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પ્રે રતોનાં કૃત્યો
લેખક
આ ુસ્તકનો લેખક ૂક વૈદ છે. પ્રે રતોનાં કૃત્યોનાં ઘણાં બનાવોનો
ૂક પ્રત્યક્ષ સાક્ષી હતો અને તે તેના ઘણાં સત્રોમાંના “અમે” શ ના

ઉપયોગ દ્વારા સા બત થાય છે (16:10-17; 20:5-21:18; 27:1-
28:16). પારપા રક ર તે તેને બનયહૂદ માનવામાં આવે છે અને
ૂળ ૂત ર તે તે ુવાતાર્ પ્રચારક હતો.
લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 60 થી 63 ની વચ્ચેનો છે.
લખાણનાં ચાવીરૂપ ળો યરુશાલેમ, સમરૂન, લોદ, જો પા,

અંત્યોખ, ઇકો નયા, ુ ા, દબ, ફ લ પી, થેસ્સલો નકા, બરૈયા,
આથેન્સ, ક રથ,એફેસસ, કાઈસા રયા, માલ્ટા તથા રોમ હોય શકે છે.

વાંચકવગર્
ૂકે આ ુસ્તક થયો ફલને લ ું હ ું (1:1). દઃુખદ વાસ્ત વક્તા એ

છે કે થયો ફલ કોણ હતો તે વષે વધારે મા હતી મળતી નથી. કેટલીક
સંભાવનાઓએ છે કે તે ૂકનો આશ્રયદાતા હતો અથવા તો થયો ફલ
નામ (જનેો અથર્ “ઈ ર પ્રેમી” થાય છે) નો સાવર્ ત્રક ઉપયોગ બધા જ
ખ્રસ્તીઓનો ઉલ્લેખ કરવા થાય છે.

હે ુ
પ્રે રતોનાં કૃત્યોનો હે ુ મંડળ નો જન્મ અને વકાસ ું વણર્ન કરવાનો

છે. તે યોહાન બા પ્તસ્મી, ઈ ુ અને બાર શષ્યોએ ુવાતાર્ઓમાં શરૂ
કરેલ સંદેશનેઆગળ ધપાવે છે. તે, પે ટ કો ટના દવસે પ વત્રઆત્મા ું
આગમન થ ું ત્યારથી લઈને ખ્રસ્તી વ ાસના પ્રસારનો હેવાલ આપે
છે.

ુદ્રાલેખ
ુવાતાર્નો પ્રસાર
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રૂપરેખા
1. પ વત્રઆત્મા ું વચન— 1:1-26
2. પે ટ કો ટ: પ વત્રઆત્મા ું પ્રગટ કરણ— 2:1-4
3. પતરના સેવાકાયર્ દ્વારા મંડળ નો જન્મ— 2:5-8:3
4. મંડળ નો ફેલાવો યહૂ દયા અને સમરૂનમાં— 8:4-12:25
5. ખ્રસ્ત વ ાસનો દુ નયાના દૂરના ભાગોમાં પ્રસાર — 13:1-
28:31

ઈ ુની આજ્ઞા
1 પ્રય થયો ફલ, ઈ ુએ પોતાના પસંદ કરેલા પ્રે રતોને પ વત્ર

આત્માથી જે આજ્ઞા આપી, 2 અને તેમને ઉપર લઈ લેવામાં આ ા,
તે દવસ ુધી તેઓ જે કાયર્ કરતા તથા શક્ષણઆપતા ર ા, તે બધી
બના વષે મેં પહે ું ુસ્તક લ ું છે; 3ઈ ુએ મરણ સ ાં પછ તેઓને
ઘણી સા બતીઓથી પોતાને સજીવન થયેલા બતા ા, ચાળ સ દવસ
ુધી તે તેઓની સમક્ષ પ્રગટ થતાં અને ઈ રના રા વશેની વાતો

કહેતાં ર ા.
4 તેઓની સાથે મળ ને ઈ ુએ તેઓને આજ્ઞા આપી કે, તમે

યરુશાલેમથી જતા ના, પણ ઈ ર પતા ું જે આશાવચન તમે મારા
ુખથી સાંભ ું છે તેની રાહ જોતાં રહેજો; 5 કેમ કે યોહાને પાણીથી

બા પ્તસ્મા આપ્ ું હ ુ,ં પણ થોડા દવસ પછ તમે પ વત્ર આત્માથી
બા પ્તસ્મા પામશો.

ઈ ુ ખ્રસ્ત સ્વગર્માં લઈ લેવાયા
6હવે તેઓ એકઠા થયા ત્યારે તેઓએ ઈ ુને ૂ ું કે, પ્ર ,ુ ું તમે

આ સમયે ઇઝરાયલના રા ને ુનઃ ા પત કરશો? 7 ઈ ુએ તેઓને
જણા ું કે,જે ુગો તથા સમયો પતાએપોતાનાઅ ધકારમાં રા ા છે,
તે જાણવા ું કામ તમારુ નથી. 8 પણ પ વત્રઆત્મા તમારા પરઆવશે
ત્યારે તમે સામથ્યર્ પામશો; અને યરુશાલેમમા,ં સમગ્ર યહૂ દયામા,ં
સમરુનમાં તથા ૃથ્વીના છેડા ુધી તમે મારા સાક્ષી થશો.



પ્રે રતોનાં કૃત્યો 1:9 iii પ્રે રતોનાં કૃત્યો 1:20

9એ વાતો કહ ર ા પછ , તેઓના દેખતા તેમને ઉપર લઈ લેવાયા;
અને વાદળોએ તેઓની દૃ થી તેમને ઢાંક દ ધા.ં 10તે જતા હતા ત્યારે
તેઓસ્વગર્ તરફઅ નમેષ નયને જોઈ ર ા હતા,એવામાં ચળકતાં વ
પહેરેલા બે દૂત તેઓની પાસે ઊભા ર ા. 11તેઓએ ક ું કે, ગાલીલના
માણસો, તમે સ્વગર્ તરફ જોતાં કેમ ઊભા ર ા છો? એજ ઈ ુ જમેને
તમાર પાસેથી સ્વગર્માં લઈલેવામાંઆ ા છે, તેઓનેજમે તમે સ્વગર્માં
જતા જોયા તે જ ર તે તેઓ પાછા આવશ.ે

યહૂદાનો અ ુગામી
12 ત્યારે જૈ ૂન નામનો પહાડ જે યરુશાલેમની પાસ,ે વશ્રામવારની
ુસાફર જટેલે દૂર છે, ત્યાંથી તેઓ યરુશાલેમમાં પાછા આ ા.

13 તેઓ ત્યાં આ ા ત્યારે જે ઉપરના માળ પર તેઓ રહેતા હતા
ત્યાં ગયા. એટલે પતર, યોહાન, યાકૂબ, આ ન્દ્રયા, ફ લપ, થોમા,
બથ લ્મી, માથ્થી, અલ્ફ નો દ કરો યાકૂબ, સમોન ઝેલોતસ, તથા
યાકૂબનો ભાઈ યહૂદા મેડ પર ગયા. 14 તેઓ સવર્ ીઓ સ હત,
ઈ ુની મા મ રયમ તથા તેમના ભાઈઓએક ચ ે પ્રાથર્નામાં લા ુ રહેતાં
હતા.ં

15 તે દવસોમાં પતરે,આશરે એકસો વીસ વ ાસી લોકોની વચ્ચે
ઊભા થઈને ક ું કે, 16 ભાઈઓ, જઓેએ ઈ ુને પકડ્યા તેઓને
દોરનાર યહૂદા વષે દાઉદના ુખદ્વારા પ વત્ર આત્માએ અગાઉથી જે
ક ું હ ું તે શા વચન ૂણર્ થવાની આવશ્યકતા હતી.

17 કેમ કે તે આપણામાંનો એક ગણાયો હતો, અને આ સેવાકાયર્માં
તેને ભાગ મ ો હતો. 18 હવે એ માણસે પોતાની દુ તાના બદલામાં
મળેલા દ્ર થી એક ખેતર વેચા ું લી ું. અને પછ પ્રથમ તે ઊંધા મોઢે
પટકાયો, વચમાંથી ફાટ ગયો અને તેનાં બધાં આંતરડાં નીકળ પડ્યાં.
19 યરુશાલેમના બધા રહેવાસીઓએ તે જાણ્ ું, તેથી તે ખેતર ું નામ
તેઓની ભાષામાં હકેલ્દમા,એટલે લોહ ું ખેતર,એ ું પાડવામાંઆ ું.

20 કેમ કે ગીતશા માં લખે ું છે કે, “તેની રહેવાની જગ્યા ઉજ્જડ
થાઓ;અને તેમાં કોઈ ન વસ,ે”અન,ે “તે ું અધ્યક્ષપદ બીજો લે.”
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21 માટે યોહાનના બા પ્તસ્માથી માંડ ને પ્ર ુ ઈ ુને આપણી પાસેથી
ઉપર લઈ લેવામાં આ ા તે દવસ ુધી ઈ ુએ આપણામાં આવ જા
કર . 22 તે સઘળા સમયોમાં જે માણસો આપણી સાથે ફરતા હતા
તેઓમાંથી એક જણે આપણી સાથે ઈ ુના મરણોત્થાનના સાક્ષી થ ું
જોઈએ. 23 ત્યારે ૂસફ જે બસર્બા કહેવાય છે, જનેી અટક ુસ્તસ
હતી તેને તથા મા થ્થયાસને તેઓએ રજૂ કયાર્.

24 તેઓએ પ્રાથર્ના કર કે, હે અંતયાર્મી પ્ર ,ુ 25જે સેવાકાયર્ તથા
પ્રે રતપદમાંથી પ તત થઈને યહૂદા પોતાને ઠેકાણે ગયો, તેની જગ્યા
ૂરવાને આ બેમાંથી તમે કોને પસંદ કય છે તે અમને બતાવો. 26 પછ

તેઓએ તેઓને સારુ ચઠ્ઠ ઓ નાખી. તેમાં મા થ્થયાસના નામની ચઠ્ઠ
નીકળ ; પછ અ ગયાર પ્રે રતોની સાથે તે પણ પ્રે રત તર કે ગણાયો.

2
પ વત્રઆત્મા ું ઊતર ું

1 પચાસમાનો દવસ આ ો, તે સમયે તેઓ સવર્ એક ળે એકત્ર
થયા હતા. 2 ત્યારે સ્વગર્માંથી એકાએક ભારે આંધીના ુઘવાટ જવેો
અવાજઆ ો,અને તેઓ ાં બેઠા હતા તે આ ું ઘર ગાજી ઊઠ ું.
3અ ના જવેી છૂટ પડતી જીભો તેઓને દેખાઈ,અને તેઓમાંના દરેક
ઉપર બેઠ . 4 તેઓ સવર્ પ વત્રઆત્માથી ભર ૂર થયા,અને આત્માએ
જમે તેઓને બોલવાની શ ક્ત આપી તેમ તેઓ અન્ય ભાષાઓમાં
બોલવા લાગ્યા.

5 હવે આકાશની નીચેના દરેક દેશમાંથી ધા મક યહૂદ ઓ
યરુશાલેમમાં રહેતા હતા. 6 તે અવાજ સંભળાયો ત્યારે ઘણાં લોકો
ભેગા થયા, અને ચ કત થઈ ગયા, કેમ કે તેઓમાંના દરેકે પોતપોતાની
ભાષામાં તેઓને બોલતા સાંભ ા.ં 7 તેઓ સઘળા વ સ્મત થયા
અને નવાઈ પામીને એકબીજાને કહેવા લાગ્યા કે, જુઓ, ું આ તમામ
બોલનારા ગાલીલના નથી?

8 તો કેમ તેઓને આપણે આપણી મા ૃભાષામાં બોલતાં સાંભળ એ
છ એ? 9 પાથ ઓ, માદ ઓ, એલામીઓ, મેસોપોટે મયાના,
યહૂ દયાના, કપાદો કયાના, પોન્તસના, આ સયાના, 10 ગયાના,
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પામ્ લયાના, મસરના તથા કુરેની પાસેના લ બયાના પ્રાંતોમાંના
રહેવાસીઓ તથા રોમન પ્રવાસીઓ, યહૂદ ઓ તથા નવા થયેલા
યહૂદ ઓ, 11 ક્ર તીઓ તથા આરબો, તેઓને આપણી પોતાની
ભાષાઓમાં ઈ રનાં પરાક્રમી કામો વષે બોલતાં સાંભળ એ છ એ.

12 તેઓ સવર્ વ સ્મત થયા અને ૂંચવણમાં પડ ને એકબીજાને
કહેવા લાગ્યા કે, “આ ું હશ?ે” 13 પણ બીજાઓએ ઠઠ્ઠામશ્કર કરતાં
ક ું કે, “એ માણસોએ નવો દ્રાક્ષારસ પીધો છે.”

પતરનો સંદેશ
14 ત્યારે પતરે અ ગયારની સાથે ઊભા થઈ ઊંચે સ્વરે તેઓને

ક ું કે, “યહૂ દયાના માણસો તથા યરુશાલેમના રહેવાસીઓ, તમે સવર્
જાણી લો અને માર વાતોને કાન દો.” 15આમાણસો પીધેલા છે એમ
તમે ધારો છો, પણ એમ નથી; કેમ કે હજી તો સવારના નવ થયા છે.

16 પણ એ તો યોએલ પ્રબોધકે જે ક ું હ ું તે જ છે; એટલે કે,
17 ઈ ર કહે છે કે, “છેલ્લાં દવસોમાં એમ થશે કે, હુ મારો પ વત્ર
આત્મા સવર્ માણસો પર રેડ દઈશ; અને તમારા દ કરા તથા તમાર
દ કર ઓ પ્રબોધ કરશે, તમારા જુવાનોને સંદશર્નો થશે, અને તમારા
ૃદ્ધોને સ્વપ્નો આવશ;ે 18 વળ તે સમયોમાં હુ મારા સેવકો પર તથા

માર સે વકાઓ પર મારો આત્મા રેડ દઈશ; અને તેઓ પ્રબોધ કરશે;
19વળ હુ ઉપરઆકાશમાંઆ યર્કમ તથા નીચે ૃથ્વી પર ચમત્કા રક
ચ ો બતાવીશ; લોહ , અ તથા ુમાડાના ગોટેગોટા; 20 પ્ર ુનો તે
મહાન તથા પ્ર સદ્ધ દવસ આ ા અગાઉ ૂયર્ અંધકારરૂપ અને ચંદ્ર
લોહ રૂપ થઈ જશે; 21 તે સમયે એમ થશે કે જે કોઈ પ્ર ુને નામે પ્રાથર્ના
કરશે તે ઉદ્ધાર પામશ.ે”

22ઓ ઇઝરાયલી માણસો, તમે આ વાતો સાંભળો. ઈ ુ નાઝાર ,
જમેની મારફતે પ્ર ુએ તમારામાં જે પરાક્રમી કામો, આ યર્કમ તથા
ચમત્કા રક ચ ો કરા ા,ં જે વષે તમે પોતે પણ જાણો છો, તેઓ વડે
તે ઈ રને પસંદ પડલેા માણસ તર કે તમાર આગળ સા બત થયા તે
છતાં, 23ઈ રના સંકલ્પ તથા ૂવર્જ્ઞાન પ્રમાણે તેમને પરસ્વાધીન કરાયા,
તેમને પકડ ને દુ ોની હસ્તક વધસ્તંભે જડાવીને માર નખાયા. 24ઈ રે
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તેમને મરણની વેદનાથી અ લપ્ત રાખી ઉઠાડ્યા;ં કેમ કે તેઓ ૃત્ ુના
બંધનમાં રહે તે અસંભવ હ ું.

25 કેમ કે દાઉદ તેમના વષે કહે છે કે, મેં પોતાની સં ુખ પ્ર ુને નત્ય
જોયા; તે મારે જમણે હાથે છે, તેથી મને ખસેડવામાંઆવે ન હ. 26એથી
મારુ હૃદય મ થ ુ,ં અને માર જીભે હષર્ કય ; વળ મારો મ ુષ્યદેહ
પણ આશામાં રહેશે; 27 કેમ કે તમે મારા આત્માને હાદેસમાં રહેવા
દેશો ન હ, વળ તમે તમારા પ વત્રને કોહવાણ પણ જોવા દેશો ન હ.
28તમે મને જીવનના માગર્ જણા ાં છે; તમારા ુખના દશર્નથી તમે મને
આનંદથી ભર ૂર કરશો.

29 ભાઈઓ, આપણા ૂવર્જ દાઉદ વષે હુ તમને ુલ્લી ર તે કહ
શકુ છુ કે, તે મરણ પામ્યો છે,અને દફનાવાયો પણ છે,અને તેની કબર
આજ ુધી અહ આપણે ત્યાં છે. 30 તે પ્રબોધક હતો, અને જાણતો
હતો કે ઈ રે સમખાઈને તેને ક ું છે કે, તારા સંતાનમાંના એકને હુ તારા
રા ાસન પર બેસાડ શ; 31 એ ું અગાઉથી જાણીને તેણે ખ્રસ્તનાં
ુનરુત્થાન વષે ક ું કે, તેમને હાદેસમાં રહેવા દેવામાં આ ા ન હ,

અને તેમના દેહને સડ જવા દ ધો નહ .
32એ ઈ ુને ઈ રે સજીવન કયાર્ છે, અને તે વષે અમે સવર્ સાક્ષી

છ એ. 33 માટે ઈ રને જમણે હાથે તેમને ઉપર લઈ લેવામાં આ ા,
અને આશાવચન અ ુસાર ઈ ર પતા પાસેથી પ વત્ર આત્મા પામીને,
આ જે તમે જુઓ છો તથા સાંભળો છો, તેમ તેમણે આપણને પ વત્ર
આત્મા આપ્યાં છે.

34 કેમ કે દાઉદ તો સ્વગર્માં ચઢ્યો નહોતો; પણ તે પોતે કહે છે,
35પ્ર ુએ મારા પ્ર ુને ક ું કે, તારા શ ુઓને હુ તારુ પાયાસન કરુ ત્યાં
લગી ું મારે જમણે હાથે બેસ. 36એ માટે ઇઝરાયલના તમામ લોકોએ
ન ે જાણ ું કે, જે ઈ ુને તમે વધસ્તંભ પર માર ના ા, તેમને ઈ રે
પ્ર ુ તથા ખ્રસ્ત બના ા છે.

37 હવે આ સાંભળ ને તેઓનાં મન વીંધાઈ ગયા, અને તેઓએ
પતરને તથા બીજા પ્રે રતોને ક ું કે,ભાઈઓ,અમે ું કર એ? 38 ત્યારે
પતરે તેઓને ક ું કે, પસ્તાવો કરો,અને તમારાં પાપોની માફ ને માટે ઈ ુ
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ખ્રસ્તને નામે તમારામાંના પ્રત્યેક બા પ્તસ્મા પામો, અને તમને પ વત્ર
આત્મા ું દાન પ્રાપ્ત થશ.ે 39 કેમ કે તે આશાવચન તમારે સારુ તથા
તમારાં છોકરાંને તથા જઓે દૂર છે તેઓને સારુ છે, એટલે આપણા
ઈ ર પ્ર ુ જટેલાંને પોતાની પાસે બોલાવશે તે સવર્ને સારુ છે.

40 પતરે બીજી ઘણી વાતો કહ ને સાક્ષી આપી તથા બોધ કય
કે, તમે આ જમાનાનાં દુ લોકથી બચી જાઓ. 41 ત્યારે જઓેએ
તેની વાત સ્વીકાર તેઓ બા પ્તસ્મા પામ્યા. અને તે જ દવસે ત્રણેક
હજાર માણસો ઉમેરાયા.ં 42 તેઓ પ્રે રતોના બોધમા,ં સંગતમાં, રોટલી
ભાંગવામાં પ્ર ુ ભોજન લેવામાં તથા પ્રાથર્નામાં દૃઢતાથી લા ુ ર ા.ં

વ ાસ કરનારાઓ ું જીવન
43 દરેકે આદર ુક્ત ભી ત અ ુભવી; અને પ્રે રતોથી ઘણાં

આ યર્કમ તથા ચમત્કા રક ચ ો થયા. 44તમામ વ ાસીઓએકઠા
રહેતા હતા અને તેઓની બધી મલકત સ હયાર હતી. 45 તેઓ
પોતાની મલકત તથા સરસામાન વેચી નાખતા, અને દરેકની અગત્ય
પ્રમાણે સવર્ને વહેંચી આપતા.

46 તેઓ નત્ય ભ ક્ત ાનમાં એક ચ ે હાજર રહેતા તથા ઘરેઘરે
રોટલી ભાંગીને ઉમંગથી તથા નખાલસ મનથી ભોજન કરતા હતા.
47 તેઓ ઈ રની સ્ ુ ત કરતા હતા, અને સવર્ લોકો તેમના પર પ્રસ
હતા. અને પ્ર ુ રોજરોજ ઉદ્ધાર પામનારાઓને તેઓની સંગતમાં
ઉમેરતા હતા.

3
લંગડો માણસ સાજો કરાયો

1 પ્રાથર્નાની વેળાએ, બપોરે ત્રણ વાગે, પતર તથા યોહાન
ભ ક્ત ાનમાં જતા હતા. 2 જન્મથી પગે અપંગ એક માણસને,
ઊંચક ને લવાતો અને ભ ક્ત ાનના ુંદર નામના દરવાજા આગળ
નત્ય બેસાડાતો કે જથેી ભ ક્ત ાનમાં જનારાની પાસે તે ભીખ માંગી
શકે. 3 તેણે પતરને તથા યોહાનને ભ ક્ત ાનમાં જતા જોઈને ભીખ
માગી.

4 ત્યારે પતર તથા યોહાને તેની સામે એક ટસે જોઈને ક ું કે,અમાર
તરફ જો. 5 તેઓની પાસેથી કઈક મળશે એવી આશાથી તેણે તેઓના
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પર ધ્યાન આપ્ ુ.ં 6 પણ પતરે ક ું કે, સો ુંચાંદ તો માર પાસે નથી;
પણ માર પાસે જે છે તે હુ તને આ ું છુ. નાસરેથના ઈ ુ ખ્રસ્તનાં નામે
ચાલતો થા.

7 પતરે તેનો જમણો હાથ પકડ ને તેને ઊભો કય . અને તરત જ
તેના પગની ૂંટ માં તાકાત આવી. 8 તે કૂદ ને ઊભો થયો,અને ચાલવા
લાગ્યો; ચાલતાં અને કૂદતાં તથા ઈ રની સ્ ુ ત કરતાં તે તેઓની સાથે
ભ ક્ત ાનમાં ગયો.

9 સવર્ લોકોએ તેને ચાલતો તથા ઈ રની સ્ ુ ત કરતો જોયો;
10 લોકોએ તેને ઓળ ો કે ભ ક્ત ાનના ુંદર નામના દરવાજા
આગળ જે ભીખ માંગવા બેસતો હતો તે એ જ છે; અને તેને જે થ ું
હ ું તેથી લોકો બહુ આ યર્ પામ્યા.

મં દરમાં પતરનો સંદેશો
11 તે સાજો કરાયેલો માણસ પતર તથા યોહાનને પકડ ર ો

હતો એટલામાં આ યર્સભર સઘળા લોક, ુલેમાન નામની પરસાળમાં
તેઓની પાસે દોડ આ ા. 12તે જોઈને પતરે લોકોને ઉ રઆપ્યો કે,
ઇઝરાયલી માણસો,આજોઈ તમે આ યર્ કેમ પામો છો? અને જાણે
અમારા સામથ્યર્થી અથવા ધા મકપણાથી અમે તેને ચાલતો કય હોય
તેમ શા માટે અમને ધાર ઘાર ને જોઈ ર ા છો?

13 ઇબ્રા હમના,ં ઇસહાકના તથા યાકૂબના ઈ રે, એટલે આપણા
ૂવર્જોના ઈ રે, પોતાના સેવક ઈ ુને મ હમાવાન કયાર્, જમેને તમે

પકડા ા અને પલાતે તેમને છોડ દેવા ું ઠરા ું હ ું ત્યારે તેનીઆગળ
તમે તેમનો નકાર કય હતો. 14તમે તે પ વત્ર તથા ન્યાયીનો વરોધ કય ,
અને અમારે સારુ એક ૂનીને છોડ દેવામાં આવે એ ું માગીને, 15 તમે
જીવનનાં અ ધકાર ઈ ુને માર ના ા; તેમને ઈ રે ૂએલાંઓમાંથી
સજીવન કયાર્; અને અમે તેના સાક્ષી છ એ. 16આ માણસ જનેે તમે
જુઓછો અનેઓળખો છો, તેને ઈ ુના નામ પરના વ ાસે શ ક્તમાન
કય ; હા, તમો સવર્નીઆગળઈ ુ પરના વ ાસે તેનેઆ ૂરુઆરોગ્ય
આપ્ ું છે.

17 હવે ભાઈઓ, તમે તેમ જ તમારા અ ધકાર ઓએ પણ
અજ્ઞાનપણાથી તે કામ ક ુ એ હુ જાણું છુ. 18 પણ ઈ રે બધા
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પ્રબોધકોના ુખદ્વારા અગાઉથી જે ક ું હ ું કે, ‘તેમના ખ્રસ્ત દઃુખ
સહેશે’, તે એ ર તે તેમણે ૂણર્ ક .ુ

19 માટે તમે પસ્તાવો કરો ને ફરો, જથેી તમારાં પાપ માફ કરવામાં
આવે; અને એમ પ્ર ુની હજૂરમાંથી તાજગીના સમયો આવે; 20અને
ખ્રસ્ત જમેને તમારે સારુ ઠરાવવામાં આ ા છે, તેમને એટલે ઈ ુને,
તેઓ મોકલ.ે

21 ઈ રે જગતના આરભથી પોતાના પ વત્ર પ્રબોધકોનાં ુખદ્વારા
જે વષે ક ું છે તે સઘળાની ુનઃ ાપના થવાનાં સમયો ુધી ઈ ુએ
સ્વગર્માં રહે ું જોઈએ. 22 ૂસાએ તો ક ું હ ું કે, ‘પ્ર ુ ઈ ર તમારા
ભાઈઓમાંથી મારા જવેા એક પ્રબોધકને તમારે સારુઊભો કરશે, તે જે
કઈ તમને કહે તે બધી બાબતો વષે તમારે તેમ ું સાંભળ ુ.ં 23જે કોઈ
માણસ તે પ્રબોધક ું ન હ સાંભળે, તેનો લોકમાંથી ૂરે ૂરો નાશ થશે’.

24 વળ શ ુએલથી માંડ ને તેની પાછળ આવનાર જટેલાં પ્રબોધકો
બોલ્યા છે, તે સવર્એ પણઆ દવસો વષે ક ું છે. 25 તમે પ્રબોધકોના
સંતાન છો, અને ‘ઇબ્રા હમનાં સંતાનો દ્વારા ૃથ્વી પરનાં સવર્ કુટુબ
આશીવાર્ દત થશે,’ એ ું ઇબ્રા હમને કહ ને ઈ રે તમારા ૂવર્જો સાથે
કરાર કય , તેનાં સંતાન તમે છો. 26 ઈ રે પોતાના સેવકને સજીવન
કર , તેમને પ્રથમ તમાર પાસે મોકલ્યા, જથેી તે તમને દરેકને તમારાં
દષુ્કૃત્યોથી ફેરવીને આશીવાર્દ આપ.ે

4
પતર અને યોહાન સાન્હે દ્રન સભા આગળ

1 પતર અને યોહાન લોકોની આગળ વાત કરતા હતા, એટલામાં
યાજકો,ભ ક્ત ાનનાઅગ્રેસર તથા સદૂક ઓતેઓપર ધસીઆ ા;
2 કેમ કે તેઓ લોકોને બોધ કરતા હતા અને ઈ ુમાં ૃત્ ુ પામેલાંઓ ું
ુનરુત્થાન થાય છે એ ું પ્રગટ કરતા હતા, તેથી તેઓ બહુ ઉશ્કેરાયા

હતા. 3 તેઓએ પતર તથા યોહાનની ધરપકડ કર . તે વેળા સાંજ
પડ હતી માટે બીજા દવસ ુધી તેઓને જલેમાં રા ા. 4 તોપણ
જઓેએ તેમ ું પ્રવચન સાંભ ું હ ું તેઓમાંના ઘણાંએ વ ાસ કય ,
અને વ ાસ કરનાર માણસોની સં ા આશરે પાંચ હજારની થઈ.
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5 બીજે દવસે તેઓના અ ધકાર ઓ, વડ લો, શા ીઓ, 6 તથા
આ ાસ પ્ર ુખ યાજક, કાયાફા, યોહાન, આલેકસાંદર તથા પ્ર ુખ
યાજકના સવર્ સગાં યરુશાલેમમાં એકઠા થયા. 7 પતર તથા યોહાનને
તેઓની મધ્યમાં ઊભા રાખી, તેઓએ તેઓને ૂ ું કે, કયા પરાક્રમથી
કે કયા નામથી તમે એ ક ુ છે?

8 ત્યારે પતરે પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર થઈને તેઓને ક ું કે, ઓ
લોકોના અ ધકાર ઓ તથા વડ લો, 9 જે સારુ કામ એક અશક્ત
માણસના હતમાં થ ું છે તે વષે જો આજે અમને ૂછવામાં આવે છે,
કે તે શાથી સાજો કરાયો છે; 10 તો તમો સવર્ને તથા સવર્ ઇઝરાયલી
લોકોને એ મા ૂમ થાય કે, ઈ ુ ખ્રસ્ત નાઝાર ,જમેને તમે વધસ્તંભ પર
માર ના ા,જમેને ઈ રે મરણમાંથી સજીવન કયાર્ તેમના નામથી આ
માણસ સાજો થઈ અહ તમાર આગળ ઊભો ર ો છે.

11 જે પથ્થર તમો બાંધનારાઓએ નકાય હતો તે એ જ છે, ને તે
ૂણાનો ુ પથ્થર થયો છે. 12બીજાકોઈથી ઉદ્ધાર નથી, કેમ કે જથેી

આપણો ઉદ્ધાર થાયએ ું બીજુ કોઈ નામઆકાશની નીચે માણસો મધ્યે
અપાયે ું નથી.

13 ત્યારે પતર તથા યોહાનની હમત જોઈને તથા તેઓ સાધારણ
તથા અ શ ક્ષત માણસો છે, એ જાણીને તેઓ આ યર્ પામ્યા; અને
તેઓએ પતર તથા યોહાનને ઓળ ા કે તેઓ ઈ ુની સાથે હતા.
14 પેલા સાજાં થયેલા માણસને તેઓની સાથે ઊભો રહેલો જોઈને
તેઓથી કઈ વરુદ્ધ બોલી શકા ું ન હ.

15 પણ તેઓને સભામાંથી બહાર જવાનો હુકમ કયાર્ પછ તેઓએ
અંદરોઅંદર ચચાર્ કર કે, આ માણસોને આપણે ું કર એ? 16 કેમ કે
તેઓના દ્વારા એક પ્ર સદ્ધ ચમત્કા રક ચ થ ું છે,જનેી યરુશાલેમના
સઘળા રહેવાસીઓને ખબર છે; અને આપણે તેનો ઇનકાર કર શકતા
નથી. 17 પણ લોકોમાં તે વધારે ફેલાય ન હ, માટે આપણે તેઓને એવી
ધમક આપીએ કે હવે પછ તમારે કોઈ પણ માણસની સાથે વાત કરતાં
ઈ ુ ું નામ લે ું ન હ. 18 પછ તેઓએ પતર તથા યોહાનને બોલાવીને
આજ્ઞા આપી કે, વાત કરતાં તેમ જ બોધ કરતાં પણ તમારે ઈ ુ ું નામ
બલકુલ લે ું ન હ.
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19પણ પતર તથા યોહાને તેઓને ઉ રઆપ્યો કે, ું ઈ રના કરતાં
તમારુ સાંભળ ું એ ઈ રની સમક્ષ ઉ ચત છે કે ન હ,એ તમે જ ન
કરો. 20 કેમ કે અમે તો જે જે જો ું તથા સાંભ ું, તે ક ાં વના
અમારાથી રહેવાય એમ નથી.

21 પતર તથા યોહાનને શક્ષા કરવા ું કઈ કારણ ન મ ાથી તેઓએ
લોકોને લીધે તેઓને ફર ચેતવણી આપીને છોડ દ ધા;ં કેમ કે જે થ ું
હ ું તેને લીધે સવર્ લોકો ઈ રને મ હમા આપતા હતા. 22 કેમ કે
જે માણસના હકમાં સાજાપણાંનો આ ચમત્કાર થયો હતો તે ચાળ સ
વરસથી વધારે ઉંમરનો હતો.

વ ાસીઓ હમત માટે પ્રાથર્ના કરે છે
23 પછ છૂટ ને તેઓ પોતાના સાથીઓની પાસે ગયા. અને ુ

યાજકોએ તથા વડ લોએ તેમને જે કઈ ક ું હ ું, તે સઘ ું તેમને કહ
સંભળા ું. 24 તે સાંભળ ને તેઓએ એક ચ ે ઈ રની આગળ મોટે
સાદે ક ું કે,ઓપ્ર ,ુઆકાશ, ૃથ્વી તથા સ ુદ્ર અને તેઓમાંનાં સવર્ને
ઉત્પ કરનાર તમે છો; 25 તમે પ વત્ર આત્માથી તમારા સેવક અમારા
ૂવર્જ દાઉદના ુખે ક ું હ ું કે, વદેશીઓએ કેમ તોફાન ક ુ છે? અને

લોકોએ થર્ કલ્પના કેમ કર છે? 26પ્ર ુની વરુદ્ધ તથા તેના ખ્રસ્તની
વરુદ્ધ દુ નયાના રાજાઓસજ્જથયા, તથાઅ ધકાર ઓએકઠા થયા.
27 કેમ કે ખરેખર તમારા પ વત્ર સેવક ઈ ુ જમેને તમે અ ભ ષક્ત

કયાર્, તેમની વરુદ્ધ હેરોદ તથા પોં તયસ પલાત, વદેશીઓ તથા
ઇઝરાયલી લોકો સ હતઆશહેરમાં એકઠા થયા હતા; 28જથેી તમારા
હાથે તથા તમારા સંકલ્પે જે થવા ું અગાઉથી નમાર્ણ થ ું હ ું તે બ ું
તેઓ કરે.

29 હવ,ે હે પ્ર ,ુ તમે તેઓની ધમક ઓ ધ્યાનમાં લો, અને તમારા
સેવકોને તમાર વાત ૂર હમતથી કહેવા ું સામથ્યર્ આપો; 30 તે
દર મયાન તમે લોકોને નીરોગી કરવાને તમારો હાથ લંબાવો;અને તમારા
પ વત્ર સેવક ઈ ુને નામે ચમત્કા રક ચ ો તથા આ યર્કમ કરાવો.
31અને તેઓ પ્રાથર્ના કર ર ા ત્યારે જે મકાનમાં તેઓભેગા થયા હતા
તે હાલ્ ુ;ં અને તેઓ સવર્ પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર થયા, અને ઈ ર ું
વચન હમતથી બોલવા લાગ્યા.
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સા ૂ હક જીવન અને સ હયાર મલકત
32 વ ાસ કરનારાઓનો સ ુદાયએક મનનો તથાએકજીવનો હતો

અને પોતાની જે વસ્ ુઓ હતી તેમાંની કોઈ પોતાની મા લક ની છે એ ું
કોઈ કહે ું ન હ; પણ તમામ વસ્ ુઓસ હયાર હતી. 33પ્રે રતોએ મહા
પરાક્રમથી પ્ર ુ ઈ ુના મરણોત્થાનની સાક્ષી ૂર ; અને તેઓ સવર્ના
ઉપર ઘણી કૃપા હતી.

34તેઓમાંના કોઈને કશાની અછત નહોતી; કારણ કે જટેલાંની પાસે
જમીન કે ઘર હતાં તેટલાંએ તે વેચી ના ા,ં 35 વેચેલી વસ્ ુઓ ું ૂલ્ય
લાવીને તેઓ પ્રે રતોના પગઆગળ ૂકતા;અને જનેી જનેે અગત્ય હતી
તે પ્રમાણે તેમને વહેંચી આપવામાં આવ ું હ ુ.ં

36 ૂસફ કર ને એક લેવી હતો, તે સાયપ્રસનો વતની હતો, તેની અટક
પ્રે રતોએ બાનાર્બાસ એટલે ુબોધનો દ કરો રાખી હતી. 37 તેની પાસે
જમીન હતી, તે તેણે વેચી દ ધી,અને તેનાં નાણાં લાવીને પ્રે રતોના પગ
આગળ ૂ ા.ં

5
અનાન્યા અને સાફ રા

1પણઅનાન્યા નામે એક માણસે તથા તેની પત્ની સાફ રાએ પોતાની
મલકત વેચી. 2સાફ રાની સંમ તથી અનાન્યાએ તેના ૂલ્યમાંથી થોડુ
પોતાની પાસે પણ રા ુ;ં અને કેટલોક ભાગ લાવીને પ્રે રતોના પગ
આગળ ૂ ો.

3 પણ પતરે ક ું કે, ‘ઓ અનાન્યા, પ વત્ર આત્માને જૂઠુ કહેવા ું,
તથાજમીનનાં ૂલ્યમાંથી થોડુ પોતાની પાસે રાખવા ું શેતાને તારા મનમાં
કેમભ ુ છે? 4તે જમીન તાર પાસે હતી ત્યારે ું તાર નહોતી? અને તેને
વેચ્યા પછ ું તે ું ૂલ્ય તારે સ્વાધીન નહો ું? તેં પોતાના મનમાં આવો
વચાર કેમઆવવા દ ધો? તેં માણસોને ન હ પણ ઈ રને જૂઠુ ક ું છે.’
5એ વાતો સાંભળતાં જ અનાન્યાએ પડ ને પોતાનો પ્રાણ છોડ્યો,અને
જઓેએએવાત સાંભળ તે સવર્ને ઘણી બીક લાગી. 6પછ જુવાનોએ
ઊઠ ને તેને વ માં વીંટા ો,અને બહાર લઈ જઈને દફના ો.
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7 ત્રણેક કલાક પછ તેની પત્ની અંદર આવી, જે થ ું હ ું તેની તેને
ખબર નહોતી. 8 ત્યારે પતરે સાફ રાને ૂ ું કે, મને કહે, તમે ું આટલી
જ કમતે તે જમીન વેચી? તેણે તેને ક ું કે, હા,એટલી જ કમતે.

9 ત્યારે પતરે તેને ક ું કે, પ્ર ુના આત્મા ું પર ક્ષણ કરવાને તમે
બ ેએ કેમ સંપ કય છે? જો, તારા પ તને દફનાવનારાંઓ હવે બારણા
પાસે આવી પહોંચ્યા છે, અને તેઓ તને પણ લઈ જશે. 10 તત્કાળ
સાફ રાએ તેમના પગ પાસે પડ ને પોતાનો પ્રાણ છોડ્યો; પછ તે
જુવાનોએઆવીને તેને મરણ પામેલી જોઈ,અને બહાર લઈ જઈને તેને
તેના પ તની કબર પાસે દફનાવી. 11આથી આખા વ ાસી સ ુદાયને
તથા જે લોકોએ એ વાતો સાંભળ તે સવર્ને ઘણો ડર લાગ્યો.

ચમત્કારો અને અદ ુત કાય
12 પ્રે રતોની હસ્તક લોકોમાં ઘણાં ચમત્કા રક ચ ો તથા

આ યર્કમ થયાં. તેઓસવર્એક ચ ે ુલેમાનની પરસાળમાં નય મત
મળતા હતા; 13 પણ બીજાઓમાંથી કોઈને તેઓની સાથે મળ જવાની
હમત થતી ન હતી; તોપણ લોકો તેઓને માન આપતા.
14અને પ્ર ુ પર વ ાસ કરનારા,ં સં ાબંધ ુરુષો તથા ીઓ,

વધારે પ્રમાણમાં ઉમેરાતાં ગયા; 15 એટલે ુધી કે તેઓએ માંદાઓને
લાવીને પથાર ઓ તથા ખાટલાઓ પર ુવાડ્યા,ં જથેી પતર પાસે
થઈને જાય તો તેનો પડછાયો પણ તેઓમાંના કોઈનાં ઉપર પડ.ે
16 વળ યરુશાલેમની આસપાસનાં શહેરોમાંના ઘણાં લોક બીમારોને
તથા અ ુદ્ધ આત્માઓથી પીડાતાંઓને લઈને ત્યાં આવતા હતા, અને
તેઓ બધાને સાજાં કરવામાં આવતાં હતા.ં

પ્રે રતોની સતાવણી
17પણપ્ર ુખ યાજક તથા તેના સઘળા સાથીઓજઓેસદૂક પંથના

હતા, તેઓને ૂબ ઈષાર્ આવી, 18અને પ્રે રતોને પકડ ને તેઓએ તેમને
જલેમાં ૂયાર્.

19 પણ રાત્રે પ્ર ુના સ્વગર્દૂતે જલેના બારણાં ઉઘાડ્યા,ંઅને તેઓને
બહાર લાવીને ક ું કે, 20તમે જાઓ,અને ભ ક્ત ાનમાં ઊભા રહ ને
એ જીવન વષેની બધી વાતો લોકોને સંભળાવો. 21 એ સાંભળ ને
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પતર તથા યોહાને વહેલી સવારે ભ ક્ત ાનમાં જઈને પ્રવચન ક ુ.
પણ પ્ર ુખ યાજક તથા તેના સાથીઓએ આવીને સભા બોલાવી
ભ ક્ત ાનમાં ઇઝરાયલી લોકોના વડ લોને એકઠા કયાર્ અને પતર
તથા યોહાનને લાવવાને માટે જલેમાં માણસ મોકલ્યા.

22 પણ સપાઈઓ ત્યાં ગયા ત્યારે તેઓ તેમને જલેમાં મ ા ન હ;
તેઓએપાછાઆવીને ખબરઆપી કે, 23અમે જલેના દરવાજાને સાર
ર તે બંધ કરેલ તથા ચોક દારોને દરવાજા આગળ ઊભા રહેલા જોયા;
પણઅમે દરવાજો ઉઘાડ્યો ત્યારે અમને અંદર કોઈ મા ૂમ પડ્યા ન હ.

24 હવે ારે ભ ક્ત ાનના સરદારે તથા ુ યાજકોએ આ
વાતો સાંભળ ત્યારે એ સંબંધી તેઓ બહુ ૂંચવણ પામ્યા કે, આ ું
ું પ રણામ આવશ?ે 25 એટલામાં એક ક્તએ આવી તેઓને

ખબર આપી કે, જુઓ, જે માણસોને તમે જલેમાં ૂયાર્ હતા, તેઓ તો
ભ ક્ત ાનમાં ઊભા રહ ને લોકોને ઉપદેશ આપે છે.

26 ત્યારે સરદાર સપાઈઓને સાથે લઈને જબરદસ્તી કયાર્ વના
તેઓને લઈ આ ો; કેમ કે તેઓ લોકોથી બીતા હતા કે, કદાચ તેઓ
અમને પથ્થરે મારે. 27 તેઓએ તેઓને લાવીને સભા આગળ હાજર
કયાર્,અને પ્ર ુખ યાજકે તેઓને ૂ ું કે, 28 “અમે તમને સખતમના કર
હતી કે તમારે બોધ કરતાં એ નામ લે ું ન હ; પણ જુઓ, તમે તો તમારા
પ્રવચનથી યરુશાલેમને ગજવી ૂ ું છે, એ માણસ ું રક્ત પાડવાનો
દોષ તમે અમારા પર ૂકવા માગો છો.”

29 પણ પતર તથા પ્રે રતોએ ઉ ર આપ્યો કે, માણસોના કરતાં
અમારે ઈ ર ું વધારે માન ું જોઈએ. 30 જે ઈ ુને તમે વધસ્તંભ
પર જડ ને માર ના ા, તેમને આપણા ૂવર્જોના ઈ રે ઉઠાડ્યાં છે.
31 તેમને ઈ રે પોતાને જમણે હાથે રાજા તથા ઉદ્ધારક થવાને ઊંચા
કયાર્ છે, કે તેઓ ઇઝરાયલને પ ાતાપ કરાવે તથા તેઓને પાપની માફ
આપ.ે 32 અમે એ વાતોના સાક્ષી છ એ, અને ઈ રે પોતાની આજ્ઞા
માનનારાઓને જે પ વત્રઆત્મા આપ્યા છે તેઓ પણ સાક્ષી છે.

33 આ સાંભળ ને તેઓનાં મન વીંધાઈ ગયા, અને તેઓએ તેમને
માર નાખવાનો નણર્ય કય . 34 પણ ગમાલીએલ નામે એક ફરોશી
ન્યાયશા ી, જનેે સવર્ લોકો માન આપતા હતા, તેણે સભામાં ઊભા
થઈને હુકમ કય કે આ ક્તઓને થોડ વાર ુધી બહાર લઈજાઓ.
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35 પછ તેણે તેઓને ક ું કે, ઓ ઇઝરાયલી માણસો, આ લોકોને
તમે જે કરવા ઇચ્છો છો તે વષે સાવચેત રહો. 36 કેમ કે કેટલાક સમય
પહેલાં થ્ ુદાએબળવો કર ને ક ું કે, હુએકમહાન ક્ત છુ; તેની સાથે
આશરે ચારસો માણસ સામેલ થયા હતા, તે માયાર્ ગયા,અને જટેલાંએ
તે ું માન્ ું તેઓસવર્ નાશ પામ્યા. 37એના પછ વસ્તી ગણતર ના સમયે
ગાલીલના યહૂદાએ બળવો કર ને ઘણાં લોકોને પોતાની પાછળ ખેંચ્યા;
તે પણ નાશ પામ્યો,અને જટેલાં લોકોએ તે ું માન્ ું તેઓ સવર્ વખેરાઈ
ગયા.

38હવે હુ તમને કહુ છુ કે,આમાણસોથી તમે દૂર રહો,અને તેઓને
રહેવા દો; કેમ કે જો એ મત અથવા એ કામ માણસોથી હશે તો તે
ઊથલી પડશે; 39 પણ જો ઈ રથી હશે તો તમારાથી તે ઊથલાવી
નંખાશે ન હ; ન હ તો કદાચ તમે ઈ રની સામે પણ લડનારા જણાશો.

40 તેઓએ તેમ ું માન્ ુ;ં પછ તેઓએ પ્રે રતોને પોતાની પાસે પાછા
બોલાવીને માર માય ;અને વાત કરતાં ઈ ુ ું નામ લે ું ન હ,એવીઆજ્ઞા
કર ને તેઓએ તેમને છોડ દ ધાં. 41 તેઓ તે નામને લીધે અપમાન
પામવા યોગ્ય ગણાયા, તેથી તેઓઆનંદ કરતા સભામાંથી ચાલ્યા ગયા.
42 પણ તેઓએ નત્ય ભ ક્ત ાનમાં તથા ઘરે ઈ ુ તે જ ખ્રસ્ત છે તે
વષે શીખવવા ું તથા પ્રગટ કરવા ું ચા ુ રા ુ.ં

6
સાત સેવકોની પસંદગી

1 તે દવસોમાં શષ્યોની સં ા વધતી જતી હતી, ત્યારે હ ૂઓની
સામે ગ્રીક યહૂદ ઓએ ફ રયાદ કર , કેમ કે રોજ વહેંચણીમાં તેઓની
વધવાઓને ટાળવામાં આવતી હતી.
2 ત્યારે બાર પ્રે રતોએ બધા શષ્યોને પોતાની પાસે બોલાવીને ક ું

કે,અમે ઈ ર ું વચન પડ ું ૂક ને ભોજન પીરસવાની સેવા કર એ,એ
ઉ ચત નથી. 3 માટે, ભાઈઓ, તમે તમારામાંથી પ વત્ર આત્માથી તથા
જ્ઞાનથી ભર ૂર એવા સાત પ્ર ત ત માણસોને શોધી કાઢો, કે જઓેને
અમે એ કામ પર નીમીએ. 4 પણ અમે તો પ્રાથર્નામાં તથા ઈ રના
વચનનાં સેવાકાયર્માં લા ુ રહ ું.
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5એવાતઆખા વ ાસી સ ુદાયને સાર લાગી;અને વ ાસ તથા
પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર એવા સ્તેફન નામના એક ુરુષને, ફ લપને,
પ્રોખરસન,ે નકાનોરન,ે તમોનને, પા મનાસને તથા અંત્યોખના યહૂદ
થયેલા નકોલસને તેઓએ પસંદ કયાર્. 6 તેઓએ તેમને પ્રે રતોની
આગળ રજૂ કયાર્;અને તેઓએ પ્રાથર્ના કર ને તેમના પર હાથ ૂ ા.

7 ઈ રના વચનોનો પ્રચાર થતો ગયો અને યરુશાલેમમાં શષ્યોની
સં ા ઘણી વધી ગઈ; ઘણાં યાજકો પણ વ ાસને આધીન થયા.

સ્તેફનની ધરપકડ
8 સ્તેફન કૃપાથી તથા સામથ્યર્થી ભર ૂર હતો, તેણે લોકોમાં મોટાં

અદ ુત આ યર્કમ તથા ચમત્કા રક ચ ો કયા. 9 પણ લબત ની
કહેવાતી સભા ાનમાંના, કુરેનીના, આલેકસાં દ્રયાના, કલી કયાના
તથાઆ સયાના કેટલાકઆગળઆવીને સ્તેફન સાથે વાદ વવાદ કરવા
લાગ્યા.

10 પણ સ્તેફન એવા જ્ઞાનથી તથા આત્માની પ્રેરણાથી બોલતો
હતો કે તેઓ તેની સામે ટક શ ા ન હ. 11 ત્યારે તેઓએ કેટલાક
માણસોને સમજા ા,ં જઓેએ ક ું કે, અમે તેને ૂસાના નયમશા
તથા ઈ રની વરુદ્ધ દભુાર્ષણ બોલતા સાંભ ો છે.

12 તેઓ લોકોન,ે વડ લોને તથા શા ીઓને ઉશ્કેર ને તેના પર
ૂટ પડ્યા, અને તેને પકડ ને સભામાં લા ા. 13 તેઓએ જૂઠા

સાક્ષીઓ ઊભા કયાર્, જઓેએ ક ું કે, એ માણસ આ પ વત્ર ાન
તથા નયમશા વરુદ્ધ દભુાર્ષણ કયાર્ કરે છે; 14 કેમ કે અમે તેને
એમ કહેતાં સાંભ ો છે કે, ઈ ુ નાઝાર આ ાનનો નાશ કરશે,અને
જે ર ત રવાજો ૂસાએ આપણને ફરમા ા છે તેઓને બદલી નાખશે.
15જઓે સભામાં બેઠા હતા તેઓ સવર્ સ્તેફનની તરફ એક નજરે જોઈ
ર ા,અને તેનો ચહેરો સ્વગર્દૂતના ચહેરા જવેો દેખાયો.

7
સ્તેફન ું ભાષણ

1 ત્યારે પ્ર ુખ યાજકે ૂ ું કે, “ ું હક કતઆપ્રમાણે છે?” 2સ્તેફને
ક ું કે, “ભાઈઓ તથા વડ લો, સાંભળો. આપણો ૂવર્જ ઇબ્રા હમ
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હારાનમાં રહેવાઆ ો તે અગાઉ તે મેસોપોટે મયામાં રહેતો હતો, ત્યારે
મ હમાવાન ઈ રે તેને દશર્ન આપીને 3 ક ું કે, ‘ ું તારા દેશમાંથી તથા
તારા સગામાંથી નીકળ,અને જે દેશ હુ તને બતા ું તેમાં જઈને રહે’.

4 ત્યારે ખાલ્દ દેશમાંથી નીકળ ને તે હારાનમાં જઈને વસ્યો, અને
ત્યાં તેના પતા અવસાન પામ્યા ત્યાર પછ આ દેશ જમેાં તમે હમણાં
રહો છો, તેમાં ઈ રે તેને લાવીને વસા ો. 5 તેમણે એ દેશમાં તેને કઈ
વતનઆપ્ ું ન હ; ના,એક પગલાભર પણ ન હ;અને જોકે હજી ુધી
તેને સંતાન થ ું નહો ું તોપણ તેમણે તેને તથા તેના પછ તેના વંશજોને
વતન તર કે આ દેશઆપવા ું વચનઆપ્ ુ.ં

6ઈ રે તેને ક ું કે, તારા વંશજો પરદેશમાં રહેશે,અને ત્યાંના લોકો
ચારસો વષર્ ુધી તેઓને ુલામગીર માં રાખીને દઃુખ આપશે. 7 વળ
ઈ રે ક ું કે, ‘તેઓ જે લોકોના ુલામ થશે તેઓનો ન્યાય હુ કર શ,
અને ત્યાર પછ તેઓ ત્યાંથી આવીને આ ળે માર સેવા કરશે.’
8 પરમે રે તેને ુ તનો કરાર ઠરાવી આપ્યો; ત્યાર પછ ઇબ્રા હમથી
ઇસહાક થયો, તેણે આઠમે દવસે તેની ુ ત કર ; પછ ઇસહાકથી
યાકૂબ થયો,અને યાકૂબથી બાર ૂવર્જો થયા.

9 પછ ૂવર્જોએ ૂસફ પર અદેખાઈ રાખીને તેને મસરમાં લઈ
જવા સારુ વેચી દ ધો; પણ ઈ ર તેની સાથે હતા, 10 તેમણે તેનાં
સવર્ સંકટોમાંથી તેને છોડા ો અને મસરના રાજા ફારુનની સમક્ષ તેને
વદ્વતા તથા કૃપાઆપી. પછ ફારુને તેને મસર પર તથા પોતાના સમગ્ર
પ રવાર પર અ ધકાર ઠરા ો.

11 પછ આખા મસરમાં તથા કનાનમાં દકુાળ પડ્યો, જથેી ભારે
સંકટ આ ું, અને આપણા ૂવર્જોને ખાવા ું મ ું ન હ. 12 પણ
યાકૂબે જાણ્ ું કે મસરમાં અનાજ છે, ત્યારે તેણે આપણા ૂવર્જોને
પ્રથમ વાર મસરમાં મોકલ્યા. 13 પછ બીજી વાર ૂસફે પોતાના
ભાઈઓની આગળ પોતાની ઓળખાણ આપી; એટલે ુસફ ું કુળ
ફારુનના જાણવામાં આ ું.

14 ત્યારે ૂસફે સંદેશો મોકલીને પોતાના પતા યાકૂબને તથા પોતાનાં
સવર્ સગાંન,ેએટલે પંચોતેર માણસને પોતાની પાસે તેડા ા.ં 15 યાકૂબ
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મસરમાં ગયો, અને ત્યાં તે તથા આપણા ૂવર્જો અવસાન પામ્યા.
16 તેઓને શખેમ લઈ જવામાં આ ા, ને જે કબરસ્તાન ઇબ્રા હમે
રૂપાનાણું આપીને હમોરના દ કરાઓ પાસેથી વેચા ું લી ું હ ું તેમાં
દફના ા.ં

17પણજે વચન ઈ રે ઇબ્રા હમનેઆપ્ ું હ ું, તેનો સમયજમે જમે
પાસે આવતો ગયો તેમ તેમ મસરમાં આપણાં લોકોની ૃ દ્ધ થઈ અને
તેઓની સં ા ુષ્કળ થઈ. 18 એવામાં મસરમાં એક બીજો રાજા
થયો, જે ૂસફને ઓળખતો નહોતો. 19 તેણે આપણા લોકોની સાથે
કપટ કર ને આપણા ૂવર્જોને દઃુખ દ ુ,ં એટલે તેઓનાં બાળકો જીવે
ન હ માટે, તેઓને તેમની પાસે નાખી દેવડા ા.ં

20તે અરસામાં ૂસાનો જન્મ થયો, તે ઈ ર સમક્ષ ઘણો ુંદર હતો;
પોતાના પતાના ઘરમાં ત્રણ મ હના ુધી તે ું પાલન થ ું; 21 પછ તેને
નદ માં તજી દેવાયો. ત્યારે ફારુનની દ કર એ તેને અપનાવી લીધો અને
પોતાના દ કરા તર કે તેનો ઉછેર કય .

22 ૂસાને મસર ઓની સવર્ વદ્યા શીખવવામાં આવી હતી; તે
બોલવામાં બાહોશ તથા કાયર્ કરવામાં પરાક્રમી હતો. 23પણતે લગભગ
ચાળ સ વષર્નો થયો ત્યારે તેને પોતાના ઇઝરાયલી ભાઈઓને મળવા ું
મન થ ું. 24 તેઓમાંના એક પર અન્યાય થતો જોઈને ૂસાએ તેની
સહાય કર , અને મસર ને માર નાખીને પોતાના જે ભાઈ પર જુલમ
થતો હતો તે ું વૈર વા ું. 25ઈ ર માર હસ્તક તેઓનો છુટકારો કરશે,
એમ મારા ભાઈઓસમજતા હશ,ેએ ું તેણે ધા ;ુ પણ તેઓ સમ ા
ન હ.

26 તેને બીજે દવસે તેઓમાં ઝઘડો ચાલતો હતો તે સમયે ૂસા
તેઓની પાસે આ ો તેણે તેઓની વચ્ચે સલાહ કરાવવાની ઇચ્છાથી
ક ું કે, ‘ભલા માણસો, તમે ભાઈઓ છો તો શા માટે એકબીજા પર
અન્યાય ુજારો છો?’ 27પણજે પોતાના પડોશી પર અન્યાય ુજારતો
હતો તેણે તેને ધ ો માર ને ક ું કે, ‘અમારા પર તને કોણે અ ધકાર તથા
ન્યાયાધીશ નીમ્યો છે? 28પેલા મસર ને તેં ગઈકાલે માર ના ો તેમ ું
ું મને પણ માર નાખવા ઇચ્છે છે?’
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29 ૂસા આ વાત સાંભળ ને નાસી ગયો, અને મદ્યાન દેશમાં જઈને
વસ્યો, ત્યાં તેને બે દ કરા થયા. 30ચાળ સ વષર્ ૂરાં થયાં ત્યારે સ્વગર્દૂતે
સનાઈ પહાડના અરણ્યમાં ઝાડવાં મધ્યે અ ની જ્વાળામાં તેને દશર્ન
દ ુ.ં

31 ૂસા તે દ્રશ્ય જોઈને આ યર્ પામ્યો; અને તે એ દ્રશ્યને જોવા
સારુ પાસે જતો હતો તેવામાં પ્ર ુની વાણી થઈ કે, 32 ‘હુ તારા ૂવર્જોનો
ઈ ર,એટલે ઇબ્રા હમનો, ઇસહાકનો તથા યાકૂબનો ઈ ર છુ.’ ત્યારે
ૂસા ૂજી ઊઠ્યો અને તેને જોવાની તેની જીગર ચાલી ન હ.
33 પ્ર ુએ તેને ક ું કે, ‘ ું તારા પગમાંથી ચંપલ ઉતાર; કેમ કે જે

જગ્યાએ ું ઊભો છે તે પ વત્ર ૂ મ છે. 34 મસરમાં જે મારા લોક છે
તેઓ ું દઃુખ મેં ન ે જો ું છે, તેઓના નસાસા મેં સાંભ ાં છે, અને
તેઓને છોડાવવાં હુ ઊતય છુ; હવે ચાલ, હુ તને મસરમાં મોકલીશ.’

35જે ૂસાનો નકાર કર ને તેઓએ ક ું હ ું કે, ‘તને કોણે અ ધકાર
તથા ન્યાયાધીશ નીમ્યો છે?’ તેને જે સ્વગર્દૂત તેને ઝાડવાં મધ્યે દેખાયો
હતો તેની હસ્તક ઈ રે અ ધકાર તથા ઉદ્ધારક થવા સારુ મોકલ્યો.
36 ૂસાએ તેઓને બહાર લાવતાં મસર દેશમાં, ૂફ લાલ સ ુદ્રમાં તથા
ચાળ સ વષર્ ુધી અરણ્યમાં આ યર્કમ તથા ચમત્કા રક ચ ો કયાર્.
37જે ૂસાએ ઇઝરાયલીઓને ક ું હ ું કે, ‘ઈ ર તમારા ભાઈઓમાંથી
મારા જવેા એક પ્રબોધકને તમારે સારુ ઊભા કરશે,’ તે એ જ છે.

38જે ૂસા અરણ્યમાંના સ ુદાયમાં હતો, જનેી સાથે સનાઈ પવર્ત
પર ઈ રનો સ્વગર્દૂત વાત કરતો હતો, અને આપણા ૂવર્જોની સાથે
હતો તે એ જ છે; અને આપણને આપવા સારુ તેને જીવનનાં વચનો
આપવામાં આ ા;ં 39આપણા ૂવર્જોએ તેને આધીન થવાને ઇચ્ ું
ન હ, પણ પોતાની પાસેથી તેને હડસેલી ૂ ો,અને તેઓ પાછા મસર
જવાને મનમાંઆ ુર થયા; 40તેઓએહારુનને ક ું કે, ‘અમાર આગળ
ચાલવા સારુ અમારે માટે દેવો બનાવ; કેમ કે એ ૂસા જે અમને
મસરમાંથી દોર લા ો તે ું ું થ ું એ અમે જાણતા નથી.’
41 તે દવસોમાં તેઓએ સોના ું વાછરડુ બના ું, અને ૂ તને તે ું

બ લદાન ચઢા ુ,ં અને પોતાના હાથની કૃ તમાં તેઓ હષર્ પામ્યા.
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42 પણ ઈ રે તેઓથી વ ુખ થઈને તેઓને તજી દ ધા,ં કે તેઓ
આકાશના સૈન્યની ૂજા કરે; પ્રબોધકોના ુસ્તકમાં લ ું છે તે પ્રમાણે,
‘ઓઇઝરાયલના વંશજો,અરણ્યમાં ચાળ સ વષર્ ુધી ું તમે યજ્ઞ તથા
બ લદાનો મને ચઢા ાં હતા?ં 43તમે મોલોખનો માંડવો તથા રમ્ફા દેવનો
તારો, એટલે કે ૂજા કરવાને તમે જે ૂ તઓ બનાવી તેઓને ઊંચક ને
ચાલ્યા. હવે હુ તમને બા બલથી આગળ લઈ જઈશ.’

44 જમેણે ૂસાને ક ું કે, જે ન ૂનો તેં નહા ો છે તે પ્રમાણે તારે
સા યમંડપબનાવવો, તેમના ઠરાવ ુજબઅરણ્યમાંઆપણા ૂવર્જોની
પાસે તે સા યમંડપ હતો. 45 આપણા ૂવર્જો, યહો ુઆ સ હત આ
સા યમંડપને પોતાના ક્રમા ુસાર ઊંચક ને અન્ય દેશજા તઓ ું જઓેને
ઈ રે આપણા ૂવર્જોની આગળથી હાંક કાઢ તેઓ ું વતન પ્રાપ્ત
કર ને તેમાં લા ા તે સા યમંડપ દાઉદના સમય ુધી ર ો. 46દાઉદ પર
ઈ રની કૃપાદ્ર થઈ; તેમણે યાકૂબના ઈ રને સારુ ઘર બનાવવાની
રજા માગી.

47 પણ ુલેમાને તેમને સારુ ભ ક્ત ાન નમાર્ણ ક .ુ 48 તોપણ
હાથે બાંધેલા ઘરમાં પરાત્પર ઈ ર રહેતા નથી; જમે પ્રબોધક કહે છે
તેમ, 49 ‘સ્વગર્ મારુ રા ાસન, તથા ૃથ્વી મારુ પાયાસન છે; તો તમે
મારે સારુ કે ું નવાસ ાન બાંધશો? એમ ઈ ર કહે છે અથવા મારુ
નવાસ ાન ક ું હોય? 50 ું, મેં મારે હાથે એ બધાં નથી બના ા?ં’
51ઓસખત હઠ લાઓ,અને બે ુ ત મન તથા કાનવાળાઓ, તમે

સદા પ વત્રઆત્માની સામા થાઓ છો. જમે તમારા ૂવર્જોએ ક ુ તેમ
જ તમે પણ કરો છો. 52 પ્રબોધકોમાંના કોને તમારા ૂવર્જોએ સતા ા
નહોતા? જઓેએ તે ન્યાયીના આવવા વષે અગાઉથી ખબર આપી
હતી તેઓને તેઓએ માર ના ા; અને હવે તમે, જઓેને સ્વગર્દૂતો
દ્વારા નયમ મ ો, પણ તમે તે પા ો ન હ. 53 તે તમે, તે ન્યાયીને
પરસ્વાધીન કરનારા તથા તેમની હત્યા કરનારા થયા છો.”

સ્તેફનને પથ્થરે માય
54આ વાતો સાંભળ ને તેઓનાં મન વીંધાઈ ગયા, અને તેઓ તેની

સામે દાંત પીસવા લાગ્યા. 55પણપ વત્રઆત્માથી ભર ૂર થઈને સ્તેફને
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સ્વગર્ તરફ એક નજરે જોઈ રહેતા,ં ઈ ર ું ગૌરવ તથા ઈ રને જમણે
હાથે ઈ ુને ઊભેલા જોયા. 56તેણે ક ું કે, “જુઓ, સ્વગર્ ઊઘડે ું તથા
ઈ રને જમણે હાથે માણસના દ કરાને ઊભેલા હુ જોઉં છુ.”

57 પણ તેઓએ ૂમ પાડ ને પોતાના કાન બંધ કયાર્, અને તેઓ
એકસાથે તેના પર ધસી આ ા. 58 તેઓએ તેને શહેરની બહાર લઈ
જઈને માય ; સાક્ષીઓએ શાઉલ નામે એક જુવાનનાં પગ આગળ
પોતાનાં વ ો ૂ ાં હતા.ં

59તેઓ સ્તેફનને પથ્થરે મારતા હતા ત્યારે તેણે પ્ર ુની પ્રાથર્ના કરતા
ક ું કે, “ઓપ્ર ુ ઈ ુ, મારાઆત્માનોઅંગીકાર કરો.” 60તેણે ૂંટ ણયે
પડ ને મોટા અવાજે ક ું કે, “ઓ પ્ર ,ુઆ પાપ તેઓને લેખે ન ગણો.
એમ કહ ને તે ઊંઘી ગયો.”

8
શાઉલ અને મંડળ ની સતાવણી

1 શાઉલે તેની હત્યા કરવાની સંમ ત આપી હતી, તે જ દવસે
યરુશાલેમના વ ાસી સ ુદાય પર ભારે સતાવણી શરૂ થઈ, અને
પ્રે રતો સવાય તેઓ સવર્ યહૂ દયા તથા સમરુનના પ્રાંતોમાં વખેરાઈ
ગયા. 2 ધમર્ ન ુરુષોએ સ્તેફનને દફના ો, અને તેને સારુ ઘણો
વલાપ કય . 3 પણ શાઉલે વ ાસી સ ુદાયને ભારે ત્રાસ આપ્યો,
એટલે ઘેરેઘેરથી ુરુષો તથા ીઓને ઘસડ લઈ જઈને જલેમાં ૂયાર્.

સમરુનમાં ુવાતાર્પ્રચાર
4 જઓે વખેરાઈ ગયા હતા તેઓ બધે ુવાતાર્ પ્રગટ કરતા ગયા.

5 ફ લપે સમાર આ શહેરમાં જઈને તેઓને ખ્રસ્ત વષે પ્રચાર કય .
6 ફ લપે કહેલી વાતો સાંભળ ને તથા કરેલા ચમત્કા રક ચ ો

જોઈને લોકોએ તેની વાતો પર એક ચ ે ધ્યાનઆપ્ ું. 7 કેમ કે જઓેને
અ ુદ્ધઆત્માઓ વળગ્યા હતા તેઓમાંના ઘણાંમાંથી તેઓ મોટ ૂમ
પાડતા બહાર નીક ા,અને ઘણાં પક્ષઘાતીઓતથા પગે અપંગો સાજાં
કરવામાં આ ા. 8અને તે શહેરમાં બહુ આનંદ થયો.
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9 પણ સમોન નામે એક માણસ તે શહેરમાં અગાઉ જાદુ કરતો
હતો, અને હુ કોઈ મહાન ક્ત છુ એમ કહ ને સમરુનના લોકોને
આ યર્ચ કત કર નાખતો હતો; 10 તેઓ નાનાથી તે મોટા ુધી સવર્
તે ું સાંભળતાં, તેઓ કહેતાં કે, ઈ ર ું જે મહાન પરાક્રમ કહેવાય છે,
તે આ ક્ત છે. 11 તેણે ઘણાં સમય ુધી પોતાની જાદુ ક્રયાઓથી
તેઓનેઆ યર્ચ કત કર ના ા હતા, તેથી તેઓ તે ું સાંભળતાં હતા.

12પણ ફ લપ ઈ રના રા તથા ઈ ુ ખ્રસ્તનાં નામ વષે ુવાતાર્
પ્રગટ કરતો હતો ત્યારે તેઓનો વ ાસ તેના પર બેઠો, અને ુરુષોએ
તેમ જ ીઓએબા પ્તસ્મા લી ુ.ં 13 સમોને પોતે પણ વ ાસ કય ,
અને બા પ્તસ્મા પામીને ફ લપ સાથે ર ો; અને ચમત્કારો તથા મોટા
પરાક્રમી કામો બનતાં જોઈને તે આ યર્ પામ્યો.

14હવે સમરુનીઓએ ઈ ર ું વચન સ્વીકા ુ છે એ ું યરુશાલેમમાં
પ્રે રતોએ સાંભ ુ,ં ત્યારે તેઓએ પતર તથા યોહાનને તેઓની પાસે
મોકલ્યા. 15 તેઓએ ત્યાં પહોંચ્યાં પછ તેઓને સારુ પ્રાથર્ના કર કે
તેઓપ વત્રઆત્મા પામ;ે 16 કેમ કે ત્યાર ુધી તેઓમાંના કોઈ પર પ વત્ર
આત્મા ઊતય નહોતો; પણ તેઓ માત્ર પ્ર ુ ઈ ુને નામે બા પ્તસ્મા
પામ્યા હતા. 17 પછ પતર તથા યોહાને તેઓ પર હાથ ૂ ા, અને
તેઓ પ વત્રઆત્મા પામ્યા.

18 હવે પ્રે રતોના હાથ ૂકવાથી પ વત્ર આત્મા આપવામાં આવે છે,
એ જોઈને સમોને તેઓને પૈસા આપવા માંડ્યા. 19 તેણે ક ું કે, તમે
મને પણ એ અ ધકાર આપો કે જનેાં પર હુ હાથ ૂકુ તે પ વત્ર આત્મા
પામ.ે

20 પણ પતરે તેને ક ું કે, ઈ ર ું દાન પૈસાથી વેચા ું લેવા ું તેં
વચા ુ માટે તારા પૈસા તાર સાથે નાશ પામો. 21 આ બાબતમાં
તારે કશી લેવા દેવા નથી. કારણ કે તારુ અંતઃકરણ ઈ રની આગળ
પ્રમા ણક નથી. 22 માટે તાર આ દુ તાનો પસ્તાવો કર, અને પ્ર ુને
પ્રાથર્ના કર કે, કદાચ તારા અંતઃકરણના વચાર તને માફ થાય. 23 કેમ
કે હુ જોઉં છુ કે ું કડવાશમાં અને પાપના બંધનમાં છે.
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24 ત્યારે સમોને ઉ ર આપ્યો કે, તમાર કહેલી વાતો ુજબ કઈ
પણ મને ના થાય તે માટે તમે મારે માટે પ્ર ુને પ્રાથર્ના કરો.

25 હવે ત્યાં સાક્ષી આપ્યા પછ તથા પ્ર ુની વાત પ્રગટ કયાર્ પછ
સમરૂનીઓનાં ઘણાં ગામોમાં ુવાતાર્ પ્રગટ કર ને તેઓ યરુશાલેમમાં
પાછા આ ા.

ફ લપ અને ઇ થયો પયાનો અ ધકાર
26હવે પ્ર ુના એક સ્વગર્દૂતે ફ લપને ક ું કે,ઊઠ, ને યરુશાલેમથી

ગાઝા જવાના માગર્ ુધી દ ક્ષણ તરફજા; ત્યાં અરણ્ય છે. 27તે ઊઠ ને
ગયો;અને જુઓ, ત્યાં ઇ થયો પયાનો એક ખોજો કે જે ઇ થયો પયાની
રાણી ક દકાના હાથ નીચે મોટો અ ધકાર તથા તેના સઘળા ભંડારનો
કારભાર હતો, તે ભજન કરવા સારુ યરુશાલેમમાં આ ો હતો. 28 તે
પાછા જતા પોતાના રથમાં બેસીને પ્રબોધક યશાયા ું ુસ્તક વાંચતો
હતો.

29 આત્માએ ફ લપને ક ું કે, ું પાસે જઈને એ રથની સાથે થઈ
જા. 30 ત્યારે ફ લપ તેની પાસે દોડ ગયો,અને તેને પ્રબોધક યશાયા ું
ુસ્તક વાંચતા સાંભળ ને ૂ ું કે, ું જે વાંચે છે તે ું ું સમજે છે?

31 ત્યારે તેણે ક ું કે, કોઈનાં સમજા ાં સવાય હુ કેમ કર ને સમજી
શકુ? તેણે ફ લપને વનંતી કર કે, મારા રથમાં ઉપર આવી માર પાસે
બેસ.

32 શા વચન ું જે પ્રકરણ તે વાંચતો હતો તે એ હ ું કે, “ઘેટાંની
પેઠે માર નંખાવાને તેમને લઈ જવાયા; અને જમે હલવાન પોતાના
કાતરનારની આગળ ૂં ું રહે છે, તેમ તેમણે પોતા ું ુખ ઉઘા ું ન હ;
33તેમની દ નાવ ામાં તેમનો ન્યાય ડૂબી ગયો; તેમના જમાનાનાં લોક ું
વણર્ન કોણ કહ દેખાડશ?ે કેમ કે તેમનો જીવ ૃથ્વી પરથી લઈ લેવામાં
આ ો.”

34 ત્યારે તે ખોજાએ ફ લપને ઉ ર દેતાં ક ું કે, હુ તને વનંતી કરુ
છુ કે, પ્રબોધક કોનાં વષે એ કહે છે? પોતાના વષે કે કોઈ બીજાના
વષ?ે 35 ત્યારે ફ લપે કહેવા ું શરૂ ક ુ અને શા વચનની તે વાતથી
આરભ કર ને તેને ઈ ુ વષેની ુવાતાર્ પ્રગટ કર .
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36માગર્માં તેઓએકજળાશય પાસેઆવી પહોંચ્યા; ત્યારે ખોજાએ
ક ું કે,જો,અહ પાણી છે,બા પ્તસ્મા પામવાથી મને ું અટકાવી શકે?
37 ત્યારે ફ લપે ક ું કે, જો ું તારા ૂરા મનથી વ ાસ કરે છે તો એ
ઉ ચત છે;ખોજાએઉ ર દેતાં ક ું કે, ઈ ુ ખ્રસ્ત ઈ રના ુત્ર છે,એ ું
હુ મા ું છુ. 38 પછ તેણે રથ ઊભો રાખવાનો હુકમ કય , અને ફ લપ
તથા ખોજો બ ે જણ પાણીમાં ઊતયાર્, ફ લપે તેને બા પ્તસ્મા આપ્ ુ.ં

39 તેઓ પાણીમાંથી બહાર આ ા ત્યારે પ્ર ુનો આત્મા ફ લપને
લઈ ગયો;અને ખોજાએફર ફ લપને જોયો ન હ, પર ુ તેઆનંદ કરતા
કરતા પોતાના માગ ચાલ્યો ગયો. 40પણ ફ લપઆશ્દોદમાં દેખાયો; તે
કાઈસા રયા પહોંચતાં ુધી માગર્માંના સવર્ શહેરમાં ુવાતાર્ પ્રગટ કરતો
કરતો ગયો.

9
શાઉલ ું બદલાણ

1 શાઉલ હજુ ુધી પ્ર ુના શષ્યોને માર નાખવાની ધમક ઓ
આપતો હતો. પ્ર ુખ યાજકની પાસે જઈને 2 તેણે તેની પાસેથી
દમસ્કસમાંનાં સભા ાનો પર પત્રો માગ્યા કે જો તેને એ માગર્નો કોઈ
ુરુષ કે ી મળે, તો તે તેઓને બાંધીને યરુશાલેમ લઈઆવે.
3 ુસાફર કરતાં તે દમસ્કસ નજીક પહોંચ્યો; ત્યારે એ ું બન્ ું કે

એકાએક તેની આસપાસ સ્વગર્માંથી અજવા ું પ્રગ ુ.ં 4 તે જમીન
પર પડ ગયો, અને તેની સાથે વાત કરતી એક વાણી તેણે સાંભળ કે,
શાઉલ, શાઉલ, ું મને કેમ સતાવે છે?

5 ત્યારે તેણે ક ું કે પ્ર ,ુ તમે કોણ છો? તેમણે ક ું કે, હુ ઈ ુ છુ,
જનેે ું સતાવે છે; 6 પણ ું ઊઠ, ને શહેરમાં જા, અને તારે ું કર ું તે
તને કહેવામાં આવશ.ે 7 તેની સાથે ચાલનારાં માણસો સ્તબ્ધ થઈ ગયા,
કેમ કે તેઓએ વાણી સાંભળ ખર , પણ કોઈને જોયા ન હ.

8 પછ શાઉલ જમીન પરથી ઊઠયો;અને તેની આંખો ૂલી ત્યારે તે
કઈ જોઈ શકયો ન હ. એટલે તેઓ તેનો હાથ પકડ ને તેને દમસ્કસમાં
દોર ગયા. 9ત્રણ દવસ ુધી તે જોઈ શ ો ન હ;અને તેણે ક ું ખા ું
કે પી ું ન હ.
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10હવે દમસ્કસમાં અનાન્યા નામે એક શષ્ય હતો, તેને પ્ર ુએ દશર્ન
દઈને ક ું કે,અનાન્યા; ત્યારે તેણે ક ું કે, પ્ર ,ુ હુ આ ર ો. 11પ્ર ુએ
તેને ક ું કે, ઊઠ ને પાધરા નામના રસ્તામાં જા. અને શાઉલ નામે
તાસર્સનાં એક માણસ વષે યહૂ દયાના ઘરમાં ખબર કાઢ; કેમ કે જો, તે
પ્રાથર્ના કરે છે; 12 તેણે દશર્નમાં જો ું છે કે,અનાન્યા નામે એક માણસ
અંદર આવીન,ે તે દેખતો થાય માટે તેના પર હાથ ૂકે છે.

13 પણ અનાન્યાએ ઉ ર આપ્યો કે, પ્ર ુ યરુશાલેમમાંના તમારા
સંતોને એ માણસે કેટ ું બ ું દઃુખ દ ું છે એ મેં ઘણાંનાં મોંથી સાંભ ું
છે; 14અને જઓે તમારા નામે પ્રાથર્ના કરે છે તેઓ સવર્ને બાંધીને લઈ
જવા સારુ ુ યાજકો પાસેથી અહ પણ તેને અ ધકાર મ ો છે.
15 પણ પ્ર ુએ તેને ક ું કે, ું ચાલ્યો જા; કેમ કે વદેશીઓ, રાજાઓ
તથા ઇઝરાયલ ુત્રોની આગળ મારુ નામ પ્રગટ કરવા સારુ એ મારુ
પસંદ કરે ું પાત્ર છે. 16 કેમ કે મારા નામને લીધે તેને કેટ ું બ ું દઃુખ
સહન કર ું પડશે,એ હુ તેને બતાવીશ.

17 ત્યારે અનાન્યા ચાલ્યો ગયો, અને તેણે ઘરમાં પ્રવેશીને શાઉલ
પર હાથ ૂક ને ક ું કે, ભાઈ શાઉલ, પ્ર ,ુ એટલે ઈ ુ જે તને માગર્માં
આવતા દેખાયા, તેમણે ું દેખતો થાય, અને પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર
થાય માટે મને મોકલ્યો છે. 18 ત્યારે શાઉલની આંખો પરથી તત્કાળ
છાલાં જે ું ક ું ખર પ ુ,ં અને તે દેખતો થયો, અને ઊઠ ને તે
બા પ્તસ્મા પામ્યો; 19 તેણે ભોજન ક ુ એટલે તેને શ ક્તઆવી.

દમસ્કસમાં શાઉલનો પ્રચાર
પછ તે દમસ્કસમાંનાં શષ્યોની સાથે કેટલાક દવસ ુધી ર ો.
20તેણે તરતજસભા ાનોમાં ઈ ુને પ્રગટ કયાર્ કે, તે ઈ રના દ કરા

છે. 21 જઓેએ તે ું સાંભ ું તેઓ સવર્ વસ્મય પામીને બોલ્યા કે,
જણેે આ નામની પ્રાથર્ના કરનારાઓની યરુશાલેમમાં સતાવણી કર ,
અને તેઓને બાંધીને ુ યાજકોની પાસે લઈ જવા માટે જે અહ
આ ો છે, તે ું એ નથી? 22 પણ શાઉલમાં વશેષ શ ક્ત આવતી
ગઈ. ઈ ુ તે જ ખ્રસ્ત છે એ ઘણી સા બતીઓ આપીને દમસ્કસમાં
રહેનારા યહૂદ ઓને તેણે આ યર્ પમા ું.
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23ઘણાં દવસો પસાર થયા પછ યહૂદ ઓએ તેમને માર નાખવાની
યોજના ઘડ . 24 પણ તેઓ ું કાવતરુ શાઉલને મા ૂમ પ ુ.ં તેઓએ
તેને માર નાખવા સારુ રાત દવસ દરવાજાઓનીચોક પણકર ; 25પણ
તેના શષ્યોએ રાત્રે તેને ટોપલામાં બેસાડ ને કોટ ઉપરથી ઉતાર ૂ ો.

શાઉલ યરુશાલેમમાં
26શાઉલે યરુશાલેમમાં આ ા પછ શષ્યોની સાથે ભળ જવાની

કો શશ કર , પણ તેઓબધા તેનાથી બીતા હતા, કેમ કે તે શષ્ય છેએ ું
તેઓ માનતા નહોતા. 27 પણ બાનાર્બાસ તેને પ્રે રતોની પાસે લઈ ગયો,
અને કેવી ર તે તેણે માગર્માં પ્ર ુને જોયા,અને કેવી ર તે પ્ર ુ તેની સાથે
બોલ્યા, અને તેણે કેવી ર તે દમસ્કસમાં ઈ ુને નામે હમતથી ઉપદેશ
કય ,એ તેઓને કહ સંભળા ું.

28અને ત્યાર પછ યરુશાલેમમાં તેઓની સાથે તે અવરજવર કરતો
ર ો; 29તે હમતથી પ્ર ુને નામે ઉપદેશ કરતો હતો,અને ગ્રીક યહૂદ ઓ
સાથે વાદ વવાદ કરતો હતો, પણ તેઓ તેને માર નાખવાની તક શોધતાં
હતા. 30 ારે ભાઈઓના જાણવામાં તે આ ું ત્યારે તેઓ તેને
કાઈસા રયા લઈ ગયા,અને ત્યાંથી તેઓએ તેને તાસર્સ મોકલી દ ધો.

31 ત્યારે આખા યહૂ દયા, ગાલીલ, તથા સમરુનમાંનો વ ાસી
સ ુદાય દ્રઢ થઈને શાં ત પામ્યો; અને પ્ર ુના ભયમાં તથા પ વત્ર
આત્માનાં દલાસામાં ૃ દ્ધ પામતો ગયો. 32 પતર એક ળેથી બીજે

ળે ફરતો ફરતો ુદામાં રહેનારા સંતોની પાસે પણઆ ો.

પતર ુદા અને જો પામાં
33 ત્યાં તેને એ નયસ નામે એક માણસ મ ો. તે પક્ષઘાતી હતો,

અનેઆઠ વષર્થી પથાર વશ હતો. 34 પતરે તેને ક ું કે,એ નયસ, ઈ ુ
ખ્રસ્ત તને સાજો કરે છે;ઊઠ,અને તારુ બછા ું ઉઠાવી લ.ે એટલે તે
તરત જ ઊઠ્યો. 35 ત્યારે ુદા તથા શારોનના બધા લોકો તેને જોઈને
પ્ર ુ તરફ વ ા.

36હવેજો પામાં એક શષ્યા હતી, તે ું નામ તાબીથા,એટલે દરકાસ,
હ ુ;ં તે ી ભલાઈ કરવામાં તથા દાનધમર્ કરવામાં આગળ પડતી હતી.
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37 તે દવસોમાં એમ થ ું કે તે બીમાર પડ ને મરણ પામી. અને તેઓએ
તેને સ્નાન કરાવીને મેડ પર ુવાડ .

38હવે ુદા જો પાથી નજીક હ ું અને પતર ત્યાં છે એ ું સાંભળ ને
શષ્યોએ બે ક્તઓને તેની પાસે મોકલીને એવી આજીજી કર કે,
અમાર પાસે આવવાને ું વલંબ કર શ ન હ. 39 ત્યારે પતર ઊઠ ને
તેઓની સાથે ગયો, ારે તે ત્યાં પહોંચ્યો ત્યારે તેઓ તેને મેડ પર લઈ
ગયા; સવર્ વધવા બહેનો તેની પાસે ઊભી રહ ને રુદન કરતી ારે
દરકાસ તેઓની સાથે હતી ત્યારે જે અંગરખા તથા વ ો તેણે બના ાં
હતા તે તેઓ પતરને બતાવવા લાગી.

40પણ પતરે તે સવર્ને બહારજવા ું કહ , ૂંટણ ટેકવીને પ્રાથર્ના કર ,
પછ ૃતદેહ તરફ ફર ને તેણે ક ું કે, તાબીથા, ઊઠ; ત્યારે તાબીથાએ
પોતાની આંખો ખોલી, અને પતરને જોઈને તે બેઠ થઈ. 41 પછ
પતરે તેને હાથ આપીને ઊભી કર . અને સંતોને તથા વધવાઓને
બોલાવીને તેને જીવતી થયેલી બતાવી. 42 અને આખા જો પામાં
દરકાસના ચમત્કારની વાત ફેલાઈ,અને ઘણાંએ પ્ર ુ પર વ ાસ કય .
43 પછ જો પામાં સમોન નામે એક ચમારને ત્યાં તે ઘણાં દવસ ુધી
ર ો.

10
પતર અને કનલ્યસ

1 હવે કાઈસા રયામાં કનલ્યસ નામે એક માણસ ઇટા લયન નામે
ઓળખાતી પલટણનો ૂબેદાર હતો. 2તે તથા તેનાં ઘરનાં સવર્ માણસો
ઈ રનો ભય રાખતાં હતા.ં તે લોકોને ઘણાં દાન આપતો અને નત્ય
ઈ રની પ્રાથર્ના કરતો હતો.

3 તેણે એક દવસ બપોરે આશરે ત્રણ કલાકે દશર્નમાં ઈ રના
સ્વગર્દૂતને પોતાની પાસે આવતો, તથા પોતાને, ઓ કનલ્યસ, એમ
કહેતો પ્રત્યક્ષ જોયો. 4 ત્યારે સ્વગર્દૂતની સામે એક નજરે જોઈ રહ ને
તથા ભયભીત થઈને તેણે ક ું કે, પ્ર ુ ું છે? સ્વગર્દૂતે ક ું કે, તાર
પ્રાથર્નાઓ તથા તારાં દાન ઈ રની આગળ યાદગીર ને સારુ પહોંચ્યાં
છે. 5હવે ું જો પામાં માણસો મોકલીને સમોન,જે ું બીજુ નામ પતર
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છે, તેને તેડાવ. 6 સમોન ચમાર, કે જે ું ઘર સ ુદ્ર કનારે છે, તેને ત્યાં તે
અ ત થ છે.

7 જે સ્વગર્દૂતે તેની સાથે વાત કર હતી, તેના અદ્રશ્ય થઈ ગયા
પછ કનલ્યસે પોતાના ઘરના ચાકરોમાંના બેન,ે તથા જઓે સતત તેની
સમક્ષ હાજર રહેતા હતા તેઓમાંના ઈ રમાં શ્રદ્ધા ુ એક સપાઈને
બોલા ા. 8 અને તેઓને બધી વાત કહ ને તેણે તેઓને જો પામાં
મોકલ્યા.

9 હવે તેને બીજે દવસે તેઓ ચાલતાં ચાલતાં શહેરની પાસે આવી
પહોંચ્યા, તેવામાં આશરે બપોરના સમયે પતર પ્રાથર્ના કરવાને ઘરની
અગાશી પર ગયો. 10 તે ૂ ો થયો,અને તેને ભોજન કરવાની ઇચ્છા
થઈ; પર ુ તેઓ રસોઈ તૈયાર કરતા હતા તે સમયે પતર ૂછાર્ગત થયો;
11અને સ્વગર્ ુલ્ ું થયે ું તથા મોટ ચાદરનાં જે ું એક વાસણતેના ચાર
ૂણાથી લટકાવે ું ધરતી પર ઊતર આવ ું તેણે નહા ુ.ં 12 તેમાં
ૃથ્વી પરનાં સવર્ જાતનાં ચોપગા તથા પેટે ચાલનારાં પ્રાણીઓ તથા

આકાશનાં પક્ષીઓ હતા.ં
13 ત્યારે એવી વાણી તેના સાંભળવામાંઆવી કે, પતર,ઊઠ; માર ને

ખા. 14 પણ પતરે ક ું કે, પ્ર ,ુ એમ તો ન હ; કેમ કે કોઈ નાપાક કે
અ ુદ્ધ વસ્ ુ મેં કદ ખાધી નથી. 15 ત્યારે બીજી વાર તેના સાંભળવામાં
એવી વાણી આવી કે, ઈ રે જે ુદ્ધ ક ુ છે, તેને ું અ ુદ્ધ ન ગણ.
16એમ ત્રણ વાર થ ુ;ં પછ તરત તે વાસણ સ્વગર્માં પાછુ ખેંચી લેવામાં
આ ું.

17હવેઆજે દશર્ન મને થ ું છે તેનો શોઅથર્ હશે,એ વષે પતરબહુ
ૂંઝાતો હતો એવામા,ં જુઓ, કનલ્યસે મોકલેલા માણસો સમોન ું ઘર
ૂછતાં ૂછતાં બારણા આગળ આવીને ઊભા ર ા. 18 તેઓએ હાંક

માર ને ૂ ું કે, સમોન,જે ું બીજુ નામ પતર છે, તે ું અહ રોકાયેલ
છે?

19 હવે પતર તે દશર્ન વષે વચાર કરતો હતો ત્યારે આત્માએ તેને
ક ું કે, જો, ત્રણ માણસો તને શોધે છે. 20 માટે ું ઊઠ અને નીચે
ઊતર ને કઈ સંદેહ રા ા વના તેઓની સાથે જા, કેમ કે મેં તેઓને
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મોકલ્યા છે. 21 ત્યારે પતર ઊતર ને તે માણસો પાસે ગયો, અને ક ું
કે, જુઓ, જનેે તમે શોધો છો તે હુ છુ, તમે શા માટે આ ા છો?

22 ત્યારે તેઓએ ક ું કે, કનલ્યસ નામે એક સેનાપ ત જે ન્યાયી તથા
ઈ ર ું સન્માન જાળવનાર ક્ત છે, અને તેને વષે આખી યહૂદ
કોમ સારુ બોલે છે, તેને પ વત્ર સ્વગર્દૂતની મારફતે આજ્ઞા મળ છે કે તે
તને તેના ઘરે તેડાવીને તાર વાતો સાંભળે. 23 ત્યારે તેણે તેઓને અંદર
બોલાવીને મહેમાન તર કે ઘરમાં રા ા.
બીજા દવસે તે તેઓની સાથે ગયો, અને જો પામાંનાં કેટલાક

ભાઈઓ પણ તેની સાથે ગયા.
24બીજે દવસે તેઓ કાઈસા રયાઆવી પહોંચ્યા, તે સમયે કનલ્યસ

પોતાનાં સગાંઓને તથા પ્રય મત્રોને એકત્ર કર ને તેઓની રાહ જોતો
હતો.

25 પતર અંદર આ ો ત્યારે કનલ્યસ તેને મ ો, અને તેના ચરણે
ઝૂક ને દડવત પ્રણામ કયાર્. 26 પણ પતરે તેને ઉઠાડ ને ક ું કે, ઊભો
થા, હુ પણ માણસ છુ.

27 તેની સાથે વાત કરતાં કરતાં પતર અંદર ગયો, ત્યારે તેણે ઘણાંને
એકઠાં થયેલાં જોયા;ં 28 તેણે તેઓને ક ું કે, તમે પોતે જાણો છો કે
બીજી જા તના માણસોની સાથે સંબંધ રાખવો,અથવા તેના ત્યાં જ ું,
એ યહૂદ માણસને માટે યોગ્ય નથી; પણ ઈ રે મને બતા ું છે કે, મારે
કોઈ ક્તને અપ વત્ર અથવા અ ુદ્ધ ગણવી ન હ. 29 તેથી જ ારે
તમે મને આમંત્રણ આપ્ ું ત્યારે કઈ આનાકાની કયાર્ વગર હુ આ ો;
માટે હુ ૂછુ છુ કે, તમે શા કારણથી મને બોલા ો છે?

30 કનલ્યસે ક ું કે, ચાર દવસ પહેલાં હુ આ જ સમયે મારા ઘરમાં
બપોરના ત્રણ કલાકે પ્રાથર્ના કરતો હતો; ત્યારે જુઓ, તેજસ્વી પોશાક
પહેરેલાએકમાણસને મેં માર સામેઊભો રહેલોજોયો; 31તે બોલ્યો કે,
કનલ્યસ, તાર પ્રાથર્ના સાંભળવામાં આવી છે,અને તારાં દાન ઈ રની
સમક્ષ સ્મરણમાં આ ાં છે. 32 માટે ું માણસને જો પામાં મોકલીને
સમોન, જે ું બીજુ નામ પતર છે, તેને તાર પાસે બોલાવ; તે સ ુદ્રના
કનારે સમોન ચમારના નવાસ ાને અ ત થ છે. 33 માટે મેં તરત તને
બોલા ો;અને ું આ ો તે તેં બહુ સારુ ક ુ. હવે પ્ર ુએ જે વાતો તને
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ફરમાવી છે, તે સવર્ સાંભળવા સારુ અમે સઘળા અહ ઈ રની સમક્ષ
ઉપ ત થયા છ એ.

પતરનો સંદેશ
34 ત્યારે પતરે પ્રવચન શરૂ કરતાં ક ું કે.
હવે હુ ન ે સમજુ છુ કે ઈ ર પક્ષપાતી નથી; 35 પણ દરેક દેશમાં

જે કોઈ તેમ ું સન્માન જાળવે છે, અને ન્યાયીપણે વત છે, તેઓ તેમને
માન્ય છે.

36ઈ ુ ખ્રસ્તજે સવર્નાં પ્ર ુ છે તેમની મારફતે શાં તની ુવાતાર્ પ્રગટ
કરતા ઈ રે ઇઝરાયલ ુત્રોની પાસે જે વાત મોકલી, 37એટલે યોહાને
બા પ્તસ્મા પ્રગટ કયાર્ પછ ગાલીલથી શરૂ કર ને આખા યહૂ દયામાં
જે વાત જાહેર કરવામાં આવી તે તમે પોતે જાણો છો; 38 એટલે
કે નાસરેથના ઈ ુની વાત કે જમેને પરમે રે પ વત્ર આત્માથી તથા
સામથ્યર્થી અ ભ ષક્ત કયાર્; તે ભ ું કરતા તથા શેતાનથી જઓે પીડાતા
હતા તેઓ સવર્ને સાજાં કરતા ફયાર્; કેમ કે ઈ ર તેમની સાથે હતા.

39 તેમણે યહૂદ ઓના પ્રાંતમાં તથા યરુશાલેમમાં જે કાય કયાર્ તે
સવર્ના અમે સાક્ષી છ એ; વળ તેમને તેઓએવધસ્તંભ પરજડ ને માર
ના ા. 40 તેમને ઈ રે ત્રીજા દવસે સજીવન કયાર્, અને સવર્ લોકોની
આગળ ન હ, 41 પણ અગાઉથી ઈ રના પસંદ કરેલા સાક્ષીઓ,
જઓેએ તેમના ૃત્ ુમાંથી સજીવન થયા પછ તેમની સાથે ખા ું પી ું
હ ું તેઓની આગળ,એટલે અમાર આગળ, તેમને પ્રગટ કયાર્.

42 તેમણે અમને આજ્ઞા આપી કે લોકોને ઉપદેશ કરો, અને સાક્ષી
આપો કે, ઈ ર એમને જ જીવતાંના તથા ૂએલાંના ન્યાયાધીશ નીમ્યા
છે. 43 તેમને વષે સવર્ પ્રબોધકો સાક્ષી આપે છે કે જે કોઈ તેમના પર
વ ાસ કરે છે તે તેમના નામથી પાપની માફ પામશ.ે

વદેશીઓ પ વત્રઆત્મા પામ્યા
44 પતર એ વાતો કહેતો હતો એટલામાં જે લોકો વાત સાંભળતાં

હતા તે સવર્ ઉપર પ વત્ર આત્માએ આચ્છાદન ક .ુ 45 ત્યારે
બનયહૂદ ઓ પર પણ પ વત્ર આત્મા ું દાન રેડા ું છે એ જોઈને
ુ તીઓમાંના જે વ ાસીઓ પતરની સાથે આ ા હતા તે સવર્
વસ્મય પામ્યા.
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46 કેમ કે તેઓને અન્ય ભાષાઓમાં બોલતા, તથા ઈ રની સ્ ુ ત
કરતા તેઓએ સાંભ ાં. ત્યારે પતરે ઉ ર આપ્યો કે, 47 “આપણી
માફક તેઓપણપ વત્રઆત્મા પામ્યા છે, તો તેઓને પાણી ું બા પ્તસ્મા
આપવાને કોણ મના કર શકે?” 48 તેણે ઈ ુ ખ્રસ્તને નામે તેઓને
બા પ્તસ્મા આપવાની આજ્ઞા આપી, પછ તેઓએ કેટલાક દવસ ત્યાં
રહેવાની તેને વનંતી કર .

11
યરુશાલેમની મંડળ આગળ અહેવાલ

1હવે જે પ્રે રતો તથા ભાઈઓયહૂ દયામાં હતા તેઓએસાંભ ું કે,
વદેશીઓએ પણ ઈ રનાં વચનનો અંગીકાર કય છે. 2 ારે પતર
યરુશાલેમ પાછો આ ો, ત્યારે ુ તીઓએ તેની ટ કા કરતા ક ું કે,
3 ‘તેં બે ુ તીઓના ઘરમાં જઈને તેઓની સાથે ભોજન ક .ુ’

4 ત્યારે પતરે તેઓને તે વાતનો વગતવાર ુલાસો કરતા ક ું કે,
5 ‘હુ જો પા શહેરમાં પ્રાથર્ના કરતો હતો, તે વખતે મને ૂછાર્ આવી;અને
મેં દશર્નમાં જાણે કે એક મોટ ચાદર તેના ચાર ૂણાથી લટકાવે ુ હોય
તે ું એક વાસણ સ્વગર્માંથી ઊતર ું જો ું; તે માર પાસેઆ ુ.ં’ 6તેના
પર એક ટસે જોઈને મેં ધ્યાન આપ્ ુ,ં તો મેં તેમાં ૃથ્વી પરનાં ચોપગા
પ્રાણીઓ, રાની પ ુઓ, પેટે ચાલનારાં પ્રાણીઓ તથા આકાશનાં
પક્ષીઓ જોયાં.

7 વળ મેં એક વાણીને મને એમ કહેતી સાંભળ કે, પતર, ઊઠ,
માર ને ખા. 8 પણ મેં ક ું, પ્ર ુ, એમ ન હ; કેમ કે કોઈ પણ નાપાક
અથવા અ ુદ્ધ ખોરાકનો આહાર મેં કય નથી. 9 પણ તેના ઉ રમાં
સ્વગર્માંથી બીજી વાર વાણી થઈ કે, ઈ રે જનેે ુદ્ધ ક ુ છે, તેને ું
અ ુદ્ધ ન ગણ. 10એમ ત્રણ વાર થ ુ;ં પછ તે બધાને સ્વગર્માં પાછા
ખેંચી લેવામાં આ ાં.

11 અને જુઓ, તે જ સમયે કાઈસા રયાથી માર પાસે મોકલેલા
ત્રણ માણસો, જે ઘરમાં અમે હતા તેની આગળ આવી ઊભા ર ા.
12આત્માએ મને ક ું કે, કઈ પણ ભેદ રા ા વના તેઓની સાથે જા.
આછભાઈઓ પણ માર સાથે આ ા;અને અમે તે ક્તના ઘરમાં
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ગયા; 13 ત્યારે તેણે અમને ખબરઆપી કે, મેં મારા ઘરમાં એક સ્વગર્દૂતને
ઊભેલોજોયો, તેણે મને ક ું કે,જો પામાં માણસમોકલી સમોનજમે ું
બીજુ નામ પતર છે, તેને બોલાવ; 14 તે તને એવી વાતો કહેશે કે તેથી
ું તથા તારાં ઘરનાં સવર્ ક્તઓ ઉદ્ધાર પામશો.
15 હુ જમે પ્રવચન કરવા લાગ્યો કે તરત જમે પ્રથમ આપણા પર

પ વત્રઆત્માએઆચ્છાદન ક ુ હ ુ,ં તેમ તેઓ પર પણ પ વત્રઆત્મા
ઊતય . 16 ત્યારે પ્ર ુની એ કહેલી વાત મને યાદ આવી કે, યોહાને
પાણીથી બા પ્તસ્મા ક ુ ખરુ, પણ તમે પ વત્ર આત્માથી બા પ્તસ્મા
પામશો.

17 માટે ારે આપણે પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત પર વ ાસ કય ત્યારે
આપણને જે ું દાન મ ું તે ું જ દાન ઈ રે તેઓને પણ આપ્ ુ,ં તો હુ
કોણ કે, ઈ રને અટકા ું? 18આવાતો સાંભળ ને તેઓ ૂપ ર ા,અને
ઈ રને મ હમા આપતા ક ું કે, ઈ રે બનયહૂદ ઓને પણ પ ાતાપ
કરવા ું મન આપ્ ું છે કે તેઓજીવન પામ.ે

અંત્યોખમાં શષ્યો ખ્રસ્તી કહેવાયા
19સ્તેફનના સંબંધમાં થયેલી સતાવણીથી જઓે વખેરાઈ ગયા હતા

તેઓ ફની કયા, સાયપ્રસ તથા અંત્યોખ ુધી ગયા, પણ તેઓએ
યહૂદ ઓ સવાય કોઈને પ્ર ુની વાત પ્રગટ કર ન હતી. 20 પણ
તેઓમાંના કેટલાક સાયપ્રસના તથા કુરેનીના માણસો હતા, તેઓએ
અંત્યોખ આવીને ગ્રીક લોકોને પણ પ્ર ુ ઈ ુ વષેની ુવાતાર્ કહ
સંભળાવી. 21 પ્ર ુનો હાથ તેઓની સાથે હતો, અને ઘણાં લોકો
વ ાસ કર ને પ્ર ુ તરફ વ ા.
22 તેઓ વષેના સમાચાર યરુશાલેમના વ ાસી સ ુદાયના કાને

આ ા, ત્યારે તેઓએ બાનાર્બાસને અંત્યોખ ુધી મોકલ્યો; 23 તે ત્યાં
આ ો, ત્યારે ઈ રની કૃપા જોઈને તે આનંદ પામ્યો; અને તેણે તેઓ
સવર્ને દ્દ્રઢ હૃદયથી પ્ર ુને વળગી રહેવાનો બોધ કય ; 24 કેમ કે તે સારો
માણસ હતો,અને પ વત્રઆત્માથી તથા વ ાસથી ભર ૂર હતો;અને
ઘણાં લોક પ્ર ુના વ ાસી સ ુદાયમાં જોડાયા.ં
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25પછ બાનાર્બાસ શાઉલની શોધ કરવા સારુ તાસર્સ ગયો; 26અને
તે મ ો ત્યારે બાનાર્બાસ તેને અંત્યોખમાં લા ો. તેઓએ એક આ ું
વષર્ વ ાસી સ ુદાયની સાથે રહ ને ઘણાં લોકોને બોધ કય ; શષ્યો
પ્રથમ અંત્યોખમાં ખ્રસ્તી કહેવાયા.

27 હવે એ દવસોમાં કેટલાક પ્રબોધકો યરુશાલેમથી અંત્યોખ
આ ા. 28 તેઓમાંના આગાબસ નામે એક જણે ઊભા થઈને
આત્માની પ્રેરણાથી ૂચ ું કે, આખી દુ નયામાં મોટો દકુાળ સજાર્શે;
અને કલો ડયસના રા કાળમાં તેમ જ થ ુ.ં

29 ત્યારે શષ્યોએ ઠરાવ કય કે, આપણામાંના દરેક માણસે
પોતપોતાની શ ક્ત પ્રમાણે યહૂ દયામાં રહેનાર ભાઈઓને કઈ મદદ
મોકલવી. 30 તેઓએ તેમ ક ુ,અને બાનાર્બાસ તથા શાઉલની મારફતે
વડ લો પર નાણાં મોકલ્યા.ં

12
વ ુ સતાવણી

1આશરે તે જ સમયે હેરોદ રાજાએ વ ાસી સ ુદાયના કેટલાકની
સતાવણી કરવા હાથ લંબા ા. 2 તેણે યોહાનના ભાઈ યાકૂબને
તરવારથી માર નંખા ો.

3 યહૂદ ઓને એ વાતથી ુશી થાય છે તે જોઈને તેણે પતરની પણ
ધરપકડ કર . તે બેખમીર રોટલીના પવર્ના દવસો હતા. 4 તેણે પતરને
પકડ ને જલેમાં ૂય ,અને તેની ચોક કરવા સારુચાર ચાર સપાઈઓની
ચાર ટુકડ ઓને આધીન કય ,અને પાસ્ખાપવર્ પછ લોકોની સમક્ષ તેને
બહાર લાવવાનો ઇરાદો રા ો.

5તેથી તેણે પતરને જલેમાં રા ો; પણ વ ાસી સ ુદાયે તેને સારુ
આગ્રહથી ઈ રની પ્રાથર્ના કર . 6 હેરોદ તેને બહાર લાવવાનો હતો
તેનીઆગલી રાત્રે પતર બે સપાઈઓની વચ્ચે બે સાંકળોથી બંધાયેલી

તમાં ઊંઘતો હતો; અને ચોક દારો જલેના દરવાજા આગળ ચોક
કરતા હતા.

પતરનો બંદ ખાનામાંથી છુટકારો
7 ત્યારે જુઓ, પ્ર ુનો સ્વગર્દૂત તેની પાસે ઊભો ર ો, અને જલેમાં

પ્રકાશ પ્રગટ્યો; તેણે પતરને કૂખમાં હલકો હાથ માર ને જગા ો,અને
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ક ું કે, જલદ ઊઠ. ત્યારે તેની સાંકળો તેના હાથ પરથી સરક પડ .
8સ્વગર્દૂતે તેને ક ું કે, કમર બાંધ,અને તારાં ચંપલ પહેર. તેણે તેમ ક ુ.
પછ સ્વગર્દૂતે ક ું કે, તારો કોટ પહેર લે અને માર પાછળઆવ.

9 તે બહાર નીકળ ને સ્વગર્દૂતની પાછળ ગયો; અને સ્વગર્દૂત જે કરે
છે તે વાસ્ત વક છે એમ તે સમજતો નહોતો, પણ તે દશર્ન જોઈ ર ો
છે એમ તેને લાગ્ ુ.ં 10 તેઓ પહેલી તથા બીજી ચોક વટાવીને શહેરમાં
જવાના લોખંડના દરવાજે પહોંચ્યા;અને તે દરવાજો આપોઆપ ૂલી
ગયો; તેઓએ આગળ ચાલીને એક મહોલ્લો ઓળંગ્યો; એટલે તરત
સ્વગર્દૂત તેની પાસેથી ચાલ્યો ગયો.

11જયારે પતર સભાન થયો ત્યારે તેણે ક ું કે, હવે હુ ચો સ ર તે
જાણું છુ કે પ્ર ુએ પોતાના સ્વગર્દૂતને મોકલીને હેરોદના હાથમાંથી તથા
યહૂદ ઓની સવર્ ધારણાથી મને છોડા ો છે. 12 પછ તે વચાર કર ને
યોહાન, જે ું બીજુ નામ માક હ ુ,ં તેની મા મ રયમના ઘરે આ ો, ત્યાં
ઘણાં માણસો એકઠા થઈને પ્રાથર્ના કરતા હતા.

13 તે આગળનો દરવાજો ખટખટાવતો હતો ત્યારે રોદા નામે એમ
જુવાન દાસી દરવાજો ખોલવા આવી. 14 તેણે પતરનો અવાજ
પારખીને આનંદને લીધે બારણું ન ઉઘાડતા,ં અંદર દોડ જઈને ક ું કે,
પતર બારણા આગળ ઊભો છે. 15 તેઓએ તેને ક ું કે, ું પાગલ છે.
પણ તેણે ખાતર ૂવર્ક ક ું કે હુ કહુ છુ તેમ જ છે. ત્યારે તેઓએ ક ું
કે તેનો સ્વગર્દૂત હશ.ે

16 પણ પતરે દરવાજો ખટખટા ા કય ; અને તેઓએ બારણું
ઉઘાડ ને તેને જોયો, ત્યારે તેઓ આ યર્ પામ્યા. 17 પણ પતરે ૂપ
રહેવાને તેઓને હાથથી ઈશારો કય ;અને પ્ર ુ તેમને શી ર તે જલેમાંથી
બહાર લા ા તે તેઓને કહ સંભળા ુ,ં તેમણે ક ું કે, એ સમાચાર
યાકૂબને તથા બીજા ભાઈઓને પહોંચાડજો. પછ તે બીજી જગ્યાએ
ચાલ્યો ગયો.

18 ૂય દય થયો ત્યારે સપાઈઓમાં ઘણી ઉત્કઠા ઉત્પ થઈ કે,
પતર ું ું થ ું હશ?ે 19 હેરોદે તેની શોધ કર , પણ તે તેને મ ો ન હ,
ત્યારે તેણે ચોક દારોને ૂછપરછ કર ,અને તેઓને માર નાખવાનો હુકમ
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કય ; પછ યહૂ દયાથી નીકળ ને હેરોદ કાઈસા રયામાં ગયો, અને ત્યાં
ર ો.

હેરોદ ું ૃત્ ુ
20 હવે ૂરના તથા સદોનના લોક પર હેરોદ ઘણો ુસ્સે થયો હતો;

પણ તેઓ સવર્ સંપ કર ને તેની પાસે આ ા,અને રાજાના ુ સેવક
બ્લાસ્તસને પોતાના પક્ષમાં લઈને ુલેહની માગણી કર , કેમ કે તેઓના
દેશના પોષણનો આધાર રાજાના દેશ પર હતો. 21 પછ ઠરાવેલા
દવસે હેરોદે રાજપોશાક પહેર ને, તથા રા ાસન પર બેસીને, તેઓની
આગળ ભાષણ ક ુ.

22 ત્યારે લોકોએ પોકાર કય કે, આ વાણી તો દેવની છે, માણસની
નથી. 23 તેણે ઈ રને મ હમા આપ્યો ન હ, માટે પ્ર ુના સ્વગર્દૂતે તરત
તેને માય ;અને તેના શર રમાં ક ડા પડ્યા અને તે મરણ પામ્યો.

24 પણ ઈ ર ું વચન પ્રસર ું અને ૃ દ્ધ પામ ું ગ ુ.ં
25 બાનાર્બાસ તથા શાઉલ દાનસેવા ૂર કર ને યોહાન, જે ું બીજુ

નામ માક હ ુ,ં તેને સાથે લઈને યરુશાલેમથી પાછા આ ા.

13
બાનાર્બાસ અને શાઉલ અલગ કરાયા

1 હવે અંત્યોખમાં જે વ ાસી સ ુદાય હતો તેમાં કેટલાક પ્રબોધકો
તથા ઉપદેશકો હતા, એટલે બાનાર્બાસ તથા શમયોન જે નગેર
કહેવાતો હતો ત,ે તથા કુરેનીનો ુ કયસ, તથા હેરોદ રાજાનો દૂધભાઈ
મનાહેમ, તથા શાઉલ. 2 તેઓ પ્ર ુ ું ભજન કરતા તથા ઉપવાસ કરતા
હતા, ત્યારે પ વત્રઆત્માએ તેઓને ક ું કે,જે સેવાકામ કરવા સારુ મેં
બાનાર્બાસ તથા શાઉલને બોલા ા છે તે સેવાકામને વાસ્તે તેઓને મારે
સારુ અલગ કરો. 3 ત્યારે તેઓએ ઉપવાસ તથા પ્રાથર્ના કર ને તથા
તેઓ પર હાથ ૂક ને તેઓને વદાય કયાર્.

બાનાર્બાસ અને શાઉલ સાયપ્રસમાં
4 એ પ્રમાણે પ વત્ર આત્માનાં મોકલવાથી તેઓ સ ૂ કયા ગયા;

તેઓ ત્યાંથી વહાણમાં બેસીને સાઈપ્રસમાં ગયા. 5 તેઓ સાલા મસ
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આ ા, ત્યારે તેઓએ યહૂદ ઓના સભા ાનોમાં ઈ ર ું વચન પ્રગટ
ક ુ; યોહાન પણ સહાયક તર કે તેઓની સાથે હતો.

6 તેઓ તે ટા ુ ઓળંગીને પાફોસ ગયા, ત્યાં બાર-ઈ ુ નામનો
એક યહૂદ તેઓને મ ો, તે જાદગુર તથા જૂઠો પ્રબોધક હતો.
7 ટા ુનો હાકેમ, સ જયસ પાઉલ, જે ુ દ્ધશાળ માણસ હતો, તેની
સાથે તે હતો. તે હાકેમે બાનાર્બાસ તથા શાઉલને પોતાની પાસે
બોલાવીને ઈ ર ું વચન સાંભળવાની ઇચ્છા બતાવી. 8પણએ લમાસ
જાદગુર કેમ કે તેના નામનો અથર્ એ જ છે, તે હાકેમને વ ાસ કરતાં
અટકાવવાના ઇરાદા સાથે તેઓની સામો થયો.

9 પણ શાઉલે જે પાઉલ પણ કહેવાય છે, પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર
થઈને તેની સામે એક નજરે જોઈને ક ું કે, 10 ‘અરે સવર્ કપટ તથા સવર્
કાવતરાંથી ભર ૂર, શેતાનના દ કરા અને સવર્ ન્યાયીપણાના શ ,ુ ું
પ્ર ુના સીધા માગર્ને વાંકા કરવા ું ું ૂક દઈશ ન હ?’

11હવ,ેજો, પ્ર ુનો હાથ તાર વરુદ્ધ છે, કેટલીક ુદત ુધી ું અંધ
રહેશ,ે અને તને ૂયર્ દેખાશે ન હ. ત્યારે એકાએક ૂમર તથા અંધકાર
તેના પરઆવી પડ્યાં,અને હાથ પકડ ને પોતાને દોરે એવાની તેણે શોધ
કરવા માંડ . 12 અને જે થ ું તે હાકેમે જો ું ત્યારે તેણે પ્ર ુ વષેના
બોધથી વસ્મય પામીને વ ાસ કય .

પીસી દયાના અંત્યોખમાં
13 પછ પાઉલ તથા તેના સાથીઓ પાફોસથી વહાણમાં બેસીને

પામ્ લયાના પેગાર્ બંદરમાં આ ા, અને યોહાન તેઓને ૂક ને
યરુશાલેમ પાછો ચાલ્યો ગયો. 14 પણ તેઓ પેગાર્થી આગળ જતા
પીસી દયાના અંત્યોખ આ ા; અને વશ્રામવારે સભા ાનમાં જઈને
બેઠા. 15 ત્યારે નયમશા તથા પ્રબોધકોના વચનો ું વાંચન ૂરુ થયા
પછ સભા ાનનાઅ ધકાર ઓએતેઓને કહેવડા ું કે,ભાઈઓ,જો
તમારે લોકોને બોધરૂપી કઈ વાત કહેવી હોય તો કહ સંભળાવો.

16 ત્યારે પાઉલ ઊભો થઈને અને હાથથી ઇશારો કર ને બોલ્યો
કે, ઓ ઇઝરાયલી માણસો તથા તમે ઈ ર ું સન્માન જાળવનારાઓ,
સાંભળો; 17 આ ઇઝરાયલી લોકોના ઈ રે આપણા ૂવર્જોને પસંદ
કયાર્, અને તેઓ મસર દેશમાં રહેતા હતા, ત્યારે તેઓને આઝાદ કયાર્,
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અને તે તેઓને ત્યાંથી પરાક્રમી હાથ વડે કાઢ લા ા. 18ઈ રે ચાળ સ
વષર્ ુધી અરણ્યમાં તેઓની વતર્ ૂક સહન કર .

19 અને કનાન દેશમાંના સાત રા ોના લોકોનો નાશ કર ને તેમણે
તેઓનો દેશઆશરેચારસો પચાસવષર્ ુધી તેઓને વતન તર કેઆપ્યો;
20એ પછ તેમણે શ ુએલ પ્રબોધકના સમય ુધી તેઓને ન્યાયાધીશો
આપ્યા.

21 ત્યાર પછ તેઓએ રાજા માગ્યો; ત્યારે ઈ રે ચાળ સ વષર્ ુધી
બન્યામીનના કુળનો ક શનો દ કરો શાઉલ તેઓને રાજા તર કે આપ્યો.
22 પછ તેને દૂર કર ને તેમણે દાઉદને તેઓનો રાજા થવા સારુ ઊભો
કય , અને તેમણે તેના સંબંધી સાક્ષી આપી કે, ‘મારો મનગમતો એક
માણસ, એટલે યશાઈનો દ કરો દાઉદ, મને મ ો છે; તે માર બધી
ઇચ્છા ૂર કરશે.’

23 એ માણસના વંશમાંથી ઈ રે વચન પ્રમાણે ઇઝરાયલને સારુ
એક ઉદ્ધારકને એટલે ઈ ુને ઊભા કયાર્. 24 તેમના આ ા અગાઉ
યોહાને બધા ઇઝરાયલી લોકોને પસ્તાવા ું બા પ્તસ્મા પ્રગટ ક ુ હ ું.
25 યોહાન પોતાની દોડ ૂર કર રહેવા આ ો હતો એ દર મયાન તે
બોલ્યો કે, ‘હુ કોણ છુ એ વષે તમે ું ધારો છો? હુ તે નથી. પણ
જુઓ,જે માર પાછળઆવે છે,જમેનાં પગનાં ચંપલની દોર છોડવાને
હુ યોગ્ય નથી.’

26 ભાઈઓ, ઇબ્રા હમનાં વંશજો તથા ઈ ર ું ભય રાખનારા
વદેશીઓ, આપણી પાસે એ ઉદ્ધારની વાત મોકલવામાં આવી છે.
27 કેમ કે યરુશાલેમના રહેવાસીઓએ તથા તેઓના અ ધકાર ઓએ
તેમને વષે તથા પ્રબોધકોની જે વાતો દરેક વશ્રામવારે વાંચવામાં આવે
છે તે વષે પણ અજ્ઞાન હોવાથી તેમને અપરાધી ઠરાવીને તે ભ વષ્યની
વાતો ૂણર્ કર .

28 ૃત્ ુને યોગ્ય શક્ષા કરાય એ ું કઈ કારણ તેઓને મ ું ન હ, તેમ
છતાં પણ તેઓએ પલાતને એવી વનંતી કર કે તેમને માર નંખાવો.
29 તેમને વષે જે લ ું હ ું તે સઘ ું તેઓએ ૂણર્ ક ુ ત્યારે વધસ્તંભ
પરથી તેમને ઉતાર ને તેઓએ તેમને કબરમાં ૂ ા.
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30 પણ ઈ રે તેમને ૃત્ ુમાંથી સજીવન કયાર્. 31અને તેમની સાથે
ગાલીલથી યરુશાલેમમાં આવેલા માણસોને ઘણાં દવસ ુધી તે દશર્ન
આપતા ર ા,અને તેઓ હમણાં લોકોની આગળ તેમના સાક્ષી છે.

32અને જે આશાવચનો આપણા ૂવર્જોને આપવામાં આ ા હતા
તેનો ુભસંદેશ અમે તમાર પાસે લા ા છ એ કે, 33 ઈ ુને ૃત્ ુમાંથી
સજીવન કર ને ઈ રેઆપણાં છોકરાં પ્રત્યે તે વચન ૂણર્ ક ુ છે,અને તે
પ્રમાણે બીજા ગીતમાં પણ લખે ું છે કે, ું મારો દ કરો છે,આજમેં તને
જન્મ આપ્યો છે. 34 તેમણે તેમને મરણમાંથી ઉઠાડ્યાં,અને તેમનો દેહ
સડો પામશે ન હ, તે વષે તેમણે એમ ક ું છે કે, દાઉદ પરના પ વત્ર તથા
ન તઆશીવાર્દો હુ તમનેઆપીશ. 35એમાટે તેઓબીજા વચનોમાં
પણ કહે છે કે, તમે પોતાના પ વત્રના દેહને સડવા દેશો નહ . 36 કેમ કે
દાઉદ તો પોતાના જમાનામાં ઈ રની ઇચ્છા પ્રમાણે સેવા કર ને ઊંઘી
ગયો, અને તેને પોતાના ૂવર્જોની બાજુમાં દફનાવવામાં આ ો, અને
તેનો દેહ સડો પામ્યો. 37 પણ જમેને ઈ રે ૃત્ ુમાંથી સજીવન કયાર્,
તેમના દેહને સડો લાગ્યો ન હ.

38 એ માટે, ભાઈઓ, તમને મા ૂમ થાય કે, એમના દ્વારા પાપોની
માફ છે; તે તમને પ્રગટ કરવામાં આવે છે. 39 અને જે બાબતો વષે
ૂસાના નયમશા થી તમે ન્યાય કર શ ા ન હ, તે સવર્ વષે દરેક
વ ાસ કરનાર તેમના દ્વારા ન્યાયી ઠરે છે.
40 માટે સાવધાન રહો, રખેને પ્રબોધકોના લેખમાં ું આ વચન તમારા

ઉપર આવી પડે કે, 41 ‘ઓ તરસ્કાર કરનારાઓ, તમે જુઓ, અને
આ યર્ અ ુભવો અને નાશ પામો; કેમ કે તમારા દવસોમાં હુ એ ું
કાયર્ કરવાનો છુ કે, તે વષે કોઈ તમને કહે, તો તમે તે માનશો જ ન હ.’

42અને તેઓ ભ ક્ત ાનમાંથી બહાર આવતા હતા ત્યારે લોકોએ
વનંતી કર કે, ‘આવતા વશ્રામવારે એ વચનો ફર થી અમને કહ
સંભળાવજો’. 43 સભા ું વસજન થયા પછ યહૂદ ઓ તથા નવા
યહૂદ થયેલા ભ ક્તમય માણસોમાંના ઘણાં પાઉલ તથા બાનાર્બાસની
પાછળ ગયા; તેઓએ તેઓની સાથે વાત કર ,અને તેમને સમજા ું કે
ઈ રની કૃપામાં ટક રહે ું.
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44બીજે વશ્રામવારે લગભગઆ ું શહેર ઈ ર ું વચન સાંભળવા
ભે ું થ ુ.ં 45 પણ લોકોની ભીડ જોઈને યહૂદ ઓને અદેખાઈ આવી.
તેઓએ પાઉલની કહેલી વાતોની વરુદ્ધ બોલીને તે ું અપમાન ક .ુ

46 ત્યારે પાઉલે તથા બાનાર્બાસે હમતથી ક ું કે, ‘ઈ ર ું વચન
પ્રથમ તમને કહેવાની જરૂર હતી. પણ તમે તેનો નકાર કરો છો અને
અનંતજીવન પામવાને પોતાને અયોગ્ય ઠરાવો છો, માટે, જુઓ, અમે
બનયહૂદ ઓ તરફ ફર એ છ એ. 47 કેમ કે અમને પ્ર ુએ એવો હુકમ
આપ્યો છે કે, “મેં તમને બનયહૂદ ઓને સારુ અજવાળા તર કે ઠરા ાં
છે કે તમે ૃથ્વીના અંતભાગ ુધી ઉદ્ધાર સદ્ધ કરનારા થાઓ.”

48 એ સાંભળ ને બનયહૂદ ઓએ ુશ થઈને ઈ ર ું વચન
મ હમાવાન માન્ ુ;ં અને અનંતજીવનને સારુ જટેલાં નમાર્ણ કરાયેલા
હતા તેટલાંએ વ ાસ કય . 49 તે આખા પ્રદેશમાં પ્ર ુની વાત ફેલાઈ
ગઈ.

50 પણ યહૂદ ઓએ ધા મક તથા કુલીન મ હલાઓન,ે તથા શહેરના
અ ધકાર ઓને ઉશ્કેર ને પાઉલ તથા બાનાર્બાસને કાઢ ૂ ા. 51 પણ
પોતાના પગની ૂળ તેઓની વરુદ્ધ ખંખેર ને તેઓ ઈકો નયા ગયા.
52 શષ્યો આનંદથી તથા પ વત્રઆત્માથી ભર ૂર હતા.

14
ઈકો નયામાં

1 ઈકો નયામાં તેઓ બંને યહૂદ ઓના સભા ાનમાં ગયા, અને
એવી ર તે બોલ્યા કે ઘણાં યહૂદ ઓએ તથા ગ્રીક લોકોએ વ ાસ
કય . 2પણઅ વ ાસી યહૂદ ઓએ બનયહૂદ ઓને ઉશ્કેર ને તેઓનાં
મનમાં ભાઈઓની સામે ઉશ્કેરાટ ઊભો કય .

3 તેથી તેઓ લાંબા સમય ુધી ત્યાં રહ ને પ્ર ુની સહાયથી
હમતથી બોલતા ર ાઅને પ્ર ુએ તેઓની મધ્યે ચમત્કા રક ચ ો તથા
આ યર્કમ થવા દઈને પોતાની કૃપાના વચનના સમથર્નમાં સાક્ષીઆપી.
4પણશહેરના લોકોમાં ભાગલા પડ્યા, કેટલાક યહૂદ ઓના પક્ષમાં ર ા
અને કેટલાક પ્રે રતોના પક્ષમાં ર ા.
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5 તેઓ ું અપમાન કરવા તથા તેઓને પથ્થરે મારવા સારુ જયારે
બનયહૂદ ઓએ તથા યહૂદ ઓએ પોતાના અ ધકાર ઓ સ હત
યોજના કર . 6 ત્યારે તેઓ તે જાણીને ુકા નયાનાં શહેરો ુ ા તથા
દેબમાં તથાઆસપાસના પ્રાંતોમાં વખેરાઈ ગયા; 7 ત્યાં તેઓએ ુવાતાર્
પ્રગટ કર .

ુ ા અને દેબમાં
8 ુ ામાં એક અપંગ માણસ બેઠેલો હતો, તે જન્મથી જ અપંગ

હતોઅને કદ ચાલ્યો ન હતો. 9તેણે પાઉલને બોલતાં સાંભ ો. પાઉલે
તેની તરફ એક નજરે જોઈ રહ ને તથા તેને સાજો થવાનો વ ાસ છે,
10એજાણીને મોટે સ્વરે ક ું કે, ‘ ું પોતાને પગે સીધો ઊભો રહે.’ ત્યારે
તે કૂદ ને ઊભો થયો અને ચાલવા લાગ્યો.

11 પાઉલે જે ચમત્કાર કય હતો તે જોઈને લોકોએ ુકા નયાની
ભાષામાં મોટે સ્વરે ક ું કે, માણસો ું રૂપ ધારણ કર ને દેવો આપણી
પાસે ઊતર આ ા છે. 12 તેઓએ બાનાર્બાસને ઝૂસ માન્યો, અને
પાઉલને હેમસ માન્યો, કેમ કે પાઉલ ુ બોલનાર હતો. 13 ઝૂસ ું
મં દર એ શહેરની બહાર હ ું તેનો ૂજાર બળદો તથા લના હાર
શહેરના દરવાજાએ લાવીને લોકો સાથે બ લદાન ચઢાવવા ઇચ્છતો
હતો.

14પણબાનાર્બાસ તથા પાઉલ તથા પ્રે રતોએ તે વષે સાંભ ું ત્યારે
તેઓએ પોતાનાં વ ો ફાડ્યાં, અને લોકોમાં દોડ ને મોટે સ્વરે ક ું કે,
15 ‘સદ્દ ૃહ ો તમે એ કામ કેમ કરો છો? અમે પણ તમારા જવેા
માણસ છ એ, આ થર્ વાતો ૂક ને આકાશ, ૃથ્વી તથા સ ુદ્ર અને
તેઓમાંનાં સવર્ને ઉત્પ કરનાર તમે છો, કે જે જીવતા ઈ ર છે તેમની
તરફ તમે ફરો, માટે અમે તમને ુવાતાર્ પ્રગટ કર એ છ એ. 16 તેમણે
તો ૂતકાળમાં સવર્ લોકોને પોતપોતાને માગ ચાલવા દ ધા.ં

17 તોપણ ભ ું કર ને આકાશમાંથી વરસાદ તથા ફળવંત ઋ ુઓ
તમને આપીને,અને અ થી તથાઆનંદથી તમારાં મન ૃપ્ત કર ને તેઓ
ઈ ર પોતાના વષે સાક્ષી આપ્યા વગર ર ા નથી. 18 પાઉલે અને
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બાનાર્બાસે લોકોને એ વાતો કહ ને પોતાને બ લદાન આપતાં તેઓને
ુશ્કેલીથી અટકા ા.
19 પણ અંત્યોખ તથા ઈકો નયાથી કેટલાક યહૂદ ઓ ત્યાં આ ા,

અને તેઓએલોકોને સમજાવીને પાઉલને પથ્થરે માય અને તે મર ગયો
છે એ ું માનીને તેને ઘસડ ને શહેર બહાર લઈ ગયા. 20 પણ તેની
આસપાસ શષ્યો ઊભા હતા એવામાં તે ઊઠ ને શહેરમાં આ ો;અને
બીજે દવસે બાનાર્બાસ સાથે દેબ ગયો.

સ રયાનાં અંત્યોખમાં બંને પાછા આ ા
21 તે શહેરમાં ુવાતાર્ પ્રગટ કયાર્ પછ , ઘણાં શષ્યો બના ા પછ

તેઓ ુ ા, ઈકો નયા થઈને અંત્યોખમાં પાછા આ ા, 22 શષ્યોનાં
મન ર કરતાં પાઉલ તથા બાનાર્બાસે વ ાસીઓને વ ાસમાં ટક
રહેવાને વચનમાંથી શીખ ું,અને ક ું કે,આપણને ઘણાં સંકટમાં થઈને
ઈ રના રા માં જ ું પડે છે.’

23 તેઓએ દરેક વ ાસી સ ુદાયમાં તેઓને સારુ વડ લોની
નમ ૂક કર અને ઉપવાસ સ હત પ્રાથર્ના કર ને તેઓને જે પ્ર ુ પર
તેઓએ વ ાસ કય હતો તેમને સોંપ્યા.ં 24 પછ તેઓ પીસી દયા
થઈને પામ્ લયા આ ા. 25 અને પેગાર્માં ઉપદેશ કયાર્ પછ તેઓ
અ ા લયા આ ા. 26 પછ ત્યાંથી તેઓ વહાણમાં બેસીને અંત્યોખ
ગયા, કે ાં તેઓ જે કામ ૂણર્ કર આ ા તેને સારુ તેઓ ઈ રની
કૃપાને સમ પત થયા હતા.

27 તેઓએ ત્યાં આવીને વ ાસી સ ુદાયને એકત્ર કર ને જે કામ
ઈ રે તેઓની હસ્તક કરા ાં હતાં ત,ેઅને શી ર તે તેમણે વદેશીઓને
સારુ વ ાસ ું દ્વાર ખોલ્ ું છે તે વશે તેઓને કહ સંભળા ું.
28 શષ્યોની સાથે તેઓ ત્યાં ઘણાં દવસ ર ા.

15
યરુશાલેમમાં મંડળ ની પ્રથમ સભા

1 કેટલાકે યહૂ દયાથી આવીને ભાઈઓને એ ું શીખ ું કે, જો
ૂસાની ર ત પ્રમાણે તમાર ુ ત ન કરાય તો તમે ઉદ્ધાર પામી શકતા

નથી. 2 અને પાઉલ તથા બાનાર્બાસને તેઓની સાથે બહુ તકરાર ને
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વાદ વવાદ થયા પછ ભાઈઓએ ઠરા ું કે પાઉલ તથા બાનાર્બાસ
અને તેમના બીજા કેટલાકઆ વવાદ સંબંધી સલાહ માટે યરુશાલેમના
પ્રે રતો તથા વડ લો પાસે જાય.

3એમાટે વ ાસી સ ુદાયે તેઓને વળા ા પછ તેઓએ ફની કયા
તથા સમરુનમાં થઈને જતા વદેશીઓના પ્ર ુ તરફ ફયાર્ના સમાચાર
પ્રગટ કયાર્, અને સઘળાં ભાઈઓને ઘણો આનંદ થયો. 4 તેઓ
યરુશાલેમ પહોંચ્યા ત્યારે વ ાસી સ ુદાય,ે પ્રે રતોએ તથા વડ લોએ
તેઓનો આવકાર કય , ઈ રે જે અદ ુત કયાર્ તેઓની મારફતે કરા ું
હ ું તે સવર્ તેઓએ તેઓને કહ સંભળા ું.

5 પણ ફરોશીપંથના કેટલાક વ ાસીઓએઊઠ ને ક ું કે, ‘તેઓની
ુ ત કરાવવી, તથા ૂસા ું નયમશા પાળવા ું તેઓને ફરમાવ ું

જોઈએ.’ 6 ત્યારે પ્રે રતો તથા વડ લો એ વાત વષે વચાર કરવાને
એકઠા થયા.

7અને ઘણો વાદ વવાદ થયા પછ પતરે ઊભા થઈને તેઓને ક ું
કે.
ભાઈઓ તમે જાણો છો કે શરૂઆતથી જ ઈ રે તમારામાંથી મને

પસંદ કર ને ઠરા ું કે, મારા ુખથી બનયહૂદ ઓ ુવાતાર્ સાંભળે
અને વ ાસ કરે. 8અંતઃકરણના જાણનાર ઈ રે જમે આપણને તેમ
તેઓને પણ પ વત્ર આત્મા આપ્યાથી તેઓના વષે સાક્ષી ૂર , 9અને
વ ાસથી તેઓનાં હૃદય પ વત્ર કર નેઆપણામાં તથા તેઓમાં કઈભેદ
રા ો ન હ.

10 તો હવે જે ઝંૂસર આપણા ૂવર્જો તેમ જ આપણે પણ સહ
શ ા ન હ તે શષ્યોની ગરદન પર ૂક ને ઈ ર ું પર ક્ષણ કેમ કરો
છો? 11 પણ જમે તેઓ પ્ર ુ ઈ ુની કૃપાથી ઉદ્ધાર પામશે, તેમઆપણે
પણ પામી ુ,ંએવો વ ાસઆપણે કર એ છ એ.

12 ત્યારે સઘળાં લોકો ૂપ ર ા; અને બાનાર્બાસ તથા પાઉલની
મારફતે ઈ રે જે ચમત્કા રક ચ ો તથા આ યર્કમ બનયહૂદ ઓમાં
કરા ાં હતાં તેઓની હક કત તેઓએ તેમના ુખથી સાંભળ .

13 તેઓ બોલી ર ા પછ યાકૂબે ઉ ર આપતા ક ું કે.
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ભાઈઓ, મારુ સાંભળો; 14 પહેલાં ઈ રે બનયહૂદ ઓમાંથી
પોતાના નામને સારુ એક પ્રજાને પસંદ કર લેવાને કઈ ર તે તેઓની
ુલાકાત લીધી,એ તો સમોને કહ બતા ું છે.
15 પ્રબોધકોની વાતો એની સાથે મળતી આવે છે, જમે લખે ું છે

કે, 16 “એ પછ હુ પાછો આવીશ, અને દાઉદનો પડલેો મંડપ હુ પાછો
બાંધીશ; તેનાં ખં ડયેર હુ સમાર શ,અને તેને પાછો ઊભો કર શ; 17એ
માટે કે બાક રહેલા લોક તથા સઘળાં બનયહૂદ ઓજઓેમારા નામથી
ઓળખાય છે તેઓ પ્ર ુને શોધે; 18 પ્ર ુ જે દુ નયાના આરભથી એ
વાતો પ્રગટ કરે છે તે એમ કહે છે.”

19 માટે મારો અ ભપ્રાય એવો છે કે બનયહૂદ ઓમાંથી ઈ ર તરફ
જે ફરે છે તેઓને આપણે હેરાન ન કર એ; 20 પણ તેઓને લખી
મોકલીએ કે તમારે ૂ તઓની ભ્ર તાથી, ભચારથી, ૂંગળાવીને
મારેલાથી, તથા લોહ થી દૂર રહે ું. 21 કેમ કે ૂસાના નયમશા ની વાત
પ્રગટ કરવામાં આવે છે અને તેના વચનો દર વશ્રામવારે સભા ાનોમાં
વાંચવામાં આવે છે. તેને પ્રગટ કરનારા પ્રાચીનકાળથી દરેક શહેરમાં છે.

વદેશી વ ાસીઓને પત્ર
22 ત્યારે વ ાસી સ ુદાય સ હત પ્રે રતોને તથા વડ લોને એ સારુ

લાગ્ ું કે પોતાનામાંથી પસંદ કરેલા માણસોન,ેએટલે યહૂદા જે બસર્બા
કહેવાય છે ત,ે તથા સલાસ,જઓેભાઈઓમાં આગેવાન હતા, તેઓને
પાઉલની તથા બાનાર્બાસની સાથે અંત્યોખ મોકલવા. 23 તેઓની
મારફતે તેઓને લખી મોકલ્ ું કે, અંત્યોખમા,ં સ રયામા,ં કલી કયામાં
તથા વદેશીઓમાંના જે ભાઈઓ છે, તેઓને પ્રે રતો, વડ લો તથા
ભાઈઓની કુશળતા.

24અમે એ ું સાંભ ું છે કે અમારામાંથી કેટલાક જઓેને અમે કઈ
આજ્ઞા આપી ન હતી તેઓએ તમાર પાસે આવીને પોતાની વાતોથી
તમારા મન ભમાવીને તમને ૂંચવણમાં ૂ ા છે. 25 માટે અમોએ
સવાર્ ુમતે ઠરાવ કય કે, માણસોને પસંદ કર ને તેઓનેઆપણા વહાલા
બાનાર્બાસ તથા પાઉલ. 26 કે જઓેએ આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં
નામને સારુ પોતાના જીવ જોખમમાં ના ા છે, તેઓની સાથે તમાર
પાસે મોકલવા.
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27 માટે અમે યહૂદાને તથા સલાસને મોકલ્યા છે, ને તેઓ પોતે પણ
તમને રૂબરૂ એ જ વાતો કહેશે. 28 કેમ કે પ વત્ર આત્માને તથા અમને
એ સારુ લાગ્ ું કે આ અગત્યની વાતો કરતાં ભારે બોજો તમારા પર
ૂકવો ન હ. 29એટલે કે, ૂ તઓને અપર્ણ કરેલી વસ્ ુઓથી, લોહ થી,
ૂંગળાવીને મારેલાંથી, તથા ભચારથી તમારે દૂર રહે ું; જો તમે એ

વાતોથી દૂર રહેશો, તો તમારુ ભ ું થશે; તમે કુશળ રહો.
30 પછ તેઓ વદાયગીર પામીને અંત્યોખમાં આ ા; લોકોને

એકઠા કર ને તેઓએપત્રઆપ્યો. 31તેઓ તે વાંચીને તેમના દલાસાથી
આનંદ પામ્યા. 32યહૂદા તથા સલાસ કે જઓે પોતે પણ પ્રબોધક હતા,
તેઓએઈ રના વચનોથી ભાઈઓને શક્ષણઆપ્ ુ,ંઅને તેઓનાં મન

ર કયા.
33તેઓ કેટલાક દવસો ુધી ત્યાં ર ાં પછ ,જઓેએતેમને મોકલ્યા

હતા તેઓની પાસે પાછા જવા સારુ ભાઈઓ પાસેથી તેઓ શાં તથી
વદાય થયા. 34 પણ સલાસને તો ત્યાં જ રહે ું સારુ લાગ્ ું 35 પણ
પાઉલ તથા બાનાર્બાસ અંત્યોખમાં ર ા,અને બીજા ઘણાંઓની સાથે
પ્ર ુના વચનો ું શક્ષણ તથા ઉપદેશઆપતા ર ા.

બાનાર્બાસ અને પાઉલ અલગ થયા
36 કેટલાક દવસ પછ પાઉલે બાનાર્બાસને ક ું કે, ‘ચાલો, હવે

આપણે પાછા વળ એ, અને જે જે શહેરમાં આપણે પ્ર ુ ું વચન
પ્રગટ ક ુ હ ુ,ં ત્યાંના આપણા ભાઈઓની ુલાકાત લઈને જોઈએ કે
તેઓ કેમ છે.’ 37 યોહાન જે માક કહેવાય છે, તેને પણ સાથે લેવા ું
બાનાર્બાસ ું મન હ ુ.ં 38 પણ પાઉલે એ ું વચા ુ કે જે આપણને
પામ્ લયામાં ૂક ને જતો ર ો,આપણી સાથે કામ કરવાઆ ો ન હ,
તેને સાથે લઈ જવો તે યોગ્ય નથી.

39 ત્યારે એવો વાદ વવાદ થયો કે તેઓ એકબીજાથી અલગ થયા,
બાનાર્બાસ માકને સાથે લઈને વહાણમાં બેસીને સાયપ્રસ ગયો. 40 પણ
પાઉલે સલાસને પસંદ કય , અને ભાઈઓએ તેને ઈ રની કૃપાને
સોંપ્યો. પછ તેઓ ચાલી નીક ા. 41 સ રયામાં તથા કલી કયામાં
ફર ને તેઓએ વ ાસી સ ુદાયને દૃઢ કય .
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16
પાઉલ અને સલાસની સાથે તમોથી

1 પછ પાઉલ દેબ તથા ુ ામાં આ ો, તમોથી નામે એક શષ્ય
હતો; તે એક વ ાસી યહૂદ ીનો દ કરો હતો, પણ તેનો પતા ગ્રીક
હતો. 2 ુ ા તથા ઈકો નયામાંના ભાઈઓમાં તમોથીની સાક્ષી સાર
હતી. 3 તેને પાઉલ પોતાની સાથે લઈ જવાની ઇચ્છા રાખતો હતો, તેને
લઈને તે પ્રાંતોમાંના યહૂદ ઓને લીધે તેણે તેની ુ ત કરાવી; કેમ કે સવર્
જાણતા હતા કે તેનો પતા ગ્રીક હતો.

4 જે જે શહેરમાં થઈને પાઉલ અને તમોથી ગયા ત્યાંના લોકોને
તેઓએ યરુશાલેમમાંના પ્રે રતોએ તથા વડ લોએ કરેલા ઠરાવો પાળવા
સારુ સોંપ્યા.ં 5એ ર તે વ ાસી સ ુદાય વ ાસમાં બળવાન બનતો
ગયો,અને રોજરેોજ તેઓની સં ા વધતી ગઈ.

ત્રોઆસમાં પાઉલને સંદશર્ન
6 તેઓને આ સયામાં ુવાતાર્ પ્રગટ કરવાની પ વત્ર આત્માએ મના

કર તેથી તેઓ ગયા તથા ગલા તયાના પ્રદેશમાં ફયાર્. 7 ુ સયાની
સરહદ ુધી આવીને તેઓએ બ ુ નયામાં જવાનો પ્રયત્ન કય ; પણ
ઈ ુના આત્માએ તેઓને જવા દ ધાં ન હ; 8 માટે તેઓ ુ સયાને
બાજુએ ૂક ને ત્રોઆસઆ ા.

9 રાત્રે પાઉલને એ ું દશર્ન થ ું કે મકદો નયાના એક માણસે ઊભા
રહ ને તેને વનંતી કર ને ક ું કે મકદો નયામાં આવીને અમને સહાય
કર. 10 પાઉલને દશર્ન થયા પછ તેઓને ુવાતાર્ પ્રગટ કરવા સારુ
ઈ રેઅમને બોલા ા છે,એ ું અ ુમાન કર ને અમે તરત મકદો નયામાં
જવાની તૈયાર કર .

ફ લ પીમાં ુ દયા ું બદલાણ
11 એ માટે અમે વહાણમાં બેસીને ત્રોઆસથી સીધા સામોથ્રાક

આ ા, બીજે દવસે નઆપોલીસ પહોંચ્યા; 12 ત્યાંથી ફ લ પી ગયા,
જે મકદો નયા પ્રાંતમાં ું ુ શહેર છે, અને તે રોમનોએ વસાવે ું છે;
તે શહેરમાં અમે કેટલાક દવસ ર ા. 13 શહેરની બહાર નદ ના કનારે
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પ્રાથર્ના ાન હો ું જોઈએએ ું ધાર ને વશ્રામવારે અમે ત્યાં ગયા; ત્યાં
જે ીઓ એકઠ થઈ હતી તેઓને અમે બેસીને બોધ કય .

14અને ૂઆતૈરા શહેરની,જાં ુ ડયાં વ વેચનાર ુ દયા નામની
એક ી હતી જે ઈ રને ભજનાર હતી, તેણે અમારુ સાંભ ું, તે ું
અંતઃકરણ પ્ર ુએ એ ું ઉઘા ું કે, તેણે પાઉલના કહેલા વચનો મનમાં
રા ા. 15 તે ું તથા તેના ઘરના ું બા પ્તસ્મા થયા પછ તેણે વનંતી
કર ને ક ું કે,જો તમે મને પ્ર ુ પ્રત્યે વ ા ુ ગણતા હો, તો મારા ઘરમાં
આવીને રહો; તેણે અમને ઘણો આગ્રહ કય .

ફ લ પીમાં બંદ ખાનામાં
16અમે પ્રાથર્ના ાને જતા હતા ત્યારે એમ થ ું કે,એક જુવાન દાસી

અમને મળ , કે જનેે અગમ ૂચક દુ ાત્મા વળગ્યો હતો, તે ભ વષ્યકથન
કર ને પોતાના મા લકોને ૂબ કમાણી કર આપતી હતી. 17 તેણે
પાઉલની તથા અમાર પાછળઆવીને ૂમ પાડ ને ક ું કે,આમાણસો
પરાત્પર ઈ રના સેવકો છે, જઓે તમને ઉદ્ધારનો માગર્ પ્રગટ કરે છે.
18 તેણે ઘણાં દવસો ુધી એમ કયાર્ ક ,ુ ત્યારે પાઉલે બહુ નારાજ
થઈને પાછા ફર ને તે દુ ાત્માને ક ું કે, ઈ ુ ખ્રસ્તને નામે હુ તને આજ્ઞા
કરુ છુ કે એનામાંથી નીકળ; અને તે જ ઘડ એ તે તેનામાંથી નીકળ
ગયો.

19 પણ તેના મા લકોએ પોતાના લાભની આશા ન થઈ છે,
એ જોઈને પાઉલ તથા સલાસને પકડ્યા, અને તેઓને ચૌટાનાં
અ ધકાર ઓની પાસે ઘસડ લા ા. 20 તેઓને અ ધકાર ઓની
આગળ લાવીને ક ું કે,આમાણસો યહૂદ છતાં આપણા શહેરમાં બહુ
ધમાલ મચાવે છે. 21 અને આપણ રોમનોને જે ર ત રવાજો માનવા
અથવા પાળવા ઉ ચત નથી, તે તેઓ શીખવે છે.

22 ત્યારે સવર્ લોકો તેમની સામે ઊઠ્યા,ં અને અ ધકાર ઓએ
તેઓનાં વ ો ફાડ નાખીને તેઓને ફટકા મારવાની આજ્ઞા આપી.
23 અને અ ધકાર ઓએ ઘણાં ફટકા માર ને તેઓને પાઉલ અને
સલાસને જલેમાં ૂયાર્ તથા જલેરને તેઓની ચોકસાઈ રાખવાનીઆજ્ઞા
આપી. 24 અને અમલદારને એવી આજ્ઞા મળવાથી તેઓને અંદરનાં
જલેખાનામાં ૂરવામાં આ ા,અને તેઓના પગ હેડમાં બાંધી દ ધા.ં
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25 ત્યાં મધરાતને ુમારે પાઉલ તથા સલાસ પ્રાથર્ના કરતા તથા
ઈ રનાં ોત્ર ગાતા હતા, બીજા કેદ ઓ તે સાંભળતાં હતા; 26 ત્યારે
એકાએક એવો મોટો ધરતીકપ થયો કે,જલેના પાયા હાલ્યા;અને બધા
દરવાજા તરત ઊઘડ ગયા;અને સવર્ના બંધનો છૂટ ગયા.

27 જલેર ઊંઘમાંથી જાગી ઊઠ્યો, અને જલેના દરવાજા ુલ્લાં
જોઈને કેદ ઓ નાસી ગયા હશ,ે એમ વચાર ને તે તરવાર ઉગામીને
આત્મહત્યા કરવા જતો હતો. 28 પણ પાઉલે મોટેથી ૂમ પાડ ને ક ું
કે,અમે સહુ અહ છ એ, માટે ું પોતાને કઈ પણ ઈજા કર શ ન હ.

29 ત્યારે તે દ વો મંગાવીને અંદર કૂદ આ ો, અને ૂજતો ૂજતો
પાઉલ તથા સલાસને પગે પડ્યો. 30 તેઓને બહાર લાવીને તેણે ક ું
કે, હે સાહેબો, ઉદ્ધાર પામવા સારુ મારે ું કર ું જોઈએ? 31 ત્યારે
તેઓએ ક ું કે, પ્ર ુ ઈ ુ પર વ ાસ કર, એટલે ું તથા તારા ઘરના
સવર્ ઉદ્ધાર પામશો.

32 ત્યારે તેઓએ જલેરને તથા જે તેનાં ઘરમાં હતાં તે સવર્ને પ્ર ુનાં
વચનો કહ સંભળા ાં. 33 પછ રાતના તે જ સમયે તે જલેરે તેઓના
સોળ ધોયા અને તરત તે તથા તેનાં ઘરનાં બધા માણસો બા પ્તસ્મા
પામ્યા. 34જલેરે તેઓને પોતાને ઘરે લાવીને તેઓની આગળ ભોજન
પીરસ્ ુ,ંઅને તેના ઘરનાં સવર્એ ઈ ર પર વ ાસ કર ને ઘણો આનંદ
કય .

35 દવસ ઊગતાં અ ધકાર ઓએ ુરક્ષા કમર્ચાર ઓને મોકલીને
કહેવડા ું કે, તે માણસોને છોડ દો. 36પછ જલેરે પાઉલને એ વાતની
ખબરઆપી કે,અ ધકાર ઓએ તમને છોડ દેવા ું કહેવડા ું છે, માટે
હવે તમે નીકળ ને શાં તએ ચાલ્યા જાઓ.

37 પણ પાઉલે તેઓને ક ું કે,અમને ુનેગાર ઠરા ાં વગર તેઓએ
અમો રોમનોને જાહેર ર તે માર માર ને જલેમાં ના ા છે, અને હવે ું
તેઓ અમને છાની ર તે બહાર કાઢ ૂકે છે? ના, એમ તો ન હ, પણ
તેઓ પોતે આવીને અમને બહાર કાઢે. 38 ત્યારે ુરક્ષા કમર્ચાર ઓએ
અ ધકાર ઓને એ વાતની ખબર આપી. ત્યારે તેઓ રોમન છે, એ
સાંભળ ને તેઓ ગભરાઈ ગયા. 39 પછ અ ધકાર ઓએ આવીને
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તેઓને કાલાવાલા કયાર્,અને તેઓને બહાર લાવીને શહેરમાંથી નીકળ
જવાને વનંતી કર .

40 પછ તેઓ જલેમાંથી નીકળ ને ુ દયાને ત્યાં આ ા; અને
ભાઈઓને મળ ને તેઓને દલાસો આપ્યો, પછ ત્યાંથી વદાય થયા.

17
થેસ્સાલો નકામાં

1 તેઓ આમ્ફ પોલીસ તથા આપલો નયા થઈને થેસ્સાલો નકામાં
આ ા; ત્યાં યહૂદ ઓ ું ભ ક્ત ાન હ ુ;ં 2પાઉલ પોતાની ર ત પ્રમાણે
તેઓની (સભામાં) ગયો, ત્રણ વશ્રામવારે તેણે ધમર્શા ને આધારે
તેઓની સાથે વાદ વવાદ કય , 3 પાઉલે તેઓને ુલાસો આપીને સદ્ધ
ક ુ કે ખ્રસ્તે સહે ું, મરણ પામેલાઓમાંથી પાછા ઊઠ ું એ જરૂર ું
હ ુ,ં (અને એ ું પણ ક ું કે) જે ઈ ુને હુ તમાર આગળ પ્રગટ કરુ
છુ તે જ ખ્રસ્ત છે. 4 ત્યારે તેઓમાંના કેટલાક તથા ધા મક ગ્રીકોમાંના
ઘણા લોકો, તથા ઘણી પ્ર ત ત ીઓએ વાત સ્વીકાર પાઉલ તથા
સલાસની સંગતમાં જોડાયા.ં 5 પણ યહૂદ ઓએ અદેખાઈ રાખીને
ચોકમાંના કેટલાક દષુ્કમ ઓને સાથે લીધા, ભીડ જમાવીને આખા
શહેરને ખળભળાવી ૂ ું, યાસોનના ઘર પર હુમલો કર ને તેઓને
લોકો આગળ બહાર કાઢ લાવવાનો પ્રયત્ન કય . 6 પણ (પાઉલ અને
સલાસ) તેઓને મ ા ન હ ત્યારે યાસોનને તથા કેટલાક ભાઈઓને
શહેરના અ ધકાર ઓપાસે ખેંચી જઈને તેઓએ ૂમ પાડ કે, ‘આલોક
કે જઓેએ જગતને ઉથલપાથલ ક ુ છે તેઓ અહ પણ આ ા છે.
7 યાસોને પાઉલ અને સલાસને પોતાના ઘરમાં રા ા છે; અને તેઓ
સવર્ કાઈસારની આજ્ઞાની વરુદ્ધ થઈને કહે છે કે, ઈ ુ (નામ)ે બીજો
એક રાજા છે.’ ” 8 તેઓની એ વાતો સાંભળ ને લોકો તથા શહેરના
અ ધકાર ઓ ગભરાયા. 9 ત્યારે તેઓએ યાસોનને તથા બીજાઓને
જામીન પર છોડ દ ધા.

બે રયામાં
10 પછ ભાઈઓએ રાત્રે પાઉલ તથા સલાસને તરત બૈ રયામાં

મોકલી દ ધા; અને તેઓ ત્યાં પહોંચીને યહૂદ ઓના ભ ક્ત ાનમાં
ગયા. 11 થેસ્સાલો નકાના લોક કરતા તેઓ અ ધક ુણવાન હતા,
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કેમ કે તેઓ મનની ૂર આ ુરતાથી વચનોનો અંગીકાર કર ન,ે એ
વચનો એમ જ છે કે ન હ, એ વષે નત્ય ધમર્શા તપાસતા હતા.
12 તેઓમાંના ઘણાંઓએ વ ાસ કય , આબરૂદાર ગ્રીક ીઓ
તથા ુરુષોમાંના પણ ઘણાએ ( વ ાસ કય ). 13 પણ જયારે
થેસ્સાલો નકાના યહૂદ ઓએજાણ્ ું કે પાઉલ ઈ રની વાત બૈ રયામાં
પણ જાહેર કરે છે ત્યારે ત્યાં પણ આવીને તેઓએ લોકોને ઉશ્કેર
ૂ ા. 14 ત્યારે ભાઈઓએ તરત પાઉલને સ ુદ્ર ુધી મોકલી દ ધો,

પણ સલાસ તથા તમોથી ત્યાં જ ર ા. 15 પણ પાઉલને ૂકવા
જનારાંઓએ તેને આથેન્સ ુધી પહોંચાડ્યો. પછ સલાસ તથા
તમોથી તેની પાસે વહેલી તકે આવે, એવી આજ્ઞા એમને સારુ લઈને
તેઓ વદાય થયા. 16અને પાઉલઆથેન્સમાં તેઓની રાહ જોતો હતો
એટલામાં તે શહેરમાં ઠેરઠેર ૂ તઓને જોઈને તેનો અંતરાત્મા ઊકળ
ઊઠ્યો. 17 તે માટે તે ભ ક્ત ાનમાં યહૂદ ઓ તથા ધા મક ુરુષો
સાથ,ે ચોકમાં જઓે તેને મળતા તેઓની સાથે નત્ય વાદ વવાદ કરતો
હતો. 18 ત્યારે એપીક ુર તથા ટોઈક (મત માનનારા) પં ડતોમાંના
કેટલાક તેની સામા થયા, તેઓમાંના કેટલાકે ક ું કે,આ ુપ્ત વાત પ્રગટ
કરનાર ું કહેવા માગે છે? બીજા કેટલાકે ક ું કે, પારકા ઈ રને પ્રગટ
કરનારો દેખાય છે; કેમ કે તે ઈ ુ તથા ુનરુત્થાન વષે ( ું વચન) પ્રગટ
કરતો હતો. 19 તેઓ તેને એ રયોપગસમાં લઈ ગયા, અને ક ું કે, જે
નવો ઉપદેશ ું કરે છે તે અમારાથી સમજાય એમ છે? 20 કેમ કે ુ
અમોને કેટલીક નવીન વાતો સંભળાવે છે; માટે તેનો અથર્ અમે જાણવા
ઇચ્છ એ છ એ. 21 (હવે, આથેન્સના સવર્ લોકો તથા ત્યાં રહેનારા
પરદેશીઓ, કઈ નવા વચન કહેવા અથવા સાંભળવા તે સવાય બીજા
કશામાં પોતાનો સમયગાળતા ન હતા.) 22પાઉલેએ રયોપગસની વચ્ચે
ઊભા રહ ને ક ું કે, ‘આથેન્સના સદ્દ ૃહ ો, હુ જોઉં છુ કે તમે બધી
બાબતોમાં અ તશય ધમર્ ુસ્ત છો. 23 કેમ કે જે (દેવ દેવીઓન)ે તમે
ભજો છો તેઓને હુ માગ માં ચાલતા ચાલતા જોતો હતો, ત્યારે મેં એક
વેદ પણજોઈ,જનેા પર એવો લેખ કોતરેલો હતો કે, “અજાણ્યા દેવના
માનમાં;” માટે જનેે તમે જાણ્યા વના ભજો છો તેને હુ તમાર આગળ
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પ્રગટ કરુ છુ. 24 જે ઈ રે જગત તથા તેમાં ું સઘ ું ઉત્પ ક ,ુ તે
આકાશ તથા ૃથ્વીના પ્ર ુ હોવાથી હાથે બાંધેલા મં દરોમાં રહેતાં નથી.
25અને જાણે તેમને કશાની ગરજ હોય એમ માણસોના હાથની સેવા
તેમને જોઈએ છેએ ું ન હ, કેમ કેજીવન, ાસોચ્છવાસ તથા સવર્ વસ્ ુ
તે પોતે સવર્ને આપે છે. 26તેમણે માણસોની સવર્ દેશજા તઓનેઆખી
ૃથ્વીના ૃ પર રહેવા સારુ એકમાંથી ઉત્પ કર , તેણે તેઓને સારુ

નીમેલા સમય તથા તેઓના નવાસની સીમાઓ ઠરાવી આપી. 27એ
માટે કે તેઓ ઈ રને શોધે, કે કદા પ તેઓ તેમને માટે શોધીને તેમને
પામ;ે પર ુ ઈ ર આપણામાંના કોઈથી દરુ નથી. 28 કેમ કે આપણે
તેમનામાં જીવીએ છ એ, હાલીએ છ એ, હોઈએ છ એ, જમે તમારા
પોતાના જ ક વઓમાંના કેટલાકે ક ું છે કે, ‘આપણે પણ તેમના વંશજો
છ એ.’ ” 29 હવે આપણે ઈ રના વંશજો છ એ માટે આપણે એમ ન
ધાર ું જોઈએ કે ઈ ર માણસોની કાર ગર તથા ચ ુરાઈથી કોતરેલા
સોના કે રૂપા કે પથ્થરના જવેા છે. 30એ અજ્ઞાનપણાના સમયો પ્રત્યે
ઈ રે ઉપેક્ષા કર ખર ; પણ હવે સવર્ ળે સઘળાં માણસોને પસ્તાવો
કરવાની તે આજ્ઞા કરે છે. 31 કેમ કે તેણે એક દવસ નયત કય છે કે જે
દવસે તે પોતાના ઠરાવેલા માણસ દ્વારા જગતનો અદલ ન્યાય કરશ;ેજે
વષે તેમણે તેમને મરણ પામેલાઓમાંથી સજીવન કર ને સવર્ને ખાતર
કર આપી છે. 32 હવે તેઓએ મરણ પામેલાઓના ુનરુત્થાન વષે
સાંભ ું, ત્યારે કેટલાકે મશ્કર કર . પણ બીજાઓએ ક ું કે,અમે એ
સંબંધી કોઈબીજીવાર તારુસાંભળ ુ.ં’ ” 33એવી ર તે પાઉલતેઓની
મધ્યેથી ચાલ્યો ગયો. 34 પણ કેટલાક માણસોએ પાઉલની સંગતમાં
રહ ને વ ાસ કય ; તેઓમાં અ રયોપાગસનો સભ્ય દઓ ુસીઅસ,
તથા દામ રસ નામની એક ી, તેઓના ઉપરાંત બીજા પણ હતા.

18
ક રથમાં

1 પછ (પાઉલ)આથેન્સથી નીકળ ને ક રથમાં આ ો. 2 પોન્તસનો
વતની,આકુલા નામે એક યહૂદ ,જે થોડા સમય માટે ઇટાલીથીઆવેલો
હતો, તે તથા તેની પત્ની પ્રસ્ક લા તેને મ ાં, કેમ કે બધા યહૂદ ઓને
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રોમમાંથી નીકળ જવાની ક્લો ડયસે (કાઈસાર) આજ્ઞા આપી હતી;
પાઉલ તેઓને ત્યાં ગયો; 3 પાઉલ તેઓના જવેો જ વસાય કરતો
હતો, માટે તે તેઓને ઘરે ર ો,અને તેઓ સાથે કામ કરતા હતા; કેમ કે
તેઓનો વસાય પણતં ુ બનાવવાનો (તં ુ ના વ ો વણવાનો)હતો.
4 દરેક વશ્રામવારે પાઉલ ભ ક્ત ાનમાં વાતચીત કરતો, યહૂદ ઓને
તથા ગ્રીકોને (વચનમાંથી) સમજાવતો હતો. 5 પણ જયારે સલાસ
તથા તમોથી મકદો નયાથી આ ા, ત્યારે પાઉલે ઉત્સાહથી (ઈ ુની)
વાત પ્રગટ કરતા યહૂદ ઓને સાક્ષી આપી કે, ‘ઈ ુ તે જ ખ્રસ્ત છે.’ ”
6 પણ યહૂદ ઓ તેની વરુદ્ધ થઈને દભુાર્ષણ કરવા લાગ્યા ત્યારે પાઉલે
પોતાના વ ખંખેર ને તેઓને ક ું કે, તમારુ લોહ તમારે માથ;ે હુ
તો નદ ષ છુ, હવેથી હુ બનયહૂદ ઓ પાસે જઈશ. 7 પછ ત્યાંથી
જઈને તે તતસ ુસ્તસ નામે એક ઈ રભક્ત હતો તેને ઘરે ગયો; તે ું
ઘર ભ ક્ત ાનની તદ્દન પાસે હ ુ.ં 8 અને સભા ાનના અ ધકાર
ક્રસ્પસે અને તેના ઘરના માણસોએ પ્ર ુ પર વ ાસ કય ; અને ઘણા
ક રથીઓએપણ વચન સાંભળ ને વ ાસ કય ,અને તેઓબા પ્તસ્મા
પામ્યા. 9 પ્ર ુએ રાત્રે પાઉલને દશર્નમાં ક ું કે, ું બીશ નહ , પણ
બોલજ,ે શાંત ન રહેતો; 10 કેમ કે હુ તાર સાથે છુ, અને તને ઈજા
થાય એવો હુમલો કોઈ તારા પર કરશે ન હ, કારણ કે આ શહેરમાં
મારા ઘણા લોક છે. 11 તે (પાઉલ) તેઓને ઈ રના વચનોનો બોધ
કરતો રહ ને દોઢ વરસ ુધી (ત્યા)ં ર ો. 12 પણ ગા લયો અખાયાનો
અ ધકાર હતો, ત્યારે યહૂદ ઓ (સંપ કર ને) પાઉલની સામે ઊભા
થયા, અને તેઓએ તેને (પાઉલન)ે ન્યાયાસન આગળ લાવીને ક ું કે,
13 આ માણસ ઈ ર ું ભજન નયમશા થી વપર ત ર તે કરવા ું
લોકોને સમજાવે છે. 14પાઉલબોલવાજતો હતો,એટલામાં ગા લયોએ
યહૂદ ઓને ક ું કે, ‘ઓયહૂદ ઓ. જોઅન્યાયની અથવા દરુાચારણની
વાત હોત, તો તમારુ સાંભળ ું વાજબી ગણાત; 15 પણ જો શ ો,
નામો, અથવા તમારા પોતાના નયમશા વષેની એ તકરાર હોય તો,
તમે પોતે તે વષે ન્યાય કરો, કેમ કે એવી વાતોનો ન્યાય ૂકવવા હુ
ઇચ્છતો નથી.’ ” 16એમ કહ ને તેણે તેઓને ન્યાયાસનઆગળથી કાઢ
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ૂ ા. 17 ત્યારે તેઓ સવર્એ સભા ાનના અ ધકાર સો ેનેસને
પકડ ને ન્યાયાસન આગળ માર માય , પણ ગા લયોએ તે વાત વષે
કઈ પરવા કર ન હ.

અંત્યોખમાં પાછા ફર ું
18 ત્યાર પછ ઘણા દવસ ત્યાં ર ા બાદ પાઉલે ભાઈઓથી વદાય

લીધી, અને પ્રસ્ક લા તથા આકુલાની સાથે વહાણમાં બેસીને સ રયા
જવા ઊપડ્યો; (તે પહેલા)ં તેણે કેં ખ્રયામાં પોતાના વાળ ઉતાર ના ાં,
કેમ કે પાઉલે શપથ લીધી હતી. 19તેઓએફેસસમાં પહોંચ્યાં ત્યારે તેણે
(પાઉલ)ે તેઓને ત્યાં ૂ ાં, ને પોતે ભ ક્ત ાનમાં જઈને યહૂદ ઓની
સાથે વાદ વવાદ કય . 20 પોતાની સાથે વધારે સમય રહેવાની તેઓએ
તેને વનંતી કર , પણ તેણે માન્ ું ન હ. 21 પણ ઈ રની ઇચ્છા હશે તો
હુ તમાર પાસે પાછો આવીશ,એમ કહ ને તેણે તેઓથી વદાય લીધી,
અને એફેસસથી જવા સારુ વહાણમાં બેઠો. 22 કાઈસા રયા પહોંચ્યા
પછ , તેણે યરુશાલેમજઈને મંડળ ના માણસો સાથે ુલાકાત કર ,અને
પછ અંત્યોખમાં ગયો. 23થોડા સમય ુધી ત્યાં ર ા પછ તે નીક ો,
અને સવર્ શષ્યોને દૃઢ કરતો કરતો ગલા તયા પ્રાંત તથા ગયામાં ફય .

આપોલસ એફેસસ અને ક રથમાં
24 આપોલસ નામનો એક વદ્વાન યહૂદ જે ધમર્લેખોમાં પ્રવીણ

હતો, અને આલેકસાં દ્રયાનો વતની હતો, તે એફેસસ આ ો. 25 એ
માણસ પ્ર ુના માગર્ વષે ું શક્ષણ પામેલો હતો,અને પ વત્રઆત્મામાં
ઘણો આ ુર હોવાથી તે કાળજીથી ઈ ુ વષેની વાતો પ્રગટ કરતો
તથા શીખવતો હતો, પણ તે એક ું યોહાન ું બા પ્તસ્મા જાણતો હતો;
26 તે હમતથી સભા ાનમાં બોલવા લાગ્યો, પણ પ્રસ્ક લાએ તથા
આકુલાએ તેની વાત સાંભળ ત્યારે તેઓએ તેને પોતાને ઘરે લઈ જઈને
ઈ રના માગર્નો વધારે ચોકસાઈથી ુલાસો આપ્યો. 27 પછ તે
અખાયા જવાને ઇચ્છતો હતો, ત્યારે ભાઈઓએ તેને ઉ ેજન આપીને
શષ્યો પર લખી મોકલ્ ું કે તેઓ તેનો (આપોલસનો)આવકાર કરે; તે
ત્યાં આ ો ત્યારે જઓેએ (પ્ર ુની) કૃપાથી વ ાસ કય હતો, તેઓને
તેણે ઘણી સહાય કર ; 28 કેમ કે ઈ ુ તે જ ખ્રસ્ત છે, એ ું ધમર્શા
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દ્વારા ુરવાર કર ને તેણે જાહેર (વાદ વવાદ) માં યહૂદ ઓને સં ૂણર્ ર તે
હરા ા.

19
પાઉલ એફેસસમાં

1એમ થ ું કે જયારે આપોલસ ક રથમાં હતો, ત્યારે પાઉલ ઉપલા
પ્રદેશમાં ફર ને એફેસસમાં આ ો, અને કેટલાક શષ્યો તેને મ ા.
2 તેણે તેઓને ૂ ું કે, ‘તમે વ ાસ કય ત્યારે ું પ વત્ર આત્મા
પામ્યા? તેઓએ તેને ક ું કે, ના, પ વત્ર આત્મા છે એ અમે સાંભ ું
પણ નથી.’ ” 3 પાઉલે ૂ ું કે, ‘ત્યારે તમે કો ું બા પ્તસ્મા પામ્યા?’
અને તેઓએ ક ું કે, ‘યોહાન ું બા પ્તસ્મા.’ ” 4 ત્યારે પાઉલે ક ું કે,
યોહાને પ ાતાપ ું બા પ્તસ્મા ક ુ ખરુ, અને લોકોને ક ું કે, ‘માર
પાછળ જે આવે છે તેના પર એટલે ઈ ુ પર તમારે વ ાસ કરવો.’ ”
5 તેઓએ એ સાંભળ ને પ્ર ુ ઈ ુને નામે બા પ્તસ્મા લી ું. 6 જયારે
પાઉલે તેઓ પર હાથ ૂ ા ત્યારે પ વત્ર આત્મા તેઓ પર આ ો;
તેઓ (અન્ય)ભાષાઓબોલવા તથા પ્રબોધ કરવા લાગ્યા. 7તેઓબધા
મળ ને બાર ુરુષ હતા. 8પછ ભ ક્ત ાનમાં જઈને તેણે ત્રણ મ હના
ુધી હમતથી ઈ ુના વચનો ક ા, અને વાદ વવાદ કર ને ઈ રના

રા વષેની બાબતો સમજાવી. 9 પણ કેટલાકે મનમાં કઠણ થઈન,ે
તથા પ્ર ુની વાતનો અનાદર કર ને, લોકોની આગળ એ માગર્ની નદા
કર , ત્યારે તેણે તેઓની પાસેથી જઈને શષ્યોને જુદા પાડ્યા અને તે
ુરાનસના સભા ૃહમાં રોજ ઉપદેશઆપતો ર ો. 10બે વષર્ ુધી એ ું

ચાલ ું ર ું; તેથી આ સયામાં રહેનાર સવર્ યહૂદ ઓએ, તથા ગ્રીકોએ
પણ પ્ર ુની વાત સાંભળ .

સ્કેવાના સાત દ કરા
11ઈ રે પાઉલના હાથથી એવા અદ્દ ુત ચમત્કારો કયાર્ કે, 12 તેના

વપરાયેલા રૂમાલો તથા વ ો તેઓ માંદાઓની પાસે લાવીને સ્પશર્
કરાવતાં, એટલે તેઓના રોગ દૂર થતા, અને તેઓમાંથી અ ુદ્ધ
આત્માઓનીકળ જતા હતા. 13પણ કેટલાકભટકતા યહૂદ ૂવા પણ
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અ ુદ્ધ આત્મા વળગેલાઓ પર ઈ ુ ું નામ ઉચ્ચાર ને કહેવા લાગ્યા
કે, જે ઈ ુને પાઉલ પ્રગટ કરે છે, તેમને નામે અમે હુકમ કર એ છ એ
કે ‘નીકળ જાઓ.’ ” 14 સ્કેવા નામે એક યહૂદ ુ યાજકના સાત
દ કરા એ પ્રમાણે કરતા હતા. 15 પણ અ ુદ્ધ આત્માએ ઉ ર દેતાં
ક ું કે, ‘ઈ ુ વષે હુ જાણું છુ, પાઉલને પણ હુ ઓળ ું છુ, પણ
તમે કોણ છો?’ 16 જે માણસમાં અ ુદ્ધ આત્મા હતો તે તેઓમાંના
બે જન પર કૂદ પડ્યો, બ ેને હરાવીને તેઓ પર એવો જય પામ્યો કે
તેઓ વ ો વગરના ઉઘાડા તથા ઘાયલ થઈને તે ઘરમાંથી જતા ર ા.
17એફેસસમાં જે યહૂદ ઓ તથા ગ્રીકો રહેતા હતા તેઓ સવર્ને એ વાત
મા ૂમ પડ , તે સવર્ ભય પામ્યા,અને પ્ર ુ ઈ ુ ું નામ મ હમાવંત મના ું.
18 વ ાસી થયેલાઓમાંના ઘણાં આ ા,ં અને પોતાનાં કૃત્યો ક ૂલ
કર ને કહ બતા ાં. 19 ઘણા જાદગુરોએ પોતાના ુસ્તકો ભેગાં કર ને
સવર્ના દેખતાં બાળ ના ાં; તેઓની કમતગણીજોતાં તે પચીસહજાર
રૂ પયાજટેલી થઈ. 20એર તે પ્ર ુની વાત પરાક્રમથી ફેલાઈઅને પ્રબળ
થઈ.

એફેસસમાં હુલ્લડ
21એ બનાવ પછ પાઉલે મકદો નયા તથા અખાયામાં થઈને મનમાં

યરુશાલેમ જવાનો ન ય કર ને ક ું કે, ‘ત્યાં ગયા પછ રોમમાં પણ
મારે જ ું જોઈએ.’ ” 22તેણે પોતાને સહાય કરનારાઓમાંનાં બેને એટલે
તમોથી તથા એરાસ્તસને મકદો નયામાં મોકલ્યા, અને પોતે કેટલાક
દવસ આ સયામાં ર ો. 23 તે અરસામાં એ માગર્ વષે ઘણી ચળવળ
ઊભી થઈ. 24 દેમે ત્રયસ નામે એક સોની હતો,જેઆત મસના રૂપાના
દેવ ાનો બનાવીને કાર ગરોને ઘણું કામઅપાવતો હતો, 25તેણે તેઓને
તથા એના જવેા બીજા કાર ગરોને એકઠા કર ને ક ું કે, ‘ભાઈઓ, તમે
જાણો છો કે આ ધંધાથી આપણને ઘણી કમાણી થાય છે. 26 અને
તમે જુઓ છો અને સાંભળો છો તેમ, એકલા એફેસસમાં ન હ, પણ
લગભગ આખા આ સયામાં, કે જે હાથથી બનાવેલા છે તે દેવો નથી,
એ ું સમજાવીને પાઉલે બહુ લોકોના મન ફેરવી ના ા છે; 27 તેથી
આપણોઆ વસાય વખોડવામાં આવે એવો ભય છે,એટ ું જ ન હ,
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પણ આત મસ મહાદેવી જનેે આખો આ સયા તથા જગત ૂજે છે,
તે ું મં દર ુચ્છ ગણાવાનો અને તેનો મ હમા ન થવાનો સંભવ છે.
28 એ સાંભળ ને તેઓ ક્રોધે ભરાયા, અને ૂમ પાડ ને કહેવા લાગ્યા
કે, ‘એફેસીઓની આત મસની જય!’ 29આખા શહેરમાં એ ગડબડાટ
પ્રસર ગયો. ત્યારે તેઓ મકદો નયાના ગાયસ તથા આ રસ્તાખર્સ,
જઓે ુસાફર માં પાઉલના સાથીઓ હતા, તેઓને પકડ ને બધા ભેગા
મળ ને શલ્યખંડમાં દોડ ગયા. 30જયારે પાઉલે લોકોની ભીડની અંદર
જવા ઇચ્છા કર , ત્યારે શષ્યોએ તેને જવા દ ધો ન હ. 31આ સયાના
ુ અ ધકાર ઓમાંના કેટલાક તેના મત્ર હતા, તેઓએ પણ તેને

કહેવડા ું ‘તારે શલ્યખંડમાં જવા ું સાહસ કર ું ન હ. 32 તે વેળાએ
કેટલાક આમ ૂમ પાડતા, અને બીજા કેટલાક તેમ ૂમ પાડતા હતા,
કેમ કે સભામાં ગડબડ થઈ રહ હતી, અને પોતે શા માટે ભેગા થયા
છે, એ તેઓમાંના કેટલાક જાણતા પણ ન હતા. 33 તેઓ (યહૂદ ઓ)
આલેકસાંદરને ભીડમાંથી બહાર ખેંચી કાઢ ને તેને આગળ ધકેલતા હતા
ત્યારે આલેકસાંદર હાથે ઇશારો કર ને લોકોને પ્રત્ ુ ર આપવા ચાહતો
હતો. 34 પણ તે યહૂદ છે, એ તેઓએ જાણ્ ું, ત્યારે તેઓ સવર્એ
આશરે બે કલાક ુધી એકસામટા અવાજે ૂમ પાડ કે, ‘એફેસીઓની
આત મસની જય!’ 35 ત્યારે શહેરના નગરશેઠે લોકોને શાંત કર ને ક ું
કે, ‘ઓ એફેસસના લોકો, કોણ નથી જાણ ું કે એફેસીઓ ું શહેર
આત મસ મહાદેવીને તથા ઝૂસ પાસેથી પડલેી ૂ તને ૂજનારુ છે?
36 એ વાતોની વરુદ્ધ કોઈથી બોલી શકાય એમ નથી, માટે તમારે
શાંત રહે ું જોઈએ, અને કઈ અયોગ્ય કૃત્ય કર ું ન હ. 37 કેમ કે
તમે આ માણસોને અહ લા ા છો, તેઓ મં દરોને ૂંટનારા નથી,
આપણા દેવીની નદા કરનારા પણ નથી. 38 માટે જો દેમે ત્રયસને તથા
તેના સાથેના સાથી કાર ગરોને કોઈના પર કશી ફ રયાદ કરવી હોય તો
અદાલત ુલ્લી છે,અને અ ધકાર ઓ પણ છે, માટે તેઓએકબીજાની
સામે ફ રયાદ કર શકે. 39 પણ જો કોઈ બીજી બાબતો વષે તમે ન્યાય
માંગતા હો, તો કાયદેસર નીમેલી સભામાં તેનો નણર્ય કરવામાં આવશે.
40 કેમ કેઆજે કારણ વના હગામો થયો તે વષેઆપણી સામે ફ રયાદ
થવાનો ખરેખર સંભવ છે;અને તેના સંબંધમાં આભીડ થયાનો ુલાસો
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આપણે આપી શકવાના નથી. 41 તેણે એ વાતો કહ ને સભાને સમાપ્ત
કર .

20
પાઉલ મકદો નયામાં અને અખાયામાં

1 હગામો બંધ થયા પછ પાઉલે શષ્યોને બોલાવીને તેઓને બોધ
કય , અને તેમની વદાય લઈને મકદો નયા જવા સારુ નીક ો. 2 તે
પ્રાંતોમાં ફર ને, લોકોને ઘણો ઉપદેશ આપ્યા પછ તે ગ્રીસ દેશમાં
આ ો. 3 તે ત્યાં ત્રણ મ હના રહયો, પછ સ રયા જવા સારુ
જળમાગ ઊપડવાની તૈયાર માં હતો, ત્યારે યહૂદ ઓએ તેની વરુદ્ધ
કાવતરુ રચ્ ુ,ં માટે તેણે મકદો નયામાં થઈને પાછા જવાનો નણર્ય
કય . 4 ૂહસનો (દ કરો) બે રયાનો સોપાતર; થેસ્સાલો નક ઓમાંનાં
આ રસ્તાખર્સ; સેકુદસ; દેબનો ગાયસ, તમોથી; આ સયાના ુ ખકસ
તથા ત્રો ફમસ; તેઓ તેની સાથે આ સયા ુધી ગયા. 5 તેઓ આગળ
જઈને ત્રોઆસમાં અમાર રાહ જોતા હતા. 6બેખમીર રોટલીના દવસ
પછ અમે વહાણમાં બેસીને ફ લ પીથી નીક ા, અને પાંચ દવસમાં
તેઓની પાસે ત્રોઆસ પહોંચ્યા,અને સાત દવસ ત્યાં ર ા.

ત્રોઆસમાં પાઉલની છેલ્લી ુલાકાત
7 અઠવા ડયાને પહેલે દવસે અમે પ્ર ુ ભોજન માટે એકઠા થયા

હતા, ત્યારે પાઉલે, પોતે બીજે દવસે અહ થી જવાનો હોવાથી,
( શષ્યોન)ે ઉપદેશ આપ્યો, મધરાત ુધી પોતાનો ઉપદેશ ચા ુ રા ો.
8જે મેડ પર અમે એકઠા થયા હતા ત્યાં ઘણા દ વા (પ્રકાશતા) હતા.
9બાર માં બેઠેલો ુ ુખસ નામેએક જુવાનભરઊંઘમાં ઘેરાઈગયો હતો,
પાઉલ વધારે વાર ુધી ઉપદેશ કરતો હતો માટે ઊંઘમાં ગરકાવ થયેલો
હોવાથી તે ( ુ ુખસ) ત્રીજા માળેથી નીચે પડ્યો, અને મરણ પામ્યો.
10 ત્યારે પાઉલે નીચે ઊતર ને તેને બાથમાં લઈને ક ું કે, ‘ગભરાઓ
ન હ, કેમ કે તે જીવતો છે.’ ” 11અને તેણે ઉપરઆવીને રોટલી ભાંગીને
ખાધી અને પ્ર ુ ભોજન લી ું અને તેઓની સાથે ઘણા સમય ુધી,
એટલે છેક સવાર થતાં ુધી, સંદેશો આપ્યો, ત્યાર પછ પાઉલ વદાય
થયો. 12 તેઓ તે જુવાનને જીવતો લા ા, તેથી ઘણો આનંદ પામ્યા.
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ત્રોઆસથી મલેતસમાં
13 પણ અમે આગળ જઈને વહાણમાં બેસીને આસોસ જવાને

ઊપડ ગયા, ત્યાંથી પાઉલને વહાણમાં લેવાનો અમારો ઇરાદો હતો,
કેમ કે ત્યાંથી પગરસ્તે આવવા ધાર ને તેણે એ વ ા કર હતી.
14 આસોસમાં તે અમને મ ો, ત્યારે અમે તેને વહાણમાં લઈને
મ ુલેનેમાં આ ા. 15 ત્યાંથી હકાર ને બીજે દવસે ખીઓસ
પાસે પહોંચ્યા, અને બીજે દવસે સામોસ પહોંચ્યા, પછ ના દવસે,
(ત્રો ુ લયામાં થોડુક થોભ્યા પછ ) અમે મલેતસમાં આ ા. 16 કેમ
કેઆ સયામાં વખત પસાર કરવો ન પડે તે માટે પાઉલે એફેસસને બાજુ
પર ૂક ને હકાર જવા ું ન ક ુ હ ુ,ં કેમ કે તે એ માટે ઉતાવળ કરતો
હતો કે જો બની શકે તો પચાસમાના પવર્ને દવસે પોતે યરુશાલેમમાં
હાજર થાય.

એફેસસના આગેવાનોને પાઉલનો વદાય સંદેશ
17 પછ તેણે મલેતસથી એફેસસમાં (સંદેશો) મોકલીને મંડળ ના

વડ લોને પોતાની પાસે બોલા ા. 18 તેઓ તેની પાસે આ ા ત્યારે
તેણે તેઓને ક ું કે, આ સયામાં મેં પગ ૂ ો તે દવસથી માંડ ને એ
બધો વખત હુ તમાર સાથે રહ ને કેવી ર તે વત્ય છુ. 19 મનની ૂર
નમ્રતાથી, તથા આં ુઓ સ હત, જે સંતાપ યહૂદ ઓના કાવતરાથી
મારા પર આવી પડયા તે સહન કર ને હુ પ્ર ુની સેવા કરતો હતો; એ
તમાર જાણ બહાર નથી. 20જે કોઈ વચન લાભકારક હોય તે તમને
જણાવવામાં હુ અચકાયો નથી, પણજાહેરમાં તથા ઘરેઘરે તમને ઉપદેશ
કય ; 21ઈ ર સમક્ષ પસ્તાવો કરવો, તથાઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત પર
વ ાસ રાખવો,એવી સાક્ષી મેં યહૂદ ઓને તથા ગ્રીકોનેઆપી. 22હવે
જુઓ, હુ પ વત્ર આત્માના બંધનમાં યરુશાલેમ જાઉં છુ, ત્યાં મારા પર
ું ું વીતશે એ હુ જાણતો નથી; 23 માત્ર એટ ું જ હુ (જાણું છુ) કે,

દરેક શહેરમાં પ વત્રઆત્મા મને ખાસજણાવે છે કે તારે માટે બંધનો તથા
સંકટો રાહ જુએ છે. 24પણ હુ મારોજીવ વહાલો ગણીને તેની કઈ પણ
દરકાર કરતો નથી એ માટે કે માર દોડ અને ઈ રની કૃપાની ુવાતાર્ની
સાક્ષીઆપવાની જે સેવા પ્ર ુ ઈ ુ તરફથી મને મળ છે તે હુ ૂર કરુ.
25હવે જુઓ, હુ જાણું છુ કે, તમે સવર્ જઓેમાં હુ ઈ ર ું રા પ્રગટ
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કરતો ફય છુ, તેઓ (માંનો કોઈ પણ) મારુ ુખ ફર જોશે ન હ. 26 તે
સારુ આજે હુ તમને સાક્ષી આ ું છુ કે સવર્ માણસના લોહ વષે હુ
નદ ષ છુ. 27 કેમ કે ઈ રની ૂર ઇચ્છા તમને જણાવવાંને મેં ઢ લ
કર નથી. 28 તમે પોતા સંબંધી તથા જે ટોળાં ઉપર પ વત્ર આત્માએ
તમને અધ્યક્ષો ઠરા ા છે તે સવર્ સંબંધી સાવધ રહો,એટલે કે ઈ રનો
જે વ ાસી સ ુદાય જે તેમણે પોતાના લોહ થી ખર દ્યો છે, તે ું તમે
પાલન કરો. 29 હુ જાણું છુ કે, મારા ગયા પછ ટોળાં પર દયા ન હ કરે
એવા કૂ્રર વરુઓ તમારામાં દાખલ થશ;ે 30 તમારા પોતાનામાંથી પણ
કેટલાક માણસો ઊભા થશે. અને શષ્યોને પોતાની પાછળ ખેંચી લઈ
જવા માટે વપર ત વાતો કહેશે. 31માટે જાગતા રહો,અને યાદ રાખો કે
ત્રણ વષર્ ુધી રાત દવસ આં ુઓ પાડ ને દરેકને ઉપદેશ આપવા ું હુ
ૂ ો નથી. 32હવે હુ તમને ઈ રને તથા ઈ રની કૃપાની વાતજે તમને

સં ાપન કરવાને તથા સવર્ પ વત્ર થયેલાઓમાં તમને વારસોઆપવાને
સમથર્ છે, તેને સોં ું છુ. 33મેં કોઈના રૂપાનો સોનાનો કે વ નો લોભ કય
નથી. 34 તમે પોતે જાણો છો કે મને તથા મારા સાથીઓને જે જોઈ ું
હ ું તે મેં આ હાથોએ ૂરુ પા ું છે. 35 મેં બધી બાબતો તમને કર
બતાવી છે કે, કેવી ર તે ઉદ્યોગ કર ને તમારે નબળાઓને સહાય કરવી
જોઈએ,અને પ્ર ુ ઈ ુ ું વચન જે તેમણે પોતે ક ું, તેને યાદ રાખ ું કે,
“પામવા કરતાં આપવામાં વધારે ધન્યતા છે.” 36એ પ્રમાણે વાત કયાર્
પછ તેણે ૂંટણે પડ ને તે સવર્ની સાથે પ્રાથર્ના કર . 37 તેઓ સવર્ બહુ
રડ્યા, અને પાઉલને ભેટ ને તેઓએ તેને ુંબન ક .ુ 38 તમે મારુ ુખ
ફર જોશો ન હ એ જે વાત તેણે કહ હતી તેથી તેઓ વધારે ઉદાસ
થયા. તેથી તેઓ પાઉલને વદાય આપવાને વહાણ ુધી ગયા.

21
પાઉલ યરુશાલેમ જાય છે

1 એમ થ ું કે, અમે તેઓનાથી જુદા થયા પછ વહાણ હકાર ને
સીધે રસ્તે કોસ આ ા, અને બીજે દવસે રોડસે પછ ત્યાંથી પાતરા
આ ા. 2 ફની કયા જનાર એક વહાણ મ ું તેથી અમે તેમાં બેસીને
રવાના થયા. 3 પછ સાયપ્રસ (ટા )ુ નજરે પડ્યો, એટલે તેને ડાબી
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તરફ ૂક ને અમે સ રયા ગયા, અને ૂર ઊતયાર્; કેમ કે ત્યાં વહાણનો
માલ ઉતારવાનો હતો. 4 અમને શષ્યો મળ આ ા. તેથી અમે
સાત દવસ ત્યાં ર ા; તેઓએ પ વત્ર આત્મા (ની પ્રેરણા) થી પાઉલને
ક ું કે, ‘તારે યરુશાલેમમાં પગ ૂકવો ન હ.’ ” 5 તે દવસો ૂરા થયા
પછ એમ થ ું કે અમે નીકળ ને આગળ ચાલ્યા, ત્યારે તેઓ સવર્, ી
છોકરાં સ હત, શહેરની બહાર ુધી અમને વદાય આપવાને આ ા;
અમે સ ુદ્રકાંઠે ૂંટણે પાડ ને પ્રાથર્ના કર , 6 એકબીજાને ભેટ ને અમે
વહાણમાં બેઠા,અને તેઓપાછા ઘરે ગયા.ં 7પછ અમે ૂરથી સફર ૂર
કર ને ટાલેમાઈસઆવી પહોંચ્યા;ભાઈઓને ભેટ ને એક દવસ તેઓની
સાથે ર ા. 8 બીજે દવસે અમે (ત્યાંથી) નીકળ ને કાઈસા રયામાં
આ ા, ુવા તક ફ લપ જે સાત (સેવકો) માંનો એક હતો તેને ઘરે
જઈને તેની સાથે ર ા. 9 આ માણસને ચાર કુવાર દ કર ઓ હતી,
તેઓ પ્રબો ધકાઓ હતી. 10 અમે ત્યાં ઘણા દવસ ર ા, એટલામાં
આગાબસનામે એક પ્રબોધક યહૂ દયાથીઆ ો. 11તેણે અમાર પાસે
આવીને પાઉલનો કમરબંધ લીધો, અને પોતાના હાથ પગ બાંધીને ક ું
કે, ‘પ વત્ર આત્મા એમ કહે છે કે, ‘જે માણસનો આ કમરબંધ છે તેને
યરુશાલેમમાંના યહૂદ ઓઆવી ર તે બાંધીને બનયહૂદ ઓના હાથમાં
સોંપશે.’ ” 12અમે એ સાંભ ુ,ં ત્યારે અમે તથા ત્યાંના લોકોએ પણ
તેને યરુશાલેમ ન જવાની વનંતી કર . 13 ત્યારે પાઉલે ઉ ર દ ધો કે,
તમે શા માટે રડો છો,અને મારુ દલ દ:ુખવો છો? હુ તોએકલો બંધાવાને
ન હ, પણ પ્ર ુ ઈ ુના નામને સારુ યરુશાલેમમાં મરવાને પણ તૈયાર છુ.
14 જયારે તેણે માન્ ું ન હ, ત્યારે ‘પ્ર ુની ઇચ્છા પ્રમાણે થાઓ,’ એ ું
કહ ને અમે શાંત ર ા. 15 તે દવસો પછ અમે અમારો સામાન લઈને
યરુશાલેમ ગયા. 16 શષ્યોમાંના કેટલાક કાઈસા રયામાંથી અમાર
સાથે આ ા, અને સાયપ્રસના મનાસોન નામના એક જૂના શષ્યના
ઘરે, ાં અમારે રોકવા ું હ ુ,ં તેને ત્યાં તેઓએ અમને પહોંચાડ્યા.

પાઉલ અને યાકૂબની ુલાકાત
17 અમે યરુશાલેમ આ ા ત્યારે ભાઈઓએ આનંદથી અમારો

આવકાર કય . 18 બીજે દવસે પાઉલ અમાર સાથે યાકૂબને ઘરે
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ગયો, અને સઘળા વડ લો ત્યાં હાજર હતા. 19 તેણે તેઓને ભેટ ને
ઈ રે તેની સેવા વડે બનયહૂદ ઓમાં જે કામ કરા ા હતા તે વષે
વગતવાર કહ સંભળા ુ.ં 20 તેઓએ તે સાંભળ ને ઈ રની સ્ ુ ત
કરતા ક ું કે, ભાઈ, યહૂદ ઓમાંના હજારો વ ાસીઓ થયા છે,
એ ુ જુએ છે; અને તેઓ સવર્ ુસ્ત ર તે નયમશા ને પાળે છે.
21 તેઓએ તારા વષે સાંભ ું છે કે, ું ૂસાના નયમશા નો
તથા યહૂદ ર ત રવાજોનો વરોધી છે. બનયહૂદ ઓમાં વસતા
યહૂદ વ ાસીઓના છોકરાંનીઓની ુ ત કરાવવી ન હ, ૂવર્જોના
ર ત રવાજ પ્રમાણે ચાલ ું ન હ,એ ું ું શીખવે છે. 22તો હવે ું કર ુ?ં
ું આ ો છે એ વષે લોકોને ચો સ ખબર પડશે જ. 23 માટે અમે

તને કહ એ તેમ કર; અમારામાંના ચાર માણસોએ શપથ લીધેલ છે;
24 તેઓને લઈને તેઓની સાથે ું પણ પોતાને ુદ્ધ કર, અને તેઓને
સારુ ખચર્ કર, કે તેઓ પોતાના માથાં ૂંડાવ;ેએટલે સઘળા જાણશે કે,
તારા વષે જે તેઓએસાંભ ું છે તેમાં કઈ સા ું નથી, પર ુ ું પોતે પણ
નયમશા પાળ ને તે પ્રમાણે ચાલે છે. 25પણ બનયહૂદ વ ાસીઓ
સંબંધી અમે ઠરાવીને લખી મોકલ્ ું છે કે, તેઓ ૂ તઓને અપર્ણ કરેલી
વસ્ ુઓથી, લોહ થી, ૂંગળાવીને મારેલાથી, તથા ભચારથી દૂર
રહે.’ ” 26 ત્યારે પાઉલ બીજે દવસે તે માણસોને લઈને તેઓની સાથે
ુદ્ધ થઈને ભ ક્ત ાનમાં ગયો. અને એ ું જાહેર ક ુ કે તેઓમાંના

દરેકને સારુ અપર્ણ ચઢાવવામાં આવશે ત્યારે જ ુધ્ધીકરણના દવસો
ૂરા થશ.ે

મં દરમાં પાઉલની ધરપકડ
27 તે સાત દવસ ૂરા થવા આ ા ત્યારે આ સયાના યહૂદ ઓએ

તેને ભ ક્ત ાનમાં જોઈને સવર્ લોકોને ઉશ્કેર ને તેના પર હાથ નાખીને
તેને પકડ લીધો; 28 તેઓએ ૂમ પાડ કે, ‘હે ઇઝરાયલી માણસો,
સહાય કરો: જે માણસસવર્ જગ્યાએ લોકોની તથા નયમશા ની તથા
આજગ્યાની વરુદ્ધ સવર્ને શીખવે છે તે આ છે; વળ તેણે ગ્રીકોને પણ
ભ ક્ત ાનમાં લાવીને આ પ વત્ર જગ્યાને અ ુદ્ધ કર છે. 29 (કેમ કે
તેઓએ એફેસસના ત્રોફ મસને તેની સાથે શહેરમાં પહેલાં જોયો હતો,
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પાઉલ તેને ભ ક્ત ાનમાં લા ો હશે એ ું તેઓએ માન્ ુ.ં) 30 ત્યારે
આખા શહેરમાં ધમાલ મચી ગઈ, લોકો દોડ ને એકઠા થઈ ગયા, અને
તેઓએ પાઉલને પકડ ને ભ ક્ત ાનમાંથી બહાર કાઢ ૂ ો, અને
તરત બારણાં બંધ કરવામાં આ ાં. 31 તેઓ તેને માર નાખવાની
તૈયાર માં હતા એટલામાં પલટણના આગેવાનને સમાચાર મ ા કે,
આખા યરુશાલેમમાં હુલ્લડ મચી ર ું છે. 32 ત્યારે સપાઈઓને તથા
શતપ તઓને સાથે લઈને તે તેઓ પાસે દોડ આ ો, અને તેઓએ
સરદારને તથા સપાઈઓને જોયા ત્યારે પાઉલને મારવા ું બંધ ક ુ.
33 ત્યારે સરદારે પાસે આવીને તેને પકડ ને બે સાંકળથી બાંધવાની
આજ્ઞા આપી; અને ૂ ું કે, ‘એ કોણ છે, અને એણે ું ક ુ છે?’
34 ત્યારે લોકોમાંના કેટલાકે એક વાત કર અને કેટલાકે બીજી વાત કર ,
તેથી ગડબડના કારણથી તે ચો સ જાણી શ ો ન હ, ત્યારે તેણે તેને
કલ્લામાં લઈ જવાની આજ્ઞા આપી. 35 પાઉલ પગ થયાં પર ચઢયો
ત્યારે એમ થ ું કે, લોકોના ધસારાને લીધે સપાઈઓને તેને ઊંચક લઈ
જવો પડ્યો; 36 કેમ કે લોકોની ભીડ તેઓની પાછળ ને પાછળ ચાલીને
ૂમ પાડતી હતી કે, ‘તેને માર નાખો.’ ”

પાઉલ પોતાનો બચાવ કરે છે
37 તેઓ પાઉલને કલ્લામાં લઈ જતા હતા,એટલામાં તેણે સરદારને

ક ું કે, ‘મને તાર સાથે બોલવાની રજા છે?’ ત્યારે તેણે ક ું કે, ું ું
ગ્રીક ભાષા જાણે છે? 38 મસર એ કેટલાક સમય ઉપર ચાર હજાર
ૂનીઓને ઉશ્કેર ને બળવો કરા ો અને તેઓનો (આગેવાન થઈન)ે

તેઓને બહારઅરણ્યમાં લઈ ગયો તે ું ું નથી?’ 39પણપાઉલે ક ું કે,
‘હુ કલી કયાના તાસર્સનો યહૂદ છુ, હુ કઈ અપ્ર સદ્ધ શહેરનો વતની
નથી; હુ તને વનંતી કરુ છુ કે, લોકોની આગળ મને બોલવાની રજા
આપ.’ ” 40 તેણે તેને રજા આપી, ત્યારે પાઉલે પગ થયાં પર ઊભા
રહ ને લોકોને હાથે ઇશારો કય , તેઓ બધા એકદમ શાંત થઈ ગયા,
ત્યારે તેણે હ ૂ ભાષામાં બોલતાં ક ું કે.

22
1 ‘ભાઈઓ તથા વડ લો, હવે હુ મારા બચાવમાં જે પ્રત્ ુ ર તમને
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આ ું છે તે સાંભળો.’ ” 2 તેને હ ૂ ભાષામાં બોલતો સાંભળ ને
તેઓએ વધારે શાં ત જાળવી; ત્યારે પાઉલે ક ું કે, 3 ‘હુ યહૂદ માણસ
છુ, કલી કયાના તાસર્સમાં જન્મેલો, પણ આ શહેરના ગમાલીએલના
ચરણમાં ઊછરેલો, આપણા ૂવર્જોના નયમ પ્રમાણે ુસ્ત ર તે
શીખેલો, અને અત્યારે તમે સવર્ જવેા ઈ ર વષે ઝ ૂની છો તેવો હુ
પણ હતો. 4 વળ હુ આ માગર્ના ુરુષોને તેમ જ ીઓને બાંધીને
જલેમાં નાખીને તેઓને મરણ પામતા ુધી સતાવતો હતો. 5 પ્ર ુખ
યાજક તથા આખો વડ લ વગર્ (એ વષ)ે મારા સાક્ષી છે; વળ એમની
પાસેથી ભાઈઓ ઉપર પત્ર લઈને હુ દમસ્કસ જવા નીક ો,એ માટે કે
જઓે ત્યાં હતા તેઓને પણ બાંધીને શક્ષા કરવા સારુ યરુશાલેમમાં
લા ુ.ં

પોતાના બદલાણ વષે પાઉલની સાક્ષી
પ્ર.ેકૃ. 9:1-19; 26:12-18

6 હુ ચાલતાં ચાલતાં દમસ્કસ પાસે પહોંચ્યો, ત્યારે એમ થ ું કે
લગભગ મધ્યાહને માર આસપાસ આકાશથી એકાએક મોટો પ્રકાશ
ચમ ો. 7 ત્યારે હુ જમીન પર પડ ગયો,અને માર સાથે બોલતી હોય
એવી એક વાણી મેં સાંભળ કે, શાઉલ, શાઉલ, ું મને કેમ સતાવે
છે? 8 ત્યારે મેં ઉ ર આપ્યો કે, પ્ર ુ, તમે કોણ છો? તેમણે મને
ક ું કે, ‘હુ ઈ ુ નાઝાર છુ, જનેે ું સતાવે છે.’ ” 9 માર સાથે જે
હતા તેઓએ તે પ્રકાશ જોયો તો ખરો, પણ માર સાથે બોલનારની
વાણી તેઓએ સાંભળ નહ . 10 ત્યારે મેં ક ું કે, પ્ર ુ હુ ું કરુ?
‘પ્ર ુએમને ક ું કે,ઊઠ ને દમસ્કસમાંજા,જેસઘ ું તારે કરવા ું નયત
કરાયે ું છે તે વષે ત્યાં તને કહેવામાં આવશે. 11 તે પ્રકાશના તેજના
કારણથી હુ જોઈ શ ો ન હ, માટે મારા સાથીઓના હાથ પકડ ને
હુ દમસ્કસમાં આ ો. 12 અનાન્યા નામે એક માણસ નયમશા ને
આધારે ચાલનારો ઈ રભક્ત હતો, જનેા વષે ત્યાં રહેનારા સઘળા
યહૂદ ઓ સારુ બોલતા હતા. 13 તે માર પાસે આ ો, તેણે માર
બાજુમાં ઊભા રહ ને મને ક ું કે, ‘ભાઈ શાઉલ, ું દેખતો થા.’ અને
તે જ ઘડ એ દેખતો થઈને મેં તેને જોયો. 14પછ તેણે ક ું કે, ‘આપણા
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ૂવર્જોના ઈ રે તેમની સેવા માટે તને પસંદ કય છે કે, ું તેમની ઇચ્છા
જાણે, તે ન્યાયીને જુએ અને તેમના ુખની વાણી સાંભળે. 15 કેમ કે
જે તેં જો ું છે,અને સાંભ ું છે, તે વષે સવર્ લોકોની આગળ ું તેમનો
સાક્ષી થશ.ે 16હવે ું કેમ ઢ લ કરે છે? ઊઠઅને તેમના નામની પ્રાથર્ના
કર ને બા પ્તસ્મા લે, તારાં પાપોની ક્ષમા પામ.

વદેશીઓમાં ુવાતાર્પ્રચાર માટે પાઉલના તેડા વષે
17 પછ એમ થ ું કે હુ યરુશાલેમમાં પાછો આ ો અને

ભ ક્ત ાનમાં પ્રાથર્ના કરતો હતો, એવામાં ૂછાર્ગત થઈ ગયો,
18 (પ્ર ુએ) મને દશર્ન દઈને ક ું કે, ‘ઉતાવળ કર, અને યરુશાલેમથી
વહેલો નીકળ, કેમ કે મારા વષે તાર સાક્ષી તેઓ માનશે ન હ.’ ”
19 ત્યારે મેં ક ું કે, ‘પ્ર ,ુ તેઓ પોતે જાણે છે કે તારા પર વ ાસ
કરનારાઓને હુ જલેમાં નાખતો હતો, દરેક ભ ક્ત ાનમાં તેઓને
મારતો હતો; 20 તમારા સાક્ષી સ્તેફન ું લોહ વહેવડાવવામાં આ ું
ત્યારે હુ પણ પાસે ઊભો હતો, અને તે કામમાં રાજી હતો, તેને માર
નાખનારાઓના વ ો હુ સાચવતો હતો.’ ” 21 ત્યારે તેમણે મને ક ું કે,
‘ ું ચાલ્યો જા, કેમ કે હુ તને અહ થી દૂર બનયહૂદ ઓની પાસે મોકલી
દઈશ.’ ” 22તેઓએતેની વાત સાંભળ , પછ ૂમ પાડ ને ક ું કે, ‘એવા
માણસને ૃથ્વી પરથી દૂર કરો, કેમ કે એ જીવવા યોગ્ય નથી. 23 તેઓ
ૂમ પાડતા, તથા પોતાના ઝભ્ભા ઉછાળતા, તથા પવનમાં ૂળ ઉડાવતા

હતા; 24 ત્યારે સરદારે તેને કલ્લામાં લાવવાની આજ્ઞા કર , તેઓએ
કયા કારણ માટે તેની સામે એવી ૂમ પાડ , તે જાણવા સારુ તેને કોરડા
માર ને તપાસ કરવા ું ફરમા ું. 25 તેઓએ તેને ચામડાના દોરડાથી
બાંધ્યો, ત્યારે પાઉલે પાસે ઊભેલા ૂબેદારને ક ું કે, ‘જે માણસ રોમન
છે, તથા ુનેગાર ઠરાવવામાં આ ો નથી, તેને તમારે કોરડા મારવા ું
કાયદેસર છે?’ 26 ૂબેદારે તે સાંભ ું એટલે તેણે જઈને સરદારને
જણાવીને ક ું કે, ‘ ું ું કરવા માગે છે? એ માણસ તો રોમન છે.’ ”
27 ત્યારે સરદારે આવીને તેને ક ું કે, ‘મને કહે, ું ું રોમન છે?’ પાઉલે
ક ું, ‘હા.’ ” 28 ત્યારે સરદારે ઉ ર દ ધો કે, ‘મોટ રકમ ૂકવીને આ
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નાગ રકતાનો હક મેં ખર દ્યો છે. પણ પાઉલે ક ું કે, ‘હુ તો જન્મથી જ
(નાગ રક) છુ.’ ” 29 ત્યારે જઓે તેની તપાસ કરવાને તૈયાર હતા, તેઓ
તરત તેને ૂક ને ચાલ્યા ગયા;અને તે રોમન છે,એજાણ્યાંથી તથા પોતે
તેને બંધા ો હતો તેથી સરદાર પણ ડર ગયો.

ન્યાયસભા સમક્ષ પાઉલ
30 યહૂદ ઓ શા કારણથી તેના પર દોષ ૂકે છે એ ન ે જાણવા

ચાહ ને તેણે બીજે દવસે તેનાં બંધનો છોડ્યા;ં ુ યાજકોને તથા
તેઓની આખી ન્યાયસભાને હાજર થવાને આજ્ઞા આપી, પછ તેણે
પાઉલને લાવીને તેઓની આગળ ઊભો રા ો.

23
1 ત્યારે પાઉલે ન્યાયસભાની સામે એક નજરે જોઈ રહ ને ક ું કે,

ભાઈઓ, ‘હુ આજ ુધી ઈ ર સમક્ષ ુદ્ધ અંતઃકરણથી વત્ય છુ.’ ”
2 ત્યારે અનાન્યા પ્ર ુખ યાજકે તેની પાસે ઊભા રહેનારાઓને તેના ુખ
ઉપર (તમાચો) મારવાની આજ્ઞા કર . 3 ત્યારે પાઉલે તેને ક ું કે, ‘ઓ
ધોળેલી ભીંત, ઈ ર તને મારશ;ે ું નયમશા પ્રમાણે મારો ન્યાય
કરવા બેઠેલો છતાં નયમશા વરુદ્ધ મને મારવાનીઆજ્ઞા કરે છે ુ?ં’
4 પાસે ઊભા રહેનારાઓએ ક ું કે, ‘ ું ું ઈ રના પ્ર ુખ યાજકની
નદા કરે છે?’ 5 ત્યારે પાઉલે ક ું કે, ભાઈઓ,એ પ્ર ુખ યાજક છે, તે
હુજાણતો ન હતો, કેમ કેએમલ ું છે કે, તારા લોકોનાઅ ધકાર ું તારે
ખોટુ બોલ ું ન હ. 6 પછ પાઉલે જો ું કે એક ભાગ સદૂક ઓનો,અને
બીજો ફરોશીઓનો છે, ત્યારે તેણે સભામાં ૂમ પાડ કે, ‘ઓભાઈઓ,
હુ ફરોશી છુ ને મારા ૂવર્જો ફરોશી હતા, મરણપામેલાઓના ુનરુત્થાન
સંબંધીઆશા બાબત વષે મારો ન્યાય કરવામાં આવે છે.’ ” 7તેણે એ ું
ક ું, ત્યારે ફરોશીઓ તથા સદૂક ઓની વચ્ચે તકરાર ઊભી થઈ, અને
સભામાં પક્ષ પડયા. 8 કેમ કે સદૂક ઓ કહે છે કે, ‘ ુનરુત્થાન નથી,
દૂત કે આત્મા પણ નથી; પણ ફરોશીઓ એ બ ે વાત માન્ય કરે છે.
9 ત્યારે મોટ ગડબડઊભી થઈ; ફરોશીઓના પક્ષના કેટલાક શા ીઓ
ઊઠ્યા, અને રકઝક કરતાં કહેવા લાગ્યા કે, ‘આ માણસમાં અમે કોઈ
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પણ અપરાધ જોતા નથી; કદાચને (પ વત્ર)આત્માએ અથવા (પ્ર ુના)
દૂતે તેને કઈ ક ું હોય પણ તેથી ું?’ 10 તકરાર વધી પડ , ત્યારે તેઓ
પાઉલના કત્લેઆમ કરશે, એવો ભય લાગ્યાથી સરદારે સપાઈઓને
આજ્ઞા કર કે, ‘જઈને જબરદસ્તીથી તેને તેઓ મધ્યેથી ખેંચી લાવીને
કલ્લામાં લાવો.’ ” 11 તે જ રાત્રે પ્ર ુએ તેની પાસે ઊભા રહ ને ક ું કે,
‘ હમત રાખ; કેમ કે જમે મારે વષે તેં યરુશાલેમમાં સાક્ષીઆપી છે, તેમ
રોમમાં પણ તારે સાક્ષી આપવી પડશે.’ ”

પાઉલને માર નાખવા ું કાવતરુ
12 દવસઊગ્યા પછ યહૂદ ઓએસંપ કય ,અને સોગનથી પ્ર તજ્ઞા

કર કે, ‘પાઉલને માર નાખીએ ત્યાં ુધીઆપણે અ જળલે ું ન હ.’ ”
13 આ સંપ કરનારા ચાલીસથી વધારે હતા. 14 તેઓએ ુ યાજક
તથા વડ લોની પાસે જઈને ક ું કે, ‘અમે ગંભીર સોગનથી બંધાયા છ એ
કે, પાઉલને માર નાખીએ ન હ ત્યાં ુધી અમે ુખમાં ક ું પણ ૂક ું
ન હ. 15 માટે જાણે કે તેની બાબતે તમારે વધારે ઝ ણવટથી તપાસ
કરવી હોય (એવા બહાને)સભા ુદ્ધાં તમે સરદારને એવી ૂચનાઆપો
કે, તે તેને તમાર પાસે રજૂ કરે, તે પહોંચે ત્યાર પહેલાં અમે તેને માર
નાખવાને તૈયાર છ એ.’ ” 16 પણ પાઉલના ભાણેજે તેઓના સંતાઈ
રહેવા વષે સાંભ ુ,ં ત્યારે તેણે કલ્લામાં જઈને પાઉલને ખબરઆપી.
17 ત્યારે પાઉલે ૂબેદારોમાંના એકને પોતાની પાસે બોલાવીને ક ું કે,
‘આ જુવાનને સરદારની પાસે લઈ જા; કેમ કે એ તેને કઈ કહેવા માગે
છે.’ ” 18 ત્યારે તેણે સરદારની પાસે તેને લઈ જઈને ક ું કે, ‘પાઉલ
બંદ વાને મને પોતાની પાસે બોલાવીને વનંતી કર કે, આ જુવાનને
સરદારની પાસે લઈ જા, કેમ કે એ તેને કઈ કહેવા માગે છે.’ ” 19 ત્યારે
સરદાર તેનો હાથ પકડ ને તેને એકાંતમાં લઈ ગયો, અને ખાનગી ર તે
ૂ ું કે, ‘તારે મને ું કહેવા ું છે?’ 20 તેણે ક ું કે, ‘યહૂદ ઓએ તાર

પાસે વનંતી કરવાનો સંપ કય છે કે, જાણે કે ું પાઉલ સંબંધી વધારે
ઝ ણવટથી તપાસ કરવા માગતો હોય એ હે ુથી ું આવતી કાલે તેને
ન્યાયસભામાં લઈ આવે. 21એ માટે ું તેઓ ું કહે ું માનીશ ન હ, કેમ
કે તેઓમાંના ચાળ સથી વધારે માણસ તારે સારુ સંતાઈ ર ા છે, તેઓ
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એવા સોગનથી બંધાયા છે કે, તને માર નાખીએ ન હ ત્યાં ુધી અમે
અ જળ લઈ ું ન હ; હમણાં તેઓ તૈયાર છે અને તારા નણર્યની રાહ
જુએ છે. 22 ત્યારે સરદારે તે જુવાનને એવી તાક દઆપીને વદાય કય
કે, તેં આ વાતની ખબર મને આપ્યા વષે કોઈને કહ શ ન હ.

હાકેમ ફેલીક્સની સમક્ષ
23 પછ તેણે ૂબેદારોમાંના બેને પોતાની પાસે બોલાવીને ક ું કે,

‘બસો સપાઈઓન,ે તથા સ ેર સવારોને તથા બસો બરછ વાળાને,
રાત્રે નવ વાગે કાઈસા રયા ુધી જવાને તૈયાર રાખો; 24અને પાઉલને
માટે જાનવર તૈયાર રાખો કે તેને તે પર બેસાડ ને હાકેમ ફેલીક્સ પાસે
સહ સલામત પહોંચાડવામાં આવે.’ ” 25 તેણે નીચે પ્રમાણે પત્ર લ ો
કે, 26 ‘નેક નામદાર ફેલીક્સ રા પાલને ક્લો ડયસ ુ કયસની સલામ.
27આમાણસને યહૂદ ઓએપકડ્યો હતો ને તેઓએને માર નાખવાના
હતા, ત્યારે એ રોમન છે એમ સાંભળ ને હુ સપાઈઓ સાથે લઈને ત્યાં
ગયો અને તેને છોડાવી લા ો. 28 તેઓ તેના પર શા કારણથી દોષ ૂકે
છે એ જાણવા સારુ હુ તેઓની ન્યાયસભામાં તેને લઈ ગયો. 29 ત્યારે
મને મા ૂમ પ ું કે, તેઓના નયમશા ની બાબતો સંબંધી તેઓ તેના
પર દોષ ૂકે છે, પણ મોતની અથવા કેદની સજા થાય એવો દોષ તેઓ
તેના પર ૂકતા નથી. 30જયારે મને ખબર મળ કે એ માણસની વરુદ્ધ
કાવતરુ રચાવા ું છે, તેજ વેળાએ મેં તેને તરત તમાર પાસે મોકલ્યો,
અને ફ રયાદ ઓને પણ આજ્ઞા કર કે, તેની વરુદ્ધ તેઓને (જે કહે ું
હોય તે) તેઓ તમાર આગળ કહે.’ ” 31 ત્યારે સપાઈઓ તેમને મળેલી
આજ્ઞા પ્રમાણે પાઉલને લઈને રાતોરાતઆં તપાત્રસમાં આ ા. 32પણ
બીજે દવસે સવારોને તેની સાથે જવા સારુ ૂક ને તેઓ કલ્લામાં પાછા
આ ા. 33 તેઓ કાઈસા રયા પહોંચ્યા પછ રા પાલને પત્ર આપ્યો,
પાઉલને પણ તેની સમક્ષ ઊભો કય . 34 તેણે તે પત્ર વાંચીને ૂ ું
કે, ‘એ કયા પ્રાંતનો છે?’ જયારે તેને મા ુમ પ ું કે, તે કલી કયાનો છે,
35 ત્યારે તેણે ક ું કે ફ રયાદ ઓઆ ા પછ હુ તારા ુકદ્દમાની તપાસ
કર શ;’ પછ તેણે એવી આજ્ઞા આપી કે, તેને હેરોદના દરબારમાં ચોક
પહેરામાં રાખવામાં આવે.’ ”
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24
પાઉલ સામે યહૂદ ઓનો આરોપ

1 પાંચ દવસ પછ અનાન્યા પ્ર ુખ યાજક, કેટલાક વડ લોને તથા
ત ુર્લસ નામે એક વક લને સાથે લઈને આ ો, તેઓએ રા પાલની
સમક્ષ પાઉલની વરુદ્ધ ફ રયાદ રજૂ કર . 2 પાઉલને બોલાવવામાં
આ ો ત્યારે ત ુર્લસ નીચે દશાર્ ા પ્રમાણે બોલીને તેના વરુદ્ધઆરોપ
ૂકવા ું શરૂ કરતા ક ું કે, ‘ઓ નેકનામદાર ફેલીક્સ, આપનાથી અમે

બહુ ુખશાં ત પામીએ છ એ, આપની સમજદાર થી આ પ્રજાના
લાભમાં અનથ દૂર કરવામાં આવે છે, 3 તેથી અમે સવર્ પ્રકારે આપના
ૂબ આભાર છ એ. 4 પણ હુ આપને વધારે તસ્દ ન આ ું માટે હુ
વનંતી કરુ છુ કે, કૃપા કર ને અમાર થોડ વાતો સાંભળો. 5 કે આ
માણસ પીડાકારક તથા આખા જગતના સવર્ યહૂદ ઓમાં હગામો પેદા
કરનાર તથા ઈ ુ નાઝાર પંથનો આગેવાન હોવા ું અમને મા ૂમ પડ ું
છે. 6 તેણે ભ ક્ત ાનને પણ અ ુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કય હતો, ત્યારે
અમે તેની ધરપકડ કર ; અને અમે અમારા શા પ્રમાણે તેનો ન્યાય
કરવા માગતા હતા. 7 પણ ુ કયસ સરદાર આવીને બહુ બળજબર
કર ને અમારા હાથમાંથી તેને છોડાવી લઈ ગયા. 8 તેના પર ફ રયાદ
કરનારાઓને આપની પાસે આવવાની આજ્ઞા કર . એની તપાસ આપ
પોતે કરશો,જે સઘળા વશે અમે એના પર દોષ ૂક એ છ એ તે સવર્થી
આપ વાકેફ થશો. 9 યહૂદ ઓએ પણ ફ રયાદમાં સામેલ થઈને ક ું કે,
એ વાતો એ પ્રમાણે જ છે.

ફેલીક્સ સમક્ષ પાઉલે કરેલો પોતાનો બચાવ
10પછ રા પાલે પાઉલને બોલવાનો ઇશારો કય , ત્યારે તેણે ઉ ર

આપ્યો કે, ‘ઘણાં વષ થી તમે આ દેશના ન્યાયાધીશ છો,એજાણીને હુ
ુશીથી પોતાના બચાવમાં પ્રત્ ુ રઆ ું છુ. 11 કેમ કે (તપાસ કરવાથી)

આપને મા ૂમ પડશે કે ભજન કરવા સારુ યરુશાલેમમાં જવાને મને બાર
કરતાં વધારે દવસ થયા નથી. 12 સભા ાનોમાં કે શહેરમાં કોઈની
સાથે વાદ વવાદ કરતો, અથવા લોકોમાં હગામો ઉઠાવતો તેઓએ મને
જોયો નથી. 13મારા પર જેઆરોપો તેઓ હમણાં ૂકે છે તેની સા બતી
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તેઓ આપની આગળ કર શકતા નથી. 14 પણ આપની આગળ હુ
આટ ું ક ૂલ કરુ છુ કે, જે માગર્ને તેઓ દમુર્તે કહે છે તે પ્રમાણે હુ
અમારા ૂવર્જોના ઈ રની ભ ક્ત કરુ છુ, જે વચનો નયમશા માં
તથા પ્રબોધકોના ુસ્તકમાં લખેલી છે તે સવર્ હુ મા ું છુ. 15 હુ ઈ ર
વષે એવી આશા રા ું છુ, જમે તેઓ પોતે પણ રાખે છે, કે ન્યાયીઓ
તથા અન્યાયીઓ ું ુનરુત્થાન થશ.ે 16વળ હુ એવો પ્રયત્ન કરુ છુ કે,
ઈ રની તથા માણસોની પ્રત્યે હુ સદા નદ ષ અંતઃકરણ રા ું. 17 હવે
ઘણા વષર્ પછ હુ પોતાના લોકને દાન આપવાને અને અપર્ણ કરવાને
આ ો. 18 તે દરમ્યાન તેઓએ મને ભ ક્ત ાનમાં ુદ્ધ થયેલો જોયો,
ત્યાં ભીડ કે તોફાન થ ું નહો ુ;ં પણઆ સયાના કેટલાક યહૂદ ઓ (ત્યાં
હતા), 19જો માર વરુદ્ધમાં તેઓને કઈ કહેવા ું હોત, તો તેઓ અહ
આપની પાસેઆવીનેઆરોપો ૂકવાજોઈતા હતા. 20હવેઆમાણસો
પોતે કહ બતાવે કે, હુ ન્યાયસભાની આગળઊભો હતો ત્યારે મારામાં
તેઓને કયો ુનો મા ૂમ પડ્યો હતો? 21એટ ું તો ખરુ કે, તેઓની મધ્યે
ઊભા રહ ને મેં આ એક વચન ક ું કે, ૂએલાઓના ુનરુત્થાન વષે
તમાર રૂબરૂઆજે મારો ન્યાય કરવામાંઆવે છે.’ ” 22પણ ફેલીક્સને તે
માગર્ વષે વધારે ચો સ જ્ઞાન હ ુ,ં માટે તેણે ુકાદમાને ુલતવી રાખીને
તેઓને ક ું કે ુ કયસ સરદાર આવશે ત્યારે હુ તમારા કામનો નણર્ય
કર શ. 23તેણે ૂબેદારને આજ્ઞા કર કે, તેને જાપતામાં રાખવો પણ તેને
છૂટ આપવી,અને તેના મત્રોમાંના કોઈને તેની સેવા કરવાની મના કરવી
ન હ.

ફેલીક્સ અને દ્ર સલા સમક્ષ પાઉલ
24 પણ કેટલાક દવસ પછ ફેલીક્સ પોતાની પત્ની દ્ર સલા, કે જે

યહૂદ હતી, તેની સાથે આ ો, અને તેણે પાઉલને બોલાવીને ખ્રસ્ત
પરના વ ાસ વષે વચન સાંભ ું. 25 પાઉલ સદાચાર, સંયમ તથા
આવનાર ન્યાયકાળ વષે સમજાવતો હતો, ત્યારે ફેલીક્સે ભયભીત
થઈને ઉ ર આપ્યો કે, ‘હમણાં તો ું જા, મને અ ુકૂળ પ્રસંગ મળશે
ત્યારે હુ તને માર પાસે બોલાવીશ.’ ” 26 તે એવી પણ આશા રાખતો
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હતો કે, પાઉલ મને પૈસા (લાંચ) આપશે; એ સારુ તે તેને ઘણી
વાર બોલાવીને તેની સાથે વાતચીત કરતો હતો. 27 પણ બે વષર્
પછ ફેલીક્સની જગ્યાએ પો કયસ ફેસ્તસ આ ો, યહૂદ ઓને પ્રસ
કરવાની ઇચ્છાથી ફેલીક્સ પાઉલને બંધનમાં ૂક ગયો.

25
રોમન સમ્રાટને પાઉલની અપીલ

1 ફેસ્તસ પોતાના પ્રાંતમાં આવીને ત્રણ દવસ પછ કાઈસા રયાથી
યરુશાલેમ ગયો. 2 ત્યારે ુ યાજકોએ તથા યહૂદ ઓમાંના ુ
માણસોએપાઉલની વરુદ્ધફ રયાદ કર . 3તેઓએપાઉલની વરુદ્ધમાં
તેને એવી વનં ત કર કે, ‘તેને યરુશાલેમ તેડાવી મંગાવ,’ (એવા હે ુથી)
કે તેઓ માણસોને સંતાડ રાખી માગર્માં તેને માર નંખાવ.ે 4પણ ફેસ્તસે
ઉ ર આપ્યો કે, ‘પાઉલને કાઈસા રયામાં જ પહેરામાં રાખેલો છે, અને
હુ પોતે ત્યાં થોડા દવસોમાં જવાનો છુ. 5 માટે તમારામાંના જનેી પાસે
દોષ ૂકવા ું કારણ હોય તેઓ માર સાથે આવીને એ માણસનો જો
કઈ દોષ હોય તો તેના પર આરોપ ૂકે એમ તેણે ક ું. 6 તેઓ સાથે
આઠ દસ દવસથી વધારે ન રહેતાં તે કાઈસા રયા ગયો, બીજે દવસે
ન્યાયાસન પર બેસીને તેણે પાઉલને પોતાની સમક્ષ લાવવાની આજ્ઞા
કર . 7 તે હાજર થયો ત્યારે યરુશાલેમથી આવેલા યહૂદ ઓ તેની
આસપાસઊભા રહ ને તેના પર ઘણા ભારેઆરોપ ૂકવા લાગ્યા, પણ
તેઓ તે સા બત કર શ ા ન હ. 8 ત્યારે પાઉલે પોતાના બચાવમાં ક ું
કે, ‘યહૂદ ઓના નયમશા અથવા ભ ક્ત ાનમાં અથવા કાઈસારની
વરુદ્ધ મેં કઈ ખોટુ ક ુ નથી. 9 પણ ફેસ્તસે યહૂદ ઓને ુશ કરવાની
ઇચ્છાથી પાઉલને ઉ ર આપ્યો કે, ‘ ું ું યરુશાલેમમાં જઈને ત્યાં એ
બાબતો વષે માર આગળ પોતાનો ન્યાય કરાવવાને રાજી છે?’ 10 પણ
પાઉલે ક ું કે, કાઈસા રયાનાં ન્યાયાસનઆગળ હુઊભો છુ, ત્યાં મારો
ન્યાય થવો જોઈએ; મેં યહૂદ ઓ ું કઈ ખરાબ ક ુ નથી, તે આપ પણ
સાર ર તે જાણો છો. 11જો હુ ુનેગાર હોઉં,અને મરણદડને યોગ્ય મેં
કઈ ક ુ હોય, તો હુ મરવાને ના નથી પાડતો, પણજે વષે તેઓ મારા પર
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આરોપ ૂકે છે તેમાંની જો એકે વાત સાચી ન હોય તો તેઓના હાથમાં
કોઈ મને સોંપી શકતો નથી. હુ કાઈસારની પાસે દાદ માં ુ છુ.’ ” 12 ત્યારે
ફેસ્તસે ન્યાયસભાની સલાહ લઈને ઉ ર આપ્યો કે, ‘તેં કાઈસાર પાસે
દાદ માગી છે; તો તારે કાઈસારની પાસે જ ું પડશ.ે

આગ્રીપા અને બેરનીકે સમક્ષ
13 કેટલાક દવસ પસાર થયા પછ આગ્રીપા રાજા તથા બેરનીકે

કાઈસા રયા આ ાં. અને ફેસ્તસની ુલાકાત લીધી. 14 તેઓ ઘણા
દવસ ત્યાં ર ા પછ ફેસ્તસે પાઉલસંબંધીની વાત રાજાનેજાહેર કરતાં
ક ું કે, ફેલીક્સ એક બંદ વાન માણસને ૂક ગયો છે; 15 જયારે હુ
યરુશાલેમમાં હતો ત્યારે ુ યાજકોએ તથા યહૂદ ઓના વડ લોએ
તેના પર ફ રયાદ કર ને તેની વરુદ્ધતેને ુનેગાર ઠરાવવાંની માગણી કર .
16 મેં તેઓને ઉ ર આપ્યો કે, કોઈ પણ તહોમતદારને ફ રયાદ ઓની
રૂબરૂ તહોમત વષે પોતાના બચાવમાં પ્રત્ ુ ર આપવાની તક ન મળે
ત્યાં ુધી તેને (માર નાખવાન)ે સોંપી દેવો એ રોમનોની ર ત નથી. 17 તે
માટે તેઓ અહ એકઠા થયા, ત્યારે વલંબ કયાર્ વના બીજે દવસે
ન્યાયાસન પર બેસીને તે માણસને માર રૂબરૂ લાવવાનો હુકમ મેંઆપ્યો.
18 ફ રયાદ ઓએ ઊભા થઈને, હુ ધારતો હતો તેવા કોઈ પણ દષુ્કૃત્યો
વષે તેના પર આરોપ ૂ ા ન હ. 19 પણ તેઓના પોતાના ધમર્ વષે,
તથા ઈ ુ નામે કોઈ માણસ જે મરણ પામ્યા છે પણ જનેા વષે પાઉલ
કહે છે કે તે જીવતા છે, તે વષે તેની વરુદ્ધ તેઓએ કેટલાક સવાલ
ઉઠા ા.ં 20 એ બાબત વષે કેવી ર તે તપાસ કરવી તેની ૂઝ મને ન
પડવાથી મેં ૂ ું કે, ું ું યરુશાલેમમાં જઈને ત્યાં આ બાબતો સંબંધી
પોતાનો ન્યાય કરાવવા ઇચ્છે છે? 21 પણ પાઉલે તેના ુકાદમા અંગે
કાઈસાર પાસે દાદ માગી છે. તેથી મેં હુકમ કય કે ‘કાઈસારની પાસે
હુ તેને મોક ું ત્યાં ુધી તેને જલેમાં રાખવો.’ ” 22 ત્યારે આગ્રીપાએ
ફેસ્તસને ક ું કે, ‘એ માણસ ું સાંભળવાની માર પણ ઇચ્છા છે. ત્યારે
તેણે ક ું કે, કાલે આપ તેને સાંભળ શકશો.’ ” 23 માટે બીજે દવસે
આગ્રીપા તથા બેરનીકે મોટા દબદબા સાથે દરબારમાં આ ાં, સરદારો
તથા શહેરના ુ માણસો પણ દરબારમાં હાજર થયા, ફેસ્તસની
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આજ્ઞાથી તેઓએ પાઉલને ત્યાં રજૂ કય . 24 ત્યારે ફેસ્તસે ક ું કે,
‘ઓ આગ્રીપા રાજા તથા હાજર થયેલા સવર્ ૃહ ો, જે માણસ વષે
યહૂદ ઓના આખા સ ુદાયે યરુશાલેમમાં તથા અહ પણ મને વનંતી
કર , અને ૂમ પાડ કે, તેને જીવતો રહેવા દેવો (યોગ્ય) નથી, તેને તમે
જુઓછો. 25પણ મને એ ું મા ૂમ પ ું કે તેણે મરણની શક્ષાને યોગ્ય
કઈ નથી ક ુ, તેણે પોતે કાઈસાર પાસે દાદ માગી, તેથી મેં તેને (રોમ)
મોકલીઆપવાનો ન ય કય છે. 26તેના વષે એવી કઈ ચો સ વાત
માર પાસે નથી કે જે હુ મારા અ ધકાર પર લ ુ,ં માટે મેં તમાર આગળ,
અને,ઓઆગ્રીપા રાજા, વશેષે કર ને આપની આગળ, તેને રજૂ કય
છે,એ માટે કે તપાસ થયા પછ મને કઈ લખી જણાવવાં ું મળ આવે.
27 કેમ કે કેદ ને મોકલવો, અને તેના પરના આરોપ ન દશાર્વવાં એ મને
અયોગ્ય લાગે છે.’ ”

26
આગ્રીપા આગળ પોતાનો બચાવ

1આગ્રીપાએ પાઉલને ક ું કે, તને તાર હક કત જણાવવાની રજા
છે; ત્યારે પાઉલે હાથ લંબાવીને પ્રત્ ુ ર આપ્યો કે 2 ઓ આગ્રીપા
રાજા, યહૂદ ઓ જે સંબંધી મારા પર આરોપ ૂકે છે, તે બધી બાબતો
વષે મારે આજેઆપની આગળ પ્રત્ ુ ર આપવાનો છે તેથી હુ પોતાને
આશીવાર્ દત ગણું છુ; 3 વશેષે કર ને જે રવાજો તથા મતો યહૂદ ઓમાં
ચાલે છે, તે સવર્ વષે તમે પ ર ચત છો, માટે હુઆપને વનંતી કરુ છુ કે,
ધીરજથી મારુ સાંભળો. 4 બાળપણથી લઈને જે વતર્ન મારા પોતાના
લોકમાં તથા યરુશાલેમમાં હુ કરતોઆ ો છુ, તે બધા યહૂદ ઓજાણે
છે. 5જો તેઓસાક્ષીઆપવા માગ,ે તો તેઓ મારે વષે પહેલાંથી જાણે
છે કે અમારા ધમર્ના સવર્થી ુસ્ત પંથના નયમ પ્રમાણે હુ ફરોશી હતો.
6હવે ઈ રે જે વચનઅમારા ૂવર્જોનેઆપ્ ું હ ું તે (વચન) નીઆશાને
લીધે હુ મારો ન્યાય કરાવવાને અહ ઊભો છુ; 7અમારાં બારે કુળો પણ
(ઈ રની) સેવા આ ુરતાથી રાત દવસ કરતાં તે (વચન) ની ૂણર્તાની
આશા રાખે છે;અને હે રાજા,એજઆશાને લઈને યહૂદ ઓ મારા પર
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આરોપ ૂકે છે! 8 ઈ ર મરણ પામેલાઓને પાછાં ઉઠાડ,ે એ આપને
કેમ અશ લાગે છે? 9 હુ તો (પ્રથમ) મારા મનમાં એ ું વચારતો
હતો કે, ઈ ુ નાઝાર ના નામની વરુદ્ધ મારે ઘણું કર ું જોઈએ. 10 મેં
યરુશાલેમમાં પણ તેમ જ ક ુ; ુ યાજકોથી અ ધકાર પ્રાપ્ત કર ને
સંતોમાંના ઘણાને મેં જલેમાં ુરા ા, અને તેઓને માર નખાતા હતા
ત્યારે મેં તેઓની વરુદ્ધ મત આપ્યો. 11 સવર્ સભા ાનોમાં મેં ઘણી
વાર તેઓને શક્ષા કર ને તેઓની પાસે દભુાર્ષણ કરાવવા પ્રયત્ન કયાર્;
તેઓપરઅત્યંત ક્રોધાયમાન થઈને પરદેશી શહેરોમાં જઈને પણ તેઓને
સતા ા.

પાઉલ પોતાના બદલાણ વષે જણાવે છે
પ્ર.ેકૃ. 9:1-19; 22:6-16

12 એ કામ માટે ુ યાજકો પાસેથી અ ધકાર તથા પરવાનો
મેળવીને હુ દમસ્કસ જતો હતો. 13 ત્યારે, હે રાજા, બપોરના સમયે
માગર્માં ૂયર્ના તેજ કરતા વધારે પ્રકા શત એવો પ્રકાશઆકાશથી માર
તથા માર સાથે ચાલનારાંઓની આસપાસ ચમકતો મેં જોયો. 14 ત્યારે
અમે બધા જમીન પર પડ ગયા, પછ એક વાણી મેં સાંભળ , તેણે
હ ૂ ભાષામાં મને ક ું કે, ‘શાઉલ, શાઉલ, ું મને કેમ સતાવે છે?’
આરને લાત મારવી તને કઠણ છે. 15 ત્યારે મેં ક ું કે, ‘પ્ર ુ, તમે
કોણ છો?’ અને પ્ર ુએ ક ું કે, હુ ઈ ુ છુ, જનેે ું સતાવે છે.’ ”
16 પણ ઊઠ, ઊભો થા, કેમ કે હુ તને મારો સેવક ઠરા ુ,ં અને મારા
વષે જે જે તે જો ું છે તથા જે દશર્ન હુ હવે પછ તને આપીશ, તે
વષે તને સાક્ષી ઠરા ુ,ં એ હે ુથી મેં તને દશર્ન આપ્ ું છે. 17 આ
લોકો તથા બનયહૂદ ઓ કે જઓેની પાસે હુ તને મોક ું છુ તેઓથી હુ
તારુ રક્ષણ કર શ, 18 કે ું તેઓની આંખો ખોલ,ે તેઓને અંધકારમાંથી
અજવાળામાં તથા શેતાનના અ ધકાર નીચેથી ઈ રની તરફ ફેરવે, એ
સારુ કે તેઓ પાપની માફ તથા જઓે મારા પરના વ ાસથી પ વત્ર
થયા છે, તેઓમાં વારસો પામ.ે’ ”

પાઉલ પોતાના સેવાકાયર્ વષે કહે છે
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19 તે માટે, ઓ આગ્રીપા રાજા, એ આકાશી દશર્નને હુ આધીન
થયો. 20 પણ પહેલાં દમસ્કસના, યરુશાલેમના, તથા યહૂ દયાના
બધા પ્રાંતોના લોકોને તથા બનયહૂદ ઓને પણ ઉપદેશ આપ્યો કે તમે
પસ્તાવો કર ને તથા ઈ રની તરફ ફર ને પસ્તાવો કરનારને શોભે એવાં
ુકૃત્યો કરો. 21એકારણ માટે યહૂદ ઓએભ ક્ત ાનમાં મને પકડ ને

માર નાખવાની કો શશ કર . 22 પર ુ ઈ રના સામથ્યર્થી હુ આજ
ુધી ટક ર ો છુ, અને નાના મોટાને સાક્ષી આ ું છુ, પ્રબોધકો તથા
ૂસા જે જે બનવાની બીનાઓ વષે બોલ્યા હતા તે સવાય હુ બીજુ

કઈ કહેતો નથી; 23એટલે કે ખ્રસ્ત (મરણની) વેદના સહે અને તે પ્રથમ
મરણમાંથી પાછા ઊઠ્યાંથી લોકોને તથા બનયહૂદ ઓને પ્રકાશ આપ.ે
24 પાઉલઆ પ્રમાણે પ્રત્ ુ ર આપતો હતો, ત્યારે ફેસ્તસે મોટે અવાજે
ક ું કે, ‘પાઉલ ું પાગલ છે, ુષ્કળ ડહાપણને કારણે ુ પાગલ થઈ
ગયો છે.’ ” 25 પણ પાઉલે ક ું કે, ‘ઓ નેકનામદાર ફેસ્તસ, હુ પાગલ
નથી, પણ સત્યની તથા જ્ઞાનની વાતો કહુ છુ. 26 કેમ કે આ રાજા કે
જમેની આગળ પણ હુ ુક્ત ર તે બો ું છુ તે એ વષે જાણે છે, કેમ
કે મને ખાતર છે કે તેઓમાંની કોઈ વાત તેમનાથી ુપ્ત નથી; કારણ
કે એમાં ું ક ું ૂણામાં બન્ ું નથી. 27 હે આગ્રીપા રાજા, ‘ ું આપ
પ્રબોધકો (ની વાતો) પર વ ાસ કરો છો?’ હા, હુ જાણું છુ કે આપ
વ ાસ કરો છો.’ ” 28 ત્યારેઆગ્રીપાએ પાઉલને ક ું કે, ‘ ું તો થોડા જ
પ્રયાસથી ું મને ખ્રસ્તી બનાવવા માગે છે.’ ” 29 પાઉલે ક ું કે, ‘ઈ ર
કરે કે ગમે તો થોડા પ્રયાસથી કે વધારેથી, એકલા આપ જ ન હ પણ
જઓે આજ મારુ સાંભળે છે તેઓ સવર્ પણ આ બેડ ઓ સવાય,
મારા જવેો થાય.’ ” 30 પછ રાજા, રા પાલ, બેરનીકે તથા તેઓની
સાથે બેઠેલા સવર્ ઊઠ્યાં; 31 તેઓએ એકાંતમાં જઈને પરસ્પર વાત
કર કે, ‘એ માણસે મરણની શક્ષા અથવા કેદની સજાને યોગ્ય કઈ જ
ુનો કય નથી.’ ” 32 ત્યારેઆગ્રીપાએ ફેસ્તસને ક ું કે, ‘જોએ માણસે

કાઈસારની પાસે દાદ માગી ન હોત તો એને છોડ દેવામાં આવત.’ ”

27
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રોમ તરફ સફર
1અમોને જળમાગ ઇટાલી લઈજવામાંઆવે એ ું ન કરાયા પછ

તેઓએ પાઉલને તથા બીજા કેટલાક કેદ ઓને બાદશાહ પલટણના
જુ લયસ નામના ૂબેદારને સોંપ્યા. 2 અદ્ર ુ યા ું એક વહાણ જે
આ સયાના કનારા પરના બંદરોએ જવા ું હ ું તેમાં બેસીને અમે સફર
શરુ કર ; મકદો નયાના થેસ્સાલો નકાનો આ રસ્તાખર્સ અમાર સાથે
હતો. 3 બીજે દવસે અમે સદોનના બંદરે પહોંચ્યા, અને જુ લયસે
પાઉલ પર મહેરબાની રાખીને તેને તેના મત્રોને ઘરે જઈને આરામ
કરવાની પરવાનગી આપી. 4 ત્યાંથી નીક ા પછ પવન સામો હોવાને
લીધે અમે સાયપ્રસની બાજુએ રહ ને હકાર ગયા; 5 અને કલી કયા
તથા પામ્ લયાની પાસેનો સ ુદ્ર વટાવીને અમે ૂ કયોના ૂરા (બંદરે)
પહોંચ્યા. 6 ત્યાં ૂબેદારને ઇટાલી તરફ જનારુ આલેકસાં દ્રયા ું એક
વહાણ મ ુ;ં તેમાં તેણે અમને બેસાડ્યા. 7 પણ અમે ઘણા દવસ
ુધી ધીમે ધીમે વહાણ હકાર ને ક નદસની સામા ુશ્કેલીથી પહોંચ્યા,

ત્યાર પછ પવનને લીધે આગળ જવા ું ન હ, માટે અમે સલ્મોનની
આગળ ક્ર તની બાજુએ રહ ને હકા .ુ 8 ુશ્કેલીથી તેને કનારે કનારે
હકાર ને ુંદર બંદર નામની જગ્યાએઆ ા; તેની પાસે લાસીયા શહેર
છે. 9સમય ઘણો થઈ ગયો હોવાથી, હવે સફર કરવી એ જોખમી હ ું.
ઉપવાસ (નો દવસ) વીતી ગયો હતો, ત્યારે પાઉલે તેઓને સાવધ કરતા
ક ું કે, 10 ‘ઓ ભાઈઓ, મને મા ૂમ પડે છે કે, આ સફરમાં એકલા
સામાનને તથા વહાણને જ ન હ, પણ આપણા જીવ ું પણ જોખમ
છે; અને ઘણું ુકસાન થઈ શકે તેમ છે. 11 પણ પાઉલે જે ક ુ,ં તે
કરતા કપ્તાન તથા વહાણના મા લકના કહેવા પર ૂબેદારે વધારે ભરોસો
રા ો. 12 વળ શયાળો પસાર કરવા સારુ તે બંદર સગવડ ભરે ું
નહો ું, માટે ઘણાને એ સલાહ આપી કે, આપણે અહ થી નીકળ એ,
કોઈ પણ ર તે ફે નક્સ પહોંચીને ત્યાં શયાળો ગાળ એ; ત્યાં ક્ર ત ું બંદર
છે, ઈશાન તથા અ કોણની સામે તે ું ુખ છે.

દ રયામાં તોફાન
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13 દ ક્ષણ દશાથી મંદ પવન વાવા લાગ્યો, ત્યારે અમાર ઇચ્છા
પ્રમાણે થશે એમ સમજીને લંગર ઉપાડ ને ક્ર તને કનારે કનારે હકા ુ.
14 પણ થોડ વાર પછ તે તરફથી ુરાકુલોન નામનો તોફાની પવન
કાયો. 15 વહાણ તેમાં એ ું સપડા ું કે પવનની સામે ટક શ ું ન હ,
ત્યારે અમે તેને ઘસડાવા દ ુ.ં 16 કૌદા નામના એક નાના બંદરની
બાજુમાં થઈને અમે પસાર થયા, ત્યારે મછવાને (જીવનરક્ષક હોડ ઓ)
માં બચાવી લેવામાં ઘણી ુસીબત પડ ; 17 તેને ઉપર તાણી લીધા પછ
તેઓએ વહાણની નીચે બચાવના બંધ બાંધ્યા, અને સીતર્સ આગળ
અથડાઈ પડવાની બીકથી સઢ છોડ ના ા,ં અને વહાણ સાથે અમે
તણાવા લાગ્યા. 18અમને બહુ તોફાન નડવાથી બીજે દવસે તેઓએ
માલ બહાર નાખવા માંડ્યો; 19 ત્રીજે દવસે તેઓએ પોતાને હાથે
વહાણનો સામાન નાખી દ ધો. 20ઘણા દવસ ુધી ૂયર્ તથા તારાઓ
દેખાયા ન હ, તોફાન સતત ચાલ ું ર ું, તેથી અમારા બચવાની કોઈ
આશા રહ ન હ. 21 કેટલાક દવસ ુધી ખોરાક પાણી વના ચલા ા
પછ પાઉલે તેઓની વચ્ચે ઊભા રહ ને ક ું કે, ‘ભાઈઓ, તમારે મારુ
માન ું જોઈ ું હ ુ,ં ક્ર તથી નીકળ ને આ હા ન તથા ુકસાન વહોર
લેવાની જરૂર ન હતી. 22 પણ હવે હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, હમત
રાખો, કેમ કે તમારામાંથી કોઈના પણજીવને ુકસાન ન હ થશે,એકલા
વહાણને થશે. 23 કેમ કે જે ઈ રનો હુ છુ,અને જમેની સેવા હુ કરુ છુ
તેમના દૂતે ગઈ રાત્રે માર પાસે ઊભા રહ ને ક ું કે, 24 ‘પાઉલ, ડર શ
ન હ. કાઈસારની રૂબરૂ તારે ઊભા રહે ું પડશ,ે જો તાર સાથે સફર
કરનારા સવર્ને ઈ રે તાર ખાતર બચા ા છે. 25એ માટે, ભાઈઓ,
હમત રાખો, કેમ કે ઈ ર પર મારો ભરોસો છે કે, જમે મને કહેવામાં
આ ું છે તેમ જ થશે. 26 તોપણ આપણને એક બેટ પર અથડા ું
પડશે. 27 ચૌદમી રાત આવી ત્યારે અમે આ દ્રયા સ ુદ્રમાં આમતેમ
ઘસડાતા હતા, અને આશરે મધરાતે ખલાસીઓને લાગ્ ું કે અમે કોઈ
એક દેશની નજદ કઆવી પહોંચ્યા છ એ. 28તેઓએ પાણી માપવાની
દોર નાખી, ત્યારે વીસ મીટર પાણી મા ૂમ પ ું અને થોડે આગળ
ગયા પછ તેઓએ ફર થી દોર નાખી. ત્યારે પંદર મીટર પાણી મા ૂમ
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પ ુ.ં 29 રખેને કદાચ અમે ખડક સાથે અથડાઈએ,એવી બીકથી તેઓ
ડ ૂસા પાછળના ભાગ પરથી ચાર લંગર ના ા,ંઅને દવસ ઊગવાની
રાહ જોતા બેઠા ર ા. 30ખલાસીઓ વહાણમાંથી નાસી જવાનો લાગ
શોધતા હતા,અને વહાણના અગલા ભાગ પરથી લંગર નાખવાનો ડોળ
કર ને તેઓએસ ુદ્રમાં મછવા (જીવનરક્ષક હોડ ઓ) ઉતાયાર્. 31 ત્યારે
પાઉલે ૂબેદારોને તથા સપાઈઓને ક ું કે, જો તેઓ વહાણમાં ન હ
રહે તો તમે બચી શકવાના નથી. 32તેથી સપાઈઓએ મછવાના દોરડાં
કાપી નાખીને તેઓને જવા દ ધા. 33 દવસ ઊગવાનો હતો એટલામાં
પાઉલે સવર્ને અ ખાવાને વનંતી કર ને ક ું કે, ‘આજચૌદ દવસ થયા
રાહ જોતાં જોતાં તમે છેલ્લા ઘણા દવસથી કઈ ખા ું નથી. 34એ માટે
હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, કઈક ખોરાક લો, કેમ કે એ તમારા રક્ષણને
માટે છે; કારણ કે તમારામાંના કોઈના માથાનો એક પણ વાળ ખરવાનો
નથી.’ ” 35 પાઉલે એ ું કહ ને રોટલી લીધી, અને તે સવર્ની આગળ
ઈ રની સ્ ુ ત કર , અને તેને ભાંગીને ખાવા લાગ્યો. 36 ત્યારે તેઓ
સવર્ને હમતઆવી,અને તેઓએ પણ ભોજન ક .ુ 37 વહાણમાં અમે
સવર્ મળ ને બસ્સો છોતેર માણસો હતા. 38 બધા ખાઈને ૃપ્ત થયા
પછ તેઓએ ઘઉં સ ુદ્રમાં નાખી દઈને વહાણને હલકુ ક ુ.

વહાણ ભંગ
39 દવસ ઊગ્યો ત્યારે તેઓએ તે પ્રદેશ ઓળ ો ન હ, પણ

(રેતીના) કાંઠાવાળ એકખાડ દ ઠ ,અને વહાણને હકાર ને તે ( કનારા)
પર પહોંચી શકાશે કે ન હ એ બાબતે તેઓ વચારવા લાગ્યા. 40લંગરો
છૂટાં કર ને સ ુદ્રમાં રહેવા દ ધા,ં ને તેજ વખતે ુકાનના બંધ છોડ ને
આગલો સઢ પવન તરફ ચઢાવીને કનારા તરફ જવા લાગ્યા. 41વહાણ
સ ુદ્રમાં રેતીના ઢગલા સાથે અથડાવાથી રેતીમાં ૂંપી ગ ુ,ં અને
વહાણનો આગળનો ભાગ રેતીમાં સજ્જડ ભરાઈ ગયો. અને ડ ૂસો
મોજાના મારથી ભાંગી જવા લાગ્યો. 42 ત્યારે સપાઈઓએ એવી
સલાહ આપી કે તેઓ બંદ વાનોને માર નાખે કે રખેને તેઓમાંથી કોઈ
તર ને નાસી જાય. 43 પણ ૂબેદારે પાઉલને બચાવવાના ઇરાદાથી
તેઓને એ સલાહને અમલમાં ૂકતા અટકા ા, અને આજ્ઞા આપી કે,
જઓેને તરતાઆવડ ું હોય તેઓએદ રયામાં ઝંપલાવીને પહેલાં કનારે
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જ ુ;ં 44અને બાક નામાંથી કેટલાકે પા ટયા પર તથા કેટલાકે વહાણના
કઈ બીજાસામાન પર ટેક ને કનારે જ ું. તેથી એમ થ ું કે તેઓસઘળા
સહ સલામત કનારા પર પહોંચ્યા.

28
માલ્ટા ટા ુમાં

1 આ ર તે અમારો બચાવ થયા પછ અમે જાણ્ ું કે તે ટા ુ ું નામ
માલ્ટા હ ુ.ં 2 ત્યાંના વતનીઓએ અમારા પર ૂબ પ્રેમ દશાર્ ો. કેમ
કે તે વખતે વરસાદ વરસતો હતો અને ઠડ પડતી હતી તેથી અ
સળગાવીને તેઓએ અમારા સવર્નો આવકાર કય . 3 પાઉલે થોડાંક
લાકડાં એકઠાં કર ને અ માં ના ાં, ત્યારે ગરમીને લીધે એક સપર્
તેમાંથી નીકળ ને તેને હાથે વીંટળાઈ ગયો. 4 ત્યાંના વતનીઓએ તે
પ્રાણીને તેના હાથ પર લટકતો જોઈને એક બીજાને ક ું કે, ન ે આ
માણસ ૂની છે, જો કે સ ુદ્રમાંથી એ બચી ગયો છે ખરો, તોપણ
ન્યાય એને જીવવા દેતો નથી. 5 પણ તેણે તે પ્રાણીને અ માં ઝાટક
ના ો,અને તેને કઈ ઈજા થઈ ન હ. 6 પણ તેઓ ધારતા હતા કે, તેનો
હાથ હમણાં ૂજી જશે, અથવા તે એકાએક પડ ને મર જશે, પણ
ઘણી વાર રાહ જોયા પછ તેઓએજો ું કે તેને ક ું ુકસાન થ ું નથી,
ત્યારે તેઓએ વચાર ફેરવીને ક ું કે, તે કોઈ દેવ છે. 7 હવે તે ટા ુના
પ બ્લ ુસ નામના ુ માણસની જમીન તે જગ્યાની નજદ ક હતી,
તેણે અમારો ઉમળકાભેરઆવકાર કર ને ત્રણ દવસ ુધી મત્રભાવથી
અમાર પરોણાગત કર . 8 તે વેળાએ પ બ્લ ુસના પતાને તાવઆ ો
હતો. અને મરડો થયો હતો, પાઉલ તેની પાસે અંદર ગયો, પછ પાઉલે
પ્રાથર્ના કર , તેના પર પોતાના હાથ ૂક ને તેને સાજો કય . 9આબનાવ
પછ ટા ુમાંનાં અન્ય રોગીઓ પણઆ ા અને તેઓને સાજા કરાયા.
10 વળ તેઓએ અમને ઘણું માન આપ્ ુ,ં અમે પ્રવાસ શરુ કય ત્યારે
અમારે માટે જરૂર સામગ્રી તેઓએ વહાણમાં ૂક .

માલ્ટાથી રોમ.
11 ત્રણ મ હના પછ આલેકસાં દ્રયા ું એક વહાણ શયાળો

ગાળવાને તે ટા ુમાં ર ું હ ુ,ં તેની નશાની દયોસ્કુર હતી, તેમાં બેસીને



પ્રે રતોનાં કૃત્યો 28:12 lxxviii પ્રે રતોનાં કૃત્યો 28:23

અમે રવાના થયા. 12 અમે સરાકુસ બંદરે ત્રણ દવસ ુધી ર ા.
13 ત્યાંથી અમે વળાંક વળ ને રે ગયમ આ ા, અને એક દવસ પછ
દ ક્ષણનો પવન કાવા લાગ્યો, જથેી અમે બીજે દવસે ુતૌલી આવી
પહોંચ્યા. 14 ત્યાં અમને ( વ ાસી) ભાઈઓ મ ા, તેઓની સાથે
સાત દવસ ુધી રહેવાને તેઓએ અમને વનંતી કર ; ત્યાર બાદ અમે
રોમમાં આ ા. 15 રોમમાંના ( વ ાસી) ભાઈઓ અમારાં આગમન
વષે સાંભળ ને ત્યાંથી આ પયસ બજાર તથા ‘ત્રણ ધમર્શાળા’ નામના
ળો ુધી અમને સામેથી મળવા આ ા; પાઉલે તેઓને જોઈને

ઈ રની સ્ ુ ત કર અને હમત રાખી.
રોમમાં

16 અમે રોમમાં આ ા ત્યારે ( ૂબેદારે બંદ વાનોને ચોક કરનારા
સરદારને સ્વાધીન કયાર્, પણ) પાઉલને તેના સાચવનાર સપાઈની સાથે
સ્વતંત્રતાથી રહેવાની પરવાનગી મળ . 17 ત્રણ દવસ પછ એમ થ ું
કે, (પાઉલ)ે યહૂદ ઓના ુ (આગેવાનોન)ે બોલાવીને એકત્ર કયાર્
અને તેઓને ક ું કે, “ભાઈઓ, મેં કોઈ ું અ હત કે કોઈની વરુદ્ધ
ક ું ક ુ નથી, અને આપણા ૂવર્જોના ની ત નયમોનો ભંગ પણ કય
નથી. તોપણ યરુશાલેમથી રોમન સરકારના હાથમાં મને બંદ વાન તર કે
સોંપવામાં આવેલો છે. 18 માર તપાસ કયાર્ પછ તેઓ મને છોડ દેવા
ઇચ્છતા હતા, કેમ કે મને મોતની શક્ષા થાય એ ું કોઈ કારણ ન હ ું.
19પણયહૂદ ઓએ વરોધ કય , ત્યારે કાઈસાર પાસે દાદ માગવાની મને
ફરજ પડ ; એમાં મારે પોતાના સ્વદેશી ભાઈઓ પર કઈ દોષ ૂકવાનો
હતો એ ું ન હ ું. 20 એ જ કારણ માટે મને મળ ને માર સાથે વાત
કરવાની મેં આપને વનંતી કર , કેમ કે ઇઝરાયલની આશા એટલે કે
ખ્રસ્તને લીધે મનેઆસાંકળથી બાંધવામાંઆ ો છે. 21 ત્યારે તેઓએ
તેને ક ું કે, યહૂ દયામાંથી અમને તારા વષે કોઈ પત્રો મ ા નથી, તેમ
જ (અમારા) ભાઈઓમાંથી પણ કોઈએ અહ આવીને તારા વષે કઈ
ખરાબ જાહેર ક ુ અથવા ક ું નથી. 22 પણ ું ું માને છે, તે તાર
પાસેથી અમે સાંભળવા ચાહ એ છ એ, કેમ કે લોકો સવર્ જગ્યાએઆ
પંથના વ ાસીઓ વરુદ્ધબોલે છે તે અમેજાણીએછ એ. 23તેઓએ
તેને સારુ એક દવસ નયત કય તે દવસે ઘણા લોકો તેની પાસે તેના



પ્રે રતોનાં કૃત્યો 28:24 lxxix પ્રે રતોનાં કૃત્યો 28:31

ઉતારામાં આ ા; તેઓને પાઉલે સા બતીઓ સાથે ઈ રના રા
વષેની સાક્ષી આપી,અને ૂસાના નયમશા તથા પ્રબોધકો ઉપરથી
ઈ ુ વષેની વાત સવારથી સાંજ ુધી તેઓને કહ અને સમજાવી.
24જે વાતો કહેવામાં આવી તે કેટલાકે માની,અને બાક નાઓએ માની
ન હ. 25 તેઓ પરસ્પર એક મતના ન થયાથી ચાલ્યા ગયા, પણ તે
પહેલાં તેઓને પાઉલે ક ું કે, પ વત્રઆત્માએ યશાયા પ્રબોધક મારફતે
તમારા ૂવર્જોને સા ું જ ક ું હ ું કે; 26 ું એ લોકની પાસે જઈને
કહે કે, તમે સાંભ ા કરશો પણ સમજશો ન હ, અને જોયા કરશો
પણ તમને ૂઝશે ન હ. 27 કેમ કે એ લોકોનાં મન જડ થઈ ગયાં છે,
તેઓના કાન બહેર માર ગયા છે, તેઓએ પોતાની આંખો બંધ કરેલી
છે, કદા પ તેઓને આંખે દેખાય, તેઓ કાને સાંભળે, મનથી સમજે અને
ફરે અને હુ તેઓને સાજા કરુ. 28 તેથી જાણજો કે, ઈ રે બક્ષેલા આ
ઉદ્ધાર બનયહૂદ ઓની પાસે મોકલવામાં આ ો છે, અને તેઓ તો તે
સ્વીકારશે જ.’ ” 29 (પાઉલે એ વાતો કહ ર ા પછ યહૂદ ઓ પરસ્પર
ઉગ્ર વવાદ કરતા ચાલ્યા ગયા.) 30 (પાઉલ) પોતાના ભાડાના ઘરમાં
બે વષર્ ુધી ર ો, જઓે તેને ત્યાં આવતા તે સવર્નો તે આવકાર કરતો
હતો. 31 તે ૂર હમતથી તથા અટકાવ સવાય ઈ રના રા વષે
તથા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત વષેનાં વચનોનો ઉપદેશ કરતો હતો.
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