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પ્રે રતોનાં કૃત્યો

ૂક બીજુ ુસ્તક લખે છે
1 વહાલા થયો ફલ,
મેં પ્રથમ ુસ્તક ઈ ુએ જે કઈ ક ુર્ અને શીખ ું તે દરેક

બાબતો વષે લ ું છે. 2 મેં ઈ ુના જીવનના આરભથી તેને
જે દવસથી આકાશમાં લઈ લેવામાં આ ો ત્યાં ુધીના સમગ્ર
જીવન વષે લ ું છે. આ બનતાં પહેલા,ં ઈ ુએ પોતે પસંદ
કરેલા પ્રે રતો સાથે વાત કર . પ વત્ર આત્માની સહાયથી ઈ ુએ
પ્રે રતોને તેઓએ ું કર ું જોઈએ તે ક ું. 3 આ ઈ ુના ૃત્ ુ
પછ ની વાત હતી. પણ તેણે પ્રે રતોને બતા ું કે તે જીવંત
છે. ઈ ુએ ઘણાં સામર્થ્યશાળ પરાક્રમો કર ને આ સા બત ક ુર્.
પ્રે રતોને ઈ ુના ૃત્ ુમાંથી સજીવન થયા બાદ 40 દવસ દરમ્યાન
ઘણીવાર તેના દશર્ન થયાં. ઈ ુએ પ્રે રતોને દેવના રા વષે
ક ું. 4 એક વખત ઈ ુ તેઓની સાથે જમતો હતો, ત્યારે ઈ ુએ
તેઓને યરૂશાલેમ છોડવાની ના પાડ હતી. ઈ ુએ ક ું, “તમને
બાપે જે વચન આપ્ ું છે તે વષે મેં તમને પહેલાં ક ું છે. આ
વચન પ્રાપ્ત કરવા માટે અહ યરૂશાલેમમાં રાહ જુઓ. 5 યોહાને
પાણીથી બા પ્તસ્મા ક ુર્, પણ થોડા દવસો પછ તમે પ વત્ર
આત્માથી બા પ્તસ્મા પામશો.”

ઈ ુ આકાશમાં લઈ લેવામાં આ ો છે
6 બધા પ્રે રતો ભેગા થયા. તેઓએ ઈ ુને ૂછ ું, “પ્ર ,ુ ું

આ સમય તારા માટે યહૂ દઓને તેઓ ું રા ફર થી સોંપવાનો
છે?”

7 ઈ ુએ તેઓને ક ું, “ફક્ત એક માત્ર બાપ જ સમયો અને
તાર ખો ન કરવા માટે અ ધકૃત છે. આ વસ્ ુઓ તમે જાણી
શકો ન હ. 8 પણ પ વત્ર આત્મા તમાર પાસે આવશ.ે પછ તમે
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સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરશો. ત્યારે તમે મારા સાક્ષી થશો-તમે લોકોને
મારા વષે કહેશો. પહેલાં, તમે યરૂશાલેમમાં લોકોને કહેશો. પછ
યહૂ દયામા,ં સમરૂનમાં તથા વ ના બધા જ લોકોને કહેશો.”

9 પ્રે રતોને આ બાબતો ક ા પછ , ઈ ુને આકાશમાં લઈ
લેવામાં આ ો. પ્રે રતોના દેખતાં જ ઈ ુ વાદળમાં અદ્ધશ્ય થઈ
ગયો, અને તેઓ તેને જોઈ શ ા ન હ. 10 ઈ ુ દૂર જઈ ર ો
હતો અને પ્રે રતો આકાશમાં જોઈ ર ા હતા. અચાનક, બે
ેત વ ધાર માણસો તેઓની બાજુમાં આવીને ઊભા. 11 તે

બે માણસોએ પ્રે રતોને ક ું, “ઓ ગાલીલના માણસો, તમે અહ
આકાશ તરફ જોતાં શા માટે ઊભા છો? તમે જો ું કે ઈ ુને
તમાર પાસેથી આકાશમાં લઈ લેવામાં આ ો છે. જે ર તે તમે
તેને જતાં જોયો તે જ ર તે તે પાછો આવશ.ે”

એક નવા પ્રે રતની પસંદગી
12 પછ તે પ્રે રતો જૈ ૂન પવર્ત પરથી યરૂશાલેમ પાછા ફયાર્.

(આ પવર્ત યરૂશાલેમથી લગભગ અડધો માઇલ દૂર છે.) 13 તે
પ્રે રતો શહેરમાં પ્રવેશ્યા. તેઓ ાં રહેતા હતા ત્યાં મેડ પરના
ઓરડામાં ગયા. તે પ્રે રતો હતા, પતર, યોહાન, યાકૂબ, આં ન્દ્રયા,
ફ લપ, થોમા, બથ લ્મી, માથ્થી, યાકૂબ (અલ્ફ નો દ કરો), સમોન
(ઝલોતસ) તથા યાકૂબનો ભાઈ યહૂદા ત્યાં ગયા.

14 બધા પ્રે રતો ભેગા થયા હતા. તેઓ સતત એક જ હે ુથી
પ્રાથર્ના કરતાં હતા ત્યાં કેટલીક ીઓ હતી. ઈ ુની મા મ રયમ,
અને તેના ભાઈઓ પણ ત્યાં પ્રે રતો સાથે હતા.

15 થોડા દવસ પછ વ ાસીઓની એક સભા મળ . (ત્યાં
તેમાનાં લગભગ 120 હાજર હતા.) પતરે ઊભા થઈને ક ું,
16-17 “ભાઈઓ, શા વચનોમાં પ વત્ર આત્માએ દાઉદ દ્ધારા ક ું
કે કઈક થવાની જરુર છે. તે આપણા સ ૂહમાનાં એક યહૂદા
વષે કહેતો હતો. યહૂદા આપણી સાથે સેવામાં ભાગીદાર હતો.
આત્માએ ક ું કે ઈ ુને પકડવા માટે યહૂદા માણસોને દોરશે.”

18 (યહૂદાને આ દુ કામ માટે પૈસા આપવામાં આ ા હતા.
તેના પૈસા તેના માટે ખેતર ખર દવામાં વપરાયા. પણ યહૂદા ઊંધે
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મસ્તકે પટકાયો, અને તે ું શર ર ફાટ ગ ુ.ં તેનાં બધાં આંતરડાં
બહાર નીકળ ગયા.ં 19 યરૂશાલેમના બધા લોકોએ આ વષે
જાણ્ ુ.ં તેથી તેઓએ તે ખેતર ું નામ હકેલ્દમા રા ું. તેઓની
ભાષામાં હકેલ્દમાનો અથર્, “લોહ ું ખેતર” થાય છે.)

20 પતરે ક ું, “ગીતશા ના ુસ્તકમાં યહૂદા વષે આમ લખે ું
છે:

‘તેની જમીન નજીક લોકોએ જ ું ન હ;
ત્યાં કોઇએ રહે ું ન હ!’ ગીતશા 69:25

અને એમ પણ લખે ું છે:

‘તે ું કામ બીજો કોઇ માણસ લે.’ ગીતશા 109:8

21-22 “તેથી હવે બીજા કોઈ માણસે આપણી સાથે જોડા ું
જોઈએ અને ઈ ુના ુનરુત્થાનના સાક્ષી થ ું જોઈએ. આ
માણસ પેલા માણસોમાંનો એક હોવો જોઈએ. ારે પ્ર ુ
ઈ ુ આપણી સાથે હતો ત્યારે બધા જ સમય દરમ્યાન આપણા
સ ૂહનો ભાગ હતો, ારથી યોહાને લોકોને બા પ્તસ્મા આપવા ું
શરૂ ક ુર્, ત્યારથી ઈ ુને આપણી પાસેથી આકાશમાં લઈ જવાયો
ત્યાં ુધી આ માણસ આપણી સાથે હોવો જોઈએ.”

23 પ્રે રતોએ બે માણસોને સ ૂહની આગળ ઊભા કયાર્. એક
હતો ૂસફ બસર્બા, તે ુસ્તસના નામથી ઓળખતો અને બીજો
માણસ હતો મા થ્થયાસ. 24-25 પ્રે રતોએ પ્રાથર્ના કર , “પ્ર ,ુ
ું પ્રત્યેક માણસોના મનોને જાણે છે. આ બેમાંથી ું આ કામ

કરવા માટે કોને પસંદ કરે છે તે દશાર્વ. યહૂદા ભટક જઈને
ાં જવાનો હતો ત્યાં ગયો. પ્ર ુ, કયા માણસે પ્રે રત તર કે

તેની જગ્યા લેવી જોઈએ તે બતાવ.” 26 પછ પ્રે રતોએ બેમાંથી
એકની પસંદગી કરવા માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખી. પ્ર ુની ઈચ્છા ુસાર
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મા થ્થયાસના નામની ચઠ્ઠ નીકળ . તેથી તે બીજા અ ગયારની
સાથે પ્રે રત થયો.

2
પ વત્ર આત્મા ું આગમન

1 ારે પચાસમાનો દવસ આ ો ત્યારે, પ્રે રતો બધા એક
જગ્યાએ ભેગા થયા હતા. 2 અચાનક આકાશમાંથી અવાજ
આ ો. આ અવાજ સખત કાતા પવનના જવેો હતો. તેઓ

ાં બેઠા હતાં તે આ ું ઘર આ અવાજથી ગાજી ઊ ુ.ં
3 અ ના જવેી છૂટ છૂટ પડતી જીભો તેઓના જોવામાં
આવી. આ જીભો છૂટ પડ ને પ્રત્યેક ક્ત પર ઊભી બેઠ .
4 તેઓ બધા પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર થયા, અને તેઓએ જુદ
જુદ ભાષાઓ બોલવા ું શરૂ ક ુર્. પ વત્ર આત્માએ તેઓને આ
કરવા ું સામર્થ્ય આપ્ ુ.ં

5 આ સમયે યરૂશાલેમમાં કેટલાક ધા મક યહૂ દઓ રહેતા હતા.
દુ નયાના દરેક દેશમાંના આ માણસો હતા. 6 આ માણસોનો મોટો
સ ૂહ ભેગો થયો હતો કારણ કે તેઓએ આ અવાજ સાંભ ો
હતો. તેઓ નવાઇ પામ્યા હતા. કારણ કે પ્રે રતો બોલતાં હતા.
અને દરેક માણસે તેઓની પોતાની ભાષામાં તે સાંભ ું હ ુ.ં

7 બધા યહૂ દઓ આનાથી આ યર્ પામ્યા હતા. તેઓ સમજી
શ ા ન હ કે પ્રે રતો આ ું કેવી ર તે કર શ ા. તેઓએ
ક ું, “જુઓ, આ બધા જ માણસો જઓેને આપણે બોલતાં
સાંભળ એ છ એ તે બધા ું ગાલીલના નથી? 8 પણ આપણે
તેઓને આપણી પોતાની ભાષામાં બોલતાં સાંભળ એ છ એ. આ
કેવી ર તે શ છે? આપણે બધા જ જુદ જુદ જગ્યાઓના
છ એ: 9 પાથ ઓ, માદ ઓ, એલામીઓ, મેસોપોતા મયાના,
યહૂ દયાના, ક પદો કયાના, પોન્તસના, આ શયાના, 10 ગયાના,
પમ્ લયાના, ઇજીપ્તના, લ બયાના, કૂરેની ભાષા તથા રોમ
વસ્તારના પ્રવાસીઓ, યહૂ દ તથા બીન-યહૂ દઓમાંથી થએલા
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યહૂ દ, 11 આમ આપણે જુદા જુદા દેશોના છ એ. પણ આપણે
આ માણસને આપણી પોતાની ભાષામાં સાંભળ એ છ એ! તેઓ
દેવના જે કઈ મોટાં કામો વષે કહે છે તે આપણે બધા સમજી
શક એ છ એ.”

12 બધા લોકો આ યર્ચ કત થયા. અને ૂંઝાયા. તેઓ
એકબીજાને ૂછે છે, “આ ું થઈ ર ું છે?” 13 બીજા લોકો
પ્રે રતો તરફ ઠઠ્ઠા કર ર ાં હતા. આ લોકોએ વચા ુર્ કે પ્રે રતોએ
વધારે પડતો દ્ધાક્ષારસ પીધેલો છે.

પતર ું લોકોને ભાષણ
14 પછ પતર અ ગયાર બીજા પ્રે રતો સાથે ઊભો ર ો. તે

એટલા મોટા અવાજે બોલ્યો કે જથેી બધા લોકો સાંભળ શકે.
તેણે ક ું, “મારા યહૂ દ ભાઈઓ તથા યરૂશાલેમમાં તમારામાંના
બધા જે રહો છો, હુ તમને કઈક કહ શ, જે જાણવાની તમારે
જરુર છે. કાળજી ૂવર્ક સાંભળો. 15 આ માણસો તમે ધારો
છો એમ પીધેલા નથી; હજુ સવારના નવ વાગ્યા છે! 16 પણ
યોએલ પ્રબોધકે જે બાબત માટે લ ું હ ું તે આજે તમે અહ
થ ું જુઓ છો. યોએલ પ્રબોધકે જે લ ું છે તે આ છે:

17 ‘દેવ કહે છે કે:
છેલ્લા દવસોમા,ં હુ મારો આત્મા બધા લોકો પર રેડ દઈશ.

તમારા ુત્રો અને ુત્રીઓ પ્રબોધ કરશે.
તમારા જુવાનોને સંદશર્નો થશે.
તમારા ૃદ્ધોને ખાસ સ્વપ્નો આવશે.

18 તે સમયે, હુ મારા સેવક-સે વકાઓ પર મારો આત્મા રેડ શ
અને તેઓ પ્રબોધ કરશ.ે

19 હુ ઊચે આકાશમાં આ યર્જનક કામો બતાવીશ.
હુ નીચે ૃથ્વી પર તેના અદ ૂત ચહનો આપીશ.
ત્યાં લોહ , અ , અને ુમાડાના ગોટેગોટા દેખાડ શ.

20 ૂયર્ ું પ રવતર્ન અંધકારમાં થશ,ે
અને ચંદ્ર લાલ લોહ જવેો બનશે.
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પછ પ્ર ુનો મહાન તથા પ્ર સધ્ધ દવસ આવશે.
21 અને પ્રત્યેક માણસ જે પ્ર ુમાં વ ાસ કરશે ત તારણ પામશ.ે’

યોએલ 2:28-32
22 “મારા યહૂ દ ભાઈઓ, આ શ ો ધ્યાનથી સાંભળો:

નાસરેથનો ઈ ુ એક ઘણો વ શ માણસ હતો. દેવે તમને
આ સ્પ દશર્ન કરા ું છે. દેવે પરાક્રમો અને આ ય તથા
ચમત્કારોથી તે સા બત ક ુર્ છે. તે ઈ ુ દ્ધારા કરવામાં આ ું હ ું.
તમે બધાએ આ બાબતો જોઈ છે. તેથી તમે જાણો છો કે આ
સા ું છે. 23 તમને ઈ ુ સોંપવામાં આ ો, અને તમે તેની હત્યા
કર . દુ માણસોની સહાયથી તમે ખીલા ઠોક ને ઈ ુને વધસ્તંભે
જડા ો. પણ દેવ તો જાણતો હતો કે આ બ ું થવા ું છે. આ
દેવની યોજના હતી. ઘણા સમય પહેલા દેવે આ યોજના ઘડ
હતી. 24 ઈ ુએ ૃત્ ુની વેદના સહન કર , પણ દેવે તેને એ બધી
વેદનાઓમાંથી ુક્ત કય . દેવે ઈ ુને ૃત્ ુમાંથી ઊઠાડ્યો.  ૃત્ ુ
ઈ ુને પકડ શ ું ન હ. 25 દાઉદે ઈ ુના સંદભર્માં આમ ક ું
છે:
‘મેં પ્ર ુને હમેશા માર સંન્ ુખ જોયો;

મને સલામત રાખવા માટે તે માર જમણી બાજુએ છે.
26 તેથી મારુ હ્રદય પ્રસ છે,

અને માર જીભ હષ લ્લાસ ક્ત કરે છે.
હા, મારુ શર ર પણ આશામાં રહેશે.
27 કારણ કે ું મારા આત્માને ૃત્ ુના ળે છોડશે ન હ.

ું તારા પ વત્રને પણ કબરમાં કોહવાણ જોવા દઇશ ન હ.
28 તેં મને જીવન જીવતાં શીખ્વ ું છે.

ું તાર નજીક આવીશ અને મને આનંદથી ભર ૂર કર શ.’
ગીતશા 16:8-11

29 “મારા ભાઈઓ, હુ તમને આપણા ૂવર્જ દાઉદના સંદભર્માં
સા ું કહ શ. તે ૃત્ ુ પામ્યોં હતો અને તેને દફનાવવામાં આ ો
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હતો. તેની કબર આજે પણ આપણી પાસે છે. 30 દાઉદ એક
પ્રબોધક હતો અને દેવે જે ક ું તે જાણતો હતો. દેવે દાઉદને
વચન આપ્ ું હ ું કે તે દાઉદના પ રવારમાંથી કોઈ ક્તને દાઉદના
જવેો રાજા બનાવશે. 31 દાઉદે તે થતાં પહેલા આ જાણ્ ુ.ં તેથી
તે ક્તના સંદભર્માં દાઉદે આમ ક ું:

‘તેને ૃત્ ુની જગ્યાએ રહેવા દેવામાં આ ો ન હતો.
તે ું શર ર કબરમાં સડવા દ ું ન હ.’

દાઉદ ૃત્ ુમાંથી ુનરુત્થાન પામેલ ખ્રસ્તના સંદભર્માં કહેતો હતો.
32 તેથી ઈ ુ ૃત્ ુમાંથી સજીવન થયેલ દેવ છે, દાઉદ ન હ!
આપણે બધા આ માટે સાક્ષી છ એ. આપણે તેને જોયો છે!
33 ઈ ુનો આકાશમાં લઈ જવામાં આવેલ છે. તેથી ઈ ુ દેવની
જમણી બાજુએ દેવની સાથે છે. પતાએ (દેવ) હવે ઈ ુને પ વત્ર
આત્મા આપેલ છે. દેવે જે વચન આપ્ ું હ ું તે પ વત્ર આત્મા
છે. તેથી હવે ઈ ુ તે આત્મા રેડ ર ો છે. તમે જે જુઓ છે
અને સાંભળે છો તે આ છે. 34 જે એકને આકાશમાં લઈ જવામાં
આવેલ છે તે દાઉદ ન હતો. જનેે આકાશમાં લઈ જવામાં આ ો
હતો તે તો ઈ ુ હતો. દાઉદે પોતે જ ક ું છે:

‘પ્ર ુએ (દેવ) મારા પ્ર ુને ક ું:
35 ાં ુધી હુ તારા દશુ્મનોને હુ તાર સ ામાં ના સોં ું

ત્યાં ુધી માર જમણી બાજુએ બેસ.’ ગીતશા 110:1

36 “તેથી બધા યહૂ દ લોકોએ આ સત્ય જાણ ું જોઈએ, દેવે
ઈ ુને પ્ર ુ અને ખ્રસ્ત બના ો છે. તે એ જ માણસ છે જનેે
તમે વધસ્તંભે ખીલા માર ને જડ્યો!”

37 ારે લોકોએ આ સાંભ ું ત્યારે, તેઓ ઘણા દ:ુખી થયા.
તેઓએ પતર અને બીજા શષ્યોને ૂછ ું, “ભાઈઓ, અમારે ું
કર ું જોઈએ?”
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38 પતરે તેઓને ક ું, “પસ્તાવો કરો. તમારામાંનો દરેક ઈ ુ
ખ્રસ્તના નામે બા પ્તસ્મા પામો. પછ દેવ તમારાં પાપોને માફ
કરશે. અને તમને પ વત્ર આત્મા ું દાન પ્રાપ્ત થશે. 39 આ વચન
તમારા માટે છે અને તે તમારાં બાળકો તથા જે લોકો દૂર દૂર
છે તેઓને માટે પણ છે. આપણા પ્ર ુ દેવ તેની પાસે જટેલાંને
બોલાવશે તે દરેક માણસ માટે છે.”

40 પતરે બીજા ઘણા શ ોથી તેઓને ચેતવણી આપી; તેણે
તેઓને ક ું, “હાલમાં જે દુ લોકો જીવી ર ા છે તેઓથી તમાર
જાતનો બચાવ કરો!” 41 પછ જે લોકોએ પતરે ક ું હ ું તેમાં
વ ાસ કય તેઓ બા પ્તસ્મા પામ્યા.ં તે દવસે આશરે 3,000
લોકો વ ાસીઓના સ ૂહમાં ઉમેરાયા.

વ ાસીઓનો ફાળો
42 વ ાસીઓએ સંગતમાં ભેગા મળવા ું ચા ું રા ુ.ં તેઓ

પ્રે રતોના બોધ શીખવામાં તેઓના સમયનો ઉપયોગ કરતા.
વ ાસીઓ એકબીજાના સહભાગી બન્યા. તેઓ રોટલી
ભાગવામાં તથા પ્રાથર્ના કરવામાં લા ું ર ા. 43 પ્રે રતો ઘણા
અદ ૂત કૃત્યો અને ચમત્કારો કરતા હતા.ં પ્રત્યેક માણસના
હ્રદયમાં દેવના માટે મહાન સન્માનની ભાવના જાગી. 44 બધા
જ વ ાસીઓ સાથે રહેતાં. તેઓ દરેક વસ્ ુઓ વહેંચતા.
45 વ ાસીઓએ તેઓની જમીનો તથા તેઓની મા લક ની વસ્ ુઓ
વેચી અને પછ તે પૈસા તેઓનામાં જ દરેકની જરૂર યાત પ્રમાણે
વહેંચી આપ્યા. 46 વ ાસીઓ પ્ર ત દન મં દરના આંગણામાં ભેગા
મળતા. તેઓ બધાને હે ુ સવર્ સામાન્ય હતો. તેઓ તેઓના
ઘરોમાં એક સાથે જમતા. તેઓ રોટલી ભાંગીને ઉમંગથી તથા
નખાલસથી ખાતા. 47 વ ાસીઓ દેવની સ્ ુ ત કરતા અને બધા
જ લોકોને તેઓ ગમતા. પ્ર ત દન વધારે ને વધારે માણસોનો
ઉદ્ધાર થતો; પ્ર ુ વ ાસીઓના સ ૂહમાં તે લોકોનો ઉમેરો કરતો
હતો.
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3
પતર લંગડા માણસને સાજો કરે છે

1 એક દવસે પતર અને યોહાન મં દરમાં ગયા. તે વખતે
બપોરનાં ત્રણ વાગ્યા હતા. આ સમય મં દરની દૈ નક પ્રાથર્ના
કરવાનો હતો. 2 ારે તેઓ મં દરના પ્રાંગણમાં જતાં હતાં ત્યારે
એક માણસ ત્યાં હતો. આ માણસ તેના જન્મથી અપંગ હતો.
તે ચાલી શકતો ન હતો, તેથી કેટલાક મત્રો તેને ઊચક ને લઈ
જતા. તેના મત્રો તેને રોજ મં દરે લાવતા. તેઓ મં દરના બહારના
દરવાજાની એક તરફ તે લંગડા માણસને બેસાડતા. તે દરવાજો
ુંદર નામે ઓળખાતો. ત્યાં મં દર જતા લોકો પાસે તે માણસ

પૈસા માટે ભીખ માગતો. 3 તે દવસે તે માણસે પતર અને
યોહાનને મં દરના પ્રાંગણમાં જતા જોયા. તેણે તેઓની પાસે પૈસા
માંગ્યા.

4 પતર અને યોહાને તે અપંગ માણસ તરફ જો ું અને ક ું,
“અમારા તરફ જો!” 5 તે માણસે તેઓના તરફ જો ું, તેણે
વચા ુર્ તેઓ તેને થોડા પૈસા આપશ.ે 6 પણ પતરે ક ું, “માર
પાસે સો ું કે ચાંદ કઈ નથી. પણ માર પાસે તને આપી શકાય
તે ું બીજુ કઈક છે: ઈ ુ ખ્રસ્ત નાઝાર ના નામથી ઊભો થા
અને ચાલ!”

7 પછ પતરે તે માણસનો જમણો હાથ પકડ્યો અને તેને
ઉઠાડ્યો. તરત જ તે માણસના પગોમાં અને ૂંટ ઓમાં જોર
આ ું. 8 તે માણસ કૂદયો, તેના પગ ઉપર ઊભો ર ો અને
ચાલવા લાગ્યો. તે તેઓની સાથે મં દરમાં ગયો. તે માણસ
ચાલતો, કૂદતો અને દેવની સ્ ુ ત કરવા લાગ્યો. 9-10 બધા
લોકોએ તેને ઓળ ો. લોકોએ જાણ્ ું કે તે એ જ અપંગ
માણસ હતો જે હમેશા ુંદર નામના દરવાજા પાસે પૈસાની ભીખ
માગવા બેસતો હતો. હવે તેઓએ તે જ માણસને ચાલતો અને
સ્ ુ ત કરતો જોયો. લોકો આ યર્ચ કત થયા. આમ કેવી ર તે
બન્ ું તે તેઓ સમજી શ ા ન હ.

પતર ું લોકોને સંબોધન
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11 તે માણસ પતર અને યોહાનને પકડ ર ો હતો. બધા જ
લોકો અચરજ પામ્યા હતા કારણ કે તે માણસ સાજો થઈ ગયો
હતો. તેઓ પતર અને યોહાન પાસે ુલેમાનની પરસાળમાં દોડ
ગયા.

12 ારે પતરે આ જો ું, તેણે લોકોને ક ું, “મારા યહૂ દ
ભાઈઓ, આમાં તમે શા માટે અચરજે પામો છો? તમે અમારા
તરફ એ ર તે જોઈ ર ો છો જાણે અમારા સામર્થ્યથી આ માણસ
ચાલતો થઈ શ ો છે. તમે વચારો છો અમે સારા છ એ તેથી
આમ બન્ ું હ ુ?ં 13 ના! દેવે જ તે ક ુ છે! તે ઈબ્રા હમનો,
ઈસહાકનો તથા યાકૂબનો દેવ છે. તે આપણા બધા ૂવર્જોનો
દેવ છે. તેણે તેના વ શ સેવક ઈ ુને મ હમા આપ્યો છે. પણ
તમે ઈ ુને માર નાખવા ુપ્રત કય , પલાતે ઈ ુને છોડ ૂકવાનો
નણર્ય કય હતો. પણ તમે પલાતને ક ું કે તમારે ઈ ુની જરુર
નથી. 14 ઈ ુ પ વત્ર અને પ્રમા ણક હતો પણ તમે પ વત્ર અને
પ્રમા ણક માણસની ઈચ્છા રાખી નહ . તમે ઈ ુને બદલે એક
ૂનીને છોડ ૂક્વા ું પલાતને ક ું. 15 અને તેથી તમને જે જીવન

આપે છે તેને જ માર ના ો! પર ુ દેવે તેને ૃત્ ુમાંથી ઊઠાડ્યો.
અમે તેના સાક્ષી છ એ-અમે અમાર આંખોથી તે જો ું છે.

16 “તે ઈ ુ ું પરાક્રમ હ ું કે જનેા વડે આ લંગડો માણસ
સાજો થયો. આ બન્ ું કારણ કે અમને ઈ ુના નામમાં વ ાસ
હતો. તમે આ માણસને જોઈ શકો છો. અને તમે તેને જાણો
છો. તે ઈ ુ પરના વ ાસને કારણે સં ૂણર્ સાજો થયો હતો.
જે કઈબન્ ું તે બ ું તમે બધાએ જો ું હ ુ!ં

17 “મારા ભાઈઓ, હુ જાણું છુ કે તમે ઈ ુ સાથે આમ ક ુર્
કારણ કે તમે ું કરતાં હતા તે તમે જાણતાં નહોતા. તમારા
અ ધકાર ઓ પણ સમજતા ન હતા. 18 દેવે ક ું કે આ વસ્ ુઓ
બનશ.ે દેવે બધા પ્રબોધકો મારફતે ક ું કે તેનો ખ્રસ્ત દ:ુખ સહેશે
અને ૃત્ ુ પામશે. દેવે આ કેવી ર તે ૂણર્ ક ુર્ એ મેં તમને ક ું.
19 તેથી તમારે પસ્તાવો કરવો જોઈએ. દેવ પાસે પાછા ફરો અને
તે તમારા પાપો માફ કરશ.ે 20 પછ પ્ર ુ તમને આ ત્મક તાજગી
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માટે સમય આપશે. તે તમને ઈ ુ આપશ,ે તે એક ખ્રસ્ત તર કે
પસંદ થયેલ છે.

21 “પણ ાં ુધી બધી વસ્ ુઓ ફર થી બરાબર ન થાય
ત્યાં ુધી ઈ ુએ આકાશમાં રહે ું જોઈએ. ારે તેના પ વત્ર
પ્રબોધકો દ્ધારા તે બોલ્યો હતો ત્યારે ઘણાં લાંબા સમય પહેલા
દેવે આ સમય વષે ક ું હ ું. 22 ૂસાએ ક ું, ‘પ્ર ુ તારો દેવ
તને એક પ્રબોધક આપશ.ે તે પ્રબોધક તમારા પોતાના લોકોમાંથી
જ આવશે. તે મારા જવેો હશ.ે તમને પ્રબોધક જે કહે તે સવર્ ું
પાલન કર ું જોઈએ. 23 અને જો કોઇ ક્ત તે પ્રબોધકની
અવજ્ઞા કરશે તો, પછ તે ું ૃત્ ુ થશે, અને દેવના લોકોથી તે
જુદો પડશે.’

24 “શ ુએલના ક ા પછ તેના પછ ના બધા પ્રબોધકોએ દેવ
વષે ક ું છે. તે સવર્ જણે આ સમય માટે પણ ક ું છે.
25 પ્રબોધકોએ જનેા વષે ક ું હ ું તે તમને પ્રાપ્ત થયેલ છે. દેવે
તમારા ૂવર્જો સાથે જે કરાર કય હતો તે તમને પ્રાપ્ત થયેલ
છે. દેવે તમારા પતા ઈબ્રા હમને ક ું હ ું. ‘ ૃથ્વી પરના દરેક
રા તમારા સંતાનો દ્ધારા આશીવાર્ દત થશે.’* 26 દેવે તેના ખાસ
સેવકને મોકલ્યો છે. દેવે ઈ ુને તમાર પાસે પ્રથમ મોકલ્યો છે.
દેવે તમને આશીવાર્દ આપવા માટે ઈ ુને મોકલ્યો છે. તમારામાંના
દરેકને ખરાબ કાય કરવામાંથી પાછા ફેરવીને તે આમ કરે છે.”

4
યહૂ દઓની ન્યાયસભા સમક્ષ પતર અને યોહાન

1 ારે પતર અને યોહાન લોકોને વાત કરતા હતા, ત્યારે
કેટલાક માણસો તેમની પાસે આ ા. ત્યાં કેટલાક યહૂ દ યાજકો,
મં દર ું રક્ષણ કરતા સૈ નકોના સરદારો અને કેટલાક સદૂ કયો હતા.
2 તેઓ અસ્વ હતા કારણ કે પતર અને યોહાન લોકોને ઈ ુના
સંદભર્માં બોધ આપતા હતા અને તે બે પ્રે રતો લોકોને કહેતા

* 3:25: ‘ ૃથ્વી � થશ.ે’ ઉત. 22:18; 26:24
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હતા કે ૃત્ ુ પામેલા લોકો ું ઈ ુ દ્ધારા ુનરુત્થાન થશે. 3 યહૂ દ
આગેવાનોએ પતર અને યોહાનની ધરપકડ કર ને તેઓને જલેમાં
ૂયાર્. તે વેળા લગભગ રાત હતી. તેથી તેઓએ પતર અને

યોહાનને બીજા દવસ ુધી જલેમાં રા ા. 4 પણ ઘણા બધા
લોકોએ પતર અને યોહાનનો બોધ સાંભ ો અને તેઓએ જે
ક ું તેમાં વ ાસ ૂ ો. હવે તેઓના વ ાસીઓના સ ૂહમાં
લગભગ 5,000 માણસોની સં ા થઈ.

5 બીજા દવસે યહૂ દ અ ધકાર ઓ, વડ લો, અને શા ીઓ
યરૂશાલેમમાં ભેગા થયા. 6 અ ાસ (પ્ર ુખ યાજક) કાયાફા,
યોહાન, અને આલેકસાંદર ત્યાં હતા. પ્ર ુખ યાજક પ રવારના
પ્રત્યેક ત્યાં હતા. 7 તેઓએ પતર અને યોહાનને ભેગા થયેલા
બધા લોકોની સામે ઊભા રા ા. યહૂ દ આગેવાનોએ તેઓને
ઘણી બધી વાર ૂછ ું, “તમે કેવી ર તે આ અપંગ માણસને સાજો
કય ? તમે કયા સામર્થ્યનો ઉપયોગ કય ? તમે કોના અ ધકારથી
આ ક ુર્?”

8 પછ પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર થઈને પતરે તેઓને ક ું,
“લોકોના આગેવાનો અને વડ લ આગેવાનો: 9 આ અપંગ માંદા
માણસ ું સારુ કામ થ ું છે તેના વષે તમે પ્ર ો કરો છો?
તમે અમને ૂછો છો કે તેને સાજો કોણે કય ? 10 અમે તમને
બધાને અને બધા જ યહૂ દ લોકોને જણાવવા ઈચ્છ એ છ એ કે
નાસરેથના ઈ ુ ખ્રસ્તના સામર્થ્યથી આ માણસ સાજો થયો છે.
તમે ઈ ુને વધસ્તંભે જડ દ ધો. દેવે તેને ૃત્ ુમાંથી ઉઠાડ્યો.
આ માણસ લંગડો હતો પણ હવે તે સાજો થયો છે અને તમાર
આગળ ઊભો રહેવા સમથર્ છે. તે ઈ ુના સામર્થ્ય ું જ પ રણામ
છે.
11 ‘જે પથ્થર તમે બાંધનારાઓએ નકામો ગણ્યો હતો.

પણ હવે એ જ પથ્થર ૂણાનો ુ પથ્થર થયો છે.’
ગીતશા 118:22

12 માત્ર ઈ ુ એકલો જ લોકો ું તારણ કર શકે તેમ છે. દુ નયામાં
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તેના એકલાના નામમાં જ આ સામર્થ્ય છે. જે લોકો ું તારણ
કરવા માટે આપવામાં આવેલ છે. ઈ ુના વડે આપણું તારણ થ ું
જોઈએ!”

13 યહૂ દ આગેવાનો સમજતા હતા કે પતર અને યોહાન પાસે
કોઇ વ શ તાલીમ કે શક્ષણ ન હતા. પણ આગેવાનોએ તે
પણ જો ું કે પતર અને યોહાન બોલતાં ડરતાં નહોતા. તેથી
યહૂ દ આગેવાનો નવાઇ પામ્યા. પછ તેઓને ાલ આ ો કે
પતર અને યોહાન ઈ ુની સાથે હતા. 14 તેઓએ એક અપંગ
માણસને ત્યાં બે પ્રે રતોની બાજુમાં ઊભેલો જોયો. તેઓએ જો ું
કે તે માણસ સાજો થઈ ગયો હતો. તેથી તેઓ પ્રે રતોની વરૂદ્ધ
કઈકહ શ ા ન હ.

15 યહૂ દ આગેવાનોએ તેઓને સભા છોડ જવા ક ું. પછ
આગેવાનોએ તેઓને ું કર ું જોઈએ તે વષે એકબીજા સાથે
વાતો કરવા લાગ્યા. 16 તેઓએ ક ું, “આપણે પેલા માણસો ું ું
કર ું? યરૂશાલેમમાં દરેક માણસ જાણે છે કે તેઓએ અદ ૂત
ચમત્કાર કયાર્ છે. આ સ્પ છે. આપણે કહ શક એ ન હ કે
તે સા ું નથી. 17 આપણે તેઓને ધમક આપવી જાઇએ અને
આ માણસ (ઈ ુ) વષે કદ પણ ના બોલવા જણાવ ું જોઈએ.
જથેી આ વાત લોકોમાં આગળ પ્રસરશે ન હ.”

18 પછ યહૂ દ આગેવાનોએ પતર અને યોહાનને ફર થી અંદર
બોલા ા. તેઓએ પ્રે રતોને ઈ ુના નામે કઈ પણ શીખવવાની કે
કહેવાની મનાઇ કર . 19 પણ પતર અને યોહાને તેઓને જવાબ
આપ્યો, “તમાર દ્દ એ ું યોગ્ય છે? દેવ ું ઈચ્છે છે? અમારે
દેવને કે તમને તાબે થ ું? 20 અમે શાંત રહ શક એ ન હ. અમે
જે જો ું છે અને સાંભ ું છે તેના સંદભર્માં અમારે લોકોને કહે ું
જોઈએ.”

21-22 યહૂ દ આગેવાનો પ્રે રતોને શક્ષા કરવાનો કોઇ રસ્તો
શોધી શ ા ન હ, કારણ કે જે કઈ બન્ ું હ ું તેને લીધે બધા
લોકો દેવની સ્ ુ ત કરતા હતા. (આ ચમત્કાર દેવની સા બતી માટે
ૂરતો હતો જે માણસ સાજો થયો હતો તે 40 વરસથી મોટ
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ઉંમરનો માણસ હતો.) તેથી યહૂ દ આગેવાનોએ પ્રે રતોને ફર થી
ચેતવણી આપીને છોડ દ ધા.

પતર અને યોહાન ું વ ાસીઓમાં પાછા જ ું
23 પતર અને યોહાને યહૂ દ આગેવાનોની સભાનો ત્યાગ કય

અને તેઓ પોતાના સ ૂહમાં ગયા. તેઓએ ુ યાજકો અને
વડ લ યહૂ દ આગેવાનોએ તેમને જે કઈ ક ું હ ું તે બ ું સ ૂહને
ક ું. 24 ારે વ ાસીઓએ આ સાંભ ું ત્યારે તેઓ બધાએ
પ્રાથર્ના કર અને એ જ વનંતી કર . “પ્ર ,ુ ૃથ્વી, આકાશ,
સ ુદ્ર અને જે બધી વસ્ ુઓ જગતમાં છે તેને ઉત્પ કરનાર ું જ
છે. 25 અમારો ૂવર્જ દાઉદ તારો સેવક હતો. પ વત્ર આત્માની
સહાયથી તેણે આ શ ો લ ા:

‘શા માટે રા ો ૂમો પાડે છે?
શા માટે વ ના લોકો દેવની વરૂદ્ધ યોજના ઘડે છે? તે નરથર્ક

છે!
26 ‘ ૃથ્ની પરના રાજાઓ તેઓની જાતે લડવા સજજ થયા છે,

અને બધા અ ધકાર ઓ પ્ર ુની (દેવ) વરૂદ્ધ અને તેના
ખ્રસ્તની વરૂદ્ધ ભેગા થયા છે.’ ગીતશા 2:1-2

27 ારે અહ યરૂશાલેમમાં ઈ ુની વરૂદ્ધ હેરોદ, પોં ત ુસ પલાત,
રા ો અને બધા યહૂ દ લોકો આવીને ભેગા મ ા ત્યારે ખરેખર
આ બાબતો બની. ઈ ુ તારો પ વત્ર સેવક છે. તે એક છે જનેે
તેં ખ્રસ્ત બના ો છે. 28 આ લોકો જે ઈ ુની વરૂદ્ધ આવીને
ભેગા મ ા છે જથેી તાર યોજના ૂણર્ થઈ. તારા સામર્થ્ય અને
તાર ઈચ્છાથી તે બન્ ુ.ં 29 અને હવે, પ્ર ,ુ તેઓ ું કહે છે
તે સાંભળ, તેઓ અમને ધમકાવે છે! પ્ર ,ુ અમે તારા સેવકો
છ એ. ું અમાર પાસે જે કહેવડાવવા ઇચ્છતો હોય તે અમે
ભય વગર બોલીએ તેમાં અમને સહાય કર. 30 તારુ સામર્થ્ય
બતાવીને અમને સામર્થ્યવાન થવામાં મદદ કર. માંદા લોકોને સાજા
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કર, સા બતીઓ આપ, અને ઈ ુના નામના અદ ૂત સામર્થ્યથી તે
અદ ૂત ચમત્કારો થવા દે, જે તારો પ વત્ર સેવક છે.”

31 વ ાસીઓની પ્રાથર્ના પછ તેઓ ાં ભેગા થયા હતા તે
મકાન હાલ્ ુ.ં તેઓ બધા પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર થયા. અને
તેઓએ દેવનો સંદેશો નભર્ય ર તે કહેવા ું ચા ુ ક .ુ

વ ાસીઓનો ભાગ
32 વ ાસીઓ ું મંડળ એક મન ું તથા એક જીવ ું હ ું.

સ ૂહનો કોઇ પણ ક્ત તેઓની પાસે જે વસ્ ુઓ હતી તેની
મા લક તર કેનો દાવો તેમાંના કોઈએ કય ન હ. તેને બદલે તેઓ
દરેક વસ્ ુના ભાગ કર વહેંચતા. 33 મહાન સામર્થ્યથી પ્રે રતોએ
લોકોને ક ું કે પ્ર ુ ઈ ુ ખરેખર ૃત્ ુમાંથી ઉઠ્યો છે. અને
દેવે બધા વ ાસીઓને ઘણા આશીવાર્દ આપ્યા હતા. 34 તેઓ
બધાને તેઓને જરુર બ ું મ ું હ ુ.ં દરેક માણસે પોતાની
મા લક નાં ખેતરો અને મકાનો વેચી ના ાં. 35 તેઓએ પૈસા
લાવીને પ્રે રતોને આપ્યા. પછ દરેક ક્તને તેની જરૂ રયાત
પ્રમાણે વસ્ ુઓ આપવામાં આવી.

36 વ ાસીઓમાં એક ું નામ ૂસફ હ ુ.ં પ્રે રતો તેને બાનાર્બાસ
કહેતા. (આ નામનો અથર્ “બીજાને મદદ કરનાર ક્ત.”) તે
લેવી હતો સૈપ્રસમાં તેનો જન્મ થયો હતો. 37 ૂસફની મા લક ું
એક ખેતર હ ુ.ં તેણે ખેતર વેચીને પૈસા લઈને તે પૈસા પ્રે રતોને
આપ્યા હતા.

5
અનાન્યા તથા સ ફરા

1 અનાન્યા નામે એક માણસ હતો તેની પત્ની ું નામ સ ફરા
હ ુ.ં અનાન્યા પાસે જે જમીન હતી, તે તેણે વેચી દ ધી. 2 પણ
તેણે પ્રે રતોને ફક્ત પૈસાનો કેટલોક હસ્સો આપ્યો. તેણે કેટલાક
પૈસા તેના માટે ખાનગીમાં રહેવા દ ધા. તેની પત્નીએ પણ આ
જાણ્ ું અને તે તેની સાથે સમંત થઈ.
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3 પતરે ક ું, “અનાન્યા, શા માટે શેતાનને તારા હ્રદય પર
સવાર થવા દે છે? તેં જૂઠુ બોલીને પ વત્ર આત્માને છેતરવાનો
પ્રયત્ન શા માટે કય તેં તારુ ખેતર વેચ્ ુ,ં પણ તેં શા માટે પૈસાનો
ભાગ તાર જાત માટે રહેવા દ ધો? 4 તેં ખેતર વેચ્ ું તે પહેલાં
તે તારુ હ ું અને તે વેચ્યા પછ પણ તેં તાર ઈચ્છા ુસાર તે
પૈસાનો કોઇ ર તે ઉપયોગ કય હોત. તેં શા માટે આ ખરાબ
કરવા ું વચા ુર્ છે? ું દેવ સમક્ષ જૂઠુ બોલ્યો છે, માણસો સમક્ષ
ન હ!”

5-6 ારે અનાન્યાએ આ સાંભ ુ,ં તે નીચે પડ્યો અને ૃત્ ુ
પામ્યો. કેટલાક જુવાનો આ ા અને તેના શર રને (કફનમા)ં
વીંટા ું. તેઓ તેને બહાર લઈ ગયા અને દફનાવી દ ધો અને
દરેક માણસે જણેે આ અંગે સાંભ ું તે બધા ભયભીત થયા.

7 ત્રણેક કલાફ પછ તેની પત્ની અંદર આવી. સ ફરા તેના
પ ત ું જે કઈ થ ું એ અંગે ક ું જાણતી નહોતી. 8 પતરે તેને
ક ું, “તારા ખેતરના તને કેટલા પૈસા મ ા તે મને કહે. ું તે
આટલા જ હતા (જે રકમ અનાન્યાએ કહ )?”
સ ફરાએ જવાબ આપ્યો, “હા, ખેતર માટે જે મ ું તે બ ું

જ.”
9 પતરે તેને ક ુ,ં “પ્ર ુના આત્મા ું પર ક્ષણ કરવા માટે ું

અને તારો પ ત કેમ સંમત થયા? ધ્યાનથી સાંભળ! ું પેલા
પગલાંનો અવાજ સાંભળે છે? તારા પ તને દફનાવનારા બારણે
આવી પહોંચ્યા છે! તેઓ તને પણ આ ર તે લઈ જશે.” 10 તે
જ વખતે સ ફરા તેના પગે પડ અને ૃત્ ુ પામી. જુવાન માણસો
અંદર આ ા અને જો ું કે તે ૃત્ ુ પામી હતી. તે માણસો તેને
બહાર લઈ ગયા અને તેના પ તની બાજુમાં જ દફનાવી. 11 બધા
જ વ ાસીઓ અને બીજા બધા લોકો જમેણે આ વષે સાંભ ું
તે બધા ભયભીત થઈ ગયા.

દેવ તરફથી સા બતી
12 પ્રે રતોએ ઘણાં અદ ૂત ચમત્કારો અને પરાક્રમો કયાર્. બધા

લોકોએ આ બધી વસ્ ુઓ જોઈ. પ્રે રતો ુલેમાનની પરસાળમાં
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ભેગા થયા હતા. તેઓ બધાનો હે ુ સામાન્ય હતો. 13 બીજા
લોકોમાંથી કોઇની પણ હમત તેઓની સાથે ઊભા રહેવાની ન
હતી. બધા જ લોકો પ્રે રતોના વષે સારુ બોલતાં હતા. 14 વધારે
ને વધારે લોકો પ્ર ુમાં વ ાસ કરતાં થયા-ઘણા માણસો અને
ઘણી ીઓ વ ાસીઓના સ ૂહમાં ઉમેરાવા લાગ્યા. 15 તેથી
લોકો તેઓના માંદાઓને શેર ઓમાં લાવવા લાગ્યા.ં લોકોએ
સાંભ ું કે પતર બાજુમાં આવી ર ો છે. તેથી લોકોએ તેઓના
માંદા માણસોને પથાર ઓમાં તથા ખાટલાઓમાં ુવાડ્યા. તેઓએ
વચા ુર્ કે જો માંદા લોકો નજીકમાં હોય તો પતરના પડછાયાનો
તેઓને સ્પશર્ થાય તો, તેઓને સાજા થવા માટે ૂર ું છે.
16 યરૂશાલેમની આજુબાજુ બધા શહેરોમાંથી લોકો આ ા. તેઓ
તેઓના માંદા લોકોને અને જે લોકો અ ુદ્ધ આત્માથી પીડાતા
હતા તે સૌને લા ા. તેઓમાંના બધાને સાજા કરવામાં આ ા
હતા.

યહૂ દઓનો પ્રે રતોને અટકાવવાનો પ્રયત્ન
17 પ્ર ુખ યાજક અને તેના બધા મત્રોને (જઓે સદૂક પંથ

તર કે ઓળખાતા) ઘણી ઈષાર્ થઈ. 18 તેઓએ પ્રે રતોની ધરપકડ
કર તેમને બંદ ખાનામાં ુયાર્. 19 પર ુ રાત્રી દરમ્યાન પ્ર ુના દૂતે
બંદ ખાનાનાં બારણાં ઉઘાડ્યા.ં દૂતે પ્રે રતોને બહાર લઈ જઈને
ક ું, 20 “જાઓ અને મં દરના વાડામાં ઊભા રહો અને ઈ ુમાં આ
નવી જંીદગીની બધી બાબતો લોકોને કહો.” 21 ારે પ્રે રતોએ
આ સાંભ ું ત્યારે, તેઓ તેની આજ્ઞા માનીને મં દરમાં ગયા.
વહેલી પ્રભાતે પ્રે રતોએ લોકોને બોધ આપવાનો આરભ કય .
પ્ર ુખ યાજક અને તેના મત્રો મં દરમાં આ ા. તેઓએ

યહૂ દ આગેવાનો અને મહત્વના વડ લ માણસોની સભા બોલાવી.
તેઓએ કેટલાક માણસોને બંદ ખાનામાંથી પ્રે રતોને તેની પાસે
લાવવા મોકલ્યા. 22 ારે તે માણસો બંદ ખાનામાં પહોચ્યાં
ત્યારે તેઓએ ત્યાં પ્રે રતોને જોયા ન હ. તેથી તેઓ પાછા ગયા
અને યહૂ દ આગેવાનોને આ બાબત કહ . 23 તે માણસોએ ક ું,
“બંદ ખાનામાં બારણાં બંધ હતાં ને તેને તાળાં મારેલાં હતા.ં રક્ષકો
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દરવાજા પાસે ઊભા હતા. પણ ારે અમે બારણાં ઉઘાડ્યા
ત્યારે બંદ ખા ું ખાલી હ ુ!ં” 24 મં દરના રક્ષકોના સરદારે અને
ુ યાજકોએ આ સાંભ ું ત્યારે તેઓ ૂંઝવણમાં પડ્યા, “આના

કારણે ું પ રણામ આવશે?”
25 બીજા એક માણસે તેને આવીને ક ું, “ધ્યાનથી સાંભળો,

તમે જે માણસોને જલેમાં ૂયાર્ હતા તેઓ તો મં દરની પરસાળમાં
ઊભા છે. તેઓ લોકોને બોધ આપે છે!” 26 પછ સરદાર
અને તેના માણસો મં દરની બહાર ગયા અને પ્રે રતોને પાછા
લા ા. પર ુ સૈ નકોએ બળનો ઉપયોગ કય ન હતો, કારણ કે
તેઓ લોકોથી બીતા હતા. સૈ નકોને લોકોના ુસ્સે થવાનો અને
પથ્થરોથી માર નાખવાનો ભય હતો.

27 સૈ નકોએ પ્રે રતોને સભામાં લાવીને યહૂ દ આગેવાનોની
આગળ તેઓને ઊભા રા ા. પ્ર ુખ યાજકે પ્રે રતોને પ્રશ્ર કય .
28 તેણે ક ું, “અમે તમને આ માણસ વષે કદા પ ન હ શીખવવા
ક ું છે! પણ જુઓ તમે ું ક ુર્ છે! તમે તમારા બોધથી આખા
યરૂશાલેમને ગજા ું છે. તમે આ માણસના ૃત્ ુ માટે અમને
જવાબદાર ઠેરવવા પ્રયત્ન કરો છો.”

29 પતર અને બીજા પ્રે રતોએ જવાબ આપ્યો, “અમારે માણસો
કરતાં દેવની આજ્ઞા ું પાલન વધારે કર ું જોઈએ. 30 તમે ઈ ુને
માર ના ો. તમે તેને વધસ્તંભે લટકા ો. પણ દેવ,ે અમારા
ૂવર્જોના એ જ દેવે ઈ ુને ૃત્ ુમાંથી ઊઠાડ્યો છે. 31 ઈ ુને

દેવે તેની જમણી બાજુએ ઊંચો કય છે. દેવે ઈ ુને આપણા
રાજા અને તારનાર બના ો છે. દેવે આમ ક ુર્ તેથી યહૂ દઓ
પસ્તાવો કરે. પછ દેવ તેઓનાં પાપોને માફ કર શકે. 32 અમે
આ બ ું બનતાં જો ું છે. અમે કહ શક એ છ એ કે આ બ ું
સા ું છે. પ વત્ર આત્મા પણ એ બતાવે છે કે આ સા ું છે.
દેવે બધા લોકો જે દેવની આજ્ઞા ું પાલન કરે છે તે સૌને પ વત્ર
આત્મા આપેલો છે.”

33 યહૂ દ આગેવાનોએ આ શ ો સાંભ ા. તેઓ ઘણા ુસ્સે
થયા. તેઓએ પ્રે રતોને માર નાંખવા માટે યોજના કરવા માંડ .
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34 ફરોશીઓમાંનો એક સભામાં ઊભો થયો. તે ું નામ ગમાલ્યેલ
હ ુ.ં તે ન્યાયશા ી હતો, અને બધા જ લોકો તેને માન આપતા.
થોડ મ નટો માટે પ્રે રતોને સભા છોડ જવા માટે કહેવા તેણે
માણસોને ક ું. 35 પછ તેણે તેઓને ક ું, “ઈ ાએલી માણસો,
આ લોકો તમે જે કઈ કરવા ધારો છો તે વષે સાવધાન રહો.
36 યાદ કરો, ારે થ ુદાસે બળવો કય ત્યારે તેણે ક ું કે તે
એક મહત્વનો માણસ હતો. આશરે 400 માણસો તેની સાથે
જોડાયા. પણ તેને માર નાખવામાં આ ો અને જે બધા તેને
અ ુસયાર્ હતા તેઓ વેર વખેર થઈને ભાગી ગયા. અને તેઓ
ક ું જ કર શ ા ન હ. 37 તે પછ , ગાલીલમાંથી યહૂદા નામનો
માણસ આ ો. વસ ત ગણતર નો સમય હતો ત્યારે તે બન્ ુ.ં
તે શષ્યોના એક સ ૂહને દોરતો હતો. પર ુ તે પણ માય ગયો.
અને તેના બધા શષ્યો વખેરાઈને નાસી ગયા. 38 અને તેથી હવે,
હુ તમને કહુ છુ, આ લોકોથી દૂર રહો. તેઓને એકલા છોડ
દો. જો તેઓની યોજના જે મ ુષ્યસ જત છે તો, તે નષ્ફળ
જશે. 39 પણ જો આ યોજના દેવ ન મત હશ,ે તો તમે કોઇ
તેઓને અટકાવી શકવાના નથી. ઊલટુ તમે દેવની સાથે લડનારા
મનાશો!”
ગમાલ્યેલે જે ક ું તે સાથે યહૂ દ આગેવાનો સંમત થયા.

40 તેઓએ પ્રે રતોને ફર થી અંદર બોલા ા. પ્રે રતોને માયાર્ અને
ઈ ુ વષે ફર થી લોકોને ન હ કહેવા તેઓને ક ું. પછ તેઓએ
પ્રે રતોને ુક્ત કયાર્. 41 પ્રે રતો સભા છોડ જતા ર ા.ં પ્રે રતો
ુશ હતા કારણ કે ઈ ુના નામને લીધે તેઓ અપમાન સહન

કરવાને પાત્ર ઠયાર્. 42 પ્રે રતોએ લોકોને બોધ આપવા ું બંધ ક ુર્
ન હ. પ્રે રતોએ લોકોને ઈ ુ એ જ ખ્રસ્ત છે એ ુવાતાર્ કહેવા ું
ચા ું રા ુ.ં તેઓ પ્ર ત દન મં દરમાં પરસાળમાં અને લોકોને ઘરે
આમ કહેતા.

6
વ શ કાયર્ માટે સાત માણસની પસંદગી
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1 વધારે ને વધારે લોકો ઈ ુના શષ્યો થવા લાગ્યા પર ુ
આ સમય દરમ્યાન જ, ગ્રીક ભાષી યહૂ દઓએ બીજા યહૂ દઓને
દલીલો કર . તેઓએ ફર યાદ કર કે રોજ શષ્યોને જે વહેંચવામાં
આવે છે તેમાંથી તેઓની વધવાઓને તેઓનો ભાગ મળતો નથી.
2 તે બાર પ્રે રતોએ આખા સ ૂહને બોલા ો.
પ્રે રતોએ તેઓને ક ું, “દેવના વચનોનો બોધ આપવા ું આપણું

કામ અટક ગ ું છે. તે સારુ નથી. લોકોને કઈક ખાવા ું
વહેંચવામાં મદદ કરવા કરતાં દેવના વચનોનો બોધ આપવા ું ચા ુ
રાખ ું તે વધારે સારુ છે. 3 તેથી ભાઈઓ, તમારા પોતાનામાંથી
સાત માણસો પસંદ કરો. લોકો જનેે સારા માણસો કહે તેવા
તે હોવા જોઈએ. તેઓ આત્માથી ભર ૂર અને જ્ઞાનથી ભર ૂર
હોવા જોઈએ. આપણે તેઓને આ કામ કરવા ું સોંપી ુ.ં 4 પછ
આપણે આપણો બધો સમય પ્રાથર્નામાં તથા વાતની (પ્ર ુની) સેવા
કરવામાં વાપર શક ું.”

5 સમગ્ર સ ૂહને આ વચાર ગમ્યો. તેથી તેઓએ સાત
ુરુષોની પસંદગી કર . સ્તેફન ( વ ાસથી અને પ વત્ર આત્માથી

ભર ૂર માણસ) ફ લપ, પ્રોખરસ, નકાનોર, તીમોન, પા મનાસ,
અને નકોલાઉસ (અંત્યોખનો યહૂ દ થયેલો માણસ). 6 પછ થી
તેઓએ આ માણસોને પ્રે રતો સમક્ષ રજૂ કયાર્. પ્રે રતોએ પ્રાથર્ના
કર અને તેઓએ તેઓના હાથ તેઓના પર ૂ ા.

7 દેવની વાતોને વધારે ને વધારે લોકો ુધી પ્રચાર થતો ગયો.
યરૂશાલેમમાં શષ્યાની સં ા મોટ થતી ગઇ. યહૂ દ યાજકોના
મોટા સ ૂહો પણ વ ાસને આધીન થયા.

સ્તેફનના વરોધી યહૂ દઓ
8 સ્તેફનને મહાન આશીવાર્દ પ્રાપ્ત થયો. દેવે સ્તેફનને ચમત્કારો

કરવા ું અને લોકોને દેવની સા બતીઓ બતાવવા ું સામર્થ્ય આપ્ ુ.ં
9 પર ુ કેટલાક યહૂ દઓ આ ા અને સ્તેફનની સાથે દલીલો
કર . આ યહૂ દઓ સભામાંના હતા. તે સભા લબત ની માટેની
હતી. (આ સભા કુરેનીના યહૂ દઓ માટેની તથા આલેકસાં દ્રયાના
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યહૂ દઓ માટેની હતી.) કલી કયા અને આ સયાના યહૂ દઓ
તેઓની સાથે હતા. તેઓ બધાએ આવીને સ્તેફન સાથે દલીલો
કર . 10 પર ુ સ્તેફન આત્માની પ્રેરણાથી જ્ઞાન સાથે બોલતો.
તેના શ ો એટલા મ મ હતા કે યહૂ દઓ તેની સાથે દલીલો
કર શ ા ન હ.

11 તેથી યહૂ દઓએ કેટલાક માણસોને કહેવા માટે ઊભા કયાર્,
“અમે સાંભ ું છે કે સ્તેફન, ૂસા અને દેવની વરૂદ્ધ બોલ્યો.”
12 આમ કર ને આ યહૂ દઓએ લોકોન,ે વડ લો તથા શા ીઓને
ૂંઝવણમાં ૂં ા. તેઓ એટલા બધા ઉશ્કેરાયા કે તેઓએ આવીને

સ્તેફનને પકડ લીધો. તેઓ તેને યહૂ દઓના બોધકોની સભામાં
લઈ ગયા.

13 યહૂ દઓ સભામાં કેટલાક માણસોને લા ા. તેઓએ આ
માણસોને સ્તેફન વષે જૂઠુ બોલવા ું ક ું. તે માણસોએ ક ું,
“આ માણસ (સ્તેફન) હમેશા આ પ વત્ર જગ્યા માટે ખરાબ કહે
છે અને હમેશા તે ૂસાના નયમશા વરૂદ્ધ દભુાર્ષણ કરે છે.
14 અમે તેને કહેતાં સાંભ ો છે કે ઈ ુ નાઝાર આ ાનનો
નાશ કરશે. તેણે એમ પણ ક ું છે કે ૂસાએ આપણને જે
ર ત રવાજો આપ્યા છે તેને ઈ ુ બદલી નાખશે.” 15 સભામાં
બેઠેલા બધા લોકો સ્તેફન તરફ એક નજરે જોઈ ર ા. તેનો
ચહેરો એક દૂતના જવેો દેખાતો હતો અને તેઓએ તે જોયો.

7
સ્તેફન ું ઉદ્દબોધન

1 પ્ર ુખ યાજકે સ્તેફનને ક ું, “ ું આ હક કત સાચી છે?”
2 સ્તેફને જવાબ આપ્યો, “મારા ભાઈઓ અને યહૂ દ વડ લો
મને ધ્યાનથી સાંભળો. આપણા ૂવર્જ ઈબ્રા હમને આપણા
મ હમાવાન દેવના દશર્ન થયા. ઈબ્રા હમ મેસોપોટે મયામાં રહેતો
પછ તે હારાનમાં રહેવા ગયા હતો તે અગાઉ આ બન્ ું હ ું.
3 દેવે ઈબ્રા હમને ક ું, ‘તારો દેશ અને તારા લોકોને છોડ ને તે
દેશમાં જા જે હુ તને બતાવીશ.’
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4 “તેથી ઈબ્રા હમે ખાલ્દ દેશ છોડ્યો અને તે હારાનમાં રહેવા
ગયો. ઈબ્રા હમના પતાના ૃત્ ુ પછ દેવે તેને આ ળે મોકલ્યો.

ાં હાલમાં તમે રહો છો. 5 પણ દેવે ઈબ્રા હમને આ જમીનમાંથી
ક ું આપ્ ું ન હ. દેવે તેને એક ડગ ું પણ જમીન આપી ન હ.
પણ દેવે વચન આપ્ ું કે ભ વષ્યમાં તે ઈબ્રા હમને આ જમીન તેના
માટે તથા તેના સંતાનો માટે આપશે. (ઈબ્રા હમને કોઈ સંતાન
નહોતા તે અગાઉ આ હ ુ.ં)

6 “દેવે તેને જે ક ું તે આ છે: ‘તારા વંશજો બીજા દેશમાં
રહેશ.ે તેઓ અજ્ઞાત હશે. ત્યાંના લોકો તેઓને 400 વરસ ુધી
ુલામીમાં રાખશ.ે તેઓને દ:ુખ આપશે. 7 જે રા તેઓને ુલામ

બનાવશે તેને હુ શક્ષા કર શ.’ અને દેવે એમ પણ ક ું, ‘આ
હક કતો બન્યા પછ તમારા લોકો તે દેશમાંથી બહાર આવશ.ે
અને પછ આ ળે તમારા લોકો અહ માર સેવા કરશે.’

8 “દેવે ઈબ્રા હમ સાથે કરાર કય ; આ કરારની નશાની ુ ત
હતી. અને તેથી ારે ઈબ્રા હમને ુત્ર થયો ત્યારે તે આઠ
દવસનો થતાં જ તેણે તેની ુ ત કર . તેના ુત્ર ું નામ ઈસહાક
હ ુ.ં ઇસહાકે પણ યાકૂબની ુ ત કર . અને યાકૂબે તેના ુત્રો
માટે એમ જ ક ુર્. આ ુત્રો આગળ જતાં બાર ૂવર્જો થયા.

9 “આ ૂવર્જોને ૂસફની (તેઓનો નાનો ભાઈ) ઈષાર્ થઈ.
તેઓએ ૂસફને ુલામ થવા માટે મસરમાં વેચ્યો. પર ુ દેવ
ૂસફની સાથે હતો. 10 ૂસફને ત્યાં ઘણી ુશ્કેલીઓ હતી. પણ

દેવે તેને તે બધી ુશ્કેલીઓમાંથી બચા ો. ફારુન મસરનો રાજા
હતો. તેને ૂસફ ગમતો અને તેને માન આપતો કારણ કે દેવે
ૂસફને ડહાપણ આપ્ ુ.ં ફારુને ૂસફને મસરનો અ ધકાર બનાવી

જવાબદાર સોંપી. અને ફારુનના મહેલના તમામ લોકો પર શાસન
કરવાની જવાબદાર સોંપી. 11 પર ુ આખા મસર અને કનાનની
બધી જમીન ુકાઇ ગઇ. જથેી ત્યાં અનાજ ઊગ્ ું ન હ. આથી
લોકોને ૂબ સંકટો સહન કરવા પડ્યા. આપણા ૂવર્જો ખાવા
માટે કઈ મેળવી શ ા ન હ.
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12 “પણ યાકૂબે સાંભ ું કે મસરમાં અનાજનો સંગ્રહ થતો
હતો. તેથી તેણે આપણા પતાઓને (યાકૂબનાં સંતાનો) ત્યાં
મોકલ્યો. (આ તેનો મસરનો પ્રથમ પ્રવાસ હતો.) 13 પછ
તેઓ બીજી વાર ગયા. આ વખત,ે ૂસફે તેના ભાઈઓને
તે કોણ હતો તે ક ું અને ફારુને ૂસફના પ રવાર વષે જાણ્ ુ.ં
14 પછ ૂસફે કેટલાક લોકોને તેના પતા યાકૂબને મસર આવવા ું
નમંત્રણ આપવા મોકલ્યો. તેણે તેના બધા સગાં સંબંધીઓને પણ
નમંત્રણ પાઠ ાં (75 ક્તઓ એક સાથ)ે 15 તેથી યાકૂબ મસર
આવી ગયો. યાકૂબ અને આપણા ૂવર્જો ૃત્ ુપયત ત્યાં ર ા.
16 પાછળથી તેઓના શર રોને શખેમ લઈ જવામાં આ ા. તેઓને
કબરમાં ૂકવામાં આ ા. (તે એ જ કબર હતી જે ઈબ્રા હમે
હમોરના દ કરાઓ પાસેથી શખેમમાંથી ખર દ હતી. તેણે તેઓને
રૂપા ું નાણું પણ ૂક ું હ ુ.ં)

17 “ મસરમાં યહૂ દ લોકોની સં ામાં ૃ દ્ધ થઈ. ત્યાં વધારે ને
વધારે આપણા લોકો હતા. (દેવે ઈબ્રા હમને જે વચન આપ્ ું હ ું
તે જલદ થી સા ું થવા ું હ ુ.ં) 18 પછ મસરમાં એક બીજા
રાજાનો અમલ શરૂ થયો. તે ૂસફ વષે કઈ જાણતો ન હતો.
19 આ રાજા આપણા લોકોની સાથે કપટ કર ને આપણા ૂવર્જો
તરફ ખરાબ ર તે વતર્તો હતો. રાજાએ તેમનાં બાળકોને ુલ્લામાં
બહાર તેઓની પાસે ુકાવડા ાં જથેી તેઓ જીવે ન હ.

20 “આ સમય દરમ્યાન ૂસાનો જન્મ થયો હતો. તે ઘણો
ુંદર હતો. ત્રણ માસ ુધી તેના પતાના ઘરમાં ૂસાની સંભાળ

લીધી. 21 ારે તેઓએ ૂસાને બહાર ૂ ો. ફારુનની દ કર એ
તેને લઈ લીધો. તેણીએ તે જાણે તેનો પોતાનો ુત્ર હોય તે ર તે
તેને ઉછેય . 22 મસર ઓએ તેઓ જે બ ું જાણતા હતા તે
ૂસાને શીખ ું. તે બોલવામાં અને તે પ્રમાણે કરવામાં બાહોશ

હતો.
23 “ ારે ૂસા લગભગ 40 વષર્નો થયો, તેણે વચા ુર્

કે પોતાના દેશના ઇ ાએલી ભાઈઓને મળ ું તે સારુ હશ.ે
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24 ૂસાએ જો ું કે એક મસર માણસ યહૂ દ સાથે અ નચ્છનીય
ર તે વતર્તો હતો. તેથી તેણે યહૂ દને સહાય કર . ૂસાએ યહૂ દને
ઇજા પહોંચાડવા માટે મસર ને શક્ષા કર . ૂસાએ તેને એટલો
સખત માય કે તે મર ગયો. 25 ૂસાએ વચા ુર્ કે તેના યહૂ દ
ભાઈઓ સમજશે કે દેવ મારા હાથે તેઓનો છૂટકારો કરશે. પણ
તેઓ સમ ા ન હ.

26 “બીજે દવસે ૂસાએ બે યહૂ દ માણસોને લડતા જોયા.
તેણે બને વચ્ચે સમાધાન કરાવવા પ્રયત્ન કય . તેણે ક ું, ‘ભલા
માણસો, તમે ભાઈઓ છો! તમે એકબીજા ું ખરાબ શા માટે કરો
છો?’ 27 એક માણસ કે જે બીજા ું ખરાબ કરતો હતો તેણે
ૂસાને ધ ો માય . તેણે ૂસાને ક ું, ‘અમારા પર કોણે તને

અ ધકાર કે ન્યાયાધીશ બના ો છે? ના! 28 ગઇકાલે તેં પેલા
મસર ને માર ના ો તેમ મને માર નાખવા ધારે છે?’✡ 29 ારે
ૂસાએ તેને આમ કહેતો સાંભ ો ત્યારે, ૂસાએ મસર છો ુ.ં

તે મધાનના પ્રદેશમાં રહેવા ગયો. ત્યાં તે અજાણ્યો હતો. ૂસા
મધાનમાં રહેતો ત્યારે ત્યાં તેને બે દ કરા હતા.
30 “ચાળ સ વરસ પછ ૂસા સનાઇ પવર્તના રણ પ્રદેશમાં

હતો. ત્યાં દૂતે તેને ઝાડ ઓ મધ્યે અ જ્વાળામાં દશર્ન દ ુ.ં
31 ારે ૂસાએ આ જો ું. તે નવાઇ પામ્યો. તે તેને જોવા
સારુ નજીક ગયો. ત્યારે ૂસાએ એક અવાજ સાંભ ો; તે
પ્ર ુનો અવાજ હતો. 32 પ્ર ુએ ક ું, ‘હુ તારા ૂવર્જોનો દેવ,
એટલે ઈબ્રા હમનો, ઈસહાકનો તથા યાકૂબનો દેવ છુ.’✡ ૂસા
ભયથી ુંજી ઊઠ્યો. અ સામે જોવાની તેની હમત ચાલી
ન હ.

33 “પ્ર ુએ તેને ક ું, ‘તારા જોડા કાઢ નાંખ, કારણ કે જે
ળે ું ઊભો છે તે પ વત્ર ૂ મ છે. 34 મેં મારા લોકોને મસરમાં

દ:ુખ સહન કરતાં જોયા છે. મેં તેઓના નસાસા સાંભ ા છે.

✡ 7:28: ઉલ્લેખઃ ન. 2:14 ✡ 7:32: ઉલ્લેખઃ ન. 3:6
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તેઓને ુક્ત કરવા હુ નીચે ઊતય છુ. હવે ચાલ, ૂસા હુ તને
મસરમાં પાછો મોક ું છુ.’✡
35 “આ ૂસા કે જનેો તેઓએ નકાર કય એમ કહ ને કે તેને

કોણે અમારો અ ધકાર અને ન્યાયાધીશ બના ો? ના! એ જ
ૂસાને દેવે અ ધકાર અને ઉદ્ધાર કરનાર થવા સારુ મોકલ્યો. દેવે
ૂસાને દૂતની મદદથી મોકલ્યો. આ તે દૂત હતો જનેે ૂસાએ

બળતા ઝાડવા મધ્યે જોયો હતો. 36 તેથી ૂસાએ લોકોને બહાર
દોયાર્. તેણે અદ ૂત પરાક્રમો અને ચમત્કારો કયાર્. ૂસાએ
ઇ જપ્તમાં અને રાતા સ ુદ્રમા,ં મસર દેશમાં અને 40 વરસ ુધી
રણપ્રદેશમાં અદ્દ ૂત કામો તથા ચમત્કારો કયાર્.

37 “આ એ જ ૂસા હતો જણેે યહૂ દ લોકોને આ શ ો
ક ા હતા. ‘દેવ તમને એક પ્રબોધક આપશે. તે પ્રબોધક તમારા
પોતાના લોકોમાંથી જ આવશે. અને તે મારા જવેો જ થશે.’✡
38 આ એ જ ૂસા છે જે રણપ્રદેશના યહૂ દઓની સભામાં હતો.
તે દૂત સાથે હતો. જે દૂત તેને સનાઇ પહાડ પર કહેતો હતો, અને
તે જ આપણા ૂવર્જો સાથે હતો. ૂસા દેવ પાસેથી આજ્ઞાઓ
મેળવે છે જે જીવન આપે છે. ૂસા આપણને તે આજ્ઞાઓ આપે
છે.

39 “પણ આપણા ૂવર્જો ૂસાને તાબે ન થયા. તેઓએ તેનો
અસ્વીકાર કય . તેઓએ ફર થી મસર પાછા જવા વચા ુર્.
40 આપણા ૂવર્જોએ હારુનને ક ું, ‘ ૂસા અમને મસર દેશમાંથી
બહાર લા ો છે પણ અમને ખબર નથી કે તે ું ું થ ું છે તેથી
કેટલાક દેવોને બનાવ જે અમાર આગળ જાય અને અમને દોરે.’
✡ 41 તેથી લોકોએ એક ૂ ત બનાવી જે વાછરડાં જવેી હતા.
પછ તેઓએ ૂ તને તે ું બ લદાન આપ્ ુ.ં લોકો ઘણા ુશ હતા
કારણ કે તેણે જે બના ું હ ું તે પોતાના હાથે બના ું હ ું!
42 પણ દેવ તેઓનાથી વ ુખ થયો અને તેઓને આકાશમાંના જૂઠાં

✡ 7:34: ઉલ્લેખઃ ન. 3:5-10 ✡ 7:37: ઉલ્લેખઃ ુન. 18:15 ✡ 7:40:
ઉલ્લેખઃ ન. 32:1
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દેવોના સૈન્યની ૂજા કરતા અટકા ા. દેવ કહે છે: પ્રબોધકોના
જે લખાણ છે તે આ છે. દેવ કહે છે,

‘ઓ યહૂ દ લોકો! તમે રણપ્રદેશમાં 40 વરસ ુધી મને લોહ ના
બ લદાનો ચઢા ા નહોતા.

43 તમે માલોખનો માંડવો અને
તમારા રમ્ફા દેવનો તારો લઈને આ ા છો.

આ ૂ તઓ તમે ૂજા કરવાને બનાવી છે.
તેથી હુ તમને બા બલને પેલે પાર મોકલી દઈશ.’ આમોસ
5:25-27

44 “અરણ્યમાં તે પ વત્ર મંડપ આપણા ૂવર્જોની પાસે હતો.
દેવે ૂસાને આ મંડપ કેવી ર તે બનાવવો તે ક ું. દેવે જે
યોજના બનાવી હતી તે પ્રમાણે તેણે તે બના ો. 45 પાછળથી
યહો ુઆ આપણા પતાઓને બીજા રા ોની ૂ મ જીતવા દોર
ગયો. આપણા લોકો અંદર પ્રવેશ્યા. દેવે બીજા લોકોને બહાર
કાઢ્યા. ારે આપણા લોકો આ નવી ૂ મમાં પ્રવેશ્યા, તેઓ
તેઓની સાથે એ જ મંડપ લઈ આ ા. આપણા લોકોએ આ
મંડપો તેઓના ૂવર્જો પાસેથી પ્રાપ્ય કય હતો. અને આપણા
લોકોએ દાઉદનો સમય આવતા ુધી તે રા ા. 46 દેવ દાઉદ
પર ઘણો પ્રસ હતો. દાઉદે તેના યાકૂબના દેવને માટે રહેઠાણ
(મં દર) બનાવવાની રજા માગી. 47 પર ુ ુલેમાન એક ક્ત
હતો જણેે મં દર બાધ્ ુ.ં

48 “પર ુ પરાત્પર દેવ માણસોએ તેઓના હાથે બાંધેલા
રહેઠાણોમાં રહેતો નથી. પ્રબોધકો જે લખે છે તેમ:

49 ‘પ્ર ુ કહે છે,
આકાશ મારુ રા ાસન છે.

ૃથ્વી મારા પાદાસન માટેની જગ્યા છે.
તમે મારા માટે કેવા પ્રકાર ું રહેઠાણ બનાવશો?

એવી કોઈ પણ જગ્યા નથી ાં મને વશ્રામની જરુર પડ!ે
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50 સ્મરણ કરો મેં જ આ બધી વસ્ ુઓ બનાવી છે!’ ” યશાયા
66:1-2

51 પછ સ્તેફને ક ુ,ં “ઓ હઠ લા યહૂ દ આગેવાનો, તમે
તમારા હ્રદય દેવને અપર્ણ કયાર્ નથી! તમે તેને ધ્યાનથી સાંભળતા
પણ નથી. તમે હમેશા પ વત્ર આત્મા તમને જે કહે છે તેઓનો
વરોધ કરો છો. તમારા ૂવર્જોએ આમ ક ુર્ અને તમે પણ
એમ જ કરો છો. 52 તમારા ૂવર્જોએ ાં ુધી જી ા ત્યાં
ુધી દરેક પ્રબોધકને સતા ા છે. તે પ્રબોધકોએ તે ન્યાયીના

( ખ્રસ્ત) આગમન વષે આગળથી ખબર આપી હતી. પર ુ
તમારા ૂવર્જોએ તે પ્રબોધકોને માર ના ા. અને હવે બીજા
એક ન્યાયીથી વ ુખ થઈને તમે તેને માર ના ો. 53 તમે એ
લોકો છો જનેે ૂસા દ્ધારા નયમો પ્રાપ્ત થયા. દેવે તમને આ
નયમો દૂતો દ્ધારા આપ્યા. પર ુ તમે આ નયમ પા ો ન હ!”

સ્તેફન ું ૃત્ ુ
54 યહૂ દ આગેવાનોએ સ્તેફનની આ બાબતો સાંભળ . તેઓ
ુસ્સે થયા. યહૂ દ આગેવાનો એવા ગાંડા થઈ ગયા હતા કે

તેઓ સ્તેફન સામે દાંત પીસવા લાગ્યા. 55 પર ુ સ્તેફન તો
પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર હતો. સ્તેફને આકાશમાં ઊચે જો ુ.ં
તેણે દેવનો મ હમા જોયો. તેણે ઈ ુને જમણી બાજુએ ઊભેલો
જોયો. 56 સ્તેફને ક ું, “જુઓ! હુ આકાશને ુલ્ ું જોઉં છુ
અને માણસના દ કરાને દેવની જમણી બાજુએ ઊભેલો જોઉં છુ!”

57 પછ બધા યહૂ દ આગેવાનોએ મોટા અવાજે ૂમો પાડ .
તેઓએ તેઓના હાથો વડે તેઓના કાન બંધ કર દ ધા. તેઓ
બધા સ્તેફન તરફ એક સાથે દોડ્યા. 58 તેઓ તેને શહેર બહાર
લઈ ગયા અને તે ૃત્ ુ પામ્યો ત્યાં ુધી તેના તરફ પથ્થરો ફેં ા.
જે માણસો સ્તેફન વરૂદ્ધ ખોટુ બોલતા હતા તેઓએ તેના કપડાં
શાઉલ નામના જુવાન માણસ પાસે ૂ ા હતા. 59 પછ તેઓ
સ્તેફનને પથ્થરો મારતા હતા. પર ુ સ્તેફન તો પ્રાથર્ના કરતો હતો.
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તેણે ક ું, “પ્ર ુ ઈ ુ, મારા આત્માનો સ્વીકાર કર!” 60 તેણે
ૂંટણે પડ ને ૂમ પાડ , “પ્ર ુ આ પાપ માટે તેઓને દોષ દઈશ

ન હ!” આમ ક ા પછ સ્તેફન અવસાન પામ્યો.

8
1-3 શાઉલ સંમત હતો કે સ્તેફનની હત્યા કરવી એ સાર બાબત

હતી.
વ ાસીઓ માટે સંકટો

કેટલાક ધા મક માણસોએ સ્તેફનને દફના ો. તેઓએ તેના
માટે ઘણું રૂદન ક ુર્. તે જ દવસે યરૂશાલેમમાં યહૂ દઓએ
વ ાસીઓના સ ૂહની સતાવણી શરૂ કર . યહૂ દઓએ તેઓને
ૂબ સંતાપ આપ્યો. શાઉલ પણ આ સ ૂહનો વનાશ કરવા પ્રયત્ન

કરતો હતો. શાઉલ તેઓનાં ઘરોમાં ૂસી જતો. તે ી ુરુષોને
બહાર ઘસડ લાવીને બંદ ખાનામાં નાખતો. બધાજ વ ાસીઓએ
યરૂશાલેમ છો ું. માત્ર પ્રે રતો જ ર ા. વ ાસીઓ યહૂ દયા
અને સમરૂનમાં જુદા જુદા ળોએ ગયા. 4 વ ાસીઓ સવર્ત્ર
વખરાઈ ગયા. જે જે જગ્યાએ વ ાસીઓ ગયા ત્યાં તેઓએ
લોકોને ુવાતાર્ પ્રગટ કર .

ફ લપનો સમાર આમાં બોધ
5 ફ લપ સમાર આના શહેરમાં ગયો ત્યાં તેણે ઈ ુ વષે બોધ

આપ્યો. 6 ત્યાંના લોકોએ ફ લપને સાંભ ો અને તેઓ બધાએ
ફ લપે જે કઈ ક ું તે કાળજી ૂવર્ક ધ્યાનથી સાંભ ું. 7 આ
લોકોમાંના ઘણાંને અ ુદ્ધ આત્માઓ વળગ્યા હતા. પણ ફ લપે
અ ુદ્ધ આત્માઓને તેઓમાંથી બહાર કાઢ્યા. ારે તેઓ બહાર
નીક ા ત્યારે તેઓએ ઘણો મોટો અવાજ કય . ત્યાં ઘણા
લકવાગ્રસ્ત અને અપંગ માણસો પણ હતા. ફ લપે આ લોકોને
પણ સાજા કયાર્. 8 તે શહેરના લોકો આના કારણે ઘણા આનંદ
વભોર થયા.
9 પણ તે શહેરમાં એક સમોન નામનો માણસ હતો. ફ લપના

આવતા પહેલા સમોન ત્યાં જાદનુા ખેલ કરતો હતો. તે
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સમાર આના બધા લોકોને તેની ુ કતોથી અચરજ પમાડતો હતો.
તે તેની જાતને મહાન માણસ કહેવડાવવાનો દભ કરતો. 10 બધા
જ લોકો ઓછા મહત્વના કે વધારે મહત્વના- સમોન જે કહેતો
તે માનતા. લોકો કહેતા, “આ માણસ પાસે દેવની સ ા છે.
‘જે મહાન સ ા’ કહેવાય છે!” 11 સમોન તેના જાદઇુ ખેલોથી
લોકોને આ યર્ચ કત કરતો ર ો. 12 પણ ફ લપે લોકોને દેવના
રા અને ઈ ુ ખ્રસ્તના નામ વષે ુવાતાર્ કહ , ુરુષો અને

ીઓએ ફ લપમાં વ ાસ ૂ ો. તેઓએ બા પ્તસ્મા લી ું.
13 સમોને પોતે પણ વ ાસ ૂ ો અને બા પ્તસ્મા પામ્યો.
સમોન ફ લપની સાથે ર ો. ફ લપે જે અદ ૂત ચમત્કારો અને
સામર્થ્યવાન કાય કયાર્ તે જોઈ તે ઘણો નવાઈ પામ્યો.

14 પ્રે રતો હજુ યરૂશાલેમમાં હતા. તેઓએ સાંભ ું કે
સમાર આના લોકોએ દેવની વાત સ્વીકાર છે તેથી પ્રે રતોએ
પતર અને યોહાનને સમાર આના લોકો પાસે મોકલ્યા. 15 ારે
પતર અને યોહાન આવી પહોંચ્યા ત્યારે, તેઓએ સમાર આના
વ ાસીઓ પ વત્ર આત્મા પામે તે માટે પ્રાથર્ના કર . 16 આ
બધા લોકોને ઈ ુના નામે બા પ્તસ્મા આપ્ ુ.ં પર ુ હજુ ુધી
તેઓમાંના કોઈમાં પ વત્ર આત્મા ઉતય ન હતો. તેથી પતર અને
યોહાને પ્રાથર્ના કર . 17 તે બે પ્રે રતોએ તે લોકો પર હાથ ૂ ા.
પછ તે લોકો પ વત્ર આત્મા પામ્યા.

18 સમોને જો ું કે ારે પ્રે રતોએ તેઓના પર તેઓના હાથ
ૂ ા ત્યારે જ તેઓને પ વત્ર આત્મા પ્રાપ્ત થયેલ છે. તેથી
સમોને પ્રે રતોને પૈસા આપવાની દરખાસ્ત કર . 19 સમોને ક ું,
“તમારા જવેો અ ધકાર મને પણ આપો જથેી ારે હુ કોઇ
માણસના માથે હાથ ૂકુ તો તેને પ વત્ર આત્મા પ્રાપ્ત થાય.”

20 પતરે સમોનને ક ુ,ં “ ું અને તારા પૈસા બંને બરબાદ થઈ
જશે! કારણ કે તેં વચા ુર્ કે દેવ ું દાન પૈસાથી મળે છે. 21 ું
આ કામમાં અમાર સાથે ભાગ લઈ શક શ ન હ. તારુ હ્રદય દેવ
સમક્ષ ન્યાયી નથી. 22 ું પસ્તાવો કર! તેં આ જે કઈ ખરાબ
ક ુર્ છે ત્યાંથી ું પાછો વળ. પ્ર ુને પ્રાથર્ના કર. કદાચ તારા
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અંત:કરણના આ વચારને તે માફ કરશે. 23 હુ જોઈ શકુ છુ કે
ું અદેખાઈની કડવાશમાં અને પાપના બંધનમાં છે.”
24 સમોને જવાબ આપ્યો, “તમે બંને પ્ર ુને મારા માટે પ્રાથર્ના

કરો. પ્રાથર્ના કરો કે તમે જે ક ું છે તે હવે માર સાથે બનશે
ન હ!”

25 પછ તે બે પ્રે રતોએ ઈ ુની જે વાતો જોઈ હતી તે કહ .
પ્રે રતોએ લોકોને પ્ર ુનો તે સંદેશ ક ો. પછ તેઓ યરૂશાલેમ
પાછા ફયાર્. રસ્તામાં જતાં જતાં સમરૂનીઓમાંનાં ઘણાં ગામોમાં
લોકોને ુવાતાર્ પ્રગટ કર .

ઈ થઓ પયાના એક માણસને ફ લપનો બોધ
26 પ્ર ુના દૂતે ફ લપને ક ું. તે દૂતે ક ું, “તૈયાર થઈ જા

અને દ ક્ષણમાં જા. યરૂશાલેમથી ગાઝા જવાના રસ્તેથી જા. આ
રસ્તો રેતીના રણમાં થઈને જાય છે.”

27 તેથી ફ લપ તૈયાર થઈને ગયો. રસ્તામાં તેણે એક
ઈ થઓ પયાના માણસને જોયો. તે એક ખોજો હતો. તે
ઈ થઓ પયા (હબશીઓ) ની રાણી ક દકાના હાથ નીચે એક
મહત્વનો અમલદાર હતો. તે તેણીના બધા ધનભંડારની કાળજી
રાખવા માટે જવાબદાર હતો. આ માણસ યરૂશાલેમ ભજન કરવા
ગયો હતો. 28 હવે તે તેના ઘર તરફના રસ્તે પાછો ફર ર ા
હતો. ત્યાં તે તેના રથમાં બેસીને યશાયા પ્રબોધક ું ુસ્તક વાંચતો
હતો.

29 આત્માએ ફ લપને ક ું, “પેલા રથ પાસે જા અને તેની
નજીકમાં ઊભો રહે.” 30 તેથી ફ લપ રથ નજીક ગયો. અને તે
માણસને વાંચતા સાંભ ો. તે યશાયા પ્રબોધક ું ુસ્તક વાંચતો
હતો. ફ લપે તેને ક ું, “ ું જે વાંચે છે તે ું ું સમજે છે?”

31 તે માણસે ક ું, “હુ કેવી ર તે સમજી શકુ? મને કોઇ
માગર્દશર્ન આપનારની જરુર છે.” પછ તેણે રથમાં આવીને તેની
સાથે બેસવા નમંત્રણ આપ્ ુ.ં 32 શા ું જે પ્રકરણ વાંચતો હતો
તે આ પ્રમાણે હ ું કે:
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“ઘેટાંની જમે તેને માર નાંખવા માટે લઈ જવામાં આ ો.
તે એક હલવાન જમે ારે કોઇ તે ું ઊન કાતરે ત્યારે મૌન રહે

છે. તેમ તેણે પોતા ું મોંઢુ ખોલ્ ું ન હ.
તે કઈ જ બોલ્યો ન હ.

33 તે શરમાળ હતો, અને તેના બધા હ ો છનવાઈ ગયા હતા.
ૃથ્વી પરના તેના જીવનનો અંત આ ો;

તેના પ રવારના સંદભર્માં હવે કોઇ વણર્ન મળશે ન હ.”
યશાયા 53:7-8

34 તે અમલદારે ફ લપને ક ું, “કૃપા કર ને મને કહે. તેના
સંદભર્માં કહેનારો પ્રબોધક કોણ છે? તે તેના પોતા વષે કહે છે કે
બીજા કોઇ માટે કહે છે?” 35 ફ લપે બોલવા ું શરુ ક ુર્. તેણે
આ શા થી જ શરુઆત કર ને પેલા માણસને ઈ ુના સંદભર્માં
ુવાતાર્ કહ
36 ારે તેઓ રસ્તા પરથી પસાર થતા હતા ત્યારે તેઓ એક

જગ્યાએ આ ા ાં પાણી હ ુ.ં તે અમલદારે ક ું, “જુઓ!
અહ પાણી છે! અહ બા પ્તસ્મા લેવામાં મને કોઈ અડચણ
પડે તેમ નથી.” 37 ફ લપે જવાબ આપ્યો, જો ું તારા સં ૂણર્
હ્રદયથી વ ાસ કરતો હોય તો ું કર શકે. તે અમલદારે ક ું,
“મને વ ાસ છે કે ઈ ુ ખ્રસ્ત તે દેવનો દ કરો છે.” 38 પછ
અમલદારે રથને ઊભો રાખવા આજ્ઞા કર . ફ લપ અને અમલદાર
બંને પાણીમાં નીચે ઉતયાર્. અને ફ લપે તેને બા પ્તસ્મા આપ્ ુ.ં
39 ારે તેઓ પાણીમાંથી બહાર આ ા ત્યારે પ્ર ુનો આત્મા
ફ લપને લઈ ગયો. અમલદારે પછ તેને ફર થી કદ જોયો ન હ.
અમલદારે તેના ઘર તરફ ચાલવા માં ુ.ં તે ુશ હતો. 40 ફ લપ
અશ્દોદ નામના શહેરમાં જોવામાં આ ો. તે અશ્દોદથી કૈસ રયા
ુધીના માગર્માં બધા શહેરમાં ુવાતાર્ પ્રગટ કરતો ગયો.

9
શાઉલ ું બદલાણ
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1 યરૂશાલેમમાં શાઉલ હજુ પણ પ્ર ુના શષ્યોને બધીજ વખતે
હત્યા કરવાની ધમક ઓ આપતો હતો. તેથી તે પ્ર ુખ યાજક
પાસે ગયો. 2 શાઉલે તેને દમસ્ક શહેરની સભાઓના યહૂ દઓને
પત્રો લખવા ું ક ું. શાઉલે ખ્રસ્તના માગર્ના શષ્યોને દમસ્કમાં
શોધવાનો અ ધકાર પ્ર ુખ યાજક પાસેથી માગ્યો. જો તેને કોઈ

ી કે ુરુષ મળે તો તેઓને યરૂશાલેમ લઈ આવ.ે
3 તેથી શાઉલ દમસ્ક ગયો. ારે તે શહેરની નજીક

આ ો. તેની આજુબાજુ એકાએક આકાશમાંથી તેજસ્વી પ્રકાશ
ઝ ૂ ો. 4 શાઉલ જમીન પર પટકાયો. તેણે તેને કહેવાતી એક
વાણી સાંભળ . “શાઉલ, શાઉલ! ું શા માટે મને સતાવે છે?”

5 શાઉલે ક ું, “ ું કોણ છે, પ્ર ?ુ”
જવાબમાં વાણી સંભળાઇ, “હુ ઈ ુ છુ, ું જનેી સતાવણી

કરે છે. તે હુ છુ. 6 હવે ઊભો થા, શહેરમાં જા, ત્યાં ત્યારે ું
કર ું જોઈએ તે તને કોઈ કહેશે.”

7 શાઉલ સાથે ુસાફર કરતા માણસો ત્યાં ઊભા ર ા. તેઓ
કઈ બોલ્યા ન હ. તે માણસોએ વાણી સાંભળ , પણ તેઓએ
કોઇને જોયો ન હ. 8 શાઉલ જમીન પરથી ઊભો થયો. તેણે તેની
આંખો ઉઘાડ . પણ તે કઈ જોઈ શ ો ન હ. તેથી શાઉલની
સાથેના માણસોએ તેનો હાથ પકડ્યો અને તેને દમસ્ક દોર ગયા.
9 ત્રણ દવસ ુધી શાઉલ કઈ જોઈ શ ો ન હ. તે ખાઈ કે પી
શ ો પણ ન હ.

10 ત્યાં દમસ્કમાં ઈ ુનો શષ્ય હતો. તે ું નામ અનાન્યા હ ું.
પ્ર ુ તેને દશર્ન દઇને બોલ્યો. પ્ર ુએ ક ું, “અનાન્યા!”
અનાન્યાએ ક ું, “હુ અહ છુ, પ્ર .ુ”
11 પ્ર ુએ અનાન્યાને ક ુ,ં “ઊભો થા અને પાધરા નામના રસ્તે

જા. યહૂ દયા ું ઘર શોધી કાઢ. તાસર્સના શહેરમાં શાઉલ નામના
માણસની તપાસ કર. તે હમણાં ત્યાં પ્રાથર્ના કરે છે. 12 શાઉલે
એક દશર્ન જો ું છે. આ દશર્નમાં આનાન્યા નામનો માણસ તેની



પ્રે રતોનાં કૃત્યો 9:13 xxxiii પ્રે રતોનાં કૃત્યો 9:21

પાસે આ ો અને તેના પર હાથ ૂ ો. પછ શાઉલ ફ રથી
જોઈ શ ો.”

13 પણ આનાન્યાએ જવાબ આપ્યો, “પ્ર ,ુ ઘણા લોકોએ મને
આ માણસ વષે ક ું છે. તેઓએ યરૂશાલેમમાં તારા પ વત્ર
લોકોને કેટ ું બ ું દ:ુખ આપ્ ું હ ું તેના સંબંધમાં મને ક ું હ ું.
14 હવે શાઉલ અહ દમસ્કમાં આ ો છે. ુ યાજકોએ જે
લોકોને તારામાં વ ાસ છે તે બધાને પકડવા માટેનો તેને અ ધકાર
આપ્યો છે.”

15 પણ પ્ર ુએ અનાન્યાને ક ું, “જો! મેં એક અગત્યના કામ
માટે શાઉલને પસંદ કય છે. તેણે રાજાઓન,ે યહૂ દ લોકોને અને
બીજા રા ોને મારા વષે કહે ું જોઈએ. 16 મારા નામે એને કેટ ું
બ ું દ:ુખ સહન કર ું પડશે. એ હુ તેને બતાવીશ.”

17 તેથી અનાન્યા ત્યાંથી છોડ ને યહૂદાના ઘરે ગયો. તેણે તેના
હાથો શાઉલ પર ૂ ા અને ક ું, “શાઉલ, મારા ભાઈ, પ્ર ુ
ઈ ુએ મને મોકલ્યો છે. ું ારે અહ આ ો ત્યારે રસ્તા પર
જે તને દેખાયો તે એ જ છે. ઈ ુએ મને એટલા માટે મોકલ્યો
કે જથેી ું ફર થી જોઈ શકે. અને ું પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર
થાય.” 18 અચાનક તેની આંખોમાંથી છાલાં જે ું કઈ ખર પ ુ,ં
એટલે તે જોઈ શકવા સમથર્ બન્યો, શાઉલ ઊભો થયો અને તે
બા પ્તસ્મા પામ્યો. 19 પછ તેણે થોડુક ખા ું અને ફર થી સામર્થ્ય
અ ુભવવા લાગ્યો.

શાઉલનો જમસ્કમાં બોધ
શાઉલ દમસ્કમાં ઈ ુના શષ્યો સાથે થોડા દવસો માટે ર ો.

20 તેથી જલદ થી તેણે સભા ાનોમાં ઈ ુ વષે બોધ આપવાની
શરુઆત કર . તેણે લોકોને ક ું, “ઈ ુ એ દેવનો દ કરો છે!”

21 જે બધા લોકોએ શાઉલને સાંભ ો તે નવાઈ પામ્યા હતા.
તેઓએ ક ું, “આ એ જ માણસ છે જે યરૂશાલેમમાં હતો. તે
ઈ ુ નામમાં વ ાસ રાખનારા લોકોને માર નાખવા પ્રયત્ન કરતો
હતો! તે (શાઉલ) અહ એ જ વસ્ ુ કરવા આ ો છે. તે
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ઈ ુના શષ્યોને પકડવા માટે અહ જ આ ો છે. અને તેઓને
યરૂશાલેમમાં ુ યાજકો પાસે લઈ જશે.”

22 પણ શાઉલ વધારે ને વધારે બળવાન થયો. તેણે સા બત
ક ુર્ કે ઈ ુ એ જ ખ્રસ્ત છે. તેની સા બતીઓ એટલી મજ ૂત
હતી કે દમસ્કમાં રહેતા યહૂ દઓ તેની સામે દલીલો કર શ ા
ન હ.

શાઉલ ું યહૂ દઓ પાસેથી ભાગી જ ું
23 ઘણા દવસો પછ , યહૂ દઓએ શાઉલને માર નાખવાની

યોજના કર . 24 યહૂ દઓ રાત દવસ શહેરના દરવાજાએ ચોક
કરતા અને શાઉલની રાહ જોતા. તેઓ તેને માર નાખવા ઈચ્છતા
હતા. પર ુ શાઉલે તેઓની આ યોજનાના સંદભર્માં જાણ્ ુ.ં
25 એક રાત્રે શાઉલે જે કેટલાક શષ્યોને શીખ ું હ ું તેઓએ
તેને શહેર છોડવા માટે મદદ કર . શષ્યોએ શાઉલને ટોપલામાં
ૂ ો. તેઓએ શહેરની દ વાલના બાકોરામાંથી ટોપલાને ઉપરથી

નીચે ઉતાય .
યરૂશાલેમમાં શાઉલ

26 પછ શાઉલ યરૂશાલેમમાં ગયો. તેણે શષ્યોના સ ૂહમાં
જોડાઇ જવાનો પ્રયત્ન કય . પણ તેઓ બધા તેનાથી ડરતા
હતા. શાઉલ ખરેખર ઈ ુનો શષ્યો છે તે તેઓ માનતા ન હતા.
27 બાનાર્બાસે શાઉલને સ્વીકાય અને તેને પ્રે રતો પાસે લઈ ગયો.
બાનાર્બાસે પ્રે રતોને ક ુ,ં શાઉલે દમસ્કના રસ્તા પર પ્ર ુને જોયો
છે. બાનાર્બાસે પ્રે રતોને સમજા ું કે પ્ર ુએ શાઉલ ને કેવી ર તે
ક ું. પછ તેણે પ્રે રતોને ક ું કે શાઉલે દમસ્કના લોકોને કોઇ
પણ જાતના ભય વના પ્ર ુનો બોધ આપ્યો.

28 અને તેથી શાઉલ શષ્યોની સાથે ર ો, તેણે સમગ્ર
યરૂશાલેમમાં ુસાફર કર અને જરા પણ ભય વના પ્ર ુ વષે
બોધ આપ્યો. 29 શાઉલ વારવાર યહૂ દઓ કે જે ગ્રીક બોલતા
હતા તેમની સાથે બોલતો, તે તેઓની સાથે દલીલો પણ કરતો.
પર ુ તેઓ તેને માર નાખવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. 30 ારે
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વ ાસીઓએ આ સંદભર્માં સાંભ ું, તેઓ શાઉલને કૈસ રયાના
શહેરમાં લઈ ગયા. કૈસ રયાથી તેઓએ શાઉલને તાસર્સના શહેરમાં
મોકલ્યો.

31 ત્યારે સમગ્ર યહૂ દયા, ગાલીલ અને સમરૂનની મંડળ માં
શાં તનો સમય હતો. પ વત્ર આત્માની મદદથી મંડળ વધારે
મજ ૂત બની. વ ાસીઓ જે ર તે તેઓ જીવન જીવતા તે ર તે
પ્ર ુને માન આપવા ું દશાર્વતા. આ કારણને લીધે, વ ાસીઓનો
સ ૂહ વધારે મોટો થવા લાગ્યો.

લોદ અને યાફામાં પતર
32 પતરે યરૂશાલેમની આજુબાજુના બધા ગામોમાં યાત્રા કર .

તેણે વ ાસીઓની ુલાકાત લીધી. જે લોદમાં રહેતા હતા.
33 લોદમાં તેને એક એ નયાસ નામનો પક્ષઘાતી માણસ મ ો.
છેલ્લા આઠ વષર્થી એ નયાસ તેની પથાર માંથી ઊભો થઈ શકતો
ન હતો. 34 પતરે તેને ક ું, “એ નયાસ, ઈ ુ ખ્રસ્ત તને સાજો
કરે છે. ઊભો થા અને તાર પથાર પાથર! હવે ું તાર જાત
માટે આ બ ું કર શક શ!” એ નયાસ તરત જ ઊભો થયો.
35 લોદ તથા શારોનના મેદાનોના બધા જ લોકોએ તેને જોયો.
આ લોકો પ્ર ુ ઈ ુ તરફ વ ા.

36 યાફા શહેરમાં ટબીથા નામની ઈ ુની શષ્યા હતી. (તે ું
ગ્રીક નામ, દોરકસ, અથાર્ત “હરણ.”) તે હમેશા લોકો માટે ુભ
કાય કરતી. જે લોકોને પૈસાની જરુર હોય તે લોકોને તે હમેશા
પૈસા આપતી. 37 ારે પતર લોદમાં હતો. ત્યારે ટબીથા માંદ
પડ અને ૃત્ ુ પામી. તેઓએ તેને નહવડાવી અને મેડ પરના
ઓરડામાં ુવડાવી. 38 યાફામાંના શષ્યોએ સાંભ ું કે પતર
લોદમાં હતો. (લોદ યાફા નજીક છે.) તેથી તેઓએ બે માણસને
પતર પાસે મોકલ્યા. તેઓએ તેને વનંતી કર . મહેરબાની કર ને
ઝડપથી આવ.

39 પતર તૈયાર થઈ ગયો અને તેઓની સાથે ગયો. ારે તે
આવી પહોંચ્યો, તેઓ તેને મેડ પરના ઓરડામાં લઈ ગયા. બધી
જ વધવાઓ પતરની આજુબાજુ ઊભી રહ . તેઓ રુદન કરતાં
હતા.ં ટબીથા ારે જીવતી હતી ત્યારે જે વ ો બના ા હતા
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તે તેઓએ પતરને દેખાડ્યા. 40 પતરે બધાજ લોકોને ઓરડાની
બહાર કાઢ્યા. તેણે ૂંટણીએ પડ ને પ્રાથર્ના કર . પછ તેણે
ટબીથાના ુડદા તરફ ફર ને ક ું, “ટબીથા, ઊભી થા!” તેણે
તેની આંખો ઉઘાડ . ારે તેણે પતરને જોયો, તે ત્યાં બેઠ
થઈ. 41 પતરે તેનો હાથ લંબા ો અને તેને ઊભા થવામાં મદદ
કર . પછ તેણે વ ાસીઓ અને વધવાઓને અંદર ઓરડામાં
બોલા ા. તેણે તેઓને ટબીથા બતાવી; તે જીવતી હતી!

42 યાફામાં દરેક ળે લોકોએ આ સંદભર્માં સાંભ ું હ ું.
આ લોકોમાંના ઘણાએ પ્ર ુમાં વ ાસ કય . 43 પતર યાફામાં
ઘણા દવસો ર ો. તે યાફામાં સમોન નામના એક ચમારને ત્યાં
ર ો.

10
પતર અને કન લયસ

1 કૈસ રયા શહેરમાં કન લયસ નામે એક માણસ રહેતો હતો.
તે લશ્કરની એક પલટનનો ૂબેદાર હતો જે ઈટા લયન કહેવાતો.
2 કન લયસ એક ધા મક માણસ હતો. તે અને બીજા બધા લોકો
જે તેના ઘરમાં રહેતાં હતા તેઓ સાચા દેવની ભ ક્ત કરતા હતા.
તે તેનો પોતાનો ઘણો ખરો પૈસો ગર બ લોકોને આપતો. કન લયસ
હમેશા દેવની પ્રાથર્ના કરતો હતો. 3 એક બપોરે લગભગ ત્રણ
કલાકે કન લયસે એક દશર્ન જો ું. તેણે તે સ્પ ર તે જો ુ.ં
દેવનો એક દૂત દશર્નમાં તેની પાસે આ ો અને ક ું, “કન લયસ!”

4 કન લયસે દૂત તરફ જો ું. તેણે ડર જઈને ક ું, “સાહેબ,
તારે ું જોઈએ છ એ?”
તે દૂતે કન લયસને ક ું, “દેવે તાર પ્રાથર્નાઓ સાંભળ છે. તેં

જે વસ્ ુઓ ગર બ લોકોને આપી છે તે તેણે જોઈ છે. દેવ તારુ
સ્મરણ કરે છે. 5 હવે યાફા શહેરમાં કેટલાએક માણસો મોકલ.
સમોન નામના માણસને પાછો લાવવા તમારા માણસોને મોકલો.
સમોન પણ પતર કહેવાય છે. 6 સમોન જે માણસ સાથે રહે
છે. તે ું નામ પણ સમોન છે. જે એક ચમાર છે. સ ુદ્રની
બાજુમાં તે ું ઘર છે.” 7 જે દૂતે કન લયસને ક ું તે ચાલ્યો
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ગયો. પછ તેણે તેના બે ચાકરો અને એક સૈ નકને બોલા ો.
આ સૈ નક એક ધા મક માણસ હતો. તે સૈ નક કન લયસને મદદ
કરનારાઓમાંનો એક હતો. 8 કન લયસે આ ત્રણે માણસોને બધી
વાત સમજાવી. પછ તેણે તેઓને યાફા રવાના કયાર્.

9 બીજે દવસે આ ત્રણે માણસો યાફા નજીક આ ા. આ
સમયે, પતર ઘરના ધાબા પર પ્રાથર્ના કરવા જતો હતો. લગભગ
બપોરનો સમય હતો. 10 પતર ૂ ો હતો. તેને ખાવાની ઈચ્છા
હતી. પણ ારે તેઓ પતર માટે ખાવા ું બનાવવાની તૈયાર
કરતા હતા ત્યારે એક દશર્ન તેની સામે આ ું. 11 તેણે ુલ્લા
આકાશમાંથી કઈક નીચે આવ ું જો ું. તે જમીન પર નીચે આવતી
એક મોટ ચાદર જે ું દેખા ું હ ુ.ં તે તેના ચાર ૂણાઓથી જમીન
પર ઉતર ું હ ુ.ં 12 તેમાં પ્રત્યેક જાતના ચોપગાં પ ુઓ હતા-જે
પ ુઓ ચાલી શકતા, તથા જમીન પર પેટે સરક શકતા, અને
પક્ષીઓ જે હવામાં ઊડતા.ં 13 પછ વાણીએ પતરને ક ું,
“ઊભો થા, પતર, આમાંના કોઇ એક પ્રાણીને માર ને ખા.”

14 પણ પતરે ક ુ,ં “હુ તે કદ કર શ ન હ, પ્ર !ુ મેં કદા પ
નાપાક કે અ ુદ્ધ ભોજન ક ુ નથી.”

15 પછ વાણીએ તેને ફર થી ક ું, “દેવે આ વસ્ ુઓ ુદ્ધ કર
છે. તેને ‘નાપાક’ કહ શ ન હ!” 16 આમ ત્રણ વખત બન્ ુ.ં
પછ આ ુ વાસણ આકાશમાં પાછુ ઊચે લઈ લેવામાં આ ું.
17 પતર ુંઝાઈ ગયો. આ દશર્નનો અથર્ શો?
કન લયસે જે માણસોને મોકલ્યા હતા તેઓએ સમોન ું ઘર

શોધી કા ું. તેઓ દરવાજા પાસે આવીને ઊભા ર ાં. 18 તેઓએ
ૂછ ું, “ ુ સમોન પતર અહ રહે છે?”
19 પતર હજુ પણ દશર્ન વષે વચારતો હતો. પર ુ આત્માએ

તેને ક ું, “જો! ત્રણ માણસો તાર આ ુરતાથી રાહ જુએ છે.
20 ઊભો થા અને નીચે ઊતર. આ માણસો સાથે જા અને
પ્રશ્રો ૂછ શ ન હ. મેં તેઓને તાર પાસે મોકલ્યા છે.” 21 તેથી
પતર નીચે ઉતર ને તે માણસો પાસે ગયો. તેણે ક ું, “તમે જે
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માણસની રાહ જુઓ છો, તે માણસ હુ છુ. તમે અહ શા માટે
આ ા છો?”

22 તેઓએ ક ું, “એક પ વત્ર દૂતે કન લયસને તેના પોતાને
ઘરે તને નમંત્રણ આપવા ક ું. કન લયસ એક લશ્કર અમલદાર
છે. તે એક ભલો (ધા મક) માણસ છે. તે દેવની ભ ક્ત કરે છે.
બધા યહૂ દઓ તેને માન આપે છે. તે દૂતે કન લયસને તેના ઘરે
નમંત્રણ આપવા ક ું તેથી તારે જે કઈ કહે ું હોય તે ધ્યાનથી
સાંભળે.” 23 પતરે તે માણસોને અંદર આવીને રાત્રે રહેવા માટે
ક ું.
બીજે દવસે પતર તૈયાર થયો અને ત્રણ માણસો સાથે ગયો.

યાફામાંથી કેટલાક વ ાસીઓ પતર સાથે ગયા. 24 બીજે દવસે
તેઓ કૈસ રયા શહેરમાં આ ા. કન લયસ તેઓની રાહ જોતો
હતો. તેણે તેનાં સંબંધીઓ અને ગાઢ મત્રોને તેના ઘરે લગભગ
ભેગા કયાર્ હતા.

25 ારે પતર ઘરમાં પ્રવેશ્યો, કન લયસ તેને મ ો. કન લયસ
પતરના ચરણોમાં નમી પડ્યો અને તેણે દડવત પ્રણામ કયાર્.
26 પર ું પતરે તેને ઊભો થવા ક ું. પતરે ક ું, “ઊભો થા! હુ
ફક્ત એક તારા જવેો જ માણસ છુ.” 27 પતરે કન લયસ સાથે
વાતો કરવા ું ચા ું રા ુ,ં પછ પતર અંદરની બાજુએ ગયો અને
ત્યાં એક મોટુ લોકો ું ટો ું એકઠુ થયે ું જો ું.

28 પતરે લોકોને ક ું, “તમે લોકો પોતે જાણો છો કે જે
માણસ યહૂ દ નથી, તેની સાથે સંબંધ રાખવો અથવા અને ત્યાં
જ ુ,ં એ યહૂ દ માણસને ઉ ચત નથી; પણ દેવે મને દશાર્ ું છે
કે મારે કોઈ પણ માણસને નાપાક અથવા અ ુદ્ધ કહે ું ન હ.
29 તેથી જ ારે મને અહ આવવા માટે કહેવામાં આ ું ત્યારે
મેં કોઇ દલીલ કર નથી. હવે, કૃપા કર ને મને કહો, મને શા
માટે બોલાવવામાં આ ો છે.”

30 કન લયસે ક ુ,ં “ચાર દવસ પહેલા, હુ મારા ઘરમાં પ્રાથર્ના
કરતો હતો. તે વખતે બપોરના ત્રણ વાગ્યા હતા. અચાનક,
માર સામે એક માણસ (દૂત) ઊભો હતો. તેણે ચળકતો પોશાક
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પહેરેલો હતો. 31 તે માણસે ક ું, ‘કન લયસ! દેવે તાર પ્રાથર્ના
સાંભળ છે. તેં જે વસ્ ુઓ ગર બ લોકોને આપી છે તે દેવે જોઈ
છે. દેવ તારુ સ્મરણ કરે છે. 32 તેથી યાફા શહેરમાં કેટલાક
માણસોને મોકલ. સમોન પતરને આવવા ું કહે. પતર પણ
સમોન નામના માણસના ઘરમાં રહે છે. જે તે એક ચમાર છે.
તે ું ઘર સ ુદ્ર કાંઠે છે.’ 33 તેથી મેં તાત્કા લક તને તેડા ો;
અને ું આ ો તે તેં બહુ સારુ ક ુર્. હવે પ્ર ુએ જે વાતો તને
કહેવા જણા ું છે તે બ ું સાંભળવા માટે અમે સઘળા દેવ સમક્ષ
હાજર છ એ.”

પતર ું કન લયસના ઘરમાં ભાષણ
34 પતરે બોલવા ું શરુ ક ુર્, “હવે હુ ખરેખર સમજુ છુ કે દેવ

સમક્ષ પ્રત્યેક ક્ત એક સમાન છે. 35 અને દેવ જે ક્ત
તેની આરાધના કરે છે અને જે સા ું છે તે કરે છે તેનો સ્વીકાર
કરે છે. ક્ત કયા દેશમાંથી આવે છે તે અગત્ય ું નથી. 36 દેવે
યહૂ દ લોકોને ક ું છે. દેવે તેમને ુવાતાર્ મોકલી છે કે ઈ ુ
ખ્રસ્ત દ્ધારા શાં ત આવી છે. ઈ ુ તે સવર્નો પ્ર ુ છે!
37 “યહૂ દયામાં સવર્ત્ર ું બન્ ું છે તે ું જાણે છે. યોહાને

લોકોને બા પ્તસ્માના સંદભર્માં બોધ આપ્યો પછ તે ગાલીલમાં
શરુ થઈ. 38 તમે નાસરેથના ઈ ુ વષે જાણો છો. દેવે તેને
પ વત્ર આત્મા અને સામર્થ્યથી અ ભ ષક્ત કર ને ખ્રસ્ત બના ો.
ઈ ુ લોકો ું સારુ કરવા બધે જ ગયો. ઈ ુએ શેતાનથી પીડાતા
લોકોને સાજા કયાર્. આ દશાર્વે છે કે ઈ ુ સાથે દેવ હતો.

39 “ઈ ુએ યહૂ દયા અને યરૂશાલેમમાં જે બ ું ક ુર્ તે અમે
જો ું. અમે સાક્ષી છ એ. વળ ઈ ુની હત્યા થઈ હતી. તેઓએ
તેને લાકડાના વધસ્તંભ પર લટકા ો. 40 પર ુ, તેના ૃત્ ુ પછ ના
ત્રીજા દવસે દેવે ઈ ુને ૂએલામાંથી ઉઠાડ્યો. દેવે લોકોને સ્પ
ર તે ઈ ુના દશર્ન કરા ા. 41 પર ુ બધા જ લોકો ઈ ુને જોઈ
શ ા ન હ. ફક્ત સાક્ષીઓ કે જમેને દેવે અગાઉથી પસંદ કયાર્



પ્રે રતોનાં કૃત્યો 10:42 xl પ્રે રતોનાં કૃત્યો 11:3

હતા તેઓએ તેને જોયો. અમે તે સાક્ષીઓ છ એ. ઈ ુ ારે
ૃત્ ુમાંથી ઉઠ્યો પછ , અમે તેની સાથે ખા ું છે અને પી ું છે.
42 “ઈ ુએ અમને લોકોને બોધ આપવા ું ક ું અને સાક્ષી

આપો કે દેને એને જ જીવતાંનો તથા ૂએલાંનો ન્યાયાધીશ તર કે
પસંદ કરેલ છે. 43 પ્રત્યેક ક્ત જે ઈ ુમાં વ ાસ રાખે છે
તેને પાપની માફ મળશ.ે દેવ ઈ ુના નામે તે લોકોના પાપ માફ
કરશે. બધા જ પ્રબોધકો કહે, આ સા ું છે.”

બનયહૂ દઓમાં પ વત્ર આત્મા આ ો
44 ારે પતર એ વાતો કહેતો હતો એટલામાં જે લોકો વાત

સાંભળતા હતા તેઓ સવર્ના ઉપર પ વત્ર આત્મા ઉતય . 45 યહૂ દ
વ ાસીઓ જઓે ત્યાં પતર સાથે આ ા હતા તેઓ નવાઇ
પામ્યા. તેઓને નવાઇ લાગી હતી કે પ વત્ર આત્મા બનયહૂ દ
લોકો પર પણ રેડાયો છે. 46 આ યહૂ દ વ ાસીઓએ તેઓને
વ વધ ભાષામાં બોલતા અને દેવની સ્ ુ ત કરતા સાંભ ા. પછ
પતરે ક ું, 47 “અમે તેઓને પાણીથી બા પ્તસ્મા આપવાની મનાઇ
કર શક એ ન હ. તેઓને આપણી માફક જ પ વત્ર આત્મા પ્રાપ્ત
થયેલ છે!” 48 તેથી પતરે કન લયસ, તેનાં સગા અને મત્રોને ઈ ુ
ખ્રસ્તના નામે બા પ્તસ્મા આપવાની આજ્ઞા કર . પછ લોકોએ
પતરને તેઓની સાથે થોડા દવસ રહેવા માટે ક ું.

11
પતર ું યરૂશાલેમમાં ુનરાગમન

1 યહૂ દયાના પ્રે રતો અને ભાઈઓએ સાંભ ું કે
બનયહૂ દઓએ પણ દેવની વાતોનો સ્વીકાર કય છે. 2 પર ુ

ારે પતર યરૂશાલેમ આ ો. કેટલાક યહૂ દ વ ાસીઓએ
તેની સાથે દલીલો કર . 3 તેઓએ ક ું, “ ું લોકોના જે ઘરમાં
ગયો તેઓ યહૂ દઓ નહોતા, અને તેઓએ ુ ત કરાવી નહોતી!
તેં તેઓની સાથે ખા ું પણ ખરુ!”
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4 પતરે તેઓને આખી વાત સમજાવી. 5 પતરે ક ું, “હુ
યાફાના શહેરમાં હતો. ારે હુ પ્રાથર્ના કરતો હતો, એક દશર્ન
માર સામે આ ું. મેં દશર્નમાં આકાશમાંથી કઈક નીચે આવ ું
જો ું, તે એક મોટ ચાદર જે ું દેખા ું હ ુ.ં તે તેના ચાર
ૂણાઓથી જમીન પર નીચે ઉતરતી હતી. તે નીચે આવીને માર

નજીક અટક ગઈ. 6 મેં તેની અંદર જો ું. મેં પાળેલાં અને
જગલી બંને પ્રકરના પ્રાણીઓ જોયા.ં મેં પેટે સરકતાં પ્રાણીઓ
અને હવામાં ઊડતાં પક્ષીઓ જોયા. 7 મેં એક વાણી મને એમ
કહેતી સાંભળ કે, ‘ઊભો થા. પતર, આમાંથી કોઇ પ્રાણીને
માર નાખ અને તે ખા!’

8 “પણ મેં ક ું, ‘હુ કદા પ તે ન હ કરુ, પ્ર !ુ મેં કદા પ
નાપાક કે અ ુદ્ધ હોય એ ું કઈ ખા ું નથી.’

9 “પર ુ આકાશમાંના અવાજે ફર થી ક ું, ‘દેવે આ વસ્ ુઓ
સ્વચ્છ બનાવી છે. તેને નાપાક કહ શ ન હ!’

10 “આ ત્રણ વખત બન્ ુ.ં પછ તે આખી વસ્ ુ આકાશમાં
પાછ લઈ લેવામાં આવી. 11 પછ હુ ાં રહેતો હતો
ત્યાં તે ઘરમાં તરત જ ત્રણ માણસો આવી પહોંચ્યા. ત્રણ
માણસો કૈસ રયા શહેરમાંથી માર પાસે મોકલવામાં આ ા હતા.
12 આત્માએ મને કોઇ પણ જાતની શંકા રા ા વના તેમની સાથે
જવા ક ું. આ છ ભાઈઓ જે અહ હતા તેઓ માર સાથે
આ ા. અમે કન લયસના ઘરે ગયા. 13 કન લયસે અમને દૂત
વષે ક ું. જનેે તેના ઘરમાં ઊભેલો જોયો. દૂતે કન લયસને ક ું,
‘ સમોન પતરને આવવા માટે ું નમંત્રણ આપવા માટે કેટલાક
માણસોને યાફા મોકલ. 14 તે તને જે વાતો કહેશે તેના વડે ું
અને તારા ઘરનાં બંને તારણ પામશો.’

15 “મેં બોલવાનો આરભ કયાર્ બાદ તરત જ પ વત્ર આત્મા
તેઓના પર ઉતય . જે ર તે શરૂઆતમાં તે (પ વત્ર આત્મા)
અમારા પર ઉતય હતો. 16 પછ મેં પ્ર ુની વાણી ું સ્મરણ ક ુર્.
પ્ર ુએ ક ું, ‘યોહાને પાણીથી લોકો ું બા પ્તસ્મા ક ુર્. પણ ું
પ વત્ર આત્મામાં બા પ્તસ્મા પામશે!’ 17 દેવે આ લોકોને તે જ
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ભેટ આપી જે તેણે અમને કે જઓે પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તમાં વ ાસ
રાખતા હતા, તેમને આપી હતી. તો પછ હુ કોણ કે દેવના કામને
અટકા ું? ના!”

18 ારે યહૂ દ વ ાસીઓએ આ વાતો સાંભળ , તેઓએ
દલીલો કરવા ું બંધ ક ુર્. તેઓએ દેવને મ હમા આપતાં ક ું,
“તેથી દેવ બનયહૂ દઓને પસ્તાવો કરવા ું મન આપ્ ું છે અને
આપણા જે ું જીવન પામવા માટે સંપ આપે છે.”

અંત્યોખમાં ુવાતાર્
19 સ્તેફનના ૃત્ ુ પછ થયેલી સતાવણીને લીધે વ ાસીઓ

વખરાઈ ગયા હતા. કેટલાક વ ાસીઓ તે દૂર દૂરના ળે
ફની કયા, સૈપ્રસ અને અંત્યોખ ગયા હતા. વ ાસીઓએ ુવાતાર્
આ જગ્યાઓએ કહ , પણ તેઓએ તે ફક્ત યહૂ દઓને જ કહ .
20 આ વ ાસીઓમાંના કેટલાક સૈપ્રસ અને કુરેનીના માણસો
હતા. ારે આ માણસો અંત્યોખમાં આ ા. તેઓએ આ ગ્રીક
લોકોને પણ પ્ર ુ ઈ ુ વષેની ુવાતાર્ કહ . 21 પ્ર ુ વ ાસીઓને
મદદ કરતો હતો અને એક મોટો લોકોનો સ ૂહ પ્ર ુમાં માનવા
લાગ્યો અને તેને અ ુસરવા લાગ્યો.

22 યરૂશાલેમમાં મંડળ એ આ નવા વ ાસીઓ વષે સાંભ ુ.ં
તેથી યરૂશાલેમના વ ાસીઓએ બાનાર્બાસને અંત્યોખમાં મોકલ્યો.
23-24 બાનાર્બાસ એક સારો માણસ હતો. તે પ વત્ર આત્માથી
અને ૂણર્ વ ાસથી ભર ૂર હતો. ારે બાનાર્બાસ અંત્યોખ
ગયો. તેણે જો ું કે દેવે આ લોકોને ઘણા આશીવાર્દ આપ્યા
છે, આથી બાનાર્બાસ ઘણો પ્રસ થયો. તેણે અંત્યોખમાં બધા
વ ાસીઓને પ્રોત્સાહન આપ્ ુ.ં તેણે તેઓને ક ું, “તમારો
વ ાસ કદ ુમાવો ન હ, હમેશા તમારા ખરા હ્રદય ૂવર્ક પ્ર ુની
આજ્ઞાઓ માનો,” ઘણા બધા લોકો પ્ર ુ ઈ ુના શષ્યો બન્યા.

25 પછ બાનાર્બાસ તાસર્સના શહેરમાં ગયો. તે શાઉલની
શોધમાં હતો. 26 ારે તેણે શાઉલને શોધ્યો ત્યારે તે તેને
અંત્યોખ લા ો. શાઉલ અને બાનાર્બાસ ત્યાં આ ું એક વષર્
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ર ા. દરેક વખતે વ ાસીઓનો સ ૂહ ભેગો મળતો. શાઉલ
અને બાનાર્બાસ તેઓને મ ા અને સાથે રહ ને ઘણા લોકોને
બોધ કય , અંત્યોખના શહેરમાં ઈ ુના શષ્યો સૌ પ્રથમ વાર જ
“ ખ્રસ્તી” તર કે ઓળખાયા.

27 લગભગ તે સમય દરમ્યાન કેટલાક પ્રબોધકો યરૂશાલેમથી
અંત્યોખ ગયા. 28 આમાંના એક પ્રબોધક ું નામ આગાબાસ
હ ુ.ં અંત્યોખમાં આગાબાસ ઊભો થયો અને બોલ્યો. પ વત્ર
આત્માની સહાયથી તેણે ક ું, “આખા વ માટે ઘણો ખરાબ
સમય આવી ર ો છે. ત્યાં લોકોને ખાવા માટે ખોરાક મળશે
ન હ.” (આ સમયે ારે કલો દયસ બાદશાહ હતો ત્યારે દકુાળ
પડ્યો હતો.) 29 વ ાસીઓએ નણર્ય કય કે તેઓ બધા તેઓના
ભાઈઓને તથા બહેનોને જે યહૂ દયામાં રહે છે તેઓને મદદ કરવા
પ્રયત્ન કરશે. પ્રત્યેક વ ાસીએ પોતાના સામર્થ્ય અ ુસાર તેઓને
મોકલવાની યોજના ઘડ . 30 તેઓએ પૈસા ભેગા કયાર્ અને તે
બાનાર્બાસને અને શાઉલને આપ્યા. પછ બાનાર્બાસ અને શાઉલે
તે (નાણા)ં યહૂ દયાના વડ લો પર મોકલ્યા.

12
હેરોદ અ ગ્રપાએ મંડળ ું કરે ું ુકસાન

1 એ સમય દરમ્યાન રાજા હેરોદે* મંડળ ના કેટલાક લોકોની
સતાવણી શરુ કર . 2 હેરોદે યાકૂબને તલવારથી માર નાખવાનો
હુકમ કય . યાકૂબ યોહાનનો ભાઈ હતો. 3 હેરોદે જો ું કે
યહૂ દઓને આ ગમે છે તેથી તેણે પતરને પણ પકડવાનો નણર્ય
કય . (પાસ્ખા પવર્ના યહૂ દઓના બેખમીર રોટલીના પ વત્ર સમય
દરમ્યાન આ બન્ ુ.ં) 4 હેરોદે પતરને પકડ ને બંદ ખાનામાં ૂ ો.
16 સૈ નકોનો સ ૂહ પતર ું રક્ષણ કરતો. પાસ્ખાપવર્ના ઉત્સવ
પછ રાહ જોવાની હેરોદની ઈચ્છા હતી. પછ તેણે પતરને
લોકોની આગળ લાવવાની યોજના કર . 5 તેથી પતરને જલેમાં

* 12:1: હેરોદ હેરોદ અ ગ્રપા પહેલો, મહાન હેરોદનો જયે ુત્ર.
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રાખવામાં આ ો. પર ુ મંડળ માં પતર માટે આગ્રહથી દેવની
પ્રાથર્ના થતી હતી.

પતરનો જલેમાંથી છૂટકારો
6 પતર બે સૈ નકોની વચમાં ઊંઘતો હતો. તેને બે સાંકળો

વડે બાંધવામાં આ ો હતો. ઘણા સૈ નકો જલેના દરવાજે ચોક
કરતા હતા. તે રાત્રે હેરોદે બીજા દવસે પતરને લોકો આગળ
રજૂ કરવાની યોજના કર . 7 એકાએક, ત્યા,ં પ્ર ુનો દૂત આવીને
ઊભો. ઓરડામાં પ્રકશ પથરાયો. દૂતે પતરને કૂખે સ્પશર્ કય
અને તેને જગાડ્યો. તે દૂતે ક ું, “ઉતાવળ કર, ઊભો થા!”
સાંકળો પતરના હાથમાંથી નીચે પડ . 8 તે દૂતે પતરને ક ું,
“કપડાં પહેર અને તારા જોડા પહેર.” અને તેથી પતરે તે જ
પ્રમાણે ક ુર્. પછ તે દૂતે ક ું, “તારુ અંગર ું પહેર અને માર
પાછળ આવ.”

9 તેથી દૂત બહાર આ ો અને પતર તેને અ ુસય . દૂત જે
કરે છે તે ખરેખરુ છે એમ તે સમજતો નહોતો, તેણે વચા ુર્ કે તે
એક દશર્ન જોઈ ર ો છે. 10 પતર અને દૂતે પહેલી અને બીજી
ચોક વટાવી. પછ તેઓ લોખંડના દરવાજા પાસે આ ા. તે
દરવાજાથી તેઓ છૂટા પડ્યા. દરવાજો તેને માટે જાતે જ ઊધડ
ગયો, પતર અને દૂત દરવાજામાંથી ગયા અને એક મહોલ્લામાં
ચાલ્યા. પછ દૂત તરત જતો ર ો.

11 પછ ું બન્ ું હ ું તે ું ભાન પતરને થ ુ.ં તેણે વચા ુર્,
“હવે મને ખબર પડ કે પ્ર ુએ ખરેખર તેના દૂતને માર પાસે
મોકલ્યો હતો. તેણે મને હેરોદથી બચા ો. યહૂ દ લોકોએ
વચા ુર્ કે માર સાથે ખરાબ થવા ું હ ું પર ુ પ્ર ુએ મને આ
બધી બાબતોમાંથી બચા ો છે.”

12 ારે પતરને આ સમજા ું ત્યારે, તે મ રયમને ઘરે ગયો.
તે યોહાનની મા હતી. (યોહાન ું બીજુ નામ માક હ ું.) ઘણા
માણસો ત્યાં ભેગા થયા હતા. તેઓ બધા પ્રાથર્ના કરતા હતા.
13 પતરે બહારનો દરવાજો ખખડા ો. એક રોદા નામની જુવાન
દાસી ખબર કાઢવા આવી. 14 રોદાએ પતરનો અવાજ ઓળ ો.
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અને તે ૂબ આનંદ પામી હતી. તે દરવાજો ઉઘાડવા ું પણ
ૂલી ગઇ. તે અંદર દોડ ગઇ અને સ ૂહને ક ું, “ પતર બારણાં

આગળ ઊભો છે!” 15 વ ાસીઓએ રોદાને ક ું, “ ું તો ઘેલી
છે!” પણ તેણીએ કહેવા ું ચા ુ રા ું કે, તે સા ું હ ુ.ં તેથી
તેઓએ ક ું, “તે પતરનો દૂત હોવો જોઈએ.”

16 પણ પતરે બારણું ખખડાવવા ું ચા ુ રા ુ.ં ારે
વ ાસીઓએ બારણું ઉઘા ું, તેઓએ પતરને જોયો. તેઓ
નવાઇ પામ્યા. 17 પતરે તેના હાથના ઇશારાથી તેઓને શાંત
રહેવા ક ું. તેણે તેઓને સમજા ું કે પ્ર ુ તેને કેવી ર તે
બંદ ખાનામાંથી બહાર લા ો. તેણે ક ું, “જે કઈ બન્ ું છે તે
યાકૂબને તથા બીજા ભાઈઓને કહો.” પછ પતર બીજી કોઇ
જગ્યાએ જવા માટે ચાલ્યો ગયો.

18 બીજા દવસે સૈ નકો બહુ ુંઝવણમાં હતા. અને પતરને
આ ું થ ું હશે તે ું તેઓને અચરજ થ ું હ ુ.ં 19 હેરોદે પતરની
શોધ દરક ળે કરાવી પણ તેને શોધી શ ા ન હ. તેથી હેરોદે
ચોક દારોને પ્રશ્રો ૂછયા અને તેણે ચોક દારોને માર નાખવાનો
હુકમ કય .

હેરોદ અ ગ્રપા ું અવસાન
પાછળથી હેરોદે યહૂ દયા છો ું. તે કૈસ રયા શહેરમાં ગયો

અને થોડો સમય ત્યાં ર ો. 20 હેરોદ ૂરના તથા સદોન શહેરોના
લોકો પર ઘણો જ ુસ્સે હતો. તે બધા લોકો સ ૂહમાં હેરોદ
પાસે આ ા. તેઓ તેઓના પક્ષમાં બ્લાસ્તસને લેવા શ ક્તમાન
હતા. બ્લાસ્તસ રાજાનો ખાનગી સેવક હતો. લોકોએ હેરોદને
શાં ત માટે ૂછ ું, કારણ કે તેઓના દેશને ખોરાકના ૂરવઠા માટે
હેરોદના પ્રદેશ પર આધાર રાખવો પડતો હતો.

21 હેરોદે તેઓની સાથે મળવા માટે એક દવસ ન કય . તે
દવસે હેરોદ ુંદર રાજપોશાક પહેર ને તે તેની રાજગાદ પર બેઠો
અને લોકો સમક્ષ ભાષણ ક ુર્. 22 લોકોએ પોકાર કય , “આ
વાણી દેવની છે, એક માણસની નથી!” 23 હેરોદે આ મ હમા
સ્વીકાય અને દેવને મ હમા આપ્યો ન હ. તેથી અચાનક પ્ર ુના



પ્રે રતોનાં કૃત્યો 12:24 xlvi પ્રે રતોનાં કૃત્યો 13:7

દૂતે તેને માંદો પાડ્યો. તેને અંદરથી ક ડાઓ ખાઈ ગયા અને તે
ૃત્ ુ પામ્યો.
24 દેવની વાત પ્રસરતી હતી અને વધારે ને વધારે લોકોને

પ્રભા વત કરતી હતી. વ ાસીઓનો સ ૂહ મોટો ને મોટો થતો
જતો હતો.

25 યરૂશાલેમમાં બાનાર્બાસ અને શાઉલે તેઓ ું કામ ૂણર્ ક ુર્.
તેઓ અંત્યોખ પાછા ફયાર્. યોહાન માક તેઓની સાથે હતો.

13
બાનાર્બાસ અને શાઉલનાં વ શ કાય

1 અંત્યોખમાં જે મંડળ હતી, તેમાં કેટલાક પ્રબોધકો અને
ઉપદેશકો હતા. એટલે બાનાર્બાસ, શમયોન (જે નગર તર કે
ઓળખાતો હતો તે), ૂ કયસ (કુરેનીનો), મનાહેમ (જે હેરોદ રાજા
સાથે ઉછર ને મોટા થયો હતો) તથા શાઉલ હતા. 2 આ બધા
માણસો પ્ર ુની સેવા અને ઉપવાસ કરતા હતા. પ વત્ર આત્માએ
તેઓને ક ું, “બાનાર્બાસ અને શાઉલ વ શ કાય કરવા માટે
મને આપો. મેં આ કામ કરવા માટે તેઓની પસંદગી કરેલ છે.”

3 તેથી મંડળ એ પ્રાથર્ના અને ઉપવાસ કયાર્. તેઓએ તેઓના
હાથ બાનાર્બાસ અને શાઉલ પર ૂ ા અને તેઓને બહાર
મોકલ્યા.

સૈપ્રસમાં બાનાર્બસ અને શાઉલ
4 પ વત્ર આત્મા દ્ધારા બાનાર્બાસ અને શાઉલને બહાર

મોકલવામાં આ ા. તેઓ સ ૂ કયાના શહેરમાં ગયા. ત્યાંથી
પછ સ ૂ કયાથી સૈપ્રસ ટા ુ તરફ વહાણ હકાર ગયા. 5 ારે
બાનાર્બાસ અને શાઉલ સલા મસના શહેરમાં આ ા, તેઓએ
યહૂ દઓના સભા ાનોમાં દેવ ું વચન પ્રગટ ક ુર્. (યોહાન માક
પણ તેઓની સાથે મદદમાં હતો.)

6 તેઓ આખો ટા ુ ઓળંગીને પાફસના શહેરમાં ગયા. ત્યાં
તેઓ એક યહૂ દ માણસને મ ા જે જાદનુા ખેલ કરતો હતો. તે ું
નામ બય ું હ ુ.ં તે એક જૂઠો પ્રબોધક હતો. 7 બય ુ હમેશા
સ ગ ુસ પાઉલની નજીક રહેતો, સ ગ ુસ પાઉલ એક હાકેમ
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હતો. અને તે ૂબ જ શાણો માણસ હતો. તેણે બાનાર્બાસ
અને શાઉલને તેની પાસે આવવા ક ું. દેવનો સંદેશ સાંભળવાની
તેની ઈચ્છા હતી. 8 પર ુ અ લમાસ જાદગુર, બાનાર્બાસ અને
શાઉલની વરૂદ્ધ હતો. (ગ્રીક ભાષામાં બય ુ માટે અ લમાસ નામ
છે.) અ લમાસે હાકેમને ઈ ુના વ ાસમાંથી અટકાવવાનો પ્રયત્ન
કય . 9 પણ શાઉલ તો પ વત્ર આત્માથી ભર ૂર હતો. પાઉલે
(શાઉલ ું બીજુ નામ) અ લમાસ (બય )ુ તરફ જો ુ.ં 10 અને
ક ું, “ઓ, શેતાનના દ કરા! ું જે કઈ બ ું ન્યાયી છે તેનો
દશુ્મન છે. ું દુ ુ ક્તઓ અને જૂઠાણાંથી ભર ૂર છે. ું હમેશા
દેવના સત્યને અસત્યમાં ફેરવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. 11 હવે પ્ર ુ
તને સ્પશર્ કરશે અને ું આંધળો થઈશ. કેટલાક સમય માટે ું
કઈ જોઈ શક શ ન હ- ૂયર્નો પ્રકાશ પણ ન હ.”
પછ અ લમાસ માટે બ ુંજ અંધકારમય બની ગ ુ.ં તે

આજુબાજુ ચાલતા ૂલો પડ ગયો. તે કોઈકને શોધવાનો પ્રયત્ન
કરતો હતો, જે તેનો હાથ પકડ ને દોર શકે. 12 ારે હાકેમે
આ જો ું ત્યારે પ્ર ુના બોધથી તે આ યર્ચ કત થઈ ગયો.

પાઉલ અને બાનાર્બાસ ું સૈપ્રસ છોડ ું
13 પાઉલ અને તેની સાથે જે લોકો હતા તેઓ પાફસથી દૂર

હોડ હકાર ગયા. તેઓ પગ નામના પમ્ફ લયા શહેરમાં આ ા.
યોહાન માક તેઓને છોડ ને યરૂશાલેમમાં પાછો ફય . 14 તેઓએ
પગનો તેમનો પ્રવાસ ચા ુ રા ો અને પસી દયાના નજીકના શહેર
અંત્યોખમાં આ ા.
અંત્યોખમાં તેઓ વશ્રામવારે યહૂ દઓના સભા ાનમાં જઈને

બેઠા. 15 ૂસાના નયમશા અને પ્રબોધકનાં લખાણો વંચાયા.
પછ સભા ાનના આગેવાનોએ પાઉલ અને બાનાર્બાસને સંદેશો
મોકલ્યો, “ભાઈઓ, જો તમાર પાસે અહ લોકો માટે બોધરૂપી
સંદેશ હોય તો, મહેરબાની કર ને બોલો!”

16 પાઉલ ઊભો થયો. તેણે તેનો હાથ ઊચો કય અને ક ું,
“મારા યહૂ દ ભાઈઓ અને બીજા લોકો તમે જે સાચા દેવની
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ભ ક્ત કરો છો, કૃપા કર ને મને સાંભળો! 17 ઈ ાએલના દેવે
આપણા ૂવર્જોને પસંદ કયાર્ છે. તેઓ મસર દેશમાં અજ્ઞાત
ર તે રહેતા હતા, ત્યારે તે સમય દરમ્યાન દેવે તેના લોકોને સફળ
થવામાં મદદ કર . દેવ તેઓને તે દેશમાંથી વધારે સામર્થ્યથી
બહાર લા ો. 18 અને 40 વરસ ુધી દેવે રણમાં તેઓ ું વતર્ન
ધીરજ ૂવર્ક સહન ક ુ. 19 દેવે કનાનની ૂ મનાં સાત રા ોનો
વનાશ કય . 20 આ બ ું લગભગ 450 વષર્માં બન્ ુ.ં
“આ પછ , દેવે આપણા લોકોને શ ુએલ પ્રબોધકના સમય
ુધી ન્યાયાધીશો આપ્યા. 21 પછ તે લોકોએ રાજાની માંગણી

કર . તેથી દેવે તેઓને ક શનો દ કરો શાઉલ આપ્યો. શાઉલ
બન્યામીનના કુળનો હતો. તે 40 વષર્ રાજા ર ો. 22 પછ દેવે
શાઉલને દૂર કર ને દાઉદને રાજા બના ો. દેવે દાઉદ વષે જે
ક ું તે આ છે, ‘દાઉદ, એ યશાઇનો દ કરો કે જે તેના વચારોમાં
મારા જવેો છે. હુ તેની પાસે જે કરાવવા ઇચ્છુ છુ તે બ ુંજ તે
કરશે.’

23 “દેવે દાઉદના વંશમાંથી એકને ઈસ્રાએલનો તારનાર તર કે
ઊભો કય . તે વંશજ ઈ ુ છે. દેવે આ કરવા ું વચન આપ્ ુ.ં
24 ઈ ુના આગમન પહેલા, યોહાને બધા યહૂ દ લોકોને બોધ
આપ્યો. તેઓ ુસ્તાવો ઈચ્છે છે તે બતાવવા માટે યોહાને તે
લોકોને બા પ્તસ્મા લેવા ક ું. 25 ારે યોહાન તે ું કાયર્ ુરુ
કરતો હતો, ત્યારે તેણે ક ુ,ં ‘હુ કોણ છુ એ વષે તમે ું ધારો
છો? હુ તે ખ્રસ્ત નથી. તે મોડથેી આવશે. હુ તો તેના જોડા
છોડવાને પણ યોગ્ય નથી.’

26 “મારા ભાઈઓ, ઈબ્રા હમના વંશજોના દ કરાઓ અને
તમે બનયહૂ દઓ કે જઓે સાચા દેવને ભજો છો, ધ્યાનથી
સાંભળો! આ તારણ વષેના સમાચાર અમને મોકલવામાં આવેલ
છે. 27 યરૂશાલેમમાં રહેતા યહૂ દઓ અને યહૂ દ અ ધકાર ઓ
ઈ ુ તારનાર હતો તેનો અ ુભવ કરતા નથી. પ્રબોધકોએ ઈ ુ
વષે જે વચન ક ા છે તે પ્રત્યેક વશ્રામવારે યહૂ દઓ સમક્ષ
વાંચવામાં આવતા હતા.ં પણ તેઓ સમજતા નહોતા. યહૂ દઓએ
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ઈ ુનો તરસ્કાર કય , આ ર તે તેઓએ પ્રબોધકોના શ ોને સાચા
બના ા! 28 ઈ ુના ૃત્ ુદડ માટે તેઓને કોઇ ચો સ કારણ
જ ું ન હ પર ુ તેઓએ પલાતને તેને માર નાખવા ક ું.

29 “ઈ ુના વષે થનારા ખરાબ બનાવોના લખાણો ુજબ
યહૂ દઓએ સઘ ું ખરાબ ક ુર્. પછ તેઓએ ઈ ુને વધસ્તંભ
પરથી ઉતાર ને તેને કબરમાં ૂ ો. 30 પણ દેવે તેને ૃત્ ુમાંથી
ઉઠાડ્યો! 31 આ પછ ઘણા દવસો માટે જે લોકો ગાલીલથી
યરૂશાલેમ ઈ ુ સાથે ગયા હતા, તેઓએ ઈ ુને જોયો. તેઓ
હમણાં લોકોની આગળ તેના સાક્ષી છે.

32 “અમે દેવે અમારા ૂવર્જોને આપેલાં વચન વષેની વધામણી
કહ એ છ એ. 33 અમે તેનાં બાળકો છ એ. અને દેવે આ વચન
અમારા માટે પ ર ૂણર્ ક ુર્ છે. દેવે ઈ ુને ૃત્ ુમાંથી ઉઠાડ ને આ
ક ુર્ છે. આપણે આ વષે ગીતશા માં પણ વાંચીએ છ એ.

‘ ુ મારો દ કરો છે,
આજે હુ તારો પતા થયો છુ.’ ગીતશા : 2:7

34 દેવે ઈ ુને ૃત્ ુમાંથી ઉઠાડ્યો છે. ઈ ુ ફર થી કબરમાં કદા પ
જશે ન હ અને ૂળમાં ફેરવાશે ન હ. તેથી દેવે ક ું:

‘હુ તને સાચા અને પ વત્ર વચનો (આશીવાર્દો) આપીશ જે મેં
દાઉદને આપ્યાં હતા.’ યશાયા 55:3

35 પણ બીજી એક જગ્યાએ દેવ કહે છે:

‘ ું તારા પ વત્રનાં શર રને કબરમાં સડવા દઇશ ન હ.’ ગીતશા
16:10

36 “દાઉદ ારે જીવતો હતો ત્યારે તેણે દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે
ક ુર્. પછ તે ૃત્ ુ પામ્યો. દાઉદને તેના ૂવર્જોની સાથે દાટવામાં
આ ો અને કબરમાં તેના શર રને સડો લાગ્યો. 37 પણ એક
જનેે દેવે ૃત્ ુમાંથી ઉઠાડ્યો તે ું કબરમાં કોહવાણ થ ું ન હ.
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38-39 ભાઈઓ, અમે તમાર આગળ જે પ્રગટ કર એ છ એ,
તે તમારે સમજ ું જોઈએ કે તેના દ્ધારા પાપોની માફ તમને
પ્રગટ કરવામાં આવે છે. તેના (ઈ ુ) મારફત પ્રત્યેક ક્ત જે
વ ાસીઓ છે તેને બધામાંથી ુ ક્ત મળશ.ે જમેાં ૂસાનો નયમ
પણ તમને ુક્ત કર શકે તેમ નથી. પ્રત્યેક વ ાસ કરનાર ઈ ુ
દ્ધારા ન્યાયી ઠરે છે. 40 ધ્યાનથી સાંભળો! રખેને પ્રબોધકોના
લેખમાં ુ આ વચન તમારા પર આવી પડે કે:

41 ‘ઓ તરસ્કાર કરનારાઓ!
સાંભળો, તમે આ યર્ પામશો, અને નાશ પામશો;

કારણ કે તમારા સમય દરમ્યાન
હુ (દેવ) કઈક કર શ જે તમે માનશો ન હ.

કદાચ જો કોઇ તમને તે સમજાવે તો પણ તમે તે માનશો ન હ!’ ”
હબાકકુક 1:5

42 ારે પાઉલ અને બાનાર્બાસ સભા ાન છોડતા હતા,
લોકોએ પાઉલ અને બાનાર્બાસને આ પછ ના બીજા વશ્રામવારે
આ વષે વધારે કહેવા માટે ફર થી આવવા ક ું. 43 સભા
વસજન થયા પછ , યહૂ દઓ અને ઘણા લોકો જે યહૂ દધમર્માં
પ રવતર્ન થયા હતા અને સાચા દેવની ભ ક્ત કરતા હતા તેઓ
પાઉલ અને બાનાર્બાસને અ ુસયાર્. પાઉલ અને બાનાર્બાસે તેઓને
વાત કર અને દેવની કૃપામાં ચા ુ રહેવા સમજા ા.

44 બીજા વશ્રામવારે, લગભગ શહેરના બધા જ લોકો પ્ર ુનો
બોધ સાંભળવા ભેગા મ ા. 45 યહૂ દઓએ આ બધા લોકોને
ત્યાં જોયા. તેથી યહૂ દઓને વધારે ઈષાર્ થઈ. તેઓએ થોડાક
અપશ ો ક ા. અને પાઉલે જે ક ું હ ું તેના વરોધમાં દલીલો
કર . 46 પણ પાઉલ તથા બાનાર્બાસે ઘણી હમત રાખીને
ક ું, તેઓએ ક ું, “અમારે પ્રથમ તમને યહૂ દઓને દેવના વચનો
કહેવા જોઈએ. પણ તમે ધ્યાનથી સાંભળવાની ના પાડ . તમે
તમાર જાતે ખોવાઇ જાઓ છો, અનંતજીવન પામવાને તમે પોતાને
અયોગ્ય ઠરાવો છો! તેથી અમે હવે બીજા રા ોના લોકો પાસે
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જઈ ું. 47 પ્ર ુ એ આપણને જે કરવા ું ક ું છે તે આ છે.
પ્ર ુએ ક ું છે:

‘મેં તમને બીજા રા ો માટેનો પ્રકાશ થવા બના ા છે,
જથેી કર ને તમે આખા વ માં લોકોને તારણનો માગર્ બતાવી
શકશો.’ ” યશાયા 49:6

48 ારે બનયહૂ દઓએ પાઉલને આમ કહેતા સાંભ ો, ત્યારે
તેઓએ ુશ થઈને દેવ ું વચન મ હમાવાન માન્ ું અને લોકોમાંના
ઘણાએ વ ાસ કય . તે લોકોની પસંદગી અનંતજીવન માટે
કરવામાં આવી હતી.

49 અને તેથી આખા દેશમાં પ્ર ુનો સંદેશ કહેવામાં આ ો
હતો. 50 પર ુ યહૂ દઓએ ધા મક તથા કુલીન ીઓને તથા
શહેરના અ ધકાર ઓને ઉશ્કેરણી કર ને પાઉલ અને બાનાર્બાસની
સતાવણી કરાવી. પ રણામે આ લોકોએ પાઉલ અને બાનાર્બાસને
શહેરની બહાર હાંક કાઢ્યા. 51 તેથી પાઉલ અને બાનાર્બાસે
તેમનાં પગોની ૂળ ખંખેર નાખી. પછ તેઓ ઈકો નયા શહેરમાં
ગયા. 52 પર ુ અંત્યોખમાં ઈ ુના શષ્યો ુશ હતા અને પ વત્ર
આત્માથી ભર ૂર હતા.

14
ઈકો નયામાં પાઉલ અને બાનાર્બાસ

1 ઈકો નયા શહેરમાં પાઉલ અને બાનાર્બાસ ગયા તેઓ
યહૂ દઓના સભા ાનમાં પ્રવેશ્યા. (તેઓએ બધાં શહેરોમાં જે
કઈ ક ુર્ તે આ છે.) તેઓ ત્યાં લોકો સાથે બોલ્યા. પાઉલ અને
બાનાર્બાસ એટ ું સારુ બોલ્યા કે ઘણા યહૂ દઓ અને ગ્રીકોએ,
તેઓએ જે ક ું તેમાં વ ાસ કય . 2 પર ુ કેટલાક યહૂ દઓએ
વ ાસ કય નહ . આ યહૂ દઓએ બનયહૂ દ લોકોને ઉશ્કેયાર્
અને ભાઈઓના વષે મનમાં ખરાબ વસ્ ુઓ વચારતા કયાર્.

3 તેથી પાઉલ અને બાનાર્બાસ લાંબા સમય ુધી ઇકો નયામાં
ર ા અને તેઓ પ્ર ુ વષે આ યર્થી હમત રાખીને બોલ્યા.
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પાઉલ અને બાનાર્બાસ દેવની કૃપા વષે બોધ આપતા હતા.
પ્ર ુએ ૂરવાર ક ુર્, કે તેઓ જે કહેતા હતા તે સા ું હ ું.
પ્રે રતોને (પાઉલ તથા બાનાર્બાસ) ચમત્કારો તથા અદ ૂત કૃત્યો
કરવામાં તે મદદ કરતા. 4 પર ુ શહેરના કેટલાક લોકો યહૂ દઓ
સાથે સંમત થયા. શહેરના બીજા લોકો પાઉલ અને બાનાર્બાસમાં
વ ાસ કરતા. તેથી શહેરના ભાગલા પડ્યા હતા.
5 કેટલાક બનયહૂ દ લોકો, કેટલાક યહૂ દઓ, અને તેઓના

યહૂ દ અ ધકાર ઓએ પાઉલ અને બાનાર્બાસને ઇજા પહોંચાડવાનો
પ્રયત્ન કય . આ લોકોની ઈચ્છા તેઓને પથ્થરોથી માર નાખવાની
હતી. 6 ારે પાઉલ અને બાનાર્બાસે આ સંબંધી જાણ ુ.ં ત્યારે
તેઓએ તે શહેર છોડ ુ,ં તેઓ ુ ા અને દબમાં ુકો નયાના
શહેરોમાં અને તેની આજુબાજુના શહેરોના વસ્તારમાં ગયા.
7 તેઓએ ત્યાં પણ ુવાતાર્ પ્રગટ કર .

ુ ામાં પાઉલ અને બાનાર્બાસ
8 ુ ામાં એક માણસ હતો જનેા પગમાં કઈક ખોડ હતી. તે

જન્મથી જ અપંગ હતો; તે કદ ચાલ્યો નહોતો. 9 આ માણસ
બેઠો હતો અને પાઉલને ધ્યાનથી સાંભળતો હતો, પાઉલે તેના
તરફ જો ું કે તે માણસને વ ાસ હતો કે દેવ તેને સાજો કર
શકે તેમ છે. 10 તેથી પાઉલે મોટા અવાજે ક ું, “તારા પગ
પર ઊભો થા!” તે માણસ કૂદ ને ઊભો થયો અને આજુ બાજુ
ચાલવા માંડ્યો.

11 પાઉલે જે ક ુર્ તે ારે લોકોએ જો ું ત્યારે તેઓએ તેઓની
પોતાની ુકો નયાની ભાષામાં પોકાર કય . તેઓએ ક ું, “દેવો,
માણસો ું રૂપ લઈને આ ા છે. તેઓ આપણી પાસે નીચે ઉતયાર્
છે!” 12 લોકોએ બાનાર્બાસને “ ઝ ૂસ”* ક ો. તેઓએ પાઉલને
“હમસ”† ક ો, કારણ કે તે જ ુ બોલનાર હતો. 13 ઝ ૂસ ું
મં દર શહેરમાં નજીકમાં હ ુ.ં આ મં દરના યાજકે કેટલાક બળદો

* 14:12: ઝ ૂસ ગ્રીકના ઘણા દેવોમાં ુ દેવ. † 14:12: ‘હમસ’ બીજો
ગ્રીક દેવ. ગ્રીક લોકો માને છે કે તે બીજા દેવોનો સંદેશવાહક છે.
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અને લો શહેરના દરવાજા પાસે આણ્યા.ં તે યાજક અને લોકો
પાઉલ અને બાનાર્બાસને ભ ક્ત ૂવર્ક ભેટ અપર્ણ કરવા ઇચ્છતા
હતા.

14 પર ુ ારે પ્રે રતો, પાઉલ અને બાનાર્બાસ લોકો ું કરતા
હતા તે સમ ા, ત્યારે તેઓએ તેમનાં પોતાનાં વ ો ફાડ્યાં.‡
પછ તેઓ લોકોમાં અંદર દોડ ગયા અને તેઓને માટે સાદે ક ું:
15 “સજ્જનો, તમે આ બ ું શા માટે કરો છો? અમે દેવો નથી!
અમારે પણ તમારા જવેી લાગણીઓ છે. અમે તમને ુવાતાર્
કહેવા આ ા છે. અમે તમને આ નરથર્ક વસ્ ુઓ તરફથી પાછા
ફરવા ું કહ એ છ એ. ઉત્પ કરનાર જીવતા દેવ તરફ ફરો. તેણે
આકાશ, ૃથ્વી, સ ુદ્ર અને તેઓના માં રહેલી પ્રત્યેક વસ્ ુઓ ું
સજન ક ુર્ છે.

16 “ ૂતકાળમાં દેવે પ્રત્યેક રા ોને તેઓની ઈચ્છા પ્રમાણે કરવા
દ ું હ ુ.ં 17 પર ુ દેવે જે ક ુર્ તે ખરુ છે. દેવ પોતાના વષે
સાક્ષી આપ્યા વગર ર ો નથી. તે તમારા માટે સારુ કામ કરે છે.
તે તમને આકાશમાંથી વરસાદ આપે છે. તે તમને યોગ્ય સમયે
સાર ફસલ આપે છે. તે તમને ુષ્કળ પ્રમાણમાં અનાજ આપે
છે અને તે તમારા હ્રદયને આનંદથી ભરે છે.”

18 પાઉલ અને બાનાર્બાસે તે લોકોને આ વાતો કર પર ુ હજુ
ુધી પાઉલ અને બાનાર્બાસ લોકોને લગભગ તેઓની ભ ક્ત અને

બ લદાન કરતાં ભાગ્યે જ અટકાવી શ ા.
19 પછ કેટલાક યહૂ દઓ અંત્યોખ અને ઈકો નયામાંથી આ ા.

તેઓએ લોકોને પાઉલની વરૂદ્ધ સતાવણી કરવા સમજા ા. અને
તેથી લોકોએ પાઉલ પર પથ્થરો ફેં ા અને તેને શહેરની બહાર
ઘસડ ગયા. લોકોએ ધા ુ કે તેઓએ પાઉલને માર ના ો છે.
20 ઈ ુના શષ્યો પાઉલની આજુબાજુ ભેગા થયા અને તે ઊભો
થયો અને શહેરમાં પાછો ગયો. બીજે દવસ,ે તે અને બાનાર્બાસ
આ શહેર છોડ ને દબના શહેરમાં ગયા.
‡ 14:14: તેઓએ � ફાડયાં આ દશાર્વે છે કે તેઓ ઘણાં ક્રો ધત થયા હતા.
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અંત્યોખ સ રયામાં પાછા ફર ું
21 પાઉલ અને બાનાર્બાસે દબના શહેરમાં પણ ુવાતાર્ પ્રગટ

કર . ઘણા લોકો ઈ ુના શષ્યો બન્યા. પાઉલ અને બાનાર્બાસ
ુ ા, ઈકો નયા અને અંત્યોખ શહેરોમાં પાછા પયાર્. 22 તે

શહેરોમાં પાઉલ અને બાનાર્બાસે ઈ ુના શષ્યોને વધારે બળવાન
બના ા. તેઓએ તેઓને વ ાસમાં રહેવામાં મદદ કર . પાઉલ
અને બાનાર્બાસે ક ુ,ં “દેવના રા માં આપણે પ્રવેશવા માટે ઘણાં
સંકટોનો સામનો કરવો પડે છે.” 23 પાઉલ અને બાનાર્બાસે પ્રત્યેક
મંડળ માટે વડ લોને પસંદ કયાર્. તેઓએ ઉપવાસ કયાર્ અને આ
વડ લો માટે પ્રાથર્ના કર . આ વડ લો એ માણસો હતા, જઓેને
પ્ર ુ ઈ ુમાં વ ાસ હતો. તેથી પાઉલ અને બાનાર્બાસે તેઓને
પ્ર ુની સંભાળ હેઠળ રા ા.

24 પાઉલ અને બાનાર્બાસ પસી દયા થઈને આ ા. પછ
તેઓ પમ્ લયા દેશમાં આ ા. 25 તેઓએ પગ શહેરમાં દેવની
વાતનો બોધ આપ્યો, અને પછ તેઓ અ ા લયા શહેરમાં આ ા,
26 અને ત્યાંથી પાઉલ અને બાનાર્બાસ સ રયાના અંત્યોખ તરફ
હોડ હકાર ગયા. આ એ જ શહેર છે, ાં વ ાસીઓએ
તેઓને દેવની કૃપામાં રા ા. અને આ કામ કરવા માટે તેઓને
મોકલ્યા જે કાયર્ તેણે હવે ૂણર્ ક ુર્ છે.

27 ારે પાઉલ અને બાનાર્બાસ આ ા, તેઓએ મંડળ ને
ભેગી કર . પાઉલ અને બાનાર્બાસે દેવે તેમની સાથે કરેલી પ્રત્યેક
બાબતો વષે જણા ું. તેઓએ ક ું, “દેવે દરવાજો ઉઘાડ્યો
છે, તેથી બીજા રા ોના લોક ( બનયહૂ દઓ) પણ વ ાસ ધરાવે
છે!” 28 પાઉલ અને બાનાર્બાસ ઈ ુ ખ્રસ્તના શષ્યોની સાથે
લાંબો સમય ત્યાં ર ા.

15
યરૂશાલેમમાં સભા

1 પછ કેટલાક માણસો યહૂ દયાથી અંત્યોખમાં આ ા. તેઓએ
બનયહૂ દ ભાઈઓને શીખવવા ું શરૂ ક ુર્. “જો તમે ુ ત ન હ
કરાવો તો તમને બચાવી શકાશે ન હ. ૂસાએ આપણને આમ
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કરવા ું શીખ ું છે.” 2 પાઉલ અને બાનાર્બાસ આ બોધની
વરૂદ્ધમાં હતા. તેઓએ આ માણસો સાથે દલીલો કર . તેથી
તે સ ૂહે પાઉલ અને બાનાર્બાસને, અને બીજા કેટલાક માણસોને
યરૂશાલેમ મોકલવા ું ન ક ુર્. આ માણસો પ્રે રતો અને વડ લોની
સાથે આ વષયમાં વધારે વાતો કરવા ત્યાં જતા હતા.

3 તે મંડળ એ માણસોને વદાય થવામાં મદદ કર . આ
માણસો ફની કયા સમરૂનનાં દેશોમાં થઈને ગયા. આ બધાં
શહેરોમાં તેઓએ બનયહૂ દ લોકો સાચા દેવ તરફ કેવી ર તે
વ ા તે સંબંધમાં ક ું, આથી બધા ભાઈઓ ઘણા આનં દત
થયા. 4 પાઉલ, બાનાર્બાસ અને બીજાઓ યરૂશાલેમમાં આ ા.
પ્રે રતો, વડ લો અને વ ાસીઓના આખા સ ૂહે તેઓ ું સ્વાગત
ક ુર્. પાઉલ, બાનાર્બાસ અને બીજાઓને દેવે તેઓની સાથે જે કઈ
ક ુર્ તે વષે ક ું, 5 યરૂશાલેમના કેટલાક વ ાસીઓ ફરોશીપંથના
હતા. તેઓ ઊભા થયા અને ક ું, “ બનયહૂ દ વ ાસીઓની
ુ ત કરાવવી જોઈએ. આપણે તેઓને ૂસાના નયમશા ું

પાલન કરવા કહે ું જોઈએ!”
6 પછ પ્રે રતો અને વડ લો આ સમસ્યાનો અભ્યાસ કરવા

ભેગ થયા. 7 ત્યાં એક લાંબો વાદ વવાદ થયો. પછ પતરે
ઊભા થઈને તેઓને ક ુ,ં “મારા ભાઈઓ, હુ જાણું છુ કે તમે
શરૂઆતના દવસોમાં ું બન્ ું છે તે ું સ્મરણ કરો છો. દેવે મને
તમારામાંથી બનયહૂ દ લોકોને ુવાતાર્ આપવા પસંદ કય છે.
તેઓએ માર પાસેથી ુવાતાર્ સાંભળ છે અને તેઓએ વ ાસ
ૂ ો છે. 8 દેવ બધા માણસોના વચાર જાણે છે, અને તેણે આ
બનયહૂ દઓને સ્વીકાયાર્ છે. દેવ જમે આપણને તેમ તેઓને પણ
પ વત્ર આત્મા આપ્યાથી તેઓ વષે સાક્ષી ૂર . 9 દેવની આગળ
આ લોકો આપણા કરતાં જુદા નથી. ારે તેઓ વ ાસી
બન્યા, દેવે તેઓનાં હ્રદયો પ વત્ર બના ા.ં 10 તેથી હવે તમે શા
માટે બનયહૂ દ ભાઈઓની ગરદન પર ભારે બોજ લાદો છો? તમે
દેવને ુસ્સે કરવાના પ્રયત્ન કર ર ા છો? અમે અને અમારા
ૂવર્જો તે બોજ વહન કરવા ું ૂરતા સશકત નહોતા! 11 ના,
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અમને વ ાસ છે કે અમે અને આ લોકો પ્ર ુ ઈ ુની કૃપાથી
તારણ પામી ું!”

12 પછ આખો સ ૂહ શાંત થયો. તેઓએ પાઉલ અને
બાનાર્બાસની વાણીને ધ્યાન ૂવર્ક સાંભળ . પાઉલ અને બાનાર્બાસે
બનયહૂ દ લોકોની વચમાં દેવ દ્ધારા જે ચમત્કારો તથા અદ ૂત
પરાક્રમો કયાર્ હતા તે બધા વષે ક ું, 13 પાઉલ અને બાનાર્બાસે
તેમ ું વક્ત ૂરુ ક ુર્. પછ યાકૂબે ક ું. તેણે ક ું, “મારા
ભાઈઓ, મને ધ્યાનથી સાંભળો. 14 સમોને ( પતર) અમને
બતા ું કે બનયહૂ દ લોકો પર દેવે તેનો પ્રેમ કેવી ર તે દશાર્ ો
છે. દેવે પ્રથમ વખત જ બનયહૂ દ લોકોને સ્વીકાર ને તેઓને
તેઓના લોકો બના ા. 15 પ્રબોધકોનાં વચનો પણ આ સાથે
ુસંગત છે:

16 ‘હુ (દેવ) આ પછ પાછો આવીશ.
હુ દાઉદ ું મકાન ફર થી બાંધીશ.
તે નીચે પડ ગયે ું છે.

હુ તેના મકાનના ભાગોને ફર થી બાંધીશ.
જે નીચે ખેંચી કાઢવામાં આવેલ છે. હુ તે મકાન ફર થી
બાંધીશ.

17 પછ બીજા બધા બાક ના લોકો પ્ર ુને શોધશ.ે
બધા જ બનયહૂ દ લોકો પણ મારા લોકો છે.

પ્ર ુએ આ ક ુ છે.
અને પ્ર ુ જે આ બ ું કરે છે તે આ એક કહે છે.’ આમોસ
9:11-12

18 ‘દુ નયાના આરભથી આ વસ્ ુઓ પ્રગટ થયેલ છે.’

19 “તેથી હુ વચારુ છુ કે આપણે બનયહૂ દ ભાઈઓ જે દેવ
તરફ વ ા છે તેઓને હેરાન ન કર એ. 20 તેને બદલ,ે આપણે
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તેઓને પત્ર લખવો જોઈએ. આપણે તેઓને આ બાબતો કહેવી
જોઈએ:

ૂ તઓને ધરાવેલો ખોરાક તેઓએ ખાવો ન હ. આનાથી ખોરાક
અ ુદ્ધ બને છે.

કોઈ પણ પ્રકાર ું ભચાર ું પાપ કર ું ન હ.
લોહ વા ચાખો (ખાઓ) ન હ. ૂંગળાવીને માર નાખેલાં
પ ુઓને ખાઓ ન હ.

21 તેઓએ આ બાબતો કરવી જોઈએ ન હ, કારણ કે આજે પણ
દરેક શહેરમાં હજી એવા માણસો (યહૂ દઓ) છે જઓે ૂસાના
નયમશા નો બોધ આપે છે. ઘણા વષ થી પ્રત્યેક વશ્રામવારે
સભા ાનોમાં ૂસાના વચનો વાંચવામાં આવે છે.”

બનયહૂ દ વ ાસીઓ પર પત્ર
22 પ્રે રતો, વડ લો અને સમગ્ર મંડળ ના સભ્યોની ઈચ્છા પાઉલ

અને બાનાર્બાસ સાથે કેટલાક લોકોને અંત્યોખ મોકલવાની હતી.
તે સ ૂહે તેઓના પોતાના કેટલાક માણસો પસંદ કરવાનો નણર્ય
કય . તેઓએ યહૂદા (બસર્બા કહેવાય છે) અને સલાસને પસંદ
કયાર્. યરૂશાલેમમાં આ ભાઈઓ ું બહુમાન કરવામાં આ ું. 23 તે
સ ૂહે આ માણસો સાથે પત્ર મોકલ્યો. પત્રમાં ક ું છે:

યરૂશાલેમમાં વસતા પ્રે રતો, વડ લો અને તમારા ભાઈઓ
તરફથી અંત્યોખ, સ રયા અને કલી કયાની મંડળ ના
બનયહૂ દઓમાંથી ખ્રસ્તના શષ્યો થયેલા ભાઈઓને કુશળતા:

વહાલા ભાઈઓ,
24 અમે સાંભ ું છે કે અમારા સ ૂહમાંથી કેટલાક માણસો

તમાર પાસે આ ા છે. તેઓએ જે વાતો કહ તેનાથી તમે
હેરાન થયા છો અને ગ્ર થયા છો. પણ અમે તેઓને આમ
કહેવા ું ક ું નથી! 25 અમે બધા કેટલાક માણસોને પસંદ કર ને
તમાર પાસે મોકલવા માટે સંમત થયા છ એ, તેઓ અમારા
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પ્રય મત્રો પાઉલ અને બાનાર્બાસ સાથે રહેશે. 26 પાઉલ અને
બાનાર્બાસે તેઓના જીવનો આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની સેવામાં
સમ પત કયાર્ છે. 27 તેથી અમે યહૂદા અને સલાસને તેઓની
સાથે મોકલ્યા છે. તેઓ તમને એ જ વાતો મૌ ખક ર તે રહેશે.
28 પ વત્ર આત્માને તથા અમને પણ તે સારુ લાગ્ ું છે કે
જરુ રયાત કરતાં ભારે બોજો તમારા પર ૂકવો ન હ. તમારે
આ બાબતો કરવાની જરુર છે:
29 એટલે કે, ૂ તઓને ધરાવવામાં આવેલ ખોરાકને ખાઓ
ન હ. આ ખોરાકને અ ુદ્ધ બનાવે છે.

લોહ ને ચાખો ન હ. ૂંગળાવીને માર નાંખેલા પ ુઓને ખાશો
ન હ.

કોઈ પણ પ્રકાર ું ભચાર ું પાપ કર ું ન હ.

જો આ બધી વસ્ ુઓથી તમે દૂર રહેશો તો તમારુ ભ ું થશ.ે

હવે અમે તમને ુભેચ્છા પાઠવીએ છ એ.

30 તેથી પાઉલ, બાનાર્બાસ, યહૂદા અને સલાસે યરૂશાલેમ
છોડ ું. તેઓ અંત્યોખ પહોંચ્યા. અંત્યોખમાં તેઓએ
વ ાસીઓને સ ૂહ ભેગો કય અને તેઓને પત્ર આપ્યો. 31 ારે
વ ાસીઓએ પત્ર વાંચ્યો, તેઓને આનંદ થયો. તે પત્રથી તેઓને
દલાસો મ ો. 32 યહૂદા અને સલાસ પણ પ્રબોધકો હતા.
તેઓએ ભાઈઓને મદદ કરવા ઘણી વાતો કહ અને તેઓને
વધારે મજ ૂત બના ા. 33 થોડો સમય ત્યાં યહૂદા અને સલાસ
ર ા અને પછ તેઓ છોડ ને ગયા. તેઓએ ભાઈઓ પાસેથી
શાં તના આશીવાર્દ પ્રાપ્ત કયાર્. યહૂદા અને સલાસ યરૂશાલેમમાં
જઓેએ તેમને મોકલ્યા હતા તે ભાઈઓ પાસે પાછા ગયા. 34 *

35 પર ુ પાઉલ અને બાનાર્બાસ અંત્યોખમાં ર ા. તેઓ બીજા
ઘણાની સાથે બોધ કરતા ર ા અને લોકોને પ્ર ુના વચન ું શક્ષણ

* 15:34: પ્રેકૃત્યોની કેટલીક ગ્રીક નકલોમાં કલમ 34 ઉમેર છે: “પણ સલાસે ત્યાં
જ રહેવા ું ન ક ુર્.”
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આપતા ર ા.ં
પાઉલ અને બાનાર્બાસ ું છૂટા પડ ું

36 થોડા દવસો પછ . પાઉલે બાનાર્બાસને ક ું, “આપણે
પ્ર ુની વાત ઘણા શહેરોમાં પ્રગટ કર છે. આપણે તે બધા
શહેરમાં ભાઈઓ અને બહેનોની ુલાકાત લઈને તેઓ કેમ છે તે
જોવા પાછા જ ું જોઈએ.”

37 યોહાન માક ને તેઓની સાથે લેવાની ઈચ્છા બાનાર્બાસની
હતી. 38 પર ુ તેઓની પ્રથમ યાત્રામાં યોહાન માક તેઓને
પમ્ લયામાં છોડ દ ધા. તેણે તેઓની સાથે કામ કરવા ું ચા ુ
રા ું ન હ. તેથી પાઉલે તેને સાથે લઈ જવો એ સારો વચાર
છે એમ માન્ ું નહ . 39 પાઉલ અને બાનાર્બાસને આ બાબતમાં
તીવ્ર મતભેદ થયા. તેઓ જુદા પડ્યા અને જુદા જુદા રસ્તે ગયા.
બાનાર્બાસે સૈપ્રત તરફ વહાણ હકા ુર્ અને માકને તેની સાથે લીધો.

40 પાઉલે તેની સાથે જવા સલાસની પસંદગી કર . અંત્યોખના
ભાઈઓએ પાઉલને દેવની કૃપાને સોંપ્યા પછ તેને બહાર મોકલ્યો.
41 પાઉલ અને સલાસ સ રયા તથા કલી કયાના શહેરમાં થઈને
મંડળ ઓને વધારે મજ ૂત બનાવવામાં સહાયરૂપ થતાં ગયા.ં

16
પાઉલ અને સલાસ સાથે તમોથી ું જ ું

1 પાઉલ દબ અને ુ ાના શહેરોમાં ગયો તમોથી નામનો એક
ઈ ુનો શષ્ય ત્યાં હતો. તમોથીની માતા એક યહૂ દ વ ાસી
હતી. તેના પતા એક ગ્રીક હતા. 2 ુ ા અને ઈકો નયામાંના
વ ાસીઓ તમોથીને માન આપતા. તેઓ તેના વષે સાર વાતો
કહેતા. 3 પાઉલની ઈચ્છા હતી કે તમોથી તેની સાથે ુસાફર કરે.
પર ુ તે પ્રદેશમાં રહેતા તમામ યહૂ દઓ જાણતા હતા કે તમોથીના
પતા ગ્રીક હતા. તેથી યહૂ દઓ ખાતર પાઉલે તમોથીની ુ ત
કરાવી.

4 પછ પાઉલ અને તેની સાથેના માણસોએ એક ગામથી
બીજે ગામ ુસાફર કર . તેઓએ વ ાસીઓને પ્રે રતો અને
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વડ લો તરફથી યરૂશાલેમમાં નયમો અને નણર્યો આપ્યા. તેઓએ
વ ાસીઓને આ નયમો ું પાલન કરવા ક ું. 5 તેથી મંડળ ઓ
વ ાસમાં વધારે મજ ૂત થતી હતી અને પ્ર ત દન વધારે મોટ
થતી જતી હતી.

આ સયા (એ શયા માઈનોર) માં પાઉલની યાત્રા
6 પાઉલ અને તેની સાથેના માણસો ગયા અને ગલા તયાના

પ્રદેશોમાં થઈને ગયા. પ વત્ર આત્માએ તેઓને આ સયામાં
ુવાતાર્નો બોધ કરવાની મના કર હતી. 7 પાઉલ અને તમોથી
ૂ સયાની નજીકના પ્રદેશમાં ગયા. તેઓ બ ૂ નયાના પ્રદેશમાં

જવા ઈચ્છતા હતા. પર ુ ઈ ુનો આત્મા તેઓને અંદર જવા દેતો
ન હતો. 8 તેથી તેઓ ૂ સયાથી પસાર થઈ ત્રોઆસ આ ા.

9 તે રાત્રે પાઉલે એક દશર્ન જો ું. આ દશર્નમાં મકદો નયાનો
એક માણસ પાઉલની પાસે આ ો. તે માણસે ત્યાં ઊભા રહ ને
વનંતી કર , “મકદો નયા પાર કર ને આવો, અમને મદદ કરો!”
10 પાઉલે દશર્ન જો ું પછ , અમે તરત જ મકદો નયા જવાની
તૈયાર કર . અમે સમ ા કે દેવે અમને પેલા લોકોને ુવાતાર્
પ્રગટ કરવા માટે બોલા ા છે.

ૂ દયા ું બદલાણ
11 અમે વહાણમાં બેસીને ત્રોઆસ છો ુ,ં અને અમે સમોથાર્ક

ટા ુ તરફ વહાણ સીધા હકાર ગયા. બીજે દવસે અમે
નયા ુ લસના શહેર તરફ વહાણ હકા ુર્. 12 પછ અમે ફ લ પી
ગયા. ફ લ પી મકદો નયાના પ્રદેશમાં એક મહત્વ ું શહેર છે.
તે રોમનો માટે ું શહેર છે. અમે તે શહેરમાં થોડાક દવસો માટે
ર ા.

13 વશ્રામવારના દવસે શહેરના દરવાજા બહાર નદ એ ગયા.
અમે વચા ુર્ કે અમને પ્રાથર્ના માટે નદ કનારે જગ્યા મળશ.ે
કેટલીક ીઓ ત્યાં ભેગી થઈ હતી. તેથી અમે ત્યાં બેઠા અને
તેઓની સાથે વાતો કર . 14 ત્યાં ુવા તરા શહેરની એક ૂ દયા
નામની ી હતી. તે ું કામ જાં ુ ડયાં વેચવા ું હ ુ.ં તે સાચા
દેવની ભ ક્ત કરતી હતી, ૂ દયાએ પાઉલને ધ્યાનથી સાંભ ો.
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પ્ર ુએ ત ું હ્રદય ઉઘા ું. તેણે પાઉલે જે ક ું તેમાં વ ાસ
ૂ ો. 15 તે અને તેના ઘરમાં રહેતા બધા લોકો ું બા પ્તસ્મા

કરવામાં આ ું. પછ ૂ દયાએ અમને તેના ઘરમાં નમંત્રણ
આપ્ ુ.ં તેણે કાલાવાલા કર ને ક ું, “જો તમે વચારતા હોય કે
હુ પ્ર ુ ઈ ુની સાચી વ ાસી છુ, તો પછ મારા ઘરમાં આવો
અને રહો.” તેણે અમને તેની સાથે રહેવા ઘણો આગ્રહ કય .

પાઉલ અને સલાસ કારાવાસમાં
16 ારે અમે પ્રાથર્ના માટેની જગ્યાએ જતા હતા ત્યારે એક

વખતે અમાર સાથે કઈક બન્ ુ.ં એક જુવાન દાસી અમને
મળ . તેનામાં એક અગમ ૂચક આત્મા* હતો. આ આત્મા
તેને ભ વષ્યમાં ું થવા ું છે તે કહેવા ું સામર્થ્ય આપતો. આમ
કરવાથી તેણે ૂબ પૈસા તેના મા લકને કમાવી આપ્યા. 17 આ
છોકર પાઉલને અને અમને અ ુસર . તેણીએ મોટે સાદે ક ું,
“આ માણસો પરાત્પર દેવના સેવકો છે! તેઓ તમને કહે છે
તમારુ તારણ કેવી ર તે થશ?ે” 18 ઘણા દવસો ુધી તેણે આ
કરવા ું ચા ુ રા ુ.ં પાઉલ બેચેન હતો. તેથી તેણે તેના તરફ
ફર ને આત્માને ક ુ,ં “ઈ ુ ખ્રસ્તના પરાક્રમથી હુ તને આજ્ઞા કરુ
છુ કે ું એનામાંથી બહાર નીકળ જા!” તરત જ તે આત્મા
બહાર નીકળ ગયો.

19 જે માણસોની મા લક આ સે વકા છોકર પર હતી તેઓએ
આ જો ું. આ માણસોએ જાણ્ ું કે હવે તેઓ પૈસા બનાવવા
માટે તેણીનો ઉપયોગ કર શકશે ન હ. તેથી તેઓએ પાઉલ અને
સલાસને પકડ્યા અને શહેરની સભાની જગ્યામાં ઘસડ લા ા.
શહેરના અ ધકાર ઓ ત્યાં હતા. 20 તે માણસો પાઉલ અને
સલાસને આગેવાનોની આગળ લા ા અને ક ું, “આ માણસો
યહૂ દઓ છે. તેઓ આપણા શહેરમાં ુશ્કેલીઓ ઊભી કરે છે,
21 તેઓ લોકોને એ ું કહે છે, જે આપણા માટે યોગ્ય નથી.

* 16:16: અગમ ૂચક આત્મા શેતાન તરફથી મળેલ આત્મા જે ખાસ જ્ઞાન આપે
છે.
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આપણે રોમન નાગ રકો છ એ. આપણે આ વસ્ ુઓ કર શક એ
ન હ.”

22 લોકો પાઉલ અને સલાસની વરૂદ્ધ થયા પછ તે
આગેવાનોએ પાઉલ અને સલાસના વ ો ફાડ ના ાં અને પાઉલ
અને સલાસને ફટકા મારવાની આજ્ઞા કર . 23 તે માણસોએ પાઉલ
અને સલાસને ઘણા ફટકા માયાર્. પછ આગેવાનોએ પાઉલ અને
સલાસને જલેમાં ૂયાર્. તે આગેવાનોએ દરોગાને ક ું, “સખ્ત
જાપ્તા નીચે તેઓની ચોક કરજ.ે” 24 દરોગાએ આ ખાસ હુકમ
પા ો, તેથી તેણે પાઉલ અને સલાસને જલેમાં ૂબ દૂર અંદરની
બાજુએ ૂયાર્. તેણે તેઓના પગ બે લાકડાના મોટા ટૂકડાઓ
વચ્ચે બાંધી દ ધા.

25 લગભગ મધરાતે પાઉલ અને સલાસ પ્રાથર્ના કરતા હતા
અને દેવના સ્તોત્ર ગાતાં હતા. બીજા કેદ ઓ તેઓને સાંભળતા
હતા.ં 26 અચાનક ત્યાં એક મોટો ધરતીકપ થયો. તે એટલો
બધો ભારે હતો કે તેનાથી કારાવાસના પાયા ુંજી ઊઠ્યા. પછ
કારાવાસના બધા દરવાજા ઉઘડ ગયા. બધા કેદ ઓ તેમની
સાંકળોમાંથી ુક્ત થયા. 27 સંત્રી જાગી ઊઠ્યો. તેણે જો ું કે
કારાવાસના દરવાજા ઉધડ ગયા હતા. તેણે વચા ુર્, કે કેદ ઓ
લગભગ ભાગી ગયા છે. તેથી સંત્રીએ તેની તલવાર ઉપાડ અને
તેની જાતે આત્મહત્યા કરવા જતો હતો. 28 પર ુ પાઉલે પોકાર
કય , “તાર જાતને ઈજા કરતો ન હ! અમે બધા અહ છ એ!”

29 સંત્રીએ કોઇકને દ વો લાવવા મારે ક ું, પછ તે અંદર
દોડ્યો. તે ુંજતો હતો. તે પાઉલ અને સલાસની સમક્ષ પગે
પડ્યો. 30 પછ તે તેઓને બહાર લા ો અને ક ું, “હે સાહેબો,
મારે તારણ પામવા ું કર ું જોઈએ?”

31 તેઓએ તેને ક ું, “પ્ર ુ ઈ ુમાં વ ાસ કર અને ું બચી
જઈશ. ું અને તારા ઘરમાં રહેતા બધા લોકો તારણ પામશે.”
32 તેથી પાઉલ અને સલાસે પ્ર ુ ું વચન દરોગા અને તેના ઘરના
બધા લોકોને ક ું. 33 તે રાતનો મોડો સમય હતો. પર ુ સંત્રીએ
પાઉલ અને સલાસને લઈ જઈને તેઓના ઘા ધોયા. પછ સંત્રી
અને તેના બધા લોકોને બા પ્તસ્મા આપવામાં આ ું. 34 આ
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પછ સંત્રીએ પાઉલ અને સલાસને ઘેર લઈ ગયો અને તેઓને
માટે જમવા ું તૈયાર કરા ું. તે અને તેના ઘરના બધા જ લોકોએ
ૂબ આનંદ કય . કારણ કે તેઓ હવે દેવમાં વ ાસ કરતા હતા.
35 બીજી સવારે આગેવાનોએ કેટલાક સૈ નકોને સંત્રીને કહેવા

મોકલ્યા, “આ માણસોને ુક્ત કરો અને જવા દો!”
36 સંત્રીએ પાઉલને ક ું, “આગેવાનોએ તમને ુક્ત કર ને છોડ
ૂકવા આ સૈ નકો મોકલ્યા છે. તમે હવે અહ થી જઈ શકો છો.

શાં તથી જાઓ.”
37 પર ું પાઉલે સૈ નકોને ક ું, “તમારા આગેવાનોએ સા બત

ક ુર્ નથી કે અમે ખોટુ ક ુર્ છે. પણ તેઓએ અમને લોકોની સામે
માયાર્ અને કારાવાસમાં ૂયાર્. અમે રોમન નાગ રકો છ એ. તેથી
અમને હ છે. હવે આગેવાનોની ઈચ્છા અમને ુપ્ત ર તે જવા
દેવાની છે. ના! આગેવાનોએ આવ ું જોઈએ અને અમને બહાર
લાવવા જોઈએ!”

38 સૈ નકોએ પાઉલે જે ક ું તે આગેવાનોને ક ું, ારે
આગેવાનોએ સાંભ ું કે પાઉલ અને સલાસ રોમન નાગ રકો છે,
ત્યારે તેઓ ડર ગયા હતા. 39 તેથી તેઓએ આવીને પાઉલ
અને સલાસને ક ું કે તેઓ દલગીર છે. તેઓ પાઉલ અને
સલાસને કારાવાસની બહાર લઈ ગયા અને તેમને શહેર છોડ
જવા ક ું. 40 પર ુ ારે પાઉલ અને સલાસ કારાવાસમાંથી
બહાર આ ા. તેઓ ૂ દયાને ઘેર ગયા. તેઓએ ત્યાં કેટલાક
વ ાસીઓને જોયા અને તેઓને દલાસો આપ્યો પછ પાઉલ
અને સલાસ વદાય થયા.

17
થેસ્સલો નકમાં પાઉલ અને સલાસ

1 પાઉલ અને સલાસે અ મ્ફ ુ લસ અને અપલો નયાના શહેરોમાં
થઈને ુસાફર કર . તેઓ થેસ્સલો નકા શહેરમાં આ ા. ત્યાં તે
શહેરમાં યહૂ દઓ ું સભા ાન હ ુ.ં 2 પાઉલ આ સભા ાનમાં
યહૂ દઓને મળવા માટે ગયો. આ તેનો હમેશનો રવાજ હતો.
પ્રત્યેક વશ્રામવારે ત્રણ અઠવા ડયા ુધી પાઉલ યહૂ દઓ સાથે
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ધમર્શા ો વષે વાતો કરતો. 3 પાઉલ યહૂ દઓને આ ધમર્શા ો
સમજાવતો. તેણે બતા ું કે ખ્રસ્તે ૃત્ ુ પામ ું અને પછ
ૃત્ ુમાંથી પાછા ઊઠ ું એ આવશ્યક હ ુ.ં પાઉલે ક ું, “આ

માણસ ઈ ુ કે જનેા વષે હુ તમને કહુ છુ તે ખ્રસ્ત છે.”
4 કેટલાએક યહૂ દઓના મન ું સમાધાન થ ું અને તેઓ પાઉલ
અને સલાસ સાથે જોડાયા. સભા ાનમાં ત્યાં કેટલાએક ગ્રીક
માણસો પણ હતા જઓે સાચા દેવની ભ ક્ત કરતા હતા. ત્યાં
કેટલીએક મહત્વની ીઓ પણ હતી, આ લોકોમાંના ઘણા પાઉલ
અને સલાસ સાથે જોડાયા.

5 પણ યહૂ દઓ જઓે માનતા ન હતા તેઓ ઈષ્યાર્ ુ બન્યા.
તેઓએ શહેરમાંથી કેટલાએક ખરાબ ભાડૂતી માણસો રા ા.
આ ખરાબ માણસોએ ઘણા લોકોને ભેગા કયાર્ અને શહેરમાં
ુશ્કેલીઓ ઊભી કર . તે લોકો પાઉલ અને સલાસની શોધમાં

યાસોનના ઘરમાં ગયા. તે માણસો પાઉલ અને સલાસને લોકોની
આગળ બહાર કાઢવા ઇચ્છતા હતા. 6 પણ તેઓ પાઉલ અને
સલાસને શોધી શ ા ન હ. તેથી તે લોકોએ યાસોન અને
બીજા કેટલાએક વ ાસીઓને શહેરના આગેવાનો આગળ ઘસડ
લા ા. તે બધા લોકોએ ૂમો પાડ . “આ માણસોએ વ માં
દરેક જગ્યાએ ુશ્કેલી ઊભી કર છે. અને તેઓ હવે અહ
આ ા છે. 7 યાસોન તેઓને તેના ઘરમાં રાખે છે. તેઓ બધા
કૈસરની નયમની વરૂદ્ધ ગયા અને તેઓ કહે છે કે ત્યાં બીજો
એક ઈ ુ નામે રાજા છે.”

8 શહેરના અ ધકાર ઓ અને બીજા લોકોએ આ વાતો સાંભળ .
તેઓ ઘણા બેચેન બન્યા. 9 તેઓએ યાસોનને તથા બીજા
વ ાસીઓને દડ કય . પછ તેઓએ વ ાસીઓને છોડ દ ધા.

પાઉલ અને સલાસ ું બરૈયામાં જ ું
10 તે જ રાત્રે વ ાસીઓએ પાઉલ અને સલાસને બરૈયા

નામના બીજા એક શહેરમાં મોકલ્યા. તેઓ ત્યાં આવીને બરૈયામાં
યહૂ દઓના સભા ાનમાં ગયા. 11 આ યહૂ દઓ થેસ્સલો નકાના
યહૂ દઓ કરતાં વધારે સારા લોકો હતા. આ યહૂ દઓ પાઉલ અને
સલાસે જે વાતો કહ તે ધ્યાનથી સાંભળ ને ઘણા ુશ થયા
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હતા. બરૈયાના આ યહૂ દઓ પ્ર ત દન ધમર્શા ોનો અભ્યાસ
કરતા. તેઓ જો આ વસ્ ુઓ સાચી હોય તો જાણવા ઈચ્છતા
હતા. 12 આ યહૂ દઓમાંના ઘણા માનતા. ઘણા મહત્વના ગ્રીક
માણસો અને ગ્રીક ીઓએ પણ વ ાસ કય .

13 પર ુ ારે થેસ્સલો નકાના યહૂ દઓએ સાંભ ું કે પાઉલે
બરૈયામાં દેવનાં વચન ક ા. તેઓ પણ બરૈયામાં આ ા.
થેસ્સલો નકાના લોકોએ બરૈયાના લોકોને ઉશ્કેર ને ુશ્કેલીમાં ૂ ા.
14 તેથી વ ાસીઓએ પાઉલને ઝડપથી સ ુદ્ર કનારે મોકલી દ ધો.
પર ુ સલાસ અને તમોથી બરૈયામાં ર ા. 15 વ ાસીઓ જે
પાઉલની સાથે ગયા, તેઓ તેમને આ ેન્સ શહેરમાં લઈ ગયા.
આ ભાઈઓ પાઉલ પાસેથી સંદેશો લઈને સલાસ અને તમોથી
પાસે પાછા ગયા. સંદેશામાં ક ું, “માર પાસે જટેલા બની શકે
તેટલા જલ્દ આવો.”

આથેન્સમાં પાઉલ
16 પાઉલ આથેન્સમાં સલાસ અને તમોથીની રાહ જોતો

હતો. પાઉલનો આત્મા ઉકળ ઊઠ્યો કારણ કે તેણે જો ું કે
શહેર ૂ તઓથી ભરે ું છે. 17 પાઉલે સભા ાનમાં જઓે સાચા
દેવની ભ ક્ત કરે છે તેવા યહૂ દઓ અને ગ્રીકો સાથે વાતો કર .
પાઉલે શહેરના વેપાર વસ્તારમાંથી પસાર થતા લોકો સાથે વાતો
કર . પાઉલે આમ રોજ ક ુર્. 18 કેટલાએક એ પકૂર તથા ટોઇક
(મત માનનારા) દાશર્ નકોએ તેમની સાથે દલીલો કર .
તેઓમાંના કેટલાએકે ક ું, “આ માણસ ખરેખર જાણતો નથી

કે તે શાના વષે કહે છે. તે ું કહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે?” પાઉલ
તેઓને ઈ ુના ૃત્ ુમાંથી ઊભા થવાની વાત પ્રગટ કરતો હતો.
તેથી તેઓએ ક ું, “તે આપણને બીજા કેટલાએક દેવો વષે કહેતો
હોય એમ દેખાય છે.”

19 તેઓએ પાઉલને પકડ ને અને તેને અ રયોપગસની
કારોબાર ની સભામાં લઈ આ ા. તેઓએ ક ું, “કૃપા કર ને
ું અમને જે નવો વચાર શીખવે છે તે સમજાવ. 20 ું જે વાતો

કહે છે તે અમારે માટે નવી છે. આ વાતો અમે પહેલા કદા પ
સાંભળ નથી. અમે જાણવા ઇચ્છ એ છ એ કે આ શક્ષણનો
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અથર્ શો છે?” 21 (આથેન્સના બધા લોકો અને બીજા પ્રદેશોના
લોકો જઓે ત્યાં રહેતા, તેઓ તેમનો સમય બીજા કશામાં ન હ
પર ુ કઈક ન ું સાંભળવામાં અને કહેવામાં વતાવતા.)

22 પછ પાઉલ અ રયોપગસની કારોબાર સભા સમક્ષ ઊભો
ર ો. પાઉલે ક ું, “આથેન્સના માણસો, હુ જોઈ શકુ છુ કે તમે
બધી વાતોમાં ઘણા ધમર્ ુસ્ત છો. 23 હુ તમારા શહેરમાંથી પસાર
થતો હતો અને તમે જે પદાથ ું ભજન કરતા હતા તે જો ુ.ં મેં
એક વેદ જોઈ, જનેા પર આ શ ો લખેલા હતા. ‘એ દેવને જે
અજ્ઞાત છે.’ તમે એક દેવને ભજો છો જનેે તમે જાણતા નથી.
હુ તમને જનેા વષે કહુ છુ તે આ દેવ છે!

24 “તે એ દેવ છે જણેે આખી દુ નયા અને તેમાંની દરેક વસ્ ુઓ
બનાવી. તે આકાશ તથા ૃથ્વીનો પ્ર ુ છે તે માણસોએ બાંધેલાં
મં દરોમાં રહેતા નથી. 25 આ એ દેવ છે જે જીવન, ાસોચ્છવાસ
છે અને લોકોને સવર્ વસ્ ુઓ આપે છે. તેને લોકો પાસેથી કોઇ
પણ મદદની જરુર પડતી નથી. દેવ પાસે તેને જરુર બધીજ
વસ્ ુઓ છે. 26 દેવે એક માણસ (આદમ) બનાવીને શરુઆત
કર . તેનાથી દેવે બધા વ વધ લોકો બના ા. દેવે તેને વ માં
દરેક ળે રહેતો કય . દેવે ચોકસાઈ ૂવર્ક નણર્ય કય . તેઓએ
ાં અને ારે રહે ું જોઈએ.
27 “દેવ ઈચ્છે છે કે લોકો તેને શોધે, તેઓ તેને માટે ચારે

બાજુ અંધારામાં ફફોસીને તેને પામ,ે પર ુ તે આપણામાંના કોઇથી
વેગળો નથી: 28 આપણે તેની સાથે રહ એ છ એ, આપણે તેની
સાથે ચાલીએ છ એ, આપણે તેની સાથે છ એ. તમારા પોતાના
કેટલાએક ક વઓએ ક ું છે: ‘આપણે પણ તેનાં સંતાનો છ એ.’

29 “આપણે દેવના બાળકો છ એ. તેથી તમારે એમ વચાર ું ના
જોઈએ કે દેવ માણસોની કાર ગર કે કાલ્પ નક કોઇક વસ્ ુ જવેા
છે. તે કાંઈ ુવણર્, ચાંદ કે પથ્થર જવેો નથી. 30 ૂતકાળમાં
લોકો દેવને સમજતા નહોતા. પણ દેવે આ બાબતમાં અજ્ઞાનતા
બતાવી હતી પણ હવે, દેવ વ માં પ્રત્યેક ક્તને તે ું હ્રદય
અને જીવન બદલવા ું (પસ્તાવો) કહે છે. 31 દેવે એક દવસ
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ન કય છે ારે તે દુ નયાના બધા જ લોકોનો ન્યાય કરશે.
તે ઉદાર થશે. તે એક માણસનો આ કામ માટે ઉપયોગ કરશે.
લાંબા સમય પહેલા દેવે આ માણસને પસંદ કયાર્ છે. અને દેવે
દરેક ક્તને આ બાબતની સા બતી આપી છે. દેવે તે માણસને
ૃત્ ુમાંથી ઉઠાડ તે સા બત ક ુર્ છે!”
32 ારે લોકોએ ઈ ુના ૃત્ ુમાંથી ુનરુત્થાન વષે સાંભ ુ,ં

તેમાંના કેટલાએક હસ્યા અને બીજા કેટલાએકે ક ું, “અમે
પાછળથી આ વષે વધારે તમાર પાસેથી સાંભળ ુ.ં” 33 પછ
પાઉલ તેઓની પાસેથી ચાલ્યો ગયો. 34 પર ુ કેટલાક લોકોએ
પાઉલમાં વ ાસ ૂ ો અને તેની સાથે જોડાયો. તે લોકોમાંનો
એક વ ાસી દયો ુ સ હતો. તે અ રયોપગસી કારોબાર નો
સભ્ય હતો. બીજી ક્ત દામ રસ નામની ી વ ાસ કરવા
લાગી. બીજા કેટલાક લોકો પણ હતા જે વ ાસ કરવા લાગ્યા.

18
ક રથમાં પાઉલ

1 પાછળથી પાઉલે આથેન્સ છોડ ું અને ક રથના શહેરમાં
ગયો. 2 ત્યાં ક રથમાં પાઉલ અકુલાસ નામના યહૂ દને મ ો.
અકુલાસ પોન્તસ દેશમાં જનમ્યો હતો. પર ુ અકુલાસ અને
તેની પત્ની પ્ર સ્કલા તાજતેરમાં ઈટાલીથી ક રથમાં આ ા હતા.
તેઓએ ઇટાલી છોડ ું કારણ કે કલો દયસ*ે ફરમાન કા ું હ ું કે
બધા યહૂ દઓએ રોમ છોડ ુ.ં પાઉલ અકુલાસ અને પ્ર સ્કલાની
ુલાકાતે ગયો. 3 પાઉલની જમે તેઓ તં ૂ બનાવવા ું કામ કરતા

હતા. પાઉલ તેઓની સાથે ર ો અને તેઓની સાથે કામ ક ુર્.
4 પ્રત્યેક વશ્રામવારે પાઉલ યહૂ દઓ અને ગ્રીકો સાથે

સભા ાનમાં ચચાર્ કરતો હતો. પાઉલ આ લોકોને ઈ ુમાં
વ ાસ રાખવા માટે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો. 5 સલાસ
અને તમોથી મકદો નયાથી ક રથમાં પાઉલ પાસે આ ા. આ
પછ પાઉલે તેનો બોધો સમય લોકોને ુવાતાર્ કહેવામાં અપર્ણ

* 18:2: કલો દયસ ઈ. ૂવર્ 41-54 દરમ્યાન રોમનો સમ્રાટ (શાસક).



પ્રે રતોનાં કૃત્યો 18:6 lxviii પ્રે રતોનાં કૃત્યો 18:15

કય . તેણે યહૂ દઓને બતા ું કે ઈ ુ એ જ ખ્રસ્ત છે. 6 પર ુ
યહૂ દઓએ પાઉલનો બોધ સ્વીકાય ન હ. યહૂ દઓએ કેટલીક
ઘણી ખરાબ વસ્ ુઓ કહ . તેથી પાઉલે તેના વ ો પરની ૂળ
ખંખેર નાખી. તેણે યહૂ દઓને ક ું, “જો તમારુ તારણ ન થાય
તો તે તમારો પોતાનો દોષ હશ.ે મારાથી થાય તેટ ું બ ું મેં ક ુર્
છે. આ પછ , હુ ફક્ત બનયહૂ દ લોકો પાસે જઈશ!”

7 પાઉલે સભા ાન છોડ ું અને તતસ ુસ્તસના ઘરે ગયો.
આ માણસ સાચા દેવ ું ભજન કરતો. તે ું ઘર સભા ાનની
બાજુમાં જ હ ુ.ં 8 ક્રસ્ ુસ તે સભા ાનનો આગેવાન હતો.
ક્રસ્ ુસ અને તેના ઘરમાં રહેતા બધા જ લોકોએ પ્ર ુમાં વ ાસ
કય . બીજા ઘણા લોકોએ ક રથમાં પાઉલનો સંદેશ સાંભ ો.
તેઓએ પણ વ ાસ કય અને બા પ્તસ્મા પામ્યા.

9 રા ત્ર દરમ્યાન પાઉલે દશર્ન જો ું. પ્ર ુએ તેને ક ું,
“ગભરાઈશ ન હ! લોકો સાથે ચચાર્ કરવા ું ચા ુ રાખ, અને
બંધ કર શ ન હ! 10 હુ તાર સાથે છુ. તને ઇજા કરવા કોઇ
શ ક્તમાન થશે ન હ. મારા લોકોમાંના ઘણા આ શહેરમાં છે.”
11 પાઉલ ત્યાં લોકોને દેવનાં વચનોનો બોધ કરવા માટે દોઢ વરસ
ુધી ર ો.

ગા લયો સમક્ષ પાઉલ
12 ગા લયો અખાયા દેશનો અ ધકાર બન્યો. તે સમયે,

યહૂ દઓ પાઉલની વરૂદ્ધમાં ભેગા થઈને આ ા. તેઓ પાઉલને
ન્યાયાસન આગળ લઈ ગયા. 13 યહૂ દઓએ ગા લયોને ક ુ,
“યહૂ દઓના આપણા નયમશા ની તદ્દન વરૂદ્ધ લોકોને દેવની
ભ ક્ત કરવા ું શીખવે છે!”

14 પાઉલ કઈક કહેવા તૈયાર હતો, પર ુ ગા લયોએ યહૂ દઓને
ક ું. ગા લયોએ ક ું, “જો તમે ખરાબ ુના કે કઈક ખોટા માટે
ફ રયાદ કરવાના હશો તો હુ તમને યહૂ દઓને ધ્યાનથી સાંભળ શ.
15 પણ તમે યહૂ દઓ જે વાતો કહો છો. તેમાં શ ો, નામો,
તમારા પોતાના યહૂ દના નયમશા વષેની દલીલો માટેના ફક્ત
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પ્રશ્રો હોય છે. તેથી તમારે તમાર જાતે આવી બાબતોમાં નકાલ
કરવો જોઈએ. હુ આ બાબતોમાં ન્યાયાધીશ થવા ઈચ્છતો નથી.”
16 ગા લયોએ તેઓને ન્યાયાસન આગળથી કાઢ ૂ ા.

17 પછ તેઓએ બધાએ (સભા ાનના આગેવાન) સો નેસને
પકડ્યો. તેઓએ ન્યાયાલયની આગળ સો નેસને માય . પર ુ
ગાલીયોએ આની કોઇ પરવા કર ન હ.

અંત્યોખમાં પાઉલ ું પાછા ફર ું
18 પાઉલ ભાઈઓ સાથે ઘણા દવસો ુધી ર ો. પછ તેણે

તેમની રજા લઈને વદાય લીધી અને સ રયા જવા વહાણ હકા .ુ
પ્ર સ્કલા અને અકુલાસ પણ તેમની સાથે હતા. ક ખ્રયામાં પાઉલે
તે ું મા ું ુંડા ું હ ું. આ બતાવે છે કે તેણે દેવની પાસે માનતા
લીધી છે. 19 પછ તેઓ એફેસસ શહેરમાં ગયા. ાં પાઉલે
પ્ર સ્કલા અને અકુલાસને છોડ્યા હતા તે આ ળ છે. ારે
પાઉલ એફેસસમાં હતો; તે સભા ાનમાં ગયો અને યહૂ દઓ
સાથે વાતો કર . 20 યહૂ દઓએ પાઉલને વધારે લાંબો સમય
રહેવા માટે ક ુ,ં પણ તેણે અસ્વીકાર કય . 21 પાઉલે તેઓની
વદાય લીધી અને ક ું, “જો દેવની ઈચ્છા મને મોકલવાની હશે
તો હુ તમાર પાસે ફર થી પાછો આવીશ.” અને તેથી પાઉલે
એફેસસથી દૂર વહાણ હકા ુર્.

22 પાઉલ કૈસ રયાના શહેરમાં ગયો. પછ તે યરૂશાલેમમાં
મંડળ ને અ ભનંદન આપવા ગયો. તે પછ પાઉલ અંત્યોખ
શહેરમાં ગયો. 23 પાઉલ અંત્યોખમાં થોડો સમય ર ો. પછ
તેણે અંત્યોખ છો ું અને ગલા તયા તથા ગયાના દેશોમાં થઈને
ગયો. આ દેશોમાં પાઉલે ગામડે ગામડે ુસાફર કર . તેણે ઈ ુના
બધા શષ્યોને વધારે મજ ૂત બના ા.

એફેસસ અને અખાયા (ક રથ) માં અપોલોસ
24 એક અપોલોસ નામનો યહૂ દ એફેસસમાં આ ો. અપોલોસ

આલેકસાં દ્રયા શહેરમાં જનમ્યો હતો. તે એક શ ક્ષત માણસ
હતો. તે ધમર્લેખો ઘણી સાર ર તે જાણતો. 25 અપોલોસને
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પ્ર ુ વષે શીખવવામાં આ ું હ ુ.ં અપોલોસ ારે લોકોને
પ્ર ુ વષે કહેતો ત્યારે તે હમેશા ઉત્સાહ હતો. અપોલોસને
પ્ર ુ વષે જે શીખવવામાં આ ું હ ું તે સા ું હ ું પર ુ ફક્ત
બા પ્તસ્મા જે અપોલોસ જાણતો તે યોહાને શીખવે ું બા પ્તસ્મા
હ ુ.ં 26 અપોલોસે સભા ાનમાં બહુ બહાદરુ ૂવર્ક બોલવા ું
શરુ ક ુર્. પ્ર સ્કલાએ તથા અકુલાસે તેનો બોધ સાંભ ો. તેઓ
તેને તેઓના ઘેર લઈ ગયા અને દેવનો માગર્ વધારે સાર ર તે
તેમને સમજવામાં મદદ કર .

27 અપોલોસ અખાયાના પ્રદેશમાં જવા ઈચ્છતો હતો. તેથી
એફેસસના ભાઈઓએ તેમને મદદ કર . તેઓએ અખાયામાં ઈ ુના
શષ્યોને પત્ર લ ો. તેઓએ પત્રમાં આ શષ્યોને અપોલોસને
સ્વીકારવા ક ું. અખાયાના આ શષ્યો દેવની કૃપાથી ઈ ુમાં
વ ાસ કરતા હતા. ારે અપોલોસ ત્યાં ગયો, તેણે તેઓને
ઘણી મદદ કર . 28 તેણે બધા લોકોની આગળ યહૂ દઓની વરૂદ્ધ
ૂબ મજ ૂત દલીલો કર . અપોલોસ સ્પ ર તે સા બત ક ુર્

કે યહૂ દઓ ખોટા હતા. તેણે ધમર્શા ોનો ઉપયોગ કય અને
બતા ું કે ઈ ુ એ જ ખ્રસ્ત છે.

19
એફેસસમાં પાઉલ

1 ારે અપોલોસ ક રથના શહેરમાં હતો ત્યારે, પાઉલ
એફેસસના શહેરના રસ્તા પર કેટલાક ળોની ુલાકાત લેતો હતો.
એફેસસમાં પાઉલને યોહાનના કેટલાક શષ્યો મ ા. 2 પાઉલે
તેઓને ૂછ ું, “ ારે તમે વ ાસ કય ત્યારે તમને પ વત્ર આત્મા
પ્રાપ્ત થયો?”
આ શષ્યોએ તેને ક ું, “અમે કદ તે પ વત્ર આત્મા વષે

સાંભ ું નથી.”
3 તેથી પાઉલે તેઓને ૂછ ુ,ં “તમને કેવા પ્રકાર ું બા પ્તસ્મા

આપવામા આ ું હ ુ?ં”
તેઓએ ક ું, “તે યોહાને શીખવેલ બા પ્તસ્મા હ ુ.ં”
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4 પાઉલે ક ું, “લોકો તેમનાં જીવનમાં બદલાણ ઇચ્છે છે તે
દશાર્વવા બા પ્તસ્મા લેવા યોહાને લોકોને ક ું. જે તેની પાછળ
આવે છે તેના પર વ ાસ કરવા ું યોહાને ક ું. તે પાછળ
આવનાર ક્ત તો ઈ ુ છે.”

5 ારે તેઓએ આ સાંભ ું ત્યારે. તેઓ પ્ર ુ ઈ ુના નામે
બ પ્તસ્મા પામ્યા હતા. 6 પછ પાઉલે તેનો હાથ તેઓના પર
ૂ ો અને પ વત્ર આત્મા તેઓ પર આ ો. તેઓ જુદ જુદ

ભાષાઓ બોલવા લાગ્યા અને પ્રબૅં◌ેધ કરવા લાગ્યા. 7 ત્યાં
લગભગ બાર માણસો આ સ ૂહમાં હતા.

8 પાઉલ સભા ાનમાં ગયો અને ઘણી હમતથી બોલ્યો.
પાઉલે આ કામ ત્રણ માસ ુધી ચા ુ રા ુ.ં તેણે યહૂ દઓ
સાથે વાતો કર અને દેવના રા વષે તેણે કહેલી વાતો સ્વીકારવા
સમજા ા. 9 પણ કેટલાક યહૂ દઓ દરુાગ્રહ થયા. તેઓએ
માનવાનો અનાદર કય . આ યહૂ દઓએ દેવના માગર્ વષે કેટલીક
વધારે ખરાબ વાતો કહ . બધા જ લોકોએ આ વાતો સાંભળ .
તેથી પાઉલે પેલા યહૂ દઓને છોડ દ ધા અને ઈ ુના શષ્યોને
તેની સાથે લીધા. ુરાનસ નામના માણસની શાળામાં પાઉલ ગયો.
ત્યાં પાઉલ દરરોજ લોકો સાથે ચચાર્ કરતો. 10 પાઉલે આ કામ
બે વષર્ માટે ક ુર્. આ કામને કારણે પ્રત્યેક યહૂ દ અને ગ્રીક જે
આ સયાના દેશોમાં રહેતા હતા તેઓએ પ્ર ુની વાતો સાંભળ .

સ્કેવાના ુત્રો
11 દેવે પાઉલના હાથે કેટલાક ખાસ ચમત્કારો કરા ા.

12 કેટલાએક લોકો પાઉલે વાપરેલા હાથરૂમાલો તથા ૂગડા લઈ
જતા. લોકો માંદા લોકો પર આ વસ્ ુઓ ૂકતા. ારે તેઓએ
આ ક ,ુ ત્યારે માંદા લોકો સાજા થઈ ગયા અને શેતાનનો અ ુદ્ધ
આત્મા તેઓને છોડ દેતો.

13-14 કેટલાએક યહૂ દઓ પણ આજુબાજુ ુસાફર કરતા
અને લોકોમાંથી અ ુદ્ધ આત્માઓને બહાર કાઢતા. ુ યાજક
સ્કેવાના સાત ુત્રો આ કરતા. આ યહૂ દઓ લોકોમાંથી અ ુદ્ધ
આત્માને બહાર કાઢવા માટે પ્ર ુ ઈ ુના નામનો ઉપયોગ કરતા.ં
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તેઓ બધા કહેતાં, “પાઉલ જે ઈ ુના વષે વાત કરે છે તેના જ
નામે હુ તમને બહાર આવવા આજ્ઞા કરુ છુ!”

15 પણ એક વખતે એક શેતાનના અ ુદ્ધ આત્માએ આ
યહૂ દઓને ક ું, “હુ ઈ ુને જાણું છુ અને હુ પાઉલ વષે જાણું
છુ પણ તમે કોણ છો?”

16 પછ એ માણસ જનેામાં શેતાનનો અ ુદ્ધ આત્મા તેની અંદર
હતો, તે આ યહૂ દઓ પર કૂદ પડયો. તે તેઓના બધા કરતા
વધારે મજ ૂત હતો. તેણે તેઓ બધાને માયાર્ અને તેઓનાં કપડાં
ફાડ ના ા. આ યહૂ દઓ તે ઘરમાંથી નાસી ગયા.

17 એફેસસના બધા લોકો, યહૂ દઓ અને ગ્રીકોએ આ વષે
સાંભ ું. તેઓ બધાએ પ્ર ુ ઈ ુના નામને ૂબ માન આપવા ું
શરૂ ક ુર્. અને લોકોએ પ્ર ુ ઈ ુ ું નામ મોટુ મના ુ.ં 18 ઘણા
બધા વ ાસીઓએ જે કઈ ખરાબ વસ્ ુઓ કર હતી તે કહેવાની
અને ક ૂલ કરવાની શરુઆત કર . 19 કેટલાક વ ાસીઓએ
જાદનુો ઉપયોગ કય . આ વ ાસીઓ તેઓની જાદઇુ ચોપડ ઓ
લા ા અને સવર્ના દેખતાં તેઓને બાળ ના ા; આ ુસ્તકોની
કમત લગભગ 50,000 ચાંદ ના સ ા હતી. 20 આમ પ્ર ુની
વાત પરાક્રમથી વધારે ને વધારે લોકોને અસર કરવા લાગી અને
વ ુ ને વ ુ લોકો વ ાસી બન્યા.

પાઉલની પ્રવાસની યોજના
21 આ બના બન્યા પછ , પાઉલે યરૂશાલેમ જવાની યોજના

કર . પાઉલે મકદો નયા તથા અખાયાના પ્રદેશમાં થઈને પછ
યરૂશાલેમ જવાની યોજના કર . પાઉલે વચા ુર્, “માર યરૂશાલેમની
ુલાકાત પછ મારે રોમની ુલાકાત લેવી જોઈએ.” 22 તમોથી

અને એરાસ્તસ પાઉલના મદદગારોમાંના બે હતા. પાઉલે તેઓને
મકદો નયાના પ્રદેશોમાં સીધા મોકલ્યા. પાઉલ એ શયામાં થોડો
સમય ર ો.

એફેસસમાં ુશ્કેલીઓ
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23 તે સમય દરમ્યાન એફેસસમાં કેટલીક ખરાબ ુશ્કેલીઓ
ઊભી થઈ. આ ુશ્કેલી દેવના માગર્ વષે હતી. આ બ ું
તે ર તે બન્ ુ.ં 24 ત્યાં દેમે ત્રયસ નામનો એક માણસ હતો.
તે ચાંદ ું હસ્તકલા ું કામ કરતો હતો. તેણે ચાંદ ના નાના
ન ૂનાઓ બના ાં જે દેવી આ ત મસનાં મં દર જવેા દેખાતા હતા.
ૃહઉધોગના કાર ગરે આ વસાયમાં ઘણા પૈસા બના ા.
25 દેમે ત્રયસે કાર ગરોની સાથે જઓે આના સંબંધમાં બીજા
વસાયમાં સંકળાયેલા હતા. તેમને બોલા ા અને ક ું, “તમે

જાણો છો કે આપણે આપણા ધંધામાંથી ઘણા પૈસા બનાવીએ
છ એ. 26 પર ુ આ માણસ પાઉલ ું કરે છે તે જુઓ! તે ું
કહે છે તે સાંભળો. પાઉલે ઘણા લોકોને પ્રભા વત કર ને તેઓ ું
પ રવતર્ન કરા ું છે. તેણે એફેસસમાં અને આખા એ શયામા
આ ક ુર્ છે. પાઉલ કહે છે માણસોએ બનાવેલા દેવો ખરા નથી.
27 આ વસ્ ુઓ જે પાઉલ કહે છે તે આપણા કામની વરૂદ્ધમાં
લોકોને ઉશ્કેર ને બદલશ.ે પણ ત્યાં પણ બીજી એક સમસ્યા
છે. લોકો વચારવા ું શરૂ કરશે કે મહાન દેવી આ ત મસ ું મં દર
મહત્વ ું નથી! તેની મહાનતાનો નાશ થશ.ે આ ત મસ એક દેવી
છે જનેે આ શયામાં (એ શયા) પ્રત્યેક જણ તથા આખી દુ નયા
તેની ૂજા કરે છે.”

28 ારે આ માણસોએ આ બાબતો સાંભળ . તેઓ ઘણા
ુસ્સે થયા. તેઓએ પોકાર કય . “આ ત મસ, એફેસીઓની દેવી,

મહાન છે!” 29 શહેરના બધા લોકો બેચેન બન્યા, લોકોએ ગાયસ
તથા અ રસ્તાખર્સને જકડ લીધા. (તે બે માણસો મકદો નયાના
હતા અને પાઉલની સાથે ુસાફર કરતા હતા) પછ બધાજ લોકો
અખાડામાં દોડ ગયા. 30 પાઉલની ઈચ્છા અંદર જઈને લોકોની
સાથે વાતો કરવાની હતી. પર ુ ઈ ુના શષ્યોએ તેને જવા દ ધો
ન હ. 31 દેશના કેટલાક ુ આગેવાનો પણ પાઉલના મત્રો
હતા. આ આગેવાનોએ તેને એક સંદેશો મોકલ્યો. તેઓએ
પાઉલને અખાડામાં ન જવા માટે વનંતી કર .

32 કેટલાક લોકો કઈ ૂમ પાડતા હતા તો બીજા લોકો કઈ
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ૂમ પાડતા હતા. તે સભામાં ુંઝવણ હતી. મોટા ભાગના
લોકો તો જાણતા જ નહોતા કે તેઓ શા માટે ત્યાં આ ા
છે. 33 તે યહૂ દઓએ આલેકસાંદર નામના માણસને લોકો સમક્ષ
ઊભો કય . લોકોએ તેને ું કર ું તે ક ું. આલેકસાંદરે હાથ
હલા ો. કારણ કે તે લોકોને પ્રત્ ુ ર આપવા ઇચ્છતો હતો.
34 પર ુ ારે લોકોએ જો ું કે આલેકસાંદર એક યહૂ દ હતો.
તેઓ બધાએ બે કલાક ુધી આ જ ૂમો પાડવા ું ચા ું રા ુ.ં
તે લોકોએ ક ું, “એફેસીઓના આ ત મસની જ!ે એફેસીઓના
આ ત મસની જ!ે આ ત મસની જ�ે!”

35 પછ શહેરના નગરશેઠે લોકોને શાંત કયાર્ અને ક ું,
“એફેસસના માણસો, બધા લોકો જાણે છે કે એફેસસ એ ું
શહેર છે ાં મહાન દેવી આ ત મસ ું મં દર છે. બધા લોકો
જાણે છે કે અમે પણ તેણીનો પ વત્ર પથ્થર રાખીએ છ એ.
36 કોઇ ક્ત કહ શકશે ન હ કે આ સા ું નથી. તેથી તમારે
શાંત થ ું જોઈએ. તમારે બંધ કર ું જોઈએ અને તમે કઈ કરો
તે પહેલા વચાર ું જોઈએ.

37 “તમે આ માણસોને લા ા છો, પણ તેઓએ આપણી
દેવીની વરૂદ્ધ ક ુંજ ખરાબ ક ુર્ નથી. તેઓએ દેવીના મં દરમાંથી
ક ુંય ચો ુર્ પણ નથી. 38 આપણી પાસે ન્યાયના ન્યાયાલયો છે
અને ત્યાં ન્યાયાધીશો હોય છે. માટે જો દેમે ત્રયસને તથા તેની
સાથેના હસ્તકલાના કાર ગરોને કોઇને ઉપર કઈ ફર યાદ કરવી
હોય તો અદાલત ુલ્લી છે. તે એ છે ાં તેઓ એકબીજા
સામે આક્ષેપો ૂક શકે છે.

39 “ ું એ ું બીજુ ક ું છે જનેા વષે તાર વાત કરવાની
ઈચ્છા હોય? તો પછ લોકોની નય મત ભરાતી શહેરની સભામાં
આવો. ત્યાં તેનો નણર્ય થશે. 40 હુ આ કહુ છુ કારણ કે
કેટલીએક ક્તઓ આજે આ બનાવ જોઈ શકે છે અને કહેશે
અમે હુલ્લડ કર એ છ એ. અમે ધાંધલ ધમાલને સમજાવી શકતા
નથી. કારણ કે આ સભા ભરવા માટે કોઇ સા ું કારણ નથી.”
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41 શહેરના નગરશેઠે આ વાતો ક ા પછ , તેણે લોકોને ઘરે જવા
ક ું અને બધા લોકોએ વદાય લીધી.

20
પાઉલ ું મકદો નયા અને ગ્રીસમાં ગમન

1 ારે ુશ્કેલીનો અંત આ ો ત્યારે પાઉલે શષ્યોને તેની
પાસે બોલા ા, તેમને પ્રોત્સા હત કયાર્. પછ તેઓને તેણે છેલ્લી
સલામ પાઠવી અને મકદો નયાનો પ્રવાસ શરૂ કય . 2 મકદો નયાના
માગર્માં જુદા જુદા ળોએ તેણે ઈ ુના શષ્યોને દ્રઠ કરવા પાઉલ

ાં ુધી ગ્રીસ પહોંચ્યો ન હ ત્યાં ુધી સતત લોકોને પ્રોત્સા હત
કયાર્. પછ તે ગ્રીસ દેશમાં આ ો. 3 ત્યાં તે ત્રણ માસ ર ો.
તે સ રયા હોડ હકારવાની તૈયાર માં હતો. પર ુ કેટલાક

યહૂ દઓ તેની વરૂદ્ધ યોજનાઓ કરતા હતા. તેથી પાઉલે
મકદો નયાના દ્ધારા સ રયા પાછા જવાનો નણર્ય કય . 4 કેટલાક
માણસો તેની સાથે હતા. તેઓમાં બરૈયાના ૂરસનો દ કરો
સોપાત્રસ થેસ્સાલો નક ઓમાંના અ રસ્તાખર્સ અને સકુદસ, દબનો
ગાયસ, તમોથી અને આ શયાના બે માણસો ુ ખકસ અને
ત્રો ફમસ હતા. 5 પાઉલની આગળ આ માણસો પહેલા ગયા.
તેઓ ત્રોઆસ શહેરમાં અમાર રાહ જોતા હતા. 6 બેખમીરની
રોટલીના દવસ પછ અમે વહાણમાં બેસીને ફ લ પી શહેરમાંથી
નીક ા. અમે ત્રોઆસમાં આ માણસોને પાંચ દવસ પછ મ ા
અને સાત દવસ રોકાયા.

પાઉલની ત્રોઆસની છેલ્લી ુલાકાત
7 સપ્તાહના પહેલા દવસ,ે અમે બધા રોટલી ભાંગવાને એકઠા

થયા હતા. પાઉલે સ ૂહને વાત કર . તે બીજે દવસે વદાય
થવાની યોજના કરતો હતો. પાઉલે મધરાત ુધી વાતો ચા ુ
રાખી. 8 અમે બધા મેડા પર ઓરડામાં એક સાથે હતા, અને
ત્યાં ઓરડામાં ઘણી બ ીઓ હતા. 9 ત્યાં ુ ુખસ નામનો ુવાન
માણસ બાર માં બેઠો હતો. પાઉલે વાતો કરવા ું ચા ુ રા .ુ
અને ુ ુખસને ઝોકા આવતા હતા. આખરે ુ ુખસ ગાઢ નદ્રામાં
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ગયો અને બાર માંથી નીચે પડ્યો. તે ત્રીજે માળથી જમીન પર
પટકાયો. ારે લોકો ત્યાં ગયા અને તેને ઊચ ો, ત્યારે તે
ૃત્ ુ પામ્યો હતો.
10 પાઉલ નીચે ુ ુખસ પાસે ગયો. તે ૂંટણે પડ્યો અને
ુ ુખસને બાથમાં લીધો. પાઉલે બીજા વ ાસીઓને ક ું, “ ચતા

કરશો ન હ. હવે તે જીવે છે.” 11 પાઉલ ફર થી મેડા પર ગયો.
તેણે રોટલીનો ટુકડો કય અને ખાધો. પાઉલે તેઓને લાંબો સમય
ુધી બોધ આપ્યો. ારે તેણે વાત કરવા ું બંધ ક ુર્, તે વહેલી

સવાર હતી. પછ પાઉલે વદાય લીધી. 12 લોકો ુ ુખસ ને ઘરે
લઈ ગયા. તે જીવતો હતો, તેથી લોકો ઘણો આનંદ પામ્યા.

ત્રોઆસથી મલેતેસનો પ્રવાસ
13 અમે આસસ શહેર જવા માટે વહાણ હકા ુર્. અમે પાઉલની

આગળ પહેલા ગયા. તેની ઈચ્છા અમને આસસમાં મળવાની અને
ત્યાં વહાણમાં અમાર સાથે જોડાવાની હતી. પાઉલે અમને આ
કરવા માટે ક ું. કારણ કે તે જમીન માગ આસસ જવા ઇચ્છતો
હતો. 14 પાછળથી, અમે આસસમાં પાઉલને મ ા, અને પછ
તે અમાર સાથે વહાણ પર આ ો. અમે બધા મ ુલેની શહેરમાં
આ ા. 15 બીજે દવસે અમે મ ુલેનીથી દૂર વહાણ હકાર
ગયા. અમે ખયોસ ટા ુ નજીકની જગ્યાએ આ ા. પછ બીજે
દવસે અમે સામોસ ટા ુ તરફ હકાર ગયા. એક દવસ પછ
અમે મલેતસ શહેર આ ા. 16 પાઉલે એફેસસ ન હ રોકાવવાનો
નણર્ય કર જ લીધો. તેની ઈચ્છા આ સયામાં લાંબો સમય
રોકાવવાની ન હતી. તેને ઉતાવળ હતી કારણ કે શ હોય તો
પચાસમાના પવર્ને દવસે તેની ઈચ્છા યરૂશાલેમમાં હાજર રહેવાની
હતી.

એફેસસના વડ લો સમક્ષ પાઉલ ું ભાષણ
17 પાઉલે મલેતસથી પાછો એક સંદેશો એફેસસમાં મોકલ્યો.

પાઉલે એફેસસના વડ લોને પોતાની પાસે આવવા નમંત્રણ પાઠ ુ.ં
18 ારે વડ લો આ ા, ત્યારે પાઉલે તેઓને ક ું,

“આ શયામાં હુ આ ો તેના પ્રથમ દવસથી તમે મારા જીવન
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વષે જાણો છો. હુ તમાર સાથે હતો ત્યારે આટલો બધો સમય
તમાર સાથે કેવી ર તે ર ો હતો તે તમે જાણો છો. 19 યહૂ દઓ
માર વરૂદ્ધ કાવતરુ ધડ ર ા હતા. તેથી મને બહુ ુશ્કેલી
પડ અને તેથી હુ ઘણી વાર રડ્યો. પણ તમે જાણો છો કે મેં
હમેશા પ્ર ુની સેવા કર છે. મેં કદ મારા વષે પહેલા વચા ુર્
નથી. 20 મેં હમેશા તમારા માટે જે ઉ મ હ ું તે જ ક ુર્ છે.
મેં લોકોની સમક્ષ જાહેરમાં ઈ ુ વષેની ુવાતાર્ તમને કહ . અને
તમારા ઘરોમાં પણ બોધ કય . 21 મેં બધા લોકોને ક ું, યહૂ દ
લોકો અને ગ્રીક લોકો તેઓ પસ્તાવો કરે અને દેવ પાસે આવ.ે
મેં તેઓ બધાને આપણા પ્ર ુ ઈ ુમાં વ ાસ કરવા ક ું.

22 “પણ હવે મારે પ વત્ર આત્માને માન આપીને યરૂશાલેમ જ ું
જોઈએ. ત્યાં મારુ ું થશે તે હુ જાણતો નથી. 23 હુ ફક્ત
એટ ું જાણું છુ કે પ વત્ર આત્મા મને કહે છે કે પ્રત્યેક શહેરમાં
મારે માટે ુશ્કેલીઓ અને યરૂશાલેમમાં બંદ ખાનાં રાહ જોઈ ર ા
છે. 24 હુ મારા પોતાના જીવનની જરા પણ ચતા કરતો નથી.
પણ ૂબ મહત્વની વસ્ ુ એ છે કે હુ મારુ કામ ૂણર્ કરુ. પ્ર ુ
ઈ ુએ મને દેવની કૃપાની ુવાતાર્ લોકોને કહેવા ું કાયર્ સોંપ્ ુ છે
તે પણ મારે ૂણર્ કર ું છે.

25 “અને હવે મને ધ્યાનથી સાંભળો. હુ જાણું છે કે તમારામાં ું
કોઈ પણ મને ફર થી જોઈ શકશે ન હ. હુ બધો જ સમય
તમાર સાથે હતો. મેં તમને દેવના રા વષેની ુવાતાર્ કહ
છે. 26 તેથી આજે હુ તમને એક વાત કહ શ કે મને ખાતર છે
કે જો તમારામાંના કેટલાકનો બચાવ ન થાય તો દેવ મને દોષ દેશે
ન હ! 27 હુ આ કહ શકુ છુ કારણ કે હુ જાણું છુ કે દેવ તમને
જે જણાવવા ઈચ્છતો હતો તે બ ું મેં તમને ક ું છે. 28 તમાર
જાત માટે તથા દેવ જે બધા લોકો તમને આપ્યા છે તેઓને માટે
સાવધાન રહો. પ વત્ર આત્માએ આ ઘેટાં જવેા ટોળાની (દેવનાં
લોકો) કાળજી રાખવા ું કામ તમને સોંપ્ ું છે. તમારે દેવની મંડળ
માટે ભરવાડો જવેા બન ું જોઈએ. આ તે મંડળ છે જે દેવે તેના



પ્રે રતોનાં કૃત્યો 20:29 lxxviii પ્રે રતોનાં કૃત્યો 20:37-38

પોતાના લોહ થી ખર દ છે. 29 હુ જાણું છુ કે મારા વદાય થયા
પછ કેટલાક માણસો તમારા સ ૂહમાં આવશે. તેઓ જગલી
વરુઓ જવેા હશ.ે તેઓ ઘેટાં જવેા ટોળાનો વનાશ કરવા પ્રયત્ન
કરશે. 30 અને તમારા સ ૂહના માણસો પણ ખરાબ આગેવાનો
બનશ.ે તેઓ જે ખોટ વાતો છે તે શીખવવાની શરુઆત કરશે.
તેઓ ઈ ુના કેટલાક શષ્યોને સત્યથી દૂર દોર જશે. 31 તેથી
સાવધાન રહો! હમેશા આ યાદ રાખો. હુ તમાર સાથે ત્રણ વષર્
માટે હતો. આ સમય દરમ્યાન મેં તમને કદા પ ચેતવણી આપવા ું
બંધ ક ુર્ નથી. મેં તમને રાત અને દવસ શીખ ું છે. મેં વારવાર
તમારા માટે આં ુઓ પાડ્યા છે.

32 “હવે હુ તમને દેવને સો ું છુ. હુ તમને ઉ ત કરવાને દેવની
કૃપાના વચન પર આધાર રા ું છુ. તે વચનો તમને વારસો આપવા
સમથર્ છે જે દેવ તેના બધા લોકોને આપે છે. 33 ારે હુ તમાર
સાથે હતો, ત્યારે મેં કદા પ કોઇના પૈસા કે ુંદર વ ોની ઈચ્છા
કર નથી. 34 તમે જાણો છો કે મેં તાર તથા માર સાથે જે
લોકો, તેમની જરૂ રયાત ૂર પાડવા માટે માર જાતે જે મહેનત
કર છે. 35 મેં હમેશા તમને બતા ું છે કે મેં જે ક ુર્ તે ું કામ
તમારે કર ું જોઈએ. અને જે લોકો નબળા છે તેમને મદદ કરવી
જોઈએ. મેં તમને પ્ર ુ ઈ ુ ું વચન યાદ રાખવા શીખ ું છે.
ઈ ુએ ક ું છે, ‘ ારે તમે પ્રાપ્ત કરો છો તેના કરતાં તમે આપો
છો ત્યારે વધારે ુખી થશો.’ ”

36 ારે પાઉલે આ વાતો કરવાની ૂર કર , તે ૂંટણે પડ્યો
અને તેઓ બધાએ સાથે પ્રાથર્ના કર . 37-38 તેઓ બધા બહુ
રડવા લાગ્યા. તે માણસો ઘણા દ:ુખી હતા, કારણ કે પાઉલે ક ું
હ ું કે તેઓ કદા પ ફર તેને જોઈ શકશે ન હ. તેઓ પાઉલની
કોટે વળગ્યા અને તેને ુંબન ક ુર્. પછ તેઓ તેની સાથે વહાણ
ુધી વદાય આપવા ગયા.

21
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પાઉલ ું યરૂશાલેમમાં ગમન
1 અમે બધાએ વડ લોની વદાય લીધી અને પછ વહાણ હકાર

ગયા. અમે કોસ ટા ુ ગયા. બીજે દવસે અમે રોદસ ટા ુ પર
ગયા. રોદસથી અમે પાતરા ગયા. 2 પાતરામાં અમને એક વહાણ
મ ું તે ફની કયા પ્રદેશમાં જ ું હ ુ.ં અમે વહાણમાં બેઠા અને
હકાર ગયા.

3 અમે સૈપ્રસ ટા ુ નજીક હકા ુર્. અમે તેને ઉ ર (ટા )ુ
તરફ જોયો, પણ અમે અટ ા ન હ. અમે સ રયાના દેશ તરફ
હકાર ગયા. અમે ૂર શહેર પાસે અટ ા. કારણ કે ત્યાં
માલવાહક વહાણ ખાલી કરવા ું હ ુ.ં 4 અમે ૂરના ઈ ુના
કેટલાએક શષ્યોને જોયા, અને અમે તેઓની સાથે સાત દવસ
ર ા. તેઓએ પાઉલને યરૂશાલેમ ન હ જવા ચેતવણી આપી
કારણ કે પ વત્ર આત્માએ તેઓને તેમ ક ું હ ું. 5 પણ ારે
અમે અમાર ુલાકાત ૂર કર . અમે વદાય લીધી અને અમે
અમારો પ્રવાસ ચા ુ રા ો. ઈ ુના બધા જ શષ્યો, ીઓ અને
બાળકો સાથે અમને વદાય આપવા અમાર સાથે શહેરની બહાર
આ ા. અમે બધા સ ુદ્ર કનારે ૂંટણે પડ્યા અને પ્રાથર્ના કર .
6 પછ અમે ુભેચ્છા પાઠવી અને વહાણમાં બેઠા ત્યારબાદ શષ્યો
ઘરે ગયા.

7 અમે ૂરથી પ્રવાસ ચા ુ રા ો અને તો લમાઈના શહેરમાં
ગયા. અમે ત્યાં ભાઈઓને ુભેચ્છા પાઠવી અને તેઓની સાથે
એક દવસ ર ા. 8 બીજે દવસે અમે તો લમાઇ છો ું અને
કૈસ રયા શહેરમાં ગયા. અમે ફ લપના ઘરે ગયા અને તેની સાથે
ર ા. ફ લપની પાસે ુવાતાર્ પ્રચાર કરવા ું કામ હ ું. તે સાત
સહાયકોમાંનો એક હતો. 9 તેને ચાર ુત્રીઓ હતી જે પ ર ણત
ન હતી. આ ુત્રીઓને પ્રબોધ કરવા ું સામર્થ્ય હ ુ.ં

10 અમારા ઘણા દવસો ત્યાં ર ા બાદ આગાબાસ નામનો
પ્રબોધક યહૂ દયાથી આ ો. 11 તે અમાર પાસે આ ો અને
પાઉલનો કમરબંધ ઉછ નો લીધો. પછ આગાબાસે તેના પોતાના
હાથ અને પગ બાંધવા માટે તે કમરબંધનો ઉપયોગ કય .
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આગાબાસે ક ું, “પ વત્ર આત્મા મને કહે છે, ‘જે માણસનો
આ કમરબંધ છે તેને યરૂશાલેમમાં યહૂ દઓ આવી ર તે બાંધીને
બનયહૂ દઓના હાથમાં સોંપશ.ે’ ”
12 અમે બધાએ આ શ ો સાંભ ા છે. તેથી અમે અને

ઈ ુના ા નક શષ્યોએ પાઉલને યરૂશાલેમ ન હ જવા વનંતી
કર . 13 પણ પાઉલે ક ું, “તમે શા માટે રડો છો? તમે મને
શા માટે આટલો દ:ુખી કરો છો? હુ યરૂશાલેમમાં બંદ વાન થવા
તૈયાર છુ. હુ પ્ર ુ ઈ ુના નામે ૃત્ ુ પામવા માટે પણ તૈયાર
છુ!”

14 અમે તેને યરૂશાલેમથી દૂર રહેવા માટે સમજાવી શ ા ન હ.
તેથી અમે તેને વનંતી કરવા ું બંધ ક ુર્ અને ક ું, “અમે પ્રાથર્ના
કર એ છ એ કે પ્ર ુની જે ઈચ્છા હોય તે ૂણર્ થાઓ.”

15 આ દવસો પછ , અમે સરસામાન લઈને યરૂશાલેમ જવા
નીક ા. 16 કૈસ રયાથી કેટલાએક ઈ ુના શષ્યો અમાર સાથે
આ ા. આ શષ્યો અમને મનાસોન જે જૂનો શષ્યો સૈપ્રસનો
હતો, તેને ઘરે લઈ ગયા. મનાસોન એ ઈ ુના શષ્યોમાં પ્રથમ
શષ્ય હતો. તેઓ અમને તેને ઘેર લઈ ગયો તેથી અમે તેની સાથે
રહ શ ા.

પાઉલની યાકૂબની ુલાકાત
17 યરૂશાલેમમાં વ ાસીઓ અમને જોઈને ઘણા પ્રસ થયા.

18 બીજે દવસ,ે પાઉલ અમાર સાથે યાકૂબની ુલાકાતે આ ો.
બધાજ વડ લો પણ ત્યાં હતા. 19 પાઉલે તે બધાને અ ભનંદન
પાઠ ા. પછ થી તેણે તેઓને દેવે બનયહૂ દ લોકોમાં તેમની પાસે
કેવી ર તે સેવા કરાવી તે વગતે ક ું. તેણે તેઓને દેવે તેઓના
મારફત જે બ ું કરા ું હ ું તે બનયહૂ દઓમાં પણ ક ું.

20 ારે આગેવાનોએ આ વાતો સાંભળ , તેઓએ દેવની
સ્ ુ ત કર . પછ તેઓએ પાઉલને ક ું, “ભાઈ, ું જોઈ શકે છે
કે હજારો યહૂ દઓ વ ાસીઓ બન્યા છે. પણ તેઓ વચારે
છે કે ૂસાના નયમશા ું પાલન કર ું તે ઘણું અગત્ય ું છે.
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21 આ યહૂ દઓએ તારા બોધ વષે સાંભ ું છે. યહૂ દઓ જે
બનયહૂ દઓના દેશમાં રહે છે તેમને ૂસાના નયમશા નો ત્યાગ
કરવા ું કહે છે. તેઓએ સાંભ ું છે કે ું તે યહૂ દઓને તેમનાં
બાળકોને ુ ત ન હ કરાવવા અને યહૂ દઓના રવાજો ું પાલન
ન કરવા કહે છે.

22 “અમારે ું કર ું? અહ ના યહૂ દ વ ાસીઓ જાણશે કે
ું આ ો છે. 23 તેથી તારે ું કર ું તે અમે કહ ું અમારા

ચાર માણસોએ દેવ આગળ પ્ર તજ્ઞા કર છે. 24 આ માણસોને
તાર સાથે લે અને તેઓના ુ દ્ધકરણ સમારભમાં ભાગીદાર બન.
તેમનો ખચર્ આપ. પછ તેઓ તેમનાં માથા ૂંડાવ,ે આમ કર
અને તે પ્રત્યેક ક્તને સા બત કરાવશે કે તેઓએ તારા વષે
સાંભળેલી વાતો સાચી નથી. તેઓ જોશે કે ું તારા જીવનમાં
ૂસાના નયમશા ું પાલન કરે છે.
25 “અમે બનયહૂ દ વ ાસીઓને પત્ર મોકલી દ ધેલ છે.

પત્રમાં ક ું છે:

‘ ૂ તઓને અપર્ણ કરેલ ભોજન ખા ું ન હ. લોહ ને ચાખ ું
ન હ.
ૂંગળાવીને માર નાખેલાં પ ુઓને ખાવા ન હ.
ભચાર ું પાપ કરો ન હ.’ ”

પાઉલની ધરપકડ
26 પછ પાઉલે તે ચાર માણસોને સાથે લીધા. બીજે દવસે

પાઉલે ુ દ્ધકરણ સમારભના દવસો ારે ૂણર્ થશે તેની જાહેરાત
કર . છેલ્લે દવસે તેઓમાંના દરેકને માટે અપર્ણ ચઢાવવામાં
આવશ.ે

27 લગભગ તે સાત દવસ ૂરા થયા. પણ કેટલાક આ સયાના
યહૂ દઓએ પાઉલને મં દરમાં જોયો. તેઓએ બધા લોકોને ઉશ્કેયાર્
અને તેઓએ પાઉલને હાથ નાખીને પકડ લીધો. 28 તેઓએ ૂમો
પાડ , “અરે! ઈસ્રાએલી માણસો, અમને મદદ કરો! આ એ
માણસ છે જે ૂસાના નયમશા ની વરૂદ્ધ, આપણા લોકોની
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વરૂદ્ધ અને આ જગ્યાની વરૂદ્ધ શીખવે છે. આ માણસ દરેક
જગ્યાએ બધા જ લોકોને આ વાતો શીખવે છે. અને હવે તેણે
કેટલાએક ગ્રીક માણસોને મં દરની પરસાળમાં દાખલ કયાર્ છે!
તેણે આ પ વત્ર ાનને અ ુદ્ધ ક ુર્ છે.” 29 (યહૂ દઓએ આમ
ક ું, કારણ કે તેઓએ યરૂશાલેમમાં ત્રો ફમસને પાઉલ સાથે જોયો.
ત્રો ફમસ એફેસસનો ગ્રીક માણસ હતો. યહૂ દઓએ વચા ુર્ કે
પાઉલે તેને મં દરના પ વત્ર ભાગમાં લા ો છે.)

30 યરૂશાલેમના બધા જ લોકોમાં ખળભળાટ મચી ગયો. તેઓ
બધા દોડ્યા અને પાઉલને પકડ્યો. તેઓએ તેને મં દરના પ વત્ર

ળની બહાર કાઢ્યો. મં દરના દરવાજા તરત જ બંધ કરવામાં
આ ા. 31 લોકો પાઉલની હત્યા કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા.
યરૂશાલેમમાં રોમન સૈન્યના ૂબેદારે સાંભ ું કે સમગ્ર શહેરમાં
ુશ્કેલી ઊભી થઈ છે. 32 તરત જ ાં લોકો હતા ત્યાં
ૂબેદાર ગયો. તે કેટલાએક લશ્કર અમલદારો અને સૈ નકોને

સાથે લા ો. લોકોએ ૂબેદાર અને સૈ નકોને જોયા. તેથી
તેઓએ પાઉલને મારવા ું બંધ ક .ુ

33 ૂબેદારે પાઉલની પાસે જઈને તેની ધરપકડ કર . ૂબેદારે
તેના સૈ નકોને પાઉલને બે સાંકળો વડે બાંધવા ક ું. પછ
ૂબેદારે ૂછ ું, “આ માણસ કોણ છે? તેણે ું ખરાબ ક ુર્

છે?” 34 કેટલાએક લોકો એક વાત કહેતા હતા તો બીજા લોકો
બીજી વાતો કહેતા હતા. આ બધા ુંચવાડા અને ગડબડને કારણે
ૂબેદાર સત્ય ન કર શ ો ન હ. ૂબેદારે સૈ નકોને પાઉલને

લશ્કરના મકાનમાં લઈ જવા માટે ક ું. 35-36 બધા જ લોકો
તેઓને અ ુસરતા હતા. ારે સૈ નકો પગ થયાં પાસે આ ા,
તેઓ પાઉલને રક્ષણ આપવા લઈ જવાના હતા. તેઓને પાઉલ ું
રક્ષણ કરવા માટે ક ું કારણ કે લોકો તેને ઇજા પહોંચાડવાની
તૈયાર માં હતા. લોકોએ ૂમો પાડ , “તેને માર નાખો!”

37 સૈ નકો પાઉલને લશ્કરના મકાનમાં લઈ જવાની તૈયાર માં
હતા. પર ુ પાઉલે ૂબેદારને ૂછ ું, “તમને કઈ કહેવાનો મને
અ ધકાર છે?”
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ૂબેદારે ક ું, “ઓહ! ું ગ્રીક બોલે છે? 38 તો પછ હુ
તને જે માણસ ધારતો હતો તે ું નથી. હુ વચારતો હતો કે ું
મસરનો માણસ છે જણેે ઘણા સમય પહેલા ન હ, હમણાં જ
સરકારની વરૂદ્ધમાં કેટલીક ુશ્કેલીઓ શરુ કર હતી. તે મસર
માણસે 4,000 ૂનીઓને દોર ને બહાર અરણ્યમાં લઈ ગયો.”

39 પાઉલે ક ું, “ના, હુ તાસસર્નો એક યહૂ દ માણસ છુ.
તાસર્સ કલી કયાના પ્રદેશમાં છે. હુ તે અગત્યના શહેરનો નાગ રક
છુ. મહેરબાની કર ને મને લોકોને કહેવા દો.”

40 ૂબેદારે પાઉલને લોકો સમક્ષ બોલવાની રજા આપી. તેથી
પાઉલ પગ થયા પર ઊભો ર ો. તેણે તેના હાથો વડે નશાની
કર . તેથી લોકો શાંત થઈ જાય. લોકો શાંત થઈ ગયા એટલે
પાઉલે તેઓને ઉદ્દબોધન ક ુર્. તેણે હ ું ભાષાનો ઉપયોગ કય .

22
પાઉલ ું લોકોને ઉદ્દબોધન

1 પાઉલે ક ું, “મારા ભાઈઓ અને મારા પતાઓ, મને ધ્યાનથી
સાંભળો! હુ તમાર આગળ મારો બચાવ કરુ છુ.”

2 યહૂ દઓએ સાંભ ું કે પાઉલ હ ું ભાષા બોલે છે, તેથી
તેઓ વધારે શાંત થયા. પાઉલે ક ું,

3 “હુ એક યહૂ દ છુ. મારો જન્મ કલી કયા પ્રદેશના તાસર્સમાં
થયો હતો. હુ આ શહેરમાં ઊછરેલો. હુ ગમાલ્યેલના* શષ્ય
હતો. તેણે કાળજી ૂવર્ક મને આપણા ૂવર્જોના નયમો વષે બ ું
જ શીખ ું. તમે બધા અહ આજે જે કરો છો તેમ હુ દેવની
સેવા કરવા વષે ઘણો ગંભીર હતો. 4 જે લોકો ઈ ુના માગર્ને
અ ુસરતા હતા. તેઓને મેં સતા ા હતા. મારા કારણે તેઓમાંના
કેટલાકની હત્યા પણ થઈ હતી. મેં ુરુષો અને ીઓને પકડ્યા
અને મેં તેઓને કારાવાસમાં ના ા હતા.
* 22:3: ગમાલ્યેલ ફરોશીઓનો ૂબ મહત્વનો શક્ષક, એક યહૂ દ ધમર્ જથ (જૂઓ
પ્રે. કૃ 5:34)
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5 “પ્ર ુખ યાજક વડ લ યહૂ દ આગેવાનોની આખી સ મ ત
તમને કહ શકશે કે આ સા ું છે! એક વખતે આ આગેવાનોએ
મને કેટલાક પત્રો આપ્યા. આ પત્રો દમસ્ક શહેરના યહૂ દ ભાઈઓ
માટે હતા. હુ ત્યાં ઈ ુના શષ્યોને પકડવા અને તેમને શક્ષા
કરવા માટે યરૂશાલેમમાં પાછા લાવવા જતો હતો.

પાઉલ તેની ચચાર્ઓ વષે કહે છે
6 “પર ુ દમસ્કના મારા માગર્માં માર સાથે કઈક બન્ ુ.ં તે

લગભગ બપોર હતી ારે હુ દમસ્કની નજીક આવી પહોંચ્યો.
અચાનક એક તેજસ્વી પ્રકાશ આકાશમાંથી માર આજુબાજુ
પ્રકાશ્યો. 7 હુ જમીન પર પડ્યો. મને કઈક કહેતી વાણી
મેં સાંભળ . ‘શાઉલ, શાઉલ ું શા માટે માર સતાવણી કરે
છે?’

8 “મેં ૂછ ુ,ં ‘પ્ર !ુ ું કોણ છે!’ તે વૅંણીએ ક ું, ‘હુ
નાઝરેથનો ઈ ુ છુ. ું જનેે સતાવે છે તે હુ એક છુ.’ 9 માર
સાથે જે માણસો હતા તેઓ માર સાથે જણેે વાત કર છે તેની
વાણી સમજી શ ા ન હતા. પર ુ માણસોએ પ્રકાશ જોયો.

10 “મેં ક ું, ‘પ્ર ,ુ મારે ું કર ું જોઈએ?’ પ્ર ુએ જવાબ
આપ્યો, ‘ઊભો થા અને દમસ્કમાં જા અને મેં તારે કરવાના કામની
યોજના કર છે તે વષે તને ત્યાં કહેવામાં આવશ.ે’ 11 હુ જોઈ
શ ો ન હ કારણ કે તેજસ્વી પ્રકાશે મને આંધળો બના ો હતો.
તેથી જે માણસો માર સાથે હતા. તેઓ મને દમસ્કમાં દોર ગયા.

12 “દમસ્કમાં અનાન્યા† નામનો માણસ માર પાસે આ ો.
અનાન્યા ધ મ માણસ હતો. તે ૂસાના નયમશા ું પાલન
કરતો હતો. ત્યાં રહેતા બધા જ યહૂ દઓ તેને માન આપતા.
13 અનાન્યા માર પાસે આ ો અને મને ક ું, ‘ભાઈ શાઉલ,
ફર થી જો!’ તરત જ હુ તેને જોવા સામર્થ્યવાન થયો હતો.

† 22:12: અનાન્યા પ્રે રતોનાં કૃત્યોમાં આ નામનાં ત્રણ ક્તઓ છે. જૂઓ પ્રે.
રૃ. 5:1 અને બીજા બે માટે 23:2.
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14 “અનાન્યાએ મને ક ું, ‘અમારા ૂવર્જોના દેવે ઘણા વખત
પહેલા તને પસંદ કય છે. દેવે તેની યોજના જાણવા માટે તને
પસંદ કય છે. તેણે તને એક ન્યાયી જોવા તથા તેની પાસેથી
બોધ સાંભળવા પસંદ કય છે. 15 બધા લોકો સમક્ષ ું તેનો
સાક્ષી થશે. તેં જોયેલી અને સાંભળેલી વાતો વષે લોકોને કહે.
16 હવે વધારે સમય રાહ જોઈશ ન હ. ઊભો થા, અને તેના
નામની પ્રાથર્ના કર ને બા પ્તસ્મા લઈને તારા પાપ ધોઇ નાખ.’

17 “પછ , હુ યરૂશાલેમ પાછો ફય . હુ મં દરની પરસાળમાં
પ્રાથર્ના કરતો હતો. અને મેં એક દશ્ય જો ું. 18 મેં ઈ ુને જોયો
અને ઈ ુએ મને ક ું, ‘ઉતાવળ કર, યરૂશાલેમ હમણા જ છોડ
જા. અહ મના લોકો મારા વશે ું સત્ય સ્વીકારશે ન હ.’

19 “મેં ક ું, ‘પણ પ્ર ુ લોકો જાણે છે કે હુ તે હતો જણેે
વ ાસીઓને કારાવાસમાં નાખીને તેઓને માયાર્ હતા. હુ દરેક
સભા ાનમાં તારા પર જઓે વ ાસ કરે છે તેઓને શોધવા અને
તે લોકોને પકડવા ગયો છુ. 20 લોકો એ પણ જાણે છે કે ારે
તારા સાક્ષી સ્તેફનને માર ના ો હતો ત્યારે હુ ત્યાં હતો. હુ ત્યાં
ઊભો રહ ને સંમત થયો હતો કે તેઓએ સ્તેફનને માર નાખવો
જોઈએ. જે લોકો તેને માર નાખતા હતા તેમનાં વ ો પણ હુ
સાચવતો હતો.’

21 “પણ ઈ ુએ મને ક ું, ‘હવે ચાલ્યો જા. હુ તને ઘણે દૂર
બનયહૂ દ લોકો પાસે મોકલીશ.’ ”
22 ારે પાઉલે બનયહૂ દ લોકો પાસે જવાની છેલ્લી વાત

કર ત્યારે લોકોએ ધ્યાનથી સાંભળવા ું બંધ ક ુર્. તેઓ બધાએ
ૂમો પાડ , “તેને માર નાખો! તેને ૃથ્વી પરથી દૂર કરો! આવા

માણસને જીવતો રહેવા દેવો ના જોઈએ!” 23 તેઓએ ૂમો
પાડ અને તેઓના ડગલા ફેંક દ ધા. તેઓએ હવામાં ૂળ ફેંક .
24 પછ સરદારે સૈ નકોને પાઉલને લશ્કરના મકાનમાં લઈ જવા
ક ું. તેણે પાઉલને મારવા માટે સૈ નકોને ક ું. તે પાઉલ પાસે
કહેવડાવવા ઈચ્છતો હતો કે લોકો શા માટે આમ તેની વરૂદ્ધ ૂમો
પાડતા હતા. 25 તેથી સૈ નકો પાઉલને બાંધીને મારવાની તૈયાર
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કરતા હતા. પણ પાઉલે લશ્કર ૂબેદારને ક ું, “ ું તમને જે
દો ષત સા બત થયેલ નથી તે રોમન નાગ રકને મારવાનો અધીકાર
છે?”

26 ારે ૂબેદાર આ સાંભ ુ,ં તે સરદાર પાસે ગયો. તે
સરદારે ક ું, “ ું ું કરે છે તે ું જાણે છે? આ માણસ રોમન
નાગ રક છે!”

27 સરદાર પાઉલ પાસે આ ો અને ૂછ ુ,ં “ ું ું રોમન
નાગ રક છે?”
પાઉલે જવાબ આપ્યો, “હા.”
28 સરદારે ક ું, “મેં રોમન નાગ રક થવા માટે ઘણા પૈસા

આપ્યા છે.”
પણ પાઉલે ક ું, “હુ તો જન્મથી જ રોમન નાગ રક છુ.”
29 ત્યારે જઓે તેને પ્રશ્રો કરવાની તૈયાર માં હતા. તેઓ તરત

પાઉલને ૂક ને જતા ર ા. તે સરદારને ભય હતો કારણ કે તેણે
પાઉલને સખત બાંધ્યો હતો અને પાઉલ એક રોમન નાગ રક હતો.

યહૂ દ આગેવાનો સમક્ષ પાઉલ ું વક્ત
30 બીજે દવસે યહૂ દઓ પાઉલની વરૂદ્ધ શા માટે બોલતા

હતા. તે ું કારણ જાણવા માટે સરદારે ન ક ુર્. તેથી તેણે
ુ યાજકોને અને યહૂ દઓની ન્યાયસભાને હાજર થવા હુકમ

કય . તે સરદારે પાઉલની સાંકળો છોડ . પછ તે પાઉલને બહાર
લા ો અને તેઓની સભા આગળ પાઉલને ઊભો રા ો.

23
1 પાઉલે યહૂ દઓની ન્યાયસભાની સભા તરફ જોઈને ક ું,

“ભાઈઓ, હુ મારુ જીવન દેવ સમક્ષ ુદ્ધ અંત:કરણથી જી ો
છુ, હમેશા મને જે સા ું લાગ્ ું હ ું તે જ મેં ક ુર્ છે.” 2 અનાન્યા
પ્ર ુખ યાજક ત્યાં હતો. અનાન્યાએ પાઉલને સાંભ ો અને જે
માણસો પાઉલની નજીક ઊભા હતા તેઓને તેના મોં પર મારવા
ક ું. 3 પાઉલે અનાન્યાને ક ું, “દેવ તને પણ મારશ.ે ું એક
ગંદ દવાલ જવેો છે જે સફેદ ધોળેલી છે. ું ત્યાં બેસે છે અને
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મારો ન્યાય ૂસાના નયમશા નો ઉપયોગ કર ને કરે છે. પણ ું
તેઓને મને મારવા ું કહે છે અને તે ૂસાના નયમની વરૂદ્ધ છે.”

4 પાઉલની નજીક ઊભેલા તે માણસોએ તેને ક ું, “ ું દેવના
પ્ર ુખ યાજકને આ ું કહ શકે ન હ. ું એ ું અપમાન કરે છે.”

5 પાઉલે ક ું, “ભાઈઓ, એ પ્ર ુખ યાજક છે તે હુ જાણતો
નહોતો. તે ધમર્શા ોમાં લ ું છે, કે ‘તમારે તમારા લોકોના
અ ધકાર વષે ખરાબ બોલ ું જોઈએ ન હ.’✡”

6 સભામાંના કેટલાએક માણસો સદૂ કઓ અને બીજા કેટલાએક
ફરોશીઓ હતા. તેથી પાઉલને વચાર આ ો. તેણે તેઓના તરફ
ૂમ પાડ , “મારા ભાઈઓ, હુ ફરોશી છુ અને મારા પતા પણ

ફરોશી હતા. હુ અહ કસોટ પર છુ કારણ કે મને આશા છે કે
લોકો ૃત્ ુમાંથી ઉઠશે!”  ારે પાઉલે આમ ક ું, ત્યાં ફરોશીઓ
અને સદૂ કઓની વચ્ચે એક મોટ તકરાર થઈ. સ ૂહમાં ભાગલા
પડ્યા હતા.

7-8 (સદૂ કઓ માનતા હતા કે ૃત્ ુ પછ લોકો ફર થી જીવતા
થઈ શકે ન હ. સદૂ કઓ શીખવે છે કે દૂત અથવા આત્મા પણ
નથી. પર ુ ફરોશીઓ આ બધી વસ્ ુઓમાં માને છે.) 9 આ
બધા યહૂ દઓએ વધારે મોટા સાદે ૂમો પાડવાની શરૂઆત કર ,
શા ીઓ અને કેટલાએક જે ફરોશીઓ હતા તેઓ ઊભા થયા
અને દલીલો કર , “અમને આ માણસમાં કઈ ખોટુ જોવા મ ું
નથી! દમસ્કના રસ્તા પર કદાચ દૂતે કે આત્માએ તેને કઈ ક ું
હોય!”

10 દલીલોમાંથી તકરાર શરૂ થઈ. સરદારને બીક હતી કે
યહૂ દઓ પાઉલના ટુકડે ટુકડા કરશે. તેથી સરદારે સૈ નકોને નીચે
જવા ું ક ું અને આ યહૂ દઓ પાસેથી પાઉલને દૂર લઈ જઈને
લશ્કરના કલ્લામાં લઈ જવા માટે ક ું.

11 બીજી રાત્રે પ્ર ુ ઈ ુ આ ો અને પાઉલની બાજુમાં ઊભો
ર ો. તેણે ક ું, “ હમત રાખ! તેં યરૂશાલેમમાં લોકોને મારા

✡ 23:5: ઉલ્લેખઃ ન. 22:28
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વષે ક ું છે. તારે રોમમાં પણ ત્યાંના લોકોને મારા વષે કહેવા
માટે જવા ું છે!”

પાઉલને માર નાખવા ું કાવતરુ
12 બીજી સવારે કેટલાએક યહૂ દઓએ એક યોજના ઘડ .

તેઓની ઈચ્છા પાઉલને માર નાખવાની હતી. યહૂ દઓએ તેમની
જાતે પ્ર તજ્ઞા કર કે ાં ુધી તેઓ પાઉલને માર ન હ નાખે
ત્યાં ુધી તેઓ કઈ પણ ખાશે કે પીશે ન હ. 13 ત્યાં લગભગ 40
ઉપરાંત યહૂ દઓ હતા જઓેએ આ કાવતરુ ક ુ હ ું. 14 આ
યહૂ દઓ ુ યાજકો અને વડ લ યહૂ દ આગેવાનોની પાસે ગયા
અને વાત કર . યહૂ દઓએ ક ું, “અમે અમાર જાતે ગંભીર
પ્ર તજ્ઞા કર છે. અમે પ્ર તજ્ઞા લીધી છે કે ાં ુધી અમે
પાઉલને માર નાખીએ ન હ ત્યાં ુધી અમે ખા ું કે પી ું ન હ!
15 તેથી અમે તમાર પાસે જે કરાવવા ઈચ્છ એ છ એ તે આ
છે. તમારા તરફથી સરદારને તથા બધા યહૂ દ આગેવાનો તરફથી
સંદેશો મોકલો. સરદારને કહો કે તમાર ઈચ્છા પ્રમાણે પાઉલને
તમાર આગળ રજૂ કરે. સરદારને કહો કે તમાર ઈચ્છા પાઉલને
વધારે પ્રશ્રો ૂછવાની છે. ારે તે અહ રસ્તા પર હશે, ત્યારે
અમે પાઉલને માર નાખવાની રાહ જોઈ ું.”

16 પણ પાઉલના ભા ણયાએ આ યોજના વષે સાંભ ું. તે
લશ્કરના બંગલામાં ગયો અને પાઉલને તે યોજના વષે ક ું.
17 પછ પાઉલે એક લશ્કરના અમલદારને બોલા ો અને તેને
ક ું, “આ ુવાન માણસને સરદારની પાસે લઈ જા. તેની પાસે
તેને માટે સંદેશો છે.” 18 તેથી તે લશ્કરનો અમલદાર પાઉલના
ભા ણયાને સરદાર પાસે લા ો. તે અમલદારે ક ું, “તે કેદ
પાઉલે આ ુવાન માણસને તાર પાસે લાવવા માટે મને ક ું.
તેની ઈચ્છા તને કઈક કહેવાની છે.”

19 તે સરદાર તે ુવાન માણસને એક જગ્યાએ દોર ગયો ાં
તેઓ એકલા હોય. તે સરદારે ૂછ ું, “ ું મને ું કહેવા ઇચ્છે
છે?”
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20 તે ુવાન માણસે ક ું, “યહૂ દઓએ ન ક ુર્ છ્ કે
આવતીકાલે ન્યાયસભામાં પાઉલને લઈ આવવા માટે તને કહે ું.
યહૂ દઓ ઈચ્છે છે કે ું વચારે કે તેઓની યોજના પાઉલને વધારે
પ્રશ્રો ૂછવાની છે. 21 પર ુ તેઓનામાં વ ાસ કરવો ન હ!
ત્યાં લગભગ 40 યહૂ દઓ જે છુપાયેલા છે અને પાઉલને માર
નાખવાની રાહ જોઈ ર છે. તેઓ બધાએ પ્ર તજ્ઞા કર છે કે,

ાં ુધી તેઓ પાઉલને માર ન હ નાખે ત્યાં ુધી ખા ું કે પી ું
ન હ! હવે તેઓ ું હા કહે તેની જ રાહ જુએ છે.”

22 તે સરદારે તે ુવાન માણસને દૂર મોકલ્યો. તે સરદારે તેવે
ક ું, “કોઈને કહ શ ન હ કે તેં મને તેઓની યોજના વષે ક ું
છે.”

પાઉલને કૈસ રયા મોકલાય છે
23 પછ સરદારે બે લશ્કર અમલદારોને બોલા ા. તેણે તેઓને

ક ું, “મારે કૈસ રયા જવા માટે કેટલાક માણસોની જરુર છે. 200
સૈ નકોને તૈયાર રાખો. 70 ઘોડસેવાર સૈ નકો પણ તૈયાર રાખો,
અને 200 બરછ વાળાઓને પણ આજે રાત્રે નવ વાગે જવા માટે
તૈયાર રાખો. 24 પાઉલની સવાર માટે કેટલાએક ઘોડા તૈયાર
રાખો. હાકેમ ફે લકસ પાસે તેને સહ સલામત લઈ જવામાં આવે.”
25 સરદારે એક પત્ર લ ો. પત્રમાં આ ુજબ લખાણ છે.

26 નેકનામદાર ફે લકસ
હાકેમને કલો દયસ ુ સયાની

સલામ.
27 તે યહૂ દઓએ આ માણસને (પાઉલ) પકડ્યો હતો અને

તેઓએ તેને માર નાખવાની યોજના કર હતી. પર ુ મેં
સાંભ ું છે કે તે એક રોમન નાગ રક છે, તેથી હુ મારા સૈ નકો
સાથે ગયો અને તેને છોડા ો. 28 હુ કારણ જાણવા ઇચ્છુ
છુ કે તેઓ શા માટે તેની સામે આક્ષેપો કરે છે. તેથી હુ
તેને ન્યાયસભામાં લઈ ગયો. 29 મેં જે જાણ ું તે આ છે;
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યહૂ દઓએ ક ું, પાઉલે એ ું કઈક ક ુર્ છે જે ખોટુ હ ું.
પણ આ આક્ષેપો તેના પોતાના યહૂ દ નયમો વષે છે. તેમાનો
એક પણ લાયક નથી. અને આ વસ્ ુઓમાંની કેટલીક તો
જલે અને ૃત્ ુદડને યોગ્ય છે. 30 મારુ ધ્યાન દોરવામાં આ ું
હ ું કે કેટલાએક યહૂ દઓએ પાઉલને માર નાખવાની યોજના
ઘડ ર ા હતા. તેથી હુ તેને તમાર પાસે મોક ું છુ. મેં તે
ફ રયાદ ઓને પણ તેમને તેની સામે જે વરોધ હોય તે કહેવા
ક ું છે.

31 તે સૈ નકોને જે કહેવામાં આ ું હ ું તે તેઓએ ક .ુ તે
સૈ નકો પાઉલને લઈ ગયા અને તે જ રાત્રે અં તપા ત્રસના શહેરમાં
તેઓ તેને લઈ ગયા. 32 બીજે દવસે ઘોડસેવારો પાઉલ સાથે
કૈસ રયા પહોંચ્યા. પણ બીજા સૈ નકો અને બરછ વાળા માણસો
યરૂશાલેમમાં લશ્કરના મકાનની પાછળ પાછા ગયા. 33 ઘોડસેવાર
સૈ નકો કૈસ રયામાં પ્રવેશ્યા અને હાકેમને પત્ર આપ્યો. પછ થી
તેઓએ તેને પાઉલને સોંપ્યો.

34 તે હાકેમે પત્ર વાંચ્યો. પછ તેણે પાઉલને ૂછ ું, “ ું
કયા દેશનો છે?” હાકેમે જાણ્ ું કે પાઉલ કલી કયાનો હતો.
35 ત્યારે તેણે ક ું, “ફ રયાદ ઓ આ ા પછ હુ તારા ુકદ્દમાની
તપાસ કર શ.” પછ તેણે તેને હેરોદના દરબારમાં પહેરા હેઠળ
રાજમહેલમાં રાખવાનો હુકમ કય .

24
યહૂ દઓનો પાઉલ પર આક્ષેપ

1 પાંચ દવસ બાદ અનાન્યા કૈસ રયા શહેરમાં ગયો. અનાન્યા
એ એક પ્ર ુખ યાજક હતો, અનાન્યા કેટલાક વડ લ યહૂ દ
આગેવાનો અને તે ુર્ ુસ વક લને પણ લા ો. તેઓ હાકેમની
આગળ પાઉલની વરૂદ્ધ આક્ષેપો ૂકવા માટે કૈસ રયા ગયા.
2 પાઉલને સભામાં લઈ જવામાં આ ો. તે ુર્ ુસે તેના પર
તહોમત ૂકવા ું શરૂ ક ુર્.
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તે ુર્લસે ક ું, “નેકનામદાર ફે લક્સ! અમારા લોકો તારા કારણે
ુખશાં ત ભોગવે છે. તાર દ ધર્દ થી આપણા દેશની ઘણી

ખોટ વસ્ ુઓને સાચી બનાવાઇ હતી. 3 તે અમે સવર્ પ્રકારે અને
સવર્ ળે ૂરે ૂર કૃતજ્ઞાથી સ્વીકાર એ છ એ. 4 પણ હુ તારો
વધારે સમય લેવા ઇચ્છતો નથી. તેથી હુ ફક્ત થોડા શ ો જ
કહ શ. કૃપા કર ને ધીરજ રાખ અને અમને સાંભળવા ૂરતી કૃપા
કર. 5 આ માણસ (પાઉલ) પીડાકારક છે. તે દુ નયામાં દરેક
જગ્યાએ યહૂ દઓમાં મતભેદ ફેલાવે છે. તે નાઝરેથના સ ૂહનો
આગેવાન છે. 6 તેણે મં દરને અ ુદ્ધ કરવાનો પણ પ્રયત્ન કય .
પણ અમે તેને રો ો છે. (અમે અમારા શા પ્રમાણે એનો
ન્યાય કરવા ચાહતા હતા. 7 પણ ુ સયાસ સરદાર આવીને બહુ
જબરદસ્તી કર ને અમારા હાથમાંથી એને છોડાવી ગયો, 8 અને
એના પર ફ રયાદ કરનારાઓને આપની પાસે આવવાની આજ્ઞા
કર ) * જો તેની સામેના આ બધા જ આક્ષેપો સાચા હોય તો, ું
નણર્ય કર શકે છે. તાર જાતે તેને કેટલાક પ્રશ્રો ૂછ.” 9 બીજા
યહૂ દઓ સંમત થવા. તેઓએ ક ું, “આ વસ્ ુઓ ખરેખર સાચી
છે!”

પાઉલે કરેલો બચાવ
10 હાકેમે પાઉલને બોલવા માટે ઇશારો કય . તેથી પાઉલે

જવાબ આપ્યો. “નામદાર હાકેમ ફે લકસ, હુ જાણું છુ કે આ
દેશનો ું લાંબા સમય ુધી ન્યાયાધીશ ર ો છે. તેથી હુ ુશીથી
મારો બચાવ માર જાતે તાર સમક્ષ રજૂ કરુ છુ. 11 હુ ફક્ત બાર
દવસ પહેલા જ યરૂશાલેમમાં ભજન કરવા ગયો. ું તાર જાતે
જ શોધી શકે છે કે આ સા ું છે. 12 આ યહૂ દઓ જે મારા પર
તહોમત ૂકે છે તેઓએ મને મં દરમાં કોઇની સાથે દલીલ કરતા
જોયો નથી. મેં સભા ાનોમાં કે બીજી કોઇ શહેરની જગ્યાએ
લોકોને ભેગા કર ને ઉશ્કેયાર્ નથી. 13 આ યહૂ દઓ માર સામે

* 24:8: (અમે અમારા � આજ્ઞા કર ) કેટલીક ગ્રીક આ ૃ તઓમાં આ ભાગ
જોડવામાં આ ો છે.
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કોઇ આક્ષેપો સા બત કર શકે તેમ નથી. તેઓ હવે માર વરૂદ્ધ
બોલે છે.

14 “પણ હુ તને આ કહ શ. હુ અમારા ૂવર્જોના દેવની ભ ક્ત,
ઈ ુના માગર્ના શષ્યો તર કે કરુ છુ. યહૂ દઓ કહે છે કે ઈ ુનો
સાચો માગર્ નથી. પણ મને ૂસાના નયમશા માં શીખવેલ પ્રત્યેક
વાતોમાં વ ાસ છે. અને પ્રબોધકોનાં ુસ્તકોમાં જે લખાણ છે
તે બધી વસ્ ુઓમાં પણ મને વ ાસ છે. 15 યહૂ દઓને દેવમાં
આશા છે તે જ આશા મને છે. અને યહૂ દઓમાં અહ બધાજ
ન્યાયી, અન્યાયી ુનરુત્થાન પામશે. 16 તેથી હુ હમેશા મને જમેાં
વ ાસ છે તે કરવા પ્રયત્ન કરુ છુ. તે દેવ અને માણસો સમક્ષ
સા ું છે એમ માનીને તેમ કરવા પ્રયત્ન કરુ છુ.

17-18 “હુ ઘણાં વષ થી યરૂશાલેમથી દૂર હતો. તેથી હુ મારા
લોકો જે ગર બ છે અને બ લદાનો અપર્ણ કરે છે. તેમને લેવા
પાછો આ ો છુ. ારે કેટલાએક યહૂ દઓએ મને મં દરમાં જોયો
ત્યારે હુ આ કરતો હતો. મેં ુ દ્ધકરણનો ઉત્સવ ૂણર્ કય . ત્યાં
માર આજુબાજુ કોઇ ટો ું ન હ ુ.ં અને મેં કોઇ જાતની ગરબડ
ઊભી કર ન હતી. 19 પણ આ સયાના કેટલાએક યહૂ દઓ
ત્યાં હતા. તેઓએ અહ તાર સમક્ષ ઊભા રહે ું જોઈએ. જો
મેં ખરેખર કોઇ ખોટુ ક ુર્ હોય તો આ સયાના પેલા યહૂ દઓ
જે છે તેણે મારા પર તહોમત ૂક ું જોઈએ. તેઓ ત્યાં હતા!
20 ારે હુ યરૂશાલેમમાં યહૂ દઓની ન્યાયસભામાં ઊભો હતો
ત્યારે તેઓએ મારામાં ક ું ખોટુ જો ું હોય તો આ યહૂ દઓને
અહ ૂછો. 21 ારે હુ તેની આગળ ઊભો ત્યારે મેં એક વાત
જરુર કર . મેં ક ુ,ં ‘ ુ આજે મારો ન્યાય કરે છે કારણ કે મને
વ ાસ છે કે લોકો ૃત્ ુમાંથી ુનરુત્થાન પામશે!’ ”
22 ફે લકસ ઈ ુના માગર્ વષે લગભગ ઘણું બ ું સમ ો. તેણે

ન્યાય ું કામ બંધ રખાવી અને ક ું, “ ારે સરદાર ુ સયાસ
અહ આવશે ત્યારે હુ આ બાબતનો નણર્ય કર શ.” 23 ફે લકસે
લશ્કરના અમલદારને પાઉલને રક્ષણમાં રાખવા ક ું. પણ તેણે
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અમલદારને થોડ ક સ્વતંત્રતા આપવા ક ું. અને પાઉલના મત્રોને
પાઉલની જરુ રયાતની વસ્ ુઓ લાવી આપવાની છૂટ આપવા ક ું.

પાઉલ ું ફે લકસ અને તેની પત્નીને ઉદ્દબોધન
24 થોડાક દવસો પછ ફે લકસ તેની પત્ની દ્ર સલા સાથે

આ ો. તેણી એક યહૂ દ હતી. ફે લકસે પાઉલને તેની પાસે
લાવવા માટે ક ું. ફે લકસે ઈ ુ ખ્રસ્તમાં વ ાસ વષેની પાઉલની
વાતો ધ્યાનથી સાંભળ . 25 ારે પાઉલ ન્યાયી જીવન, સંયમ,
અને ભ વષ્યમાં જે ન્યાય થશે જવેી વસ્ ુઓ વષે બોલ્યો, ત્યારે
ફે લકસને ડર લાગ્યો. ફે લક્સે ક ું, “હવે ું જા, ારે માર
પાસે વધારે સમય હશે ત્યારે હુ તને બોલાવીશ.” 26 પણ ફે લકસ
પાસે પાઉલની સાથે વાત કરવા બીજુ એક કારણ હ ું. ફે લકસે
આશા રાખી કે પાઉલ તેને લાંચ (પૈસા) આપશે. તેથી ફે લક્સે
પાઉલને વારવાર બોલા ો અને તેની સાથે વાત કર .

27 પણ બે વરસ પછ પો ક ુસ ફેસ્ ુસ હાકેમ બન્યો. તેથી
ફે લકસ લાંબો સમય હાકેમ ન ર ો. પર ુ ફે લક્સે પાઉલને
બંદ ખાનામાં ના ો કારણ કે ફે લકસ યહૂ દઓને ુશ કરવા
કઈક કરવા ઇચ્છતો હતો.

25
પાઉલની કૈસરને મળવાની ઈચ્છા

1 ફેસ્ ુસ હાકેમ બન્યો, અને ત્રણ દવસ પછ તે કૈસ રયાથી
યરૂશાલેમ ગયો. 2 ુ યાજક અને મહત્વના યહૂ દ આગેવાનોએ
ફેસ્ ુસની આગળ પાઉલની વરૂદ્ધ આક્ષેપો ૂ ા. 3 તેઓએ
ફેસ્ ુસને તેઓના માટે કઈક કરવા ક ું. તે યહૂ દઓ ઇચ્છતા
હતા કે ફેસ્ ુસ પાઉલને પાછો યરૂશાલેમ મોકલ.ે તેઓ પાસે
પાઉલને રસ્તામાં જ માર નાખવાની યોજના હતી. 4 પર ુ ફેસ્ ુસે
જવાબ આપ્યો, “ના! પાઉલને કૈસ રયામાં રાખવામાં આવશ.ે
હુ જલદ થી માર જાતે કૈસ રયા જઈશ. 5 તમારા કેટલાએક
આગેવાનોએ માર સાથે જ ું જોઈએ. જો તેણે ખરેખર કઈક
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ખોટુ ક ુ હોય તો તેઓ ત્યાં કૈસ રયામાં તે માણસ વરૂદ્ધ તહોમત
ૂક શકે છે.”
6 ફેસ્ ુસ યરૂશાલેમમાં આઠ કે દસ દવસો ર ો. પછ તે

કૈસ રયા પાછો ગયો. બીજે દવસે ફેસ્ ુસે સૈ નકોને તેની આગળ
પાઉલને લાવવા માટે ક ું. ફેસ્ ુસ ન્યાયાસન પર બેઠો હતો.
7 પાઉલ ઓરડામાં આ ો હતો. જે યહૂ દઓ યરૂશાલેમથી
આ ાં હતા તેઓ તેની આજુબાજુ ઊભા, ઘણા ગંભીર આક્ષેપો
તેની વરૂદ્ધ ૂ ા. પણ તેઓ આમાં ું ક ું પણ સા બત કર
શ ા ન હ. 8 પાઉલે પોતાના બચાવ માટે જે ક ું તે આ છે.
“મેં યહૂ દઓના નયમ વરૂદ્ધ, મં દર વરૂદ્ધ કે કૈસર વરૂદ્ધ ક ું
ખોટુ ક ુર્ નથી.”

9 પર ુ ફેસ્તસની ઈચ્છા યહૂ દઓને ુશ કરવાની હતી. તેથી
તેણે પાઉલને ૂછ ું, “તાર ઈચ્છા યરૂશાલેમ જવાની છે? ું
ઇચ્છે છેકે હુ ત્યાં આ તહોમતો વષે તારો ન્યાય કરુ?”

10 પાઉલે ક ું, “હમણાં હુ કૈસરના ન્યાયાસન આગળ ઊભો
છુ. ાં મારો ન્યાય થવો જોઈએ તે જ જગ્યા આ છે. મેં
યહૂ દઓ ું ક ું ખોટુ ક ુર્ નથી. તમે જાણો છો આ સા ું છે.
11 જો કાયદો કહેતો હોય કે મારે મર જ ું જોઈએ, તો હુ મરવા
માટે સંમત છુ. હુ ૃત્ ુમાંથી બચવા માટે કહેતો નથી. પણ
જો આ તહોમતો સાચા ના હોય તો પછ મને કોઈ ક્ત આ
યહૂ દઓને હવાલે કર શકે ન હ, ના! હુ મારો કેસ કૈસર સાંભળે
એમ ઈચ્છુ છુ!”

12 ફેસ્ ુસે આ બાબત વષે તેના સલાહકારો સાથે વાત કર .
પછ તેણે ક ું, “તેથી ુ કૈસર પાસે જા અને તેને મળ!”

હેરોદ અગ્રીપ આગળ પાઉલ
13 થોડા દવસો પછ અગ્રીપા રાજા અને બર નકા ફેસ્ ુસની
ુલાકાતે કૈસ રયા આ ા. 14 તેઓ ત્યાં ઘણા દવસો ર ા.

ફેસ્ ુસે રાજાને પાઉલ સંબંધી ક ું, “ત્યાં એક માણસ છે જનેે
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ફે લકસે કારાવાસમાં ૂય છે. 15 ારે હુ યરૂશાલેમ ગયો
ત્યારે ુ યાજકોએ તથા યહૂ દઓના વડ લોએ ત્યાં તેની વરૂદ્ધ
તહોમતો ૂ ા. આ યહૂ દઓ મને તેના ૃત્ ુનો હૂકમ કરવા
ઇચ્છતા હતા. 16 પર ુ મેં જવાબ આપ્યો. ‘ ારે કોઈ માણસ
પર કઈક ખોટુ કરવાના તહોમતો ૂકવામાં આવે તો રોમનો બીજા
લોકોને તે માણસનો ન્યાય કરવા માટે આપતા ન હતા. પ્રથમ
તે માણસને જે માણસોએ તેની સામે ફ રયાદ કર હોય તેનો
સામનો કરવાની તક આપવી જોઈએ. અને તેને તેઓએ તેની
વરૂદ્ધ કરેલી ફ રયાદોનો બચાવ તેની જાતે કરવાની પરવાનગી પણ
આપવી જોઈએ.’

17 “તેથી આ યહૂ દઓ અહ કૈસ રયા ન્યાય માટે આ ા.
અને મેં સમય ુમા ો ન હ. બીજે દવસે હુ ન્યાયાસનની બેઠક
પર બેઠો અને હુકમ કય કે તે માણસને અંદર લાવવામાં આવ.ે
18 યહૂ દઓ ઊભા થયા અને તેની સામે તહોમત ૂ ું. પણ
યહૂ દઓએ કોઇ ખરાબ ુનાઓ વષે ફ રયાદ કર ન હ. હુ
ધારતો હતો કે તેઓ કરશે. 19 તેઓએ જે વાતો કહ , તે તેઓના
પોતાના ધમર્ અને ઈ ુ નામના માણસ વષે હતી. ઈ ુ ૃત્ ુ
પામ્યો છે છતાં પાઉલે દાવો કય કે તે હજુય જીવે છે. 20 હુ
આ બાબત વષે વ ું જાણતો ન હતો. તેથી મેં પ્રશ્રો ૂછયા
ન હ. પણ મેં પાઉલને ૂછ ું, ‘તાર ઈચ્છા યરૂશાલેમમાં જઈને
આ બાબતમાં ન્યાય કરવાની છે?’ 21 પણ પાઉલે કૈસ રયામાં જ
રાખવા માટે ક ું. તે પાદશાહ પાસેથી નણર્ય ઇચ્છે છે. તેથી
મેં હુકમ કય કે ાં ુધી હુ તેને રોમમાં કૈસર પાસે ન મોકલી
શકુ ત્યાં ુધી તેને કેદમાં રાખવો.”

22 અગ્રીપાએ ફેસ્ ુસને ક ું, “આ માણસને સાંભળવો મને પણ
ગમશે.”
ફેસ્ ુસે ક ું, “આવતીકાલે ું એને સાંભળ શક શ!”
23 બીજે દવસે અગ્રીપા અને બર નકા દેખાયા. તેઓ ઘણા

મહત્વના લોકો હોય તે ર તે વ ો પ રધાન કર ને દબદબાથી વર્ત્યા.
અગ્રીપા અને બર નકા લશ્કરના અ ધકાર ઓ અને કૈસ રયાના
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મહત્વના લોકો ન્યાયાલય ખંડમાં ગયા. ફેસ્ ુસે પાઉલને અંદર
લાવવા સૈ નકોને હુકમ કય .

24 ફેસ્ ુસે ક ું, “રાજા અગ્રીપા અને તમે બધા લોકો અહ
અમાર સાથે ભેગા થયા છો, તમે આ માણસને જુઓ છો.
યરૂશાલેમના તથા અહ ના આ બધા યહૂ દ લોકોએ મને તેના વષે
ફ રયાદ કર છે. ારે તેઓએ તેના વષે ફ રયાદ કર ત્યારે
તેઓએ પોકાર કય કે, તેને માર નાખવો જોઈએ. 25 મેં ારે
તેનો ન્યાય કય . મને કઈ ખોટુ જણા ું નહ , મને તેને મોતનો
હુકમ કરવા કોઈ કારણ જણા ું ન હ. પણ તેણે તેની જાણ તેની
જાતે કરવા ક ું કે તેનો ન્યાય કૈસર વડે થવો જોઈએ. તેથી
મેં તેને રોમ મોકલવાનો નણર્ય કય . 26 પણ માર પાસે તેની
વરૂદ્ધ કૈસરને લખવા માટે કોઇ ચો સ બાબત ન હતી તેથી હુ
તમારા બધાની આગળ ખાસ કર ને રાજા અગ્રીપા પાસે લા ો
છુ. કારણ કે તેણે કઈ ખોટુ ક ુર્ નથી. હુ આશા રા ું છુ કે
ું તેને પ્રશ્ર કર અને મને કૈસરને કઈક લખવા દે. 27 હુ વચારુ

છુ કે બંદ વાનને કૈસર પાસે તેની વરૂદ્ધ કોઇ જાતના આરોપો
દશાર્ ા વના મોકલવો તે ૂખર્તા છે. મને એ અયોગ્ય લાગે છે.”

26
અગ્રીપા સમક્ષ પાઉલ

1 અગ્રીપાએ પાઉલને ક ું, “ ું હવે તારા બચાવમાં કહ શકે
છે.” પછ પાઉલે તેનો હાથ ઊચો કય અને બોલવા ું શરુ
ક ુર્. 2 તેણે ક ું, “હે રાજા અગ્રીપા, મારા વરૂદ્ધ યહૂ દઓએ
જે બધા આરોપો ૂ ા છે તે બધાનો હુ જવાબ આપીશ. હુ
મા ું છુ કે હુ ભાગ્યશાળ છુ કે આજે હુ તમાર સમક્ષ અહ
ઊભો રહ ને આ કર શ. 3 મને તાર સાથે વાત કરવાનો ઘણો
આનંદ છે કારણ કે તમે બધા યહૂ દઓના રવાજો તથા બાબતો
જનેા વષે યહૂ દઓ દલીલો કરે છે તે વષે તમે મા હતગાર છો.
કૃપા કર ને ધીરજ ૂવર્ક મને ધ્યાનથી સાંભળો.
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4 “બધાજ યહૂ દઓ મારા આખા જીવન વષે જાણે છે.
શરુઆતથી મારા પોતાના દેશમાં અને પાછળથી યરૂશાલેમમાં હુ
જે ર તે જીવતો હતો તે તેઓ જાણે છે. 5 આ યહૂ દઓ મને
લાંબા સમયથી જાણે છે. જો તેઓ ઇચ્છે તો, તેઓ તેમને કહ
શકશે કે, હુ એક સારો ફરોશી હતો. અને ફરોશીઓ અમારા
ધમર્ના નયમો ું પાલન, યહૂ દ લોકોના બીજા સ ૂહો કરતાં વધારે
કાળજી ૂવર્ક કરે છે. 6 હમણાં હુ ન્યાય માટે ઊભો છુ. કારણ
કે દેવે જે વચન અમારા ૂવર્જોને આપ્ ું હ ું તેમા મને આશા છે.
7 આ તે વચન છે કે આપણા લોકોની બાર જા તઓ તે પ્રાપ્ત
કરવાની આશા રાખે છે. આ આશૅંથી યહૂ દઓ રાત દવસ દેવની
સેવા કરે છે. મારા રાજા, યહૂ દઓએ મારા ઉપર તહોમત ૂ ાં
છે કારણ કે હુ પણ એ જ વચનની આશા રા ું છુ. 8 શા માટે
તમે લોકો વચારો છો કે ૃત્ ુ પામેલા લોકોને દેવ ઉઠાડે છે તે
અસંભ વત છે?

9 “ ારે હુ એક ફરોશી હતો, ત્યારે મેં વચા ુર્ હ ું કે
નાઝરેથના ઈ ુના નામ વરૂદ્ધ મારે ઘણું કર ું જોઈએ. 10 અને
યરૂશાલેમમાં મેં વ ાસીઓની વરૂદ્ધ ઘણું ક ુર્. પ્ર ુખ યાજકોએ
મને આમાંના ઘણા લોકોને કારાવાસમાં ૂરવાનો અ ધકાર આપ્યો
હતો. ારે ઈ ુના શષ્યોને માર નાખવામાં આવતા હતા. હુ
સંમત થતો કે તે એક સાર બાબત હતી. 11 પ્રત્યેક સભા ાનમાં
મેં તેઓને શક્ષા કર . મેં તેઓની પાસે ઈ ુની વરૂદ્ધમાં ખરાબ
કહેવડાવવા પ્રયત્ન કય . હુ આ લોકોની વરૂદ્ધ એટલો બધો
ુસ્સે થયો હતો કે મેં બીજા શહેરોમાં જઈને તેઓને શોધીને

તેઓને ઇજા પહોંચાડ .

ઈ ુના દશર્ન વષે પાઉલ ું કથન
12 “એક વખતે ુ યાજકોએ મને દમસ્ક જવા માટેની સ ા

અને પરવાનગી આપી. 13 હુ દમસ્કના માગર્ પર હતો. હે રાજા!
બપોરનો સમય હતો. મેં આકાશમાંથી પ્રકાશ જોયો. તે પ્રકાશ
ૂયર્થી પણ વધારે તેજસ્વી હતો. તે તેજ માર ચારે બાજુ અને
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જે માણસો માર સાથે ુસાફર કરતાં હતા તેઓના પર પ્રકાશ્ ુ.ં
14 અમે બધા જમીન પર પડ ગયા. પછ મેં એક વાણી યહૂ દ
ભાષામાં સાંભળ . તે વાણીએ ક ું, ‘શાઉલ, શાઉલ ું મને કેમ
સતાવે છે? માર સાથે લડવામાં ું તાર જાતને જ ુકસાન કર
ર ો છે.’

15 “મેં ક ું, ‘પ્ર !ુ ું કોણ છે?’
“પ્ર ુએ ક ું, ‘હુ ઈ ુ છુ. ું જનેે સતાવે છે તે હુ છુ.

16 ઊભો થા! મારો સેવક થવા માટે મેં તને પસંદ કય છે. ું
મારો સાક્ષી થશે-તેં આજે મારા વષે જો ું છે. અને પછ હુ
તને જે બતાવીશ તે ું લોકોને કહ શ. તેના કારણે હુ આજે
તાર પાસે આ ો છુ. 17 હુ તારા પોતાના લોકોથી તને ઇજા
થવા દઇશ ન હ. અને હુ તારુ બનયહૂ દઓથી પણ રક્ષણ
કર શ. હુ આ લોકો પાસે તને મોક ું છુ. 18 ું તે લોકોને સત્ય
બતાવ. લોકો અંધકારમાંથી અજવાળામાં પાછા ફરશ.ે પછ
તેઓ શેતાનની સ ામાંથી પાછા ફર દેવ તરફ પાછા ફરશે. પછ
તેઓના પાપ માફ કરવામાં આવશ.ે જે લોકો મારામાં વ ાસ
રાખીને પ વત્ર થયા છે તેઓ તેમાં ભાગીદાર થશે.’ ”

પાઉલ તેના કાયર્ વષે કહે છે
19 પાઉલે બોલવા ું ચા ુ રા ુ:ં “રાજા અગ્રીપા, ારે મેં આ

આકાશી દશર્ન જો ું, પછ મેં તેની આજ્ઞા માની. 20 મેં લોકોને
કહેવા ું શરુ ક ુર્. તેઓએ પસ્તાવો કરવો જોઈએ અને દેવ
પાસે પાછા ફર ું જોઈએ. મેં તે લોકોને ક ું કે તેઓએ ખરેખર
પસ્તાવો કય છે તે દશાર્વવા તેવાં કામો કરવાં જોઈએ. મેં સવર્
પ્રથમ આ વસ્ ુઓ દમસ્કના લોકોને કહ . પછ હુ યરૂશાલેમના
તથા યહૂ દઓના દરેક ભાગમાં ગયો અને આ વાતો ત્યાં લોકોને
કહ અને બનયહૂ દ લોકો પાસે પણ હુ ગયો.

21 “આ કારણથી જ યહૂ દઓએ મને પકડ ને અને મં દરમાં
માર નાખવાનો પ્રયત્ન કય હતો. 22 પણ દેવે મને મદદ કર
અને હજુ આજે પણ તે કરે છે. હુ અહ ઊભો છુ કારણ
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કે મને દેવની મદદ મળ છે અને મેં જે કઈ જો ું છે તે બ ું
લોકોને હુ કહુ છુ. પણ હુ ક ું પણ ન ું કહેતો નથી. ૂસાએ
અને પ્રબાધકોએ ક ું છે કે તે થશે એ જ વાત હુ કહુ છુ.
23 તેઓએ ક ું છે કે ખ્રસ્ત ૃત્ ુ પામશે અને તે પ્રથમ જ
ૃત્ ુમાંથી ુનરુત્થાન પામશે. ૂસાએ અને પ્રબાધકોએ ક ું છે

કે ખ્રસ્ત યહૂ દ લોકો અને બનયહૂ દ લોકો માટે પ્રકાશ લાવશે.”

પાઉલનો અગ્રીપાને સમજાવવાનો પ્રયત્ન
24 ારે પાઉલ તેની જાતે બચાવમાં આ વાતો કહેતો હતો

ત્યારે ફેસ્ ુસે પોકાર કય , “પાઉલ, ું ઘેલો છે! વ ુ પડતી
વધાએ તને ઘેલો બના ો છે!”
25 પાઉલે ક ું, “નેકનામદાર ફેસ્ ુસ, હુ ઘેલો નથી. હુ જે

વાતો કહુ છુ તે સા ું છે. મારાં વચનો એ એક ૂખર્ માણસનાં
વચનો નથી. હુ ગંભીર છુ. 26 રાજા અગ્રીપા આ વસ્ ુઓ વષે
જાણે છે કે હુ તેની સાથે ુક્ત ર તે વાત કર શકુ છુ. હુ જાણું
છુ કે તેણે આ બધી વાતો વષે સાંભ ું છે. શા માટે? કારણ
કે આ વાતો ાં બધા લોકો જોઈ શકે ત્યાં બને છે. 27 રાજા
અગ્રીપા, પ્રબોધકોએ જ લ ું છે તે વાતોમાં તને વ ાસ છે?
હુ જાણું છુ કે ું વ ાસ કરે છે!”

28 રાજા અગ્રીપાએ પાઉલને ક ું, “ ું એમ વચારે છે કે મને
આટલી સહેલાઇથી ખ્રસ્તી થવા માટે સમજાવી શક શ?”

29 પાઉલે ક ું, “એ બહુ મહત્વ ું નથી કે તે સહે ું છે કે
ક ઠન છે, હુ દેવને પ્રાથર્ના કરુ છુ કે માત્ર ું જ ન હ પર ુ પ્રત્યેક

કત્ જે આજે મને ધ્યાનથી સાંભળે છે તેઓ બચાવાશે-મારે
જે બેડ ઓ છે તે સવાય મારા જવેા થશ!ે”

30 રાજા અગ્રીપા, હાકેમ ફેસ્ ુસ, બર નકા, અને તેઓની સાથે
બેઠેલા બધા લોકો ઊભા થઈ ગયા. 31 અને ખંડ છોડ ગયા.
તેઓ એક બીજા સાથે વાતો કરતા હતા. તેઓએ ક ું, “આ
માણસને દેહાંતદડ કે કારાવાસમાં નાખવો જોઈએ ન હ, ખરેખર
તેણે કઈ ખોટુ ક ુ નથી!” 32 અને અગ્રીપાએ ફેસ્ ુસને ક ું, “જો
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તેણે કૈસર પાસે દાદ માંગી ના હોત તો આપણે આ માણસને
જવા માટે ુક્ત કર શ ા હોત.”

27
પાઉલની રોમની યાત્રા

1 તે નણર્ય કરવામાં આ ો કે આપણે ઇટાલી તરફ વહાણ
હકાર ુ.ં જુ લયસ નામનો લશ્કર ૂબેદાર પાઉલ અને બીજા
કેટલાએક બંદ વાનોની ચોક કરતો હતો. જુ લયસ પાદશાહના
સૈન્યમાં સેવા કરતો હતો. 2 અમે વહાણમાં બેઠા અને વદાય
થયા. વહાણ અદ્ર ુ યાના શહેરમાંથી આ ું હ ું. અ રસ્તાખર્સ
અમાર સાથે હતો. તે મકદો નયાના થેસ્સલો નકા શહેરનો માણસ
હતો.

3 બીજે દવસે અમે સદોન શહેરમાં આ ા. જુ લયસ પાઉલ
તરફ ઘણો સારો હતો. તેણે પાઉલને તેના મત્રોની ુલાકાત લેવા
જવાની છૂટ આપી. આ મત્રો પાઉલની જરૂ રયાતોના કાળજી
રાખતા. 4 અમે સદોન છો ું અને સૈપ્રસ ટા ુ નજીક વહાણ
હકાર ગયા કારણ કે પવન અમાર વરૂદ્ધ કાતો હતો. 5 અમે
કલી કયા અને પમ્ લયા પાસેનો સ ુદ્ધ ઓળંગ્યો. પછ અમે
ૂ કયાના ૂરા શહેરમાં આ ા. 6 ૂરામાં લશ્કરના અમલદારને

આલેકસાં દ્ધયાના શહેર ું વહાણ મ ું. આ વહાણ ઈટાલી જ ું
હ ુ.ં તેથી તેણે અમને તેમાં બેસાડ્યા.

7 અમે ઘણા દવસો ુધી ધીમે ધીમે હકા ુર્. અમારા માટે
ક નદસ પહોંચ ું ઘણું ક ઠન હ ુ.ં કારણ કે પવન અમાર વરૂદ્ધ
કાતો હતો અમે તે રસ્તે જરાય આગળ જઈ શ ા ન હ. તેથી
અમે સાલ્મોનીની નજીક ક્ર તની ટા ુની દ ક્ષણ બાજુએ હકાર
ગયા. 8 અમે કનારે કનારે હકાર ગયા. પણ હકાર ું ઘણું
કઠણ હ ુ.ં પછ અમે (સલામત બંદર) (સેફ હાબેસર્) નામે
ઓળખાતી જગ્યાએ આ ા. ત્યાં નજીકમાં લસૈયા શહેર છે.
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9 પણ અમે ઘણો સમય બગાડ્યો છે. હવે હકાર ું એ
ઘણું ભયાનક હ ુ,ં કારણ કે યહૂ દઓના ઉપવાસનો દવસ પછ
લગભગ તેમ થ ું હ ુ.ં તેથી પાઉલે તેમને ચેતવણી આપી.
10 “ભાઈઓ, હુ જોઈ શકુ છુ કે આ સફરમાં ઘણી આફતો
આવશ.ે વહાણ અને વહાણની અંદરની વસ્ ુઓનો વનાશ થશ.ે
આપણા જીવો પણ જોખમમાં હશ!ે” 11 પર ુ કપ્તાન અને
વહાણના મા લકે પાઉલે જે કઈ ક ું તે માન્ ું ન હ અને લશ્કરના
ૂબેદારે જે કપ્તાને અને વહાણના મા લકે ક ું તે માન્ ુ.ં 12 અને

તે બંદર શયાળામાં વહાણોને રહેવા માટે સાર જગ્યા ન હતી.
તેથી ઘણા માણસોએ નણર્ય કય કે વહાણે ત્યાંથી વદાય થ ું
જોઈએ. તે માણસોને આશા હતી કે આપણે ફ્નકસ જઈ
શક એ. વહાણ ત્યાં શયાળામાં રહ શકે. (ફે નકસ ક્ર ત ટા ુ
પર આવે ું શહેર હ ુ.ં અને તેને એક બંદર છે જે ું ુખ
અ કોણ તથા ઇશાન ૂણા તરફ છે.)

તોફાન
13 પછ દ ક્ષણ તરફથી સારો પવન કાવાની શરૂઆત થઈ.

વહાણ પરના માણસોએ વચા ુર્: “આપણે જોઈએ છે તે આ
પવન છે. હવે તે આપણી પાસે છે!” તેથી તેઓએ લંગર ખેંચ્ ું
અને ક્ર ત કનારાની નજીક હકાર ગયા. 14 પણ થોડા સમય
પછ ઉ ર ૂવ ય (નોથર્ ઈ ટ- ુરાકુલોન) નામનો તોફાની પવન ટા ુ
ઓળંગીને ધસી આ ો. 15 વહાણ પવનમાં સપડા ું. અને દૂર
ઘસડાઈ ગ .ુ વહાણ પવનની વરૂદ્ધમાં હકાર શકા ું ન હ ું.
તેથી અમે પ્રયત્ન કરવાનો બંધ કય અને પવનની સાથે ઘસડાવા
દ ુ.ં

16 અમે કૌદા નામના એક નાના ટા ુ તરફ હકાર ગયા. પછ
અમે બચાવ હોડ લાવવામાં સામર્થ્યવાન થયા. પણ તે કર ું
ઘણું અધરુ હ ુ.ં 17 માણસોના બચાવ હોડ ને અંદર લા ા બાદ
તેઓએ વહાણને સાથે રાખવા વહાણની આજુબાજુ દોરડાં બાંધ્યા.
તે માણસોને બીક હતી કે વહાણ ૂ તસના રેતીના કનારા સાથે
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અથડાશે. તેથી તેઓએ સઢસામાન નીચે ઉતયાર્ અને પવનથી
વહાણને તણાવા દ ુ.ં

18 બીજે દવસે અમારા તરફ એટલા જોરથી પવન કાતો હતો
કે માણસોએ વહાણમાંથી કેટલીક વસ્ ુઓ બહાર ફેંક દ ધી.
19 એક દવસ પછ તેઓએ વહાણનાં સાધનો પોતાના હાથે જ
બહાર ફેંક દ ધા. 20 ઘણા દવસો ુધી અમે ૂયર્ કે તારાઓ
જોઈ શ ા ન હ. તોફાન ઘણું ખરાબ હ ુ.ં અમે જીવતા રહેવાની
બધી આશા ુમાવી હતી. અમે વચા ુર્ અમે મર જઈ ુ.ં

21 તે માણસોએ ઘણા દવસો ુધી કઈ ખા ું ન હ. પછ એક
દવસ પાઉલ તેઓની આગળ ઊભો ર ો અને બોલ્યો, “માણસો,
મેં તમને ક્ર ત ન હ છોડવા ું ક ું હ ુ.ં તમે મને ધ્યાનથી સાંભ ો
હોત તો પછ તમને આ બ ું ુકસાન અને ખોટ થાત ન હ.
22 પણ હવે હુ તમને ુશી થવા કહુ છુ. તમારામાંનો કોઈ ૃત્ ુ
પામશે ન હ. પણ વહાણનો નાશ થશ.ે 23 ગઇ રાત્રે દેવ તરફથી
એક દેવદૂત માર પાસે આ ો. હુ જનેી ભ ક્ત કરુ છુ તે દેવ
આ છે. હુ તેનો છુ. 24 દેવના દૂતે ક ું, ‘પાઉલ, ગભરાઈશ
ન હ! તારે કૈસરની સામે ઊભા રહેવા ું જ છે. અને દેવે આ
વચન આપ્ ું છે. તે તાર સાથે વહાણમાં હકારતા હશે તે બધા
લોકોની જંીદગી તારે ખાતર બચાવશે અને તારે ખાતર તે પેલા
લોકો ું જીવન પણ બચાવશે જે તાર સાથે વહાણ હકારે છે.’
25 તેથી માનવબં ુઓ પ્રસ થાઓ! મને દેવમાં વ ાસ છે. તેના
દૂતે ક ું તે ુજબ જ બ ું બનશ.ે 26 પણ આપણે એક બેટ
પર અથડા ું પડશે.”

27 ચૌદમી રાત આવી ત્યારે અમે આં દ્રયા સ ુદ્રમાં આમ તેમ
તરતા હતા. ખલાસીઓને લાગ્ ું આપણે જમીનના નજીક છ એ.
28 તેઓએ દોરડાને છેડે વજન લટકાવીને પાણીની અંદર ફેં ા.
તેઓએ જો ું દ રયાની ઊડાઈ 120 ટ હતી. તેઓ થોડા આગળ
ગયા અને ફર થી દોરડા ના ા તો ત્યાં 90 ટ ઊડાઈ હતી.
29 ખલાસીઓને ભય હતો કે આપણે ખડકો સાથે અથડાઇ ુ.ં
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તેથી તેઓએ ચાર લંગર વહાણના પાછલા ભાગમાંથી પાણીમાં
ના ા. પછ તેઓ દવસનો પ્રકાશ આવે તે માટે પ્રાથર્ના કરવા
લાગ્યા. 30 કેટલાએક ખલાસીઓની ઈચ્છા વહાણ છોડ ને જવાની
હતી. તેઓએ (જીવનરક્ષા) મછવો પાણીમાં ઉતાય . ખલાસીઓ
બીજા માણસો વચારે એમ ઈચ્છતા હતા. કે તેઓ વહાણની
સામેથી વધારે લંગર નાખતા હતા. 31 પણ પાઉલે લશ્કરના
ૂબેદાર અને બીજા સૈ નકોને ક ું, “જો આ લોકો વહાણમાં ન હ

રહે તો પછ તેઓને બચાવાશે ન હ!” 32 તેથી સૈ નકોએ દોરડાં
કાપી ના ા અને જીવનરક્ષા મછવાને પાણીમાં છોડ દ ુ.ં

33 ારે અમે દવસ ઉગવાની રાહ જોતા હતા ત્યારે પાઉલે
બધા લોકોને કઈક ખાવા માટે સમજાવવાની શરૂઆત કર . તેણે
ક ું, “ગયા બે અઠવા ડયાથી તમે ૂ ા રહ ને રાહ જોઈ છે.
તમે 14 દવસ ુધી ખા ું નથી. 34 હુ તમને હવે વનંતી કરુ છુ
કે, તમે કઈક ખાઓ. પછ તેણે આ ક ું. તમારે જીવતા રહેવા
માટે આ તમારા માટે જરુર છે. તમારામાંના કોઈના માથાનો
એક વાળ પણ ખરવાનો નથી,” 35 પાઉલે કેટલીક રોટલી લીધી
તેઓના બધાની સમક્ષ દેવની સ્ ુ ત કર . તેણે એક ટુકડો તોડ્યો
અને ખાવાની શરૂઆત કર . 36 બધા લોકોને વધારે સારુ લાગ્ ુ.ં
તેઓ બધાએ પણ ખાવા ું શરૂ ક ુર્. 37 (ત્યાં વહાણમાં 276
લોકો હતા.) 38 અમે અમાર ઈચ્છા ુજબ અમે બ ું ખા ુ.ં
પછ અમે વહાણને હલકુ કરવા સ ુદ્રમાં અનાજ નાખવા ું શરૂ
ક ુર્.

વહાણનો વનાશ
39 ારે દવસનો પ્રકાશ આ ો ત્યારે ખલાસીઓએ જમીન

જોઈ. પણ તેઓએ તે જમીન ાંની હતી તે ખબર ન હતી.
તેઓએ (રેતીના) કાંઠાવાળ ખાડ જોઈ. ખલાસીઓની ઈચ્છા,
જો તેઓ કર શકે તો વહાણને કનારા ુધી હકારવાની હતી.
40 તેથી તેઓએ ુકાનને પકડ રાખવા દોરડાં અને લંગરો સ ુદ્રમાં
ના ા. પછ તેઓએ તે સાથે દોરડાં પણ ઢ લા કર દ ધા.ં સામેનો
સઢ પવન તરફ ચઢાવી દ ધો અને કનારા તરફ હકા ુર્. 41 પણ
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વહાણ ત્યાં રેતીના કનારા સાથે અથડા ુ.ં વહાણનો આગળનો
ભાગ ત્યાં ચોટ ગયો. તે વહાણ હાલી શ ું ન હ. પછ મોટા
મોજાંઓએ વહાણના પાછળના ભાગના ટૂકડા કરવા ું શરુ ક ુર્.

42 સૈ નકોએ કેદ ઓને માર નાખવાનો નણર્ય કય , જથેી કોઈ
પણ કેદ તર ને દૂર ભાગી શકે ન હ. 43 પર ુ લશ્કર ૂબેદાર
પાઉલને જીવતો રાખવા ઈચ્છતો હતો. તેથી તેણે સૈ નકોને
કેદ ઓને માર નાખવાની પરવાનગી આપી ન હ. જુ લયસે જે
લોકો તરવા માટે પાણીમાં કૂદકો માર જમીન ુધી તર જઈ શકે
તેમ હોય તેને પ્રથમ તેમ કરવા ક ું. 44 બીજા લોકોએ વહાણના
પા ટયાં કે ટુકડાઓનો ઉપયોગ કય અને આ ર તે બધા લોકો
જમીન પર ઉતયાર્. તે લોકોમાંથી કોઇ ું ૃત્ ુ થ ું ન હ.

28
પાઉલ માલ્ટાના ટા ુ પર

1 ારે અમે જમીન પર સલામત હતા અમે જાણ્ ું કે ટા ુ
માલ્ટા કહેવાતો હતો. 2 તે વખતે વરસાદ વરસતો હતો અને ૂબ
ઠડ હતી. પણ જે લોકો ત્યાં રહેતા હતા તે અમારા પ્રત્યે ઘણા
સારા હતા. તેઓએ અમારા માટે અ સળગા ો અને અમારા
બધા ું સ્વાગત ક ુર્. 3 પાઉલે આગ માટે થોડ ક ૂક લાકડ ઓ
ભેગી કર . પાઉલ તે અ માં લાકડા નાખતો હતો ત્યારે ગરમીને
કારણે એક ઝેર સાપ બહાર આ ો અને પાઉલના હાથે કરડ્યો.
4 ટા ુ પર લોકોએ પાઉલના હાથ પર સાપને લટકતો જોયો.
તેઓએ ક ું, “આ માણસ એક ૂની હોવો જોઈએ. તે સ ુદ્ધમાં
ૃત્ ુ પામ્યો ન હ, પણ ન્યાય તેને જીવતો રહેવા દેવા ઈચ્છતો

નથી.”
5 પણ પાઉલે તે સાપને અ જ્ઞમાં ઝટક ના ો. પાઉલને કોઇ

ઇજા થઈ ન હ. 6 લોકો ધારતા હતા કે પાઉલને સોજો ચડશે
અથવા તો એકાએક પડ ને મર જશ.ે લોકોએ રાહ જોઈ અને
લાંબા સમય ુધી ધ્યાનથી જો ું. પણ તે ું કઈ જ ખોટુ થ ું
ન હ. તેથી લોકોએ તેમના પાઉલ વષેના અ ભપ્રાય બદલ્યા.
તેઓએ ક ું, “તે એક દેવ છે!”
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7 ત્યાં તે જ પ્રદેશમાં કેટલાએક ખેતરો હતા. તે ટા ુ પરનો
એક મહત્વનો માણસ આ ખેતરોનો મા લક હતો. તે ું નામ
પ બ્લ ુસ હ ુ.ં તેણે તેના ઘરમાં અમારુ સ્વાગત ક ુર્. પ બ્લ ુસ
મારા માટે ઘણો સારો હતો. અમે તેના ઘરમાં ઘણા દવસ ર ા.
8 પ બ્લ ુસનો પતા ઘણો બમાર હતા. તે તાવને લીધે પથાર વશ
હતો. તેને મરડો થયો હતો. પર ુ પાઉલ તેની પાસે ગયો અને
તેના માટે પ્રાથર્ના કર . પાઉલે તેના હાથો તે માણસના માથા પર
ૂ ા અને તેને સાજો કય . 9 આ બનાવ પછ ટા ુ પરના લોકો

જઓે બમાર હતા તેઓ પાઉલ પાસે આ ા. પાઉલે તેઓને
પણ સાજા કયાર્.

10-11 ટા ુ ઉપરના લોકોએ અમને ઘણા માન સાથે ઘણી ભેટો
આપી. ત્યાં અમે ત્રણ માસ ર ા. ારે અમે વદાય થવા
તૈયાર થયા, લોકોએ અમને અમાર જરુર વસ્ ુઓ આપી.

પાઉલ ું રોમમાં ગમન
અમે આલેકસાં દ્રયા શહેરમાંથી એક વહાણમાં બેઠા. તે વહાણ

શયાળાના સમય દરમ્યાન માલ્ટા ટા ુ પર ર ુ. વહાણની સામે
દયોસ્કુર ની નશાની હતી. 12 અમે ુરાકુસમાં આ ા ત્યાં
ુરાકુસમાં ત્રણ દવસ ર ા અને પછ વદાય થયા. 13 અમે

રે ગ ુમ શહેરમાં આવી પહોંચ્યા. બીજે દવસે દ ક્ષણમાંથી પવન
કાવાની શરુઆત થઈ. તેથી અમે વદાય થવા સામર્થ્યવાન
થયા. એક દવસ પછ અમે ુત્યોલી શહેરમાં આ ા. 14 અમને
ત્યાં કેટલાએક વ ાસીઓ મ ા. તેઓએ પોતાની સાથે
એક અઠવા ડ ું રહેવા માટે ક ું. આખરે અમે રોમ આ ા.
15 રોમના વ ાસીઓએ જાણ્ ું કે અમે અહ હતા. તેઓ
અમને આ પયસના બજારમાં અને ત્રણ ધમર્શાળાઓમાં મળવા
માટે સામા આ ા. ારે પાઉલે આ વ ાસીઓને જોયા, તેને
વધારે સારુ લાગ્ ુ.ં પાઉલે દેવનો આભાર માન્યો.

રોમમાં પાઉલ
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16 પછ અમે રોમ ગયા. રોમમાં પાઉલને એકલા રહેવાની છૂટ
મળ . પણ એક સૈ નક તેની ચોક માટે પાઉલની સાથે ર ો.

17 ત્રણ દવસ પછ પાઉલને કેટલાએક મહત્વના યહૂ દઓના
ુ માણસોને ભેગા બોલા ા. ારે તેઓ ભેગા થયા. પાઉલે

ક ું, “મારા યહૂ દ ભાઈઓ, મેં આપણા લોકોની વરૂદ્ધ ક ું
જ ક ુર્ નથી. મેં આપણા ૂવર્જોના રવાજો વરૂદ્ધ પણ કઈ
ક ુર્ નથી. પર ુ મને યરૂશાલેમમાં પકડ ને રોમનોને હવાલે કરવામાં
આ ો છે. 18 તે રોમનોએ મને ઘણા પ્રશ્રો ૂછયા. પર ુ તેઓએ
કયા કારણે મને મરણદડ માટે યોગ્ય ગણવા તે માટે તેઓ કોઇ
કારણ શોધી શ ા નથી. તેથી તેઓ મને ુક્ત કર દેવા ઇચ્છતા
હતા. 19 પણ ત્યાંના યહૂ દઓને તે જોઈ ું ન હ ુ.ં તેથી મેં મારા
ન્યાય માટે વાંધો ઊઠા ો અને કૈસર આગળ રોમમાં આવવા માટે
કહે ું પ ુ.ં પર ુ હુ એમ કહેતો નથી કે મારા લોકોએ કાંઇક
ખોટુ ક ુર્ છે. 20 તે કારણે હુ તમને મળવા અને તમાર સાથે
વાત કરવા ઇચ્છતો હતો. હુ આ સાંકળોથી બંધાયેલો છુ કારણ
કે મને ઇ ાએલની આશામાં વ ાસ છે.”

21 યહૂ દઓએ જવાબ આપ્યો, “અમને યહૂ દઓમાંથી તારા
વષે કોઇ પત્ર મ ો નથી. જે યહૂ દ ભાઈઓ ત્યાંથી ુસાફર
કર ને આ ા છે તેમાંના કોઇ તારા વષેના સમાચાર લા ા નથી
કે અમને તારા વષે કઈ ખરાબ ક ું નથી. 22 અમને તારા
વચારો સાંભળવાની ઈચ્છા છે. અમે જાણીએ છ એ કે બધી જ
જગ્યાએ લોકો આ સ ૂહની વરૂદ્ધ બોલે છે.”

23 પાઉલે અને યહૂ દઓએ સભા માટે એક દવસ પસંદ કય .
તે દવસે એ યહૂ દઓના ઘણા લોકો પાઉલની પાસે તેના ઉતારામાં
આ ા. પાઉલ આખો દવસ તેમની સમક્ષ બોલ્યો. પાઉલે તેમને
દેવના રા ની સમજણ આપી. પાઉલે ઈ ુ વષેની વાતોમાં
વ ાસ કરવા તેઓને સમજાવવા માટે પ્રયત્ન કય . તેણે ૂસાના
નયમશા અને પ્રબોધકોના ધમર્શા નો ઉપયોગ આ કરવા માટે
કય . 24 કેટલાએક યહૂ દઓએ પાઉલે કહેલી વાતોમાં વ ાસ
કય , પણ બીજાઓએ તેમાં વ ાસ ન કય . 25 તેઓ દલીલ
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કરતા હતા. યહૂ દઓ જવા તૈયાર હતા, પણ પાઉલે તેમને એક
વધારાની બાબત કહ , “પ વત્ર આત્માએ યશાયા પ્રબોધક દ્ધારા
તમારા ૂવર્જોને સત્ય ક ું છે. તેણે ક ું,

26 ‘આ લોકો પાસે જાઓ અને તેઓને કહો:
તમે ધ્યાનથી સાંભળશો,

પણ તમે સમજી શકશો ન હ!
તમે જોશો અને તમે જોયા કરશો,

પણ તમે જે જુઓ છો તે સમજી શકશો ન હ!
27 હા, આ લોકોના મન નબળા થઈ ગયા છે.

આ લોકોને કાન છે, પણ તેઓ ધ્યાનથી સાંભળતા નથી.
અને આ લોકો સત્ય જોવાની ના પાડે છે.

આમ બન્ ું છે તેથી તેઓ તેઓની પોતાની આંખો વડે
પણ જોઈ શક્તા નથી,
તેઓના કાનોથી સાંભળે છે,
અને તેઓના મનથી સમજે છે.

આમ બન્ ું છે તેથી તેઓ માર પાસે તેઓના સાજા થવા માટે
પણ આવશે ન હ.’ યશાયા 6:9-10

28 “હે યહૂ દઓ, હુ તમને જણાવવા ઈચ્છુ છુ કે દેવે બનયહૂ દ
લોકો માટે તે ું તારણ મોકલ્ ું છે. તેઓ ધ્યાનથી સાંભળશ!ે”
29 “પાઉલે આ વાતો કહ ત્યાર પછ , યહૂ દઓ ચાલ્યા ગયા.
તેઓ માંહોમાંહે ઘણો વાદ વવાદ કરતા હતા.” *

30 પાઉલ પોતાના ભાડાના ઘરમાં ૂરાં બે વરસ ર ો. જઓે
તેને મળવા ત્યાં આવતા હતા. તે બધા લોકોનો તેણે આદરસત્કાર
કય . 31 પાઉલે દેવના રા વષેનો બોધ આપ્યો. તેણે પ્ર ુ
ઈ ુ ખ્રસ્ત વષે શીખ ું. તે ઘણો બહાદૂર હતો, અને કોઇએ
તેને બોલતાં અટકાવવા પ્રયત્ન કય ન હ.

* 28:29: કેટલીક ૂરાણી પ્રે રતાનાં કૃત્યોની નકલોમાં કલમ 29 ઉમેરેવામાં આવી
છે.



cviii

પ વત્ર બાઇબલ
The Holy Bible in Gujarati, Easy Reading Version

copyright © 1997-2009 World Bible Translation Center

Language: ુજરાતી (Gujarati)

Translation by: World Bible Translation Center

License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006 Copyright © 2006 by World Bible
Translation Center All rights reserved. These Scriptures: � Are
copyrighted by World Bible Translation Center. � Are not public
domain. � May not be altered or modified in any form. � May
not be sold or offered for sale in any form. � May not be used for
commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising
or Web banners used for the purpose of selling online add space). �
May be distributed without modification in electronic form for non-
commercial use. However, they may not be hosted on any kind of
server (including a Web or ftp server) without written permission. A
copy of this license (without modification) must also be included. �
May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written
permission. However, the extent of quotation must not comprise a
complete book nor should it amount to more than 50% of the work
in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title
or copyright page using this pattern: “Taken from the HOLY BIBLE:
EASY-TO-READ VERSIONTM © 2006 by World Bible Translation Center,
Inc. and used by permission.” If the text quoted is from one of
WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text quoted
will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSIONTM.”
The copyright notice must appear in English or be translated into
another language. When quotations from WBTC’s text are used in
non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters,
transparencies or similar media, a complete copyright notice is not
required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-
Read VersionTM in English) must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited.
For additional rights and permission for usage, such as the use of
WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above,
please contact World Bible Translation Center in writing or by email
at distribution@wbtc.com. World Bible Translation Center P.O. Box
820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-

http://www.wbtc.org
http://www.ethnologue.org/language/guj


cix

Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail: info@wbtc.com WBTC’s web site –
World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org

2013-11-04

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source
files dated 9 Oct 2020
e7105d68-9195-5020-a313-7baf29791a07


	પ્રેરિતોનાં કૃત્યો

