  ਸਲਸਖਆ ਸਕ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸਰਆ ਹੈ "(ਸਿਲ 1: 12). 



ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਰ਼ੁਕਾਵਟਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਰੋਸਕਆ ਸਗਆ ਸੀ।।ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ  ਸੀਸਮਤ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰ਼ੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸਨਰਾਸਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਿੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ 
ਸਾਧਨ ਸਨ। ਤਦ ਉਹ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਜਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ, 
ਰੋਮਨ ਦੀ ਿੌਜ, ਸਜਸ ਨੂੰ  ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਰੱਸਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਾ ਸਗਆ ਸੀ, ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ, 
ਉਹ ਸਮਸੀਹ ਸਵੱਚ ਸਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਸਾਹੀ ਮਸਹਲ ਸਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ 
ਸਸਪਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਆਦੇਸਾਂ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਸਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ  ਹਰ 
ਰੋਜ ਛੇ ਘੰਟੇ ਜੰਜੀਰ ਸਵੱਚ ਰੱਸਖਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ।  
ਪਰਮੇਸਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕ ਦ਼ੁਆਰਾ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਾਟ 
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਚੱਠੀ ਦੇ 
ਅੰਤ ਸਵੱਚ ਇਹ ਸਲਖਦਾ ਹੈ ਸਕ * ਸਾਰੇ ਪਸਵੱਤਰ ਲੋਕ, ਖਾਸਕਰ ਜੋ ਕੇਸਰ ਦੇ ਘਰਾਣ ੇਦੇ ਹਨ , 
ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ   ਨਮਸਕਾਰ ਕਸਹੰਦੇ ਹਨ (ਸਿਲ 4:22) ਦੂਜਾ, ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਸਗਰਿਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੇ 
ਭਰਾ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਰ਼ੁੱ ਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਸਜਆਦਾ ਰੋਮ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੌਲ਼ੁਸ ਕੈਦ ਸੀ।, ਜਦੋਂ ਸਕ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਅਵਸਥਾ ਸਵਚ ਪਰਚਾਰ 
ਕੀਤਾ ਸਗਆ।  ਪਰ ਇਕ ਤੀਜਾ ਿਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਸਕ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ 
ਸਜਸਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਵੇਖੀਏ, ਪੌਲ਼ੁਸ ਨੇ 
ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ ਕਾਲ ਸਵਚ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ  ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ 
ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚਰਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਉਹ 
ਸਚੱਠੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਲਖੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੱਤਰ ਜੋਅਖੀਰਲੇ 20 
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ  ਤਾਕਤ ਸਦੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਕਤਾਬ ਅਤੇ 
ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਸਜੰਦਗੀ ਸਵਚ ਇਕ ਚੱਕਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਕਸੇ ਅਸਧਆਤਸਮਕ ਕੰਮ ਸਵਚ ਵੇਸਖਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
     ਪਸਹਲਾਂ, ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਕਤੀ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਲ ਸਮਲਦਾ 
ਹੈ ।  (1 ਕ਼ੁਸਰੰ. 2: 3-5) ਸਿਰ ਵੀ, ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਸਵਸਵਾਸ 
ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਦਲਾਂ ਸਵਚ ਇਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਬਦ ਨੂੰ  ਸ਼ੁਣਨ ਦੀ 
ਜਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਦੂਜਾ, ਸੈਤਾਨ  ਦੇ ਪਾਸਸਓਂ ਇਸਦਾ ਸਵਰੋਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ  
ਸਸਰਿ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸਕਤੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਸਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਸਥਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕਾਬ ੂ
ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਮਰਕ਼ੁਸ 11:22:25) 1 ਕ਼ੁਸਰੰਥੀਆਂ 10: 3: 5 ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਇੱਥੋਂ 
ਤਕ ਸਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਅਸਦਆਂ ਦੀ ਘੋਸਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਜੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਸਆਵਾਂ 
ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਅਸੀਂ ਪੌਲ਼ੁਸ ਦੀ ਸਜੰਦਗੀ ਸਵਚ ਵੀ ਦੇਸਖਆ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ 



ਮ਼ੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ  ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸਾਨ ਨਾ  ਅਤੇ ਅੱਗੇ 
ਵਧਣ  ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਦਖਾਉਦਾ ਹੈ।  
  ਤੀਜਾ, ਪਰਮੇਸਰ ਅਜਮਾਇਸਾਂ ਅਤੇ ਅਸਤਆਚਾਰ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।(ਸਫ਼ਸਲੱਪੀਆਂ 3: 8-11) ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਵਚ, ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਸਵਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 
ਿੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਸਵਚ ਬਹ਼ੁਤ ਖ਼ੁਸੀ ਅਤੇ ਸਦਲਾਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਬਹ਼ੁਤ 
ਸੰਤ਼ੁਸਟੀ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸਕ ਇਸ ਸਕਸਮ ਦੀ ਮੌਤ 'ਬਹ਼ੁਸਤਆਂ ਲਈ ਸਜੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ'.  ਅੰਤ 
ਸਵੱਚ, ਪਰਮੇਸਰ ਸਾਨੂੰ  ਅਰਾਮ ਕਰਨ, ਤਾਜਗੀ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਅਜਮਾਇਸਾਂ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਨਵੀਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਨਵੀਂ ਸਜੰਦਗੀ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ  ਖ਼ੁਸੀ ਅਤੇ ਗਮ ਸਵਚ 
ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ? ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਸਕਤਾਬ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਕਤਾਬ ਹੈ।  ਇਹ 
ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਸਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਣਾ ਉਸਚਤ 
ਸਮਸਝਆ - ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਸਖਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਸਕਤਾਬ ਸਿਸੂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ 
ਸਸੱਸਖਆਵਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ।ਕੀ ਉਪਦੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?  ਨਹੀਂ  ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ 
ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ।  ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ?  ਪਰਭ ੂਸਾਨੂੰ  ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਆਦਰਸਾਂ ਵਾਂਗ ਪਸਵੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਕਤੀ ਸਵਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਨਭਾਉਣ ਲਈ ਬਰਕਤ 
ਦੇਵ।ੇ  ਕਾਸ ਸਕ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਦ਼ੁਆਰਾ ਆਪਣ ੇਪਰਮੇਸਰ ਤੋ ਇਹ ਸ਼ੁਣ ਸਕਦੇ ਸਕ " 
ਸਾਬਾਸ , ਮੇਰੇ ਸਪਆਰੇ ਸਵਸਵਾਸਿੋਗ ਪ਼ੁੱ ਤਰ" 
 
  ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਸਵਚ ਸਾਡਾ ਸਵਸਵਾਸ ਪਰਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 


