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परे्िषतांची कृत्ये

वैद्य, लकू, या पुस्तकाचा लेखक आहे. लकू परे्िषतांमधल्या
अनेक घटनांिवषयी साक्षीदार होता कारण त्याच्या बर्याच
भागांमध्ये ‘आपण’ वापरल्याची पुष्टी केली आहे (16:10-17;
20:5-21:18; 27:1-28:16). पारंपािरकिरत्या त्याला अन्य
जातीय म्हणनू पािहले गेलेआहे, तो पर्ामुख्याने सुवाितर्क होता.

साधारण इ.स. 60 - 63.
िलिखत स्वरूपाचे महत्त्वाचे स्थळ यरूशलेम, शोमरोन,

िलडा, याप्पा, अंत्युिखया, इकॉिनअम, िलस्तर्, डबी र्, िफिलप्पै,
थेस्सलनीका, बीिरया, अथेन्स, किरंथ, इिफस, कॅसरेआ, माल्टा,
रोम असू शकते.

लकूने िथयािफलास िलिहले (परे्िषत 1:1). दुदवाने,
िथयािफल कोण होता याबद्दल फारसे मािहती नाही. काही
संभाव्य शक्यता आहेत की तो लकूचा आशर्यदाता होता, िकंवा
िथयोिफलसला (याचा अथर् “परमेश्वराचा परे्मी”) सवर् िखर्स्ती
लोकांना संदिभर्त म्हणनू सवर्तर् वापरले जात आहे.

परे्िषतांचा हेतू मंडळीचा जन्म (उदय) आिण वाढीची कथा
सांगण्यासाठी आहे, हा संदेश बािप्तस्मा देणारा योहान, येशू
आिण त्याच्या बारा परे्िषतांनी शुभवतर्मानांमध्ये सुरू केला. हे
आम्हाला पें टेकॉस्टच्या िदवशी येणार्या पिवतर् आत्म्यापासनू
ते येणार्या िखर्स्तीपणाचे िवस्तृतपर्साराची नोंदआम्हाला देते.
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सुवातचा पर्सार
रूपरेषा
1. पिवतर् आत्म्याचे अिभवचन— 1:1-26
2. पिवतर् आत्म्याचे पर्कटीकरण — 2:1-4
3. पिवतर् आत्म्याद्वारे परे्िषतांकडून यरूशलेमे मधील
सेवाकाय व लोकांकडून सभेचा सताव — 2:5-8:3

4. पिवतर्आत्म्याद्वारे परे्िषतांकडून यहिूदयाआिण शोमरोन
मधील सेवाकाय — 8:4-12:25

5. पिवतर् आत्म्याद्वारे परे्िषतांकडून जगाच्या शेवटापयर्ंत
केलेली सेवाकाय — 13:1-28:31

1 हे िथयिफला, येशनेू जे िशकवले आिण केले, व ज्या िवषयी
मी पिहल्या गरं्थात नमुद केले, 2 त्या िदवसापयर्ंत जेव्हा तो
वर घेतला गेला. या आज्ञा त्याने पिवतर् आत्म्याच्या द्वारे
त्याच्या िनवडलेल्या परे्िषतांना िदल्या. 3मरण सोसल्यानंतरही
येशनेू त्यांना पुष्कळ पर्माणांनी आपण िजवंत आहोत. हे
दाखवनू चाळीस िदवसपयर्ंत तो त्यांना दशर्न देतअसे, व देवाच्या
राज्याच्या गोष्टी सांगत असे. 4 नंतर तो त्यांच्याशी एकतर्
असता त्याने त्यांना आज्ञा केली की, “यरूशलेम शहर सोडून
जाऊ नका तर िपत्याने देऊ केलेल्या, ज्या देणगी िवषयी, तुम्ही
माझ्याकडून ऐकले आहे त्याची वाट पाहा. 5 कारण योहानाने
पाण्याने तुमचा बािप्तस्मा केला खरा; थोडया िदवसानी तुमचा
बािप्तस्मा पिवतर् आत्म्याने होईल.”

16:19, 20; 24:50-53
6 मग सवर्जण एकतर् जमले असताना िशष्यांनी येशलूा

िवचारले, “पर्भजूी, याच काळात आपण इसर्ाएलाचे राज्य
पुन्हा स्थािपत करणार काय?” 7 तो त्यांना म्हणाला, “िपत्याने
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स्वतःच्या अिधकारात काळ व समय ठेवले आहेत ते जाणणे
तुम्हाकडे नाही. 8 परंतु पिवतर् आत्मा तुम्हांवर येईल, तेव्हा
तुम्ही सामथ्यर् पर्ाप्त कराल, आिण यरूशलेम शहरात सवर्
यहदूीयाआिण शोमरोन पर्ांतात, व पृथ्वीच्या शेवटापयर्ंत तुम्ही
माझे साक्षी व्हाल.” 9असे सांिगतल्यावर त्यांच्या डोळ्यासमोर
तो वर घेतला गेला,आिण मेघांनी त्यास दृष्टीआड केले. 10 नंतर
तो जात असता ते आकाशाकडे िनरखनू पाहत होते, तेव्हा
पाहा, शुभर् वस्तरे् पिरधान केलेले दोन पुरूष त्यांच्याजवळ
उभे रािहले. 11 आिण ते असे बोलले, “अहो गालीलकारांनो,
तुम्ही आकाशाकडे का पाहत उभे रािहले आहात? हा जो येशू
तुम्हापासनू वर आकाशात घेतला गेला आहे? तुम्ही त्यास जसे
आकाशात जातांना पाहता तसाच तो परत येईल.”

12 मग यरूशलेम शहराजवळ म्हणजे शब्बाथ िदवसाच्या
मजलेवर* असलेल्या जैतुनांच्या डोंगरावरून ते यरूशलेम
शहरास परत आले. 13 आिण आल्यावर ते माडीवरच्या एका
खोलीत िजथे पेतर्, योहान, याकोब, अंिदर्या, िफिलप्प, थोमा,
बथर्लमय, म य, अल्फीचा मुलगा याकोब, िशमोन िजलोत व
याकोबाचा मुलगा यहदूा हे राहत होते, ितथे गेले. 14 हे सवर्जण
आिण त्यांच्यासह िकत्येक िस्तर्या, येशचूीआईमरीया, व त्याचे
भाऊ एकिच ाने एकसारखे पर्ाथर्ना करत होते.

15 त्या िदवसात पेतर् बंधुवगार्मध्ये, सुमारे एकशेवीस
मनुष्यांच्या जमावामध्ये उभा राहनू म्हणाला, 16 “बंधुजनहो,
येशलूा धरून नेणार्यांना वाट दाखिवणार्या यहदूािवषयी
पिवतर् आत्म्याने दावीदाच्या मुखावाटे जे भिवष्य आधीच
वतर्वले होते, ते पणूर् होण्याचे अगत्य होते. 17 तो आपल्या
मधलाच एक होता आिण त्यास या सेवेतल्या लाभाचा त्याचा
* 1:12 1 िकलोमीटर
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वाटा िमळाला होता.” 18 (त्याने आपल्या दुष्टाईची कृतीकरून
मजुरीने शेत िवकत घेतले. तो पालथा पडल्याने त्याचे पोट
मध्येच फुटले, व त्याची आतडी बाहेर पडली. 19 हे यरूशलेम
शहरात राहणार्या सवार्नंा कळले म्हणनू त्यांच्या भाषेत त्या
शेताला हकलदमा, म्हणजे रक्ताचे शेत, असे नाव पडले आहे.)
20 स्तोतर्संिहतेत असे िलिहले आहे की, त्याचे घर उजाड पडो,
व त्यामध्ये कोणीही न राहो. आिण, त्याचा हुद्दा दसूरा घेवो.

21 म्हणनू, पर्भू येश,ू आमच्यामध्ये आत बाहेर येत जात
होता त्या सवर् काळात, 22 योहानाच्या बािप्तस्म्यापासनू तर
ज्या िदवशी पर्भू येशलूा आपल्यापासनू वर घेण्यात आले,
त्या िदवसापयर्ंत तर जी माणसे आपल्या संगतीसोबतीत होती
त्यांच्यातनू एकाने आपल्याबरोबर त्याच्या पुनरुत्थानाचा साक्षी
झाले पािहजे. 23 तेव्हा ज्याचे उपनाव युस्त होते, तो बसर्बा
म्हटलेला योसेफ व मित्थया, या दोघांना त्यांनी पुढे आणले.
24मग त्यांनी अशी पर्ाथर्ना केली, “हे सवार्ची हृदये जाणणार्या
पर्भ,ू 25 हे सेवकपद व परे्िषतपद सोडून आपल्या जागी
गेलेल्या यहदूाचे पद ज्याला िमळावे असा या दोघांपैकी तू कोण
िनवडलाआहेस ते दाखव.” 26मग त्यांनी त्यांच्यासाठी िचठ्ठ ा
टाकल्यावर मित्थयाची िचठ्ठी िनघाली; तेव्हा त्यास अकरा
परे्िषतांबरोबर गणण्यात आले.

2
1 नंतर पेन्टेकॉस्ट म्हणजे पन्नासावा िदवस आला तेव्हा ते

सवर् एकतर् जमले असताना. 2 अकस्मात मोठ ा वार्याच्या
सुसाट ासारखा आकाशातनू नाद झाला, व ज्या घरात ते वसले
होते ते सवर् त्याने भरले. 3 आिण वेगवेगळ्या होत असलेल्या
अग्नीच्या जीभांसारख्या जीभा त्यांना िदसल्या, व पर्त्येकावर
त्या एकएक अशा बसल्या. 4 तेव्हा ते सवर्जण पिवतर् आत्म्याने
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पिरपणूर् झाले आिण आत्म्याने जसजशी त्यांना वाचा िदली,
तसतसे ते िनरिनराळ्या भाषांतनू बोलू लागले.

5 त्यावेळेस आकाशाखालच्या पर्त्येक राष्ट्रातील
भिक्तमान यहदूी यरूशलेम शहरात राहत होते. 6 तो नाद
झाल्यावर लोकसमुदाय एकतर् होऊन गोंधळून गेला, कारण
पर्त्येकाने त्यांना आपआपल्या भाषेत बोलताना ऐकले. 7 ते
सवर् आश्चयार्ने थक्क होऊन; म्हणाले, “पाहा, हे बोलणारे सवर्
गालील पर्ांतातील ना? 8 तर आपण पर्त्येकजण आपआपली
जन्मभाषा ऐकतो हे कसे? 9 पाथी र्, मेदी, एलामी, मेसोपटेम्या,
यहदूीया, कप्पदुिकया, पंत, आिशया, 10 फ्रुिगया, पंफुिलया,
िमसर व कुरणेच्या जवळचा िलबुवा देश ह्यात राहणारे, यहदूी व
यहदूीयमतानसूारी असे रोमन पर्वासी, 11 क्रेतीय, अरब, असे
आपण त्यांना आपआपल्या भाषांत देवाची महत्कृत्ये सांगताना
ऐकतो.” 12 तेव्हा ते सवर् िविस्मत होऊन; व गोंधळून जाऊन
एकमेकांस म्हणाले, “हे काय असेल?” 13 परंतु दुसरे िकत्येक
चेष्टा करीत म्हणाले, “हे नवीन दर्ाक्षरसाने मस्त झाले आहेत.”

. 2:28-32
14 तेव्हा पेतर् अकरा परे्िषतांबरोबर उभा राहनू, त्यांना

मोठ ाने म्हणाला, अहो यहदूी लोकांनो व यरूशलेम शहरातील
रिहवाश्यांनो, हे लक्षात आणा व माझे बोलणे ऐकून घ्या.
15 तुम्हास वाटते हे मस्त झाले आहेत, पण असे नाही कारण
सकाळचे नऊ वाजले आहेत. 16 परंतु योएल संदेष्ट ाने जे
सांिगतले होते ते हे आहे:
17 देव म्हणतो, “शेवटच्या िदवसात असे होईल,
मी मनुष्यमातर्ावर आपल्या आत्म्याचा वषार्व करीन,
तेव्हा तुमचे पुतर् व तुमच्या कन्या संदेश देतील.
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तुमच्या तरूणांस दृष्टांत होतील व तुमच्या वृद्धास स्वप्ने
पडतील.

18आणखी त्या िदवसात मी आपल्या दासांवर
व आपल्या दासीवंर आपल्या आत्म्याचा वषार्व करीन,
म्हणजे ते संदेश देतील.
19आिण वर आकाशात अदभ्तेू
व खाली पृथ्वीवर िचन्हे, म्हणजे रक्त,अग्नी व धमूर्रूप वाफ
अशी मी दाखवीन.
20 परमेश्वराचा महान व पर्िसद्ध िदवस येण्यापवूी र्
सयूर् अंधकारमय व चंदर् रक्तमय होईल.

21 तेव्हा असे होईलकीजो कोणी परमेश्वराच्या नावाने त्याचा
धावा करील तो तरेल.”

22 “अहो इसर्ाएललोकांनो, या गोष्टी ऐका: नासोरी येशचू्या
द्वारे देवाने जी महत्कृत्ये, अदभ्तेू व िचन्हे तुम्हास दाखिवली
त्यावरून देवाने तुम्हाकिरता मान्यता िदलेला असा तो मनुष्य
होता, याची तुम्हास मािहती आहे. 23 तो देवाच्या ठाम
संकल्पानुसार व पवूर्ज्ञानानुसार तुमच्या स्वाधीन झाल्यावर,
तुम्ही त्यास धरून अधम्यार्ंच्या हातांनी वधस्तंभावर िखळून
मारले; 24 त्यास देवाने मरणाच्या वेदनांपासनू सोडवनू उठवले,
कारण त्यास मरणाच्या स्वाधीन राहणे अशक्य होते. 25 दावीद
त्याच्यािवषयी असे म्हणतो,
‘मी परमेश्वरास आपणापुढे िनत्य पािहले आहे;
मी ढळू नये म्हणनू तो माझ्या उजवीकडे आहे.
26 म्हणनू माझे हृदयआनंिदत व माझी जीभ उल्लिसत झालीच
आणखी माझा देह ही आशेवर राहील.
27कारण तू माझा जीव मृतलोकात राहू देणार नाहीस,
व आपल्या पिवतर् पुरुषाला कुजण्याचा अनुभव येऊ देणार

नाहीस.
28जीवनाचे मागर् तू मला कळिवले आहेत;
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ते आपल्या समक्षतेने मला हषर्भरीत करशील.’ ”
29 “बंधुजनहो, कुलािधपित दावीद: ह्याच्यािवषयी मी

तुम्हाबरोबर पर्शस्तपणे बोलतो तो मरण पावला, पुरला गेला व
त्याची कबर आजपयर्ंत आपल्यामध्ये आहे. 30 तो संदेष्टा होता,
आिण त्यास ठाऊक होते की देवाने त्यास अिभवचन िदले की
तुझ्या संतानातील एकाला तुझ्या राजासनावर बसवीन. 31ह्याचे
पवूर्ज्ञान असल्यामुळे तो िखर्स्ताच्या: पुनरुत्थानािवषयी असे
बोलला की, त्यास मृतलोकात सोडून िदले नाही, व त्याच्या
देहाला कुजण्याचा अनुभव आला नाही. 32 त्या येशलूा देवाने
उठवले, ह्यािवषयी आम्ही सवर् साक्षी आहोत. 33 म्हणनू
तो देवाच्या उजव्या हाताकडे बसिवलेला आहे त्यास पिवतर्
आत्म्यािवषयीचे वचन िपत्यापासनू पर्ाप्त झाले आहे, आिण
तुम्ही जे पाहता व ऐकता त्याचा त्याने वषार्व केला आहे.

34कारण दावीद राजा स्वगार्स चढून गेला नाही, पण तो स्वतः
म्हणतो,
‘परमेश्वराने माझ्या पर्भलूा सांिगतले की,
35मी तुझ्या शतर्ूचे तुझे पादासन करेपयर्ंत
तू माझ्या उजवीकडे बसनू राहा.’ ”

36 “म्हणनू, इसर्ाएलाच्या सवर् घराण्याने हे िनश्चयपवूर्क
समजनू घ्यावे की, ज्या येशलूा तुम्ही वधस्तंभावर िखळून मारले
त्यास देवाने पर्भू व िखर्स्त असे करून ठेवले आहे.” 37 हे
ऐकून त्यांच्या अंतःकरणास चुटपुट लागली आिण ते पेतर् व
इतर परे्िषत ह्यांना म्हणाले, “बंधुजनहो, आम्ही काय करावे?”
38 पेतर् त्यांना म्हणाला, “पश्चा ाप कराआिण तुमच्या पापांची
क्षमा व्हावी, म्हणनू तुम्ही पर्त्येकजण येशू िखर्स्ताच्या नावाने
बािप्तस्मा घ्या, म्हणजे तुम्हास पिवतर् आत्म्याचे दान पर्ाप्त
होईल. 39 कारण हे वचन तुम्हास तुमच्या मुलाबाळांना व जे
दरू आहेत, त्या सवार्नंा म्हणजे िजतक्यांना परमेश्वर आपला
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देव स्वतःकडे बोलावील िततक्यांना िदले आहे.” 40 आणखी
त्याने दुसर्या पुष्कळ गोष्टी सांगनू त्यास साक्ष िदली व बोध
करून; म्हटले, “या कुिटल िपढीपासनू तुम्हीआपला बचावकरून
घ्या.” 41 तेव्हा ज्यांनी त्याच्या संदेशाचा स्वीकार केला त्यांचा
बािप्तस्मा झाला,आिण त्यािदवशी त्यांच्यांत सुमारे तीन हजार
मनुष्यांची भर पडली.

42 ते परे्िषतांच्या िशक्षणात आिण सहवासात, भाकर
मोडण्यांत व पर्ाथर्ना करण्यांत तत्पर असत.

43 तेव्हा पर्त्येक मनुष्यास भय वाटले, आिण परे्िषतांच्या
हातनू पुष्कळ अदभ्तू कृत्ये व िचन्हे घडत होती. 44 तेव्हा
िवश्वास ठेवणारे सवर् एकतर् होतेआिण त्यांचे सवर्काही सामाईक
होते, 45 ते आपआपली जमीन व मालम ा िवकून जसजशी
पर्त्येकाला गरज लागत असे, तसतसे सवार्नंा वांटून देत असत.
46 ते दररोजएकिच ाने व तत्परतेने परमेश्वराच्या भवनातजमत
असत, घरोघरी भाकर मोडीत असत आिण देवाची स्तुती करीत
हषार्ने व सालस मनाने जेवत; 47सवर् लोक त्यांना पर्सन्न असत
आिण पर्भू तारण पर्ाप्त होत, असलेल्या मनुष्यांची दररोज
मंडळीत भर घालीत असे.

3
1 पेतर् व योहान हे पर्ाथर्नेच्या वेळेस दुपारच्या तीन वाजता

वर परमेश्वराच्या भवनात जात होते. 2 आिण जन्मापासनू
पांगळा असा एक मनुष्य होता, भवनाच्या संुदर नावाच्या
दाराजवळ भवनात जाणार्याकडे भीक मागण्यास दररोज त्यास
कोणीतरी नेऊन ठेवत असत. 3 पेतर् व योहान हे परमेश्वराच्या
भवनात जात आहेत, असे पाहनू त्याने त्यांच्याकडे भीक
मािगतली. 4 तेव्हा पेतर्, योहानाबरोबर त्यास िनरखनू पाहत,
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म्हणाला, “आमच्याकडे पाह.” 5 तेव्हा त्यांच्यापासनू काही
िमळेल, अशी आशा धरून त्याने त्यांच्याकडे लक्ष लावले.
6आिण पेतर् म्हणाला, “रूपे व सोने माझ्याजवळ काहीच नाही;
पण जे माझ्याजवळ आहे. ते मी तुला देतो, नासोरी येशू
िखर्स्ताच्या नावाने उठून चालू लाग.” 7 आिण त्याने त्याचा
उजवा हात धरून त्यास उठवले: तेव्हा लागलेच त्याची पावले व
त्याचे घोटे यांत बळआले. 8आिण तो उडी मारून उभा रािहला
व चालू लागला, आिण तो चालत व उड ा मारत व देवाची
स्तुती करत त्याच्याबरोबर परमेश्वराच्या भवनात गेला. 9आिण
सवर् लोकांनी त्यास चालताना व देवाची स्तुती करताना पािहल.
10आिणजो भवनाच्या संुदर दाराजवळभीकमागण्यासाठी बसत
असे; तो हाच आहे असे त्यांनी त्यास ओळखले तेव्हा त्यास जे
झाले होते त्यावरून ते आश्चयार्ने व िवस्मयाने व्याप्त झाले.

11 तेव्हा तो पेतर्ाला व योहानाला धरून रािहला असता,
सवर् लोक फार आश्चयर् करीत शलमोनाचा द्वारमंडप म्हटलेल्या
िठकाणी, त्याच्याकडे धावत आले. 12 हे पाहनू पेतर्ाने त्या
लोकांस उ र िदले, तो म्हणाला, “अहो इसर्ाएल मनुष्यांनो,
यावरुन तुम्ही आश्चयर् का करता? अथवा आम्ही आपल्या
सामथ्यार्ने िकंवा सुभक्तीने याला चालायला लावले आहे, असे
समजनू आम्हाकडे का न्याहाळून पाहता? 13 अबर्ाहामाचा,
इसहाकाचा, व याकोबाचा देव, आमच्या पवूर्जांचा देव, याने
आपला सेवक येशू याचे गौरव केले आहे. त्यास तुम्ही मरणास
सोपवनू िदले, व िपलाताने त्यास सोडून देण्याचे ठरवले असताही
त्यास तुम्ही त्याच्यासमक्ष नाकारले. 14 तुम्ही तर जो पिवतर्
व नीितमान त्यास नाकारले, आिण घातक मनुष्य आम्हास
द्यावा असे मािगतले. 15आिण जीवनाच्या अिधपतीला तुम्ही
िजवे मारले; त्यास देवाने मरण पावलेल्यामधनू उठवले याचे
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आम्ही साक्षी आहोत. 16 आिण त्याच्या नावाने त्याच्या
नावावरील िवश्वासाकडून ज्याला तुम्ही पाहता, व ओळखता
त्या या मनुष्यास शक्तीमान केले आहे. आिण, त्याच्याद्वारे
पर्ाप्त झालेल्या िवश्वासानेच तुम्ही सवार्ंच्यादेखत याला हे पणूर्
आरोग्य िदले आहे.

17 तर आता भावांनो, मी जाणतो की अज्ञानाने तुम्ही
तसेच तुमच्या अिधकार्यांनीही हे केले आहे, 18 परंतु
आपल्या िखर्स्ताने दुःखे सोसावी, म्हणनू देवाने आपल्या
सवर् संदेष्ट ाच्या तोंडाने जे पवूी र् कळवले होते, ते यापर्माणे
पणूर् केले आहे. 19 तर तुमची पापे पुसनू टाकली जावी, म्हणनू
पश्चा ाप करा, व िफरा अशासाठी की िवसाव्याचे समय
पर्भचू्या समक्षतेपासनू यावे; 20 आिण तुमच्याकिरता पवूी र्
नेमलेला, िखर्स्त येशू याला त्याने पाठवावे. 21 सवर् गोष्टीचंी
सुिस्थती पुनःस्थािपत होण्याच्या काळांपयर्ंत स्वगार्त त्यास
राहणे अवश्य आहे, त्या काळािवषयी युगाच्या आरंभापासनू
देवाने आपल्या पिवतर् संदेष्ट ाच्या तोंडून सांिगतले आहे.
22मोशेने तर सांिगतले की, ‘पर्भू देव तुम्हासाठी माझ्यासारखा
संदेष्टा तुमच्या भावांमधनू उठवील. तो जे काही तुम्हास
सांगेल ते सवर् त्याचे ऐका.’ 23 आिण असे होईल की जो
कोणी जीव त्या संदेष्ट ाचे ऐकणार नाही तो लोकांमधनू
अगदी नष्ट केला जाईल. 24 आणखी, शमुवेलापासनू जे
संदेष्ट ाच्या परंपरेने झाले, िजतके बोलतआले, त्या सवार्नी या
िदवसािवषयी कळवले. 25 तुम्ही संदेष्ट ाचे मुले आहात आिण
तुझ्या संततीद्वारे पृथ्वीतील सवर् कुळे आशीवार्िदत होतील,
असे अबर्ाहामाशी बोलनू, ‘देवाने तुमच्या पवूर्जांशी जो करार
केला त्या कराराची तुम्ही मुले आहा.’ 26 देवाने आपला सेवक
येशू याला उठवनू पर्थम तुमच्याकडे पाठवले, यासाठी की,
त्याने तुमच्यातील पर्त्येकाला तुमच्या दुष्कमार्पासनू िफरण्याने



4:1 xi परे्िषतांची कृत्ये 4:12

तुम्हास आशीवार्द द्यावा.”

4
1 पेतर् आिण योहान लोकांशी बोलत असता, याजक

परमेश्वराच्या भवनाची रखवाली करणार्यांच्या सरदार व सदकूी
हे त्यांच्यावर चालनू आले. 2 कारण ते लोकांस िशक्षण देऊन
येशचू्या द्वारे पुनरुत्थान असे उघडपणे सांगत होते म्हणनू त्यांना
फार संताप आला. 3 तेव्हा त्यांनी त्यांना अटक केली व आता
संध्याकाळ झाली होती म्हणनू सकाळपयर्ंत त्यांना बंिदशाळेत
ठेवले. 4 तरी वचन ऐकणार्यातील पुष्कळांनी िवश्वास ठेवला;
आिण िवश्वास ठेवलेल्या पुरूषांची संख्या सुमारे पाच हजार
होती.

5मग दुसर्या िदवशी असे झाले, की त्यांचे अिधकारी, वडील
व िनयमशास्तर् िशक्षक हे यरूशलेम शहरात एकतर् जमले.
6 त्यामध्ये महायाजक हन्ना व कयफा, योहान, आलेक्सांदर्
मुख्य याजकाचे जे सवर् नातेवाईक ते होते. 7 त्यांनी पेतर्
व योहानाला मध्ये उभे करून िवचारले, “हे तुम्ही कोणत्या
सामथ्यार्ने, िकंवा कोणत्या नावाने केले?” 8 तेव्हा पेतर् पिवतर्
आत्म्याने पणूर् झालेलाअसता, त्यांना म्हणाला, “अहो लोकांच्या
अिधकार्यांनो, आिण विडलांनो, 9 एका आजारी मनुष्यावर
उपकार झाला म्हणजे तो कशाने बरा करण्यात आला यािवषयी
जर आमची चौकशी आज होत आहे? 10तर तुम्हा सवार्स व सवर्
इसर्ाएल लोकांस हे मािहत असावे, की ज्याला तुम्ही वधस्तंभी
िदले, ज्याला देवाने मरण पावलेल्यामधनू उठवले, त्या नासोरी
येशू िखर्स्ताच्या नावाने, हा मनुष्य बरा होऊन येथे तुमच्यापुढे
उभा रािहला आहे. 11जो धोंडा तुम्ही बांधणार्यांनी नाकारला
तो कोनिशला झाला तो हाच आहे. 12 आिण तारण दुसर्या
कोणामध्ये नाही कारण जेणेकरून आपले तारण होईल; असे
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दुसरे कोणतेही नाव आकाशाखाली मनुष्यामध्ये िदलेले नाही.”
13 तेव्हा पेतर्ाचे व योहानाचे धैयर् पाहनू, आिण ही िनरक्षर व
अिशिक्षत माणसे आहेत, हे जाणनू त्यांनी आश्चयर् केले, आिण
हे येशचू्या संगतीत होते असे त्यांनी ओळखले. 14 तेव्हा तो
बरा झालेला मनुष्य त्यांच्याजवळ उभा असलेला पाहनू, यहदूी
पुढार्यांना त्यांच्यािवरुद्ध काही बोलता येईना. 15 मग त्यांना
सभेच्या बाहेर जाण्याची आज्ञा करून ते आपसात िवचार करू
लागले. 16 ते म्हणाले, “या मनुष्यांस आपण काय करावे? कारण
खरोखर यांच्याकडून पर्िसद्ध चमत्कार घडला आहे यरूशलेम
शहरात राहणार्या सवार्स मािहत आहे; व ते आपण नाकारू
शकत नाही. 17 परंतु हे लोकांमध्ये अिधक पसरू नये, म्हणनू
आपण त्यांना अशी धमकी द्यावी की, यापुढे तुम्ही या नावाने
कोणाशीही बोलू नये.” 18मग त्यांनी पेतर् व योहानला बोलावनू
आज्ञा केली की तुम्ही येशचू्या नावाने मुळीच बोलू नका व
िशकवहूी नका. 19 परंतु पेतर् व योहान यांनी त्यांना उ र देऊन
म्हटले, “देवापेक्षा तुमचे ऐकावे हे देवाच्या दृष्टीने योग्य की
अयोग्य आहे, हे तुम्हीच ठरवा. 20 कारण ज्या गोष्टी आम्ही
पािहल्या व ऐकल्या त्या आम्ही बोलू नयेत हे आम्हास शक्य
नाही.” 21 तेव्हा त्यांनी त्यांना आणखी धमकावनू सोडून िदले,
कारण लोकांमुळे त्यांना िशक्षा कशी करावी. हे त्यांना काहीच
सुचेना, कारण घडलेल्या गोष्टीवरून सवर् लोक देवाचे गौरव
करीत होते. 22कारण ज्या मनुष्यावर हा बरा करण्याचा चमत्कार
घडला होता तो चाळीस वषार्हनू अिधक वयाचा होता.

23 तेव्हा त्यांची सुटका झाल्यानंतर, ते आपल्या लोकांकडे
आलेआिण मुख्य याजकांनी व विडलांनी जे काही म्हणले होते ते
सवर् त्यांनी सांिगतले. 24 ते ऐकून ते एकिच होऊन देवाला उच्च



4:25 xiii परे्िषतांची कृत्ये 4:35

वाणीने म्हणाले, “हे पर्भ,ू आकाश, पृथ्वी, समुदर् व त्यातील
सवर्काही ज्याने िनमार्ण केले तो तचूआहे. 25 तुझा सेवक,आमचा
पवूर्ज दावीद, याच्या मुखाने पिवतर् आत्म्याच्याद्वारे तू म्हटले,
‘राष्ट्रे का खवळली व लोकांनी व्यथर् कल्पना का केल्या?
26 पर्भिूवरूद्ध व त्याच्या िखर्स्तािवरुद्ध पृथ्वीचे राजे उभे

रािहले, व अिधकारी एकतर् जमले.’
27 कारण खरोखरच ज्याला तू अिभषेक केलास तो तुझा

पिवतर् सेवक, येश,ू ह्याच्यािवरुद्ध या नगरात परराष्ट्रीय व
इसर्ाएली लोक यांच्याबरोबर हेरोद व पंतय िपलात एकतर्
झाले. 28 यासाठी की जे काही घडावे म्हणनू तुझ्या हाताने व
तुझ्या इच्छेने पवूी र् नेमले होते ते त्यांनी करावे. 29 तर हे पर्भ,ू
आता तू त्यांच्या धमकावण्याकडे पाहाआिण तुझ्या दासांनी पणूर्
धैयार्ने तुझे वचन बोलावे असे दान दे. 30तू आपला हात लोकांस
िनरोगी करण्यास पुढे करीत असता असे कर तुझा पिवतर् सेवक
येशू याच्या नावाने चमत्कार व अदभ्तेू घडावी असे ही कर.”
31 आिण त्यांनी पर्ाथर्ना केल्यावर ज्या जागेमध्ये ते एकतर्
जमले होते ती हालली, आिण ते सवर् पिवतर् आत्म्याने पणूर्
होऊन, देवाचे वचन धैयार्ने बोलू लागले.

32 तेव्हा िवश्वास ठेवणार्यांचा समुदाय एक मनाचा व
एकिजवाचा होता: आिण कोणीही आपल्या मालम ेतील काही
आपले स्वतःचे आहे असे म्हणत नसे, तर त्यांचे सवर् पदाथर्
सामाईक होते. 33 आिण परे्िषत मोठ ा सामथ्यार्ने, पर्भू
येशचू्या पुनरुत्थानािवषयी साक्ष देत होते, आिण त्या सवार्वर
मोठी कृपा होती. 34 त्यांतीलकोणालाही काही उणे नव्हते,कारण
िजतके जिमनीचे िकंवा घरांचे मालक होते िततक्यांनी ती िवकली
आिण िवकलेल्या वस्तूंचे मोल आणले. 35आिण ते परे्िषतांच्या
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पायाशी ठेवले,मगजसजशी कोणाला गरजलागतअसे, तसतसे
ते पर्त्येकाला वाटून देत असत.

36 आिण कुपर् बेटाचा रिहवासी लेवी योसेफ, ज्याला
परे्िषतांनी बणर्बा, म्हणजे उ ेजन पुतर् असे नाव िदले होती.
37 त्याची जमीन होती, ती त्याने िवकून ितचा पैसा आणनू
परे्िषतांच्या पायाशी ठेवला.

5
1 तेव्हा हनन्या नावाचा कोणी एक मनुष्य व त्याची पत्नी

सप्पीरा यांनी आपली मालम ा िवकली, 2 मग त्याने त्या
िकंमतीतनू काही भाग पत्नीच्या संमतीने ठेवनू घेतला, आिण
काही भाग आणनू परे्िषतांच्या पायाशी ठेवला. 3 तेव्हा पेतर्
म्हणाला, हनन्या, तू पिवतर् आत्म्याशी लबाडी करावी आिण
जिमनीच्या िकंमतीतनू काही ठेवनू घ्यावे म्हणनू सैतानाने तुझे
मन का भरले आहे? 4 ती होती तोपयर्ंत तुझी स्वतःची नव्हती
काय? आिण ती िवकल्यानंतर त्याची आलेली िकंमत तुझ्याच
स्वाधीन नव्हते काय? ही गोष्ट तू आपल्या मनात का आणली?
तू मनुष्याशी नाही, तर देवाशी लबाडी केली आहे. 5 तेव्हा
हनन्याने हे शब्द ऐकताच खाली पडून पर्ाण सोडला. आिण हे
ऐकणार्या सवार्नंा मोठे भय पर्ाप्त झाले. 6 तेव्हा काही तरूणांनी
उठून त्यास गंुडाळले, व बाहेर नेऊन पुरले.

7 त्यानंतर सुमारे तीन तासांनतर त्याची पत्नीआतआली, पण
जे झाले होते ते ितला समजले नव्हते. 8 तेव्हा पेतर्ाने ितला
म्हटले, “मला सांग तुम्ही एवढ ालाच जमीन िवकली काय.”
आिण ितने म्हटले, “होय, एवढ ालाच.” 9 पण पेतर् ितला
म्हणाला, “पर्भचू्या आत्म्याची परीक्षा पाहण्यास तुम्ही एकोपा
का केला? पाहा ज्यांनी तुझ्या पतीला पुरले त्यांचे पायदारापाशी
आहेत, ते तुलाही उचलनू बाहेर नेतील.” 10 तेव्हा लागलेच ितने
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त्यांच्या पायाजवळ पडून पर्ाण सोडला,आिण तरूणआतआले
तेव्हा ती मरण पावलेली; अशी आढळली आिण त्यांनी ितला
बाहेर नेऊन ितच्या पतीजवळ पुरले. 11 आिण सवर् मंडळीला
व ज्यांनी या गोष्टी ऐकल्या त्या सवार्नंा मोठे भय पर्ाप्त झाले.

12 तेव्हा परे्िषतांच्या हातनू लोकांमध्ये पुष्कळ चमत्कार व
अदभ्तेू घडत असत. आिण ते सवर् एकिच ाने शलमोनाच्या
द्वारमंडपात जमत असत. 13 आिण अिवश्वासी लोकांतला
कोणी त्यांच्याशी िमळण्यास धजत नसे; तरी लोक त्यांना थोर
मानीत असत, 14 इतकेच नव्हे तर िवश्वास धरणारे पुष्कळ
पुरूष व िस्तर्या यांचे समुदाय पर्भलूा िमळत असत. 15 इतके
चमत्कार घडले की लोकांनी दुखणेकर्यास उचलुन रस्त्यामध्ये
आणले, आिण पेतर् जवळून येत असता त्याची सावली
तरी त्यांच्यातील कोणावर पडावी म्हणनू त्यांना बाजांवर व
पलंगावर ठेवले. 16आणखी यरूशलेम शहराच्या, आसपासच्या
चहकूडल्या गावांतील लोकांचे समुदाय रोग्यास व अशुद्ध
आत्म्यांनी िपडलेल्यांस घेउन येत असत.

17 तेव्हा महायाजक उठलेआिण तो व त्याच्याबरोबर असलेले
सवर् सदकूी पंथाचे लोक हेआवेशाने भरले. 18आिण त्यांनीआपले
हात परे्िषतांवर टाकून त्यांना सावर्जिनक बंिदशाळेत ठेवले.
19 परंतु त्यारातर्ी पर्भचू्या दतूाने तुरंुगाचे दरवाजे उघडले व
त्यांना बाहेरआणनू म्हटले, 20 “जा,आिणपरमेश्वराच्या भवनात
उभे राहनू या जीवनाचा सवर् संदेश लोकांस सांगा.”

21 हे ऐकून उजाडताच ते परमेश्वराच्या भवनामध्ये जाऊन
िशक्षण देऊ लागले, इकडे महायाजक व त्यांच्याबरोबर जे होते
त्यांनी येऊन न्यायसभा व इसर्ाएल लोकांचे संपणूर् वडीलमंडळ
एकतर् बोलावले,आिण त्यांनाआणण्यास बंिदशाळेकडे पाठवले.
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22 पण ितकडे गेलेल्या िशपायांना ते तुरंुगात सापडले नाहीत,
म्हणनू त्यांनी परत येऊन सांिगतले, 23 “बंिदशाळा चांगल्या
व्यवस्थेने बंद केलेली आिण दरवाजांपाशी पहारेकरी उभे
रािहलेले आम्हास आढळले, परंतु तुरंुग उघडल्यावर आम्हास
आत कोणी सापडले नाही.” 24 हे वतर्मान ऐकून याचा काय
पिरणाम होईल, ह्यािवषयी परमेश्वराच्या भवनाचा सरदार व
मुख्य याजक लोक घोटाळ्यात पडले. 25 इतक्यात कोणीतरी
येऊन त्यांनाअसेसांिगतले, पाहा, “ज्यामनुष्यास तुम्ही तुरंुगात
ठेवले होते ते तर परमेश्वराच्याभवनातउभे राहनूलोकांस िशक्षण
देतआहेत.” 26 तेव्हा सरदाराने िशपायांसहजाऊन त्यांना जुलमू
न करता आणले, कारण लोक आपणाला दगडमार करतील, असे
त्यांना भय वाटत होते.

27 त्यांनी त्यांना आणनू न्यायसभेपुढे उभे केले, तेव्हा
महायाजकाने त्यांना िवचारले, 28 “या नावाने िशक्षण देऊ नका,
असे आम्ही तुम्हास िनक्षनू सांिगतले होते की नाही, तरी पाहा,
तुम्ही आपल्या िशकवणीने यरूशलेम शहर भरून टाकले आहे
आिण या मनुष्याच्या रक्तपाताचा दोष आमच्यावर आणू पाहत
आहात.” 29 परंतु पेतर्ाने व इतर परे्िषतांनी उ र िदले, “आम्ही
मनुष्यांपेक्षा देवाची आज्ञा मानली पािहजे, 30 ज्या येशलूा तुम्ही
वधस्तंभावर टांगनू मारले, त्यास आपल्या पवूर्जांच्या देवाने
उठवले. 31 त्याने इसर्ाएलाला पश्चा ाप व पापांची क्षमा
ही देणगी देण्याकरता देवाने त्यास आपल्या उजव्या हाताशी
अिधपती व तारणारा असे उच्चपद िदले. 32 या गोष्टीिवषयी
आम्ही साक्षीआहोतआिण देवाने आपल्याआज्ञा पाळणार्यांना
जो पिवतर् आत्मा िदला,आहे तो सुध्दा साक्षी आहे.”

33 हे ऐकून ते िचडून गेले आिण त्यांना िजवे मारण्याचा
िवचार करू लागले. 34 परंतु सवर् लोकांनी पर्ितिष्ठत
मानलेला गमिलयेल नावाचा एक परूशी शास्तर्ाध्यापक होता,
त्याने न्यायसभेत उभे राहनू त्या मनुष्यांना थोडा वेळ बाहेर
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पाठवण्यास सांिगतले. 35 मग तो त्यांना म्हणाला, “अहो
इसर्ाएल लोकांनो, तुम्ही या मनुष्यांचे काय करणार ह्यािवषयी
जपनू असा. 36कारण काही िदवसांपवूी र्, थुदास हा पुढे येऊन मी
कोणीतरी आहे, असे म्हणू लागला, त्यास सुमारे चारशे माणसे
िमळाली. तो मारला गेला आिण िजतके त्यास मानत होते त्या
सवार्ची दाणादाण होऊन ते नाहीसे झाले. 37 त्याच्यामागनू
गालीलकर यहदूा नाविनशी होण्याच्या िदवसात पुढे आला व
त्याने पुष्कळ लोकांस िफतवनू आपल्या नादी लावले त्याचाही
नाश झाला. व िजतके त्यास मानत होते त्या सवार्चंी पांगापांग
झाली. 38 म्हणनू मी तुम्हासआता सांगतो, या मनुष्यांपासनू दरू
राहा व त्याना जाऊ द्या कारण हा बेत िकंवा हे कायर् मनुष्याचे
असल्यास नष्ट होईल. 39 परंतु ते देवाचे असल्यास तुम्हास ते
नष्ट करता यावयाचे नाही, तुम्ही मातर् देवाचे िवरोधी ठराल.”

40 तेव्हा त्यांनी त्याचे सांगणे मान्य केले, त्यांनी परे्िषतांना
बोलावनू त्यांना मारहाण केली आिण येशचू्या नावाने बोलू नका
असे िनक्षनू सांगनू त्यांना सोडून िदले. 41 ते तर त्या नावासाठी
आपण अपमानास पातर् ठरिवण्यांत आलो म्हणनू आनंद करीत
न्यायसभेपुढून िनघनू गेले. 42 आिण दररोज, परमेश्वराच्या
भवनात व घरोघर िशकवण्याचे, व येशू हाच िखर्स्त आहे ही
सुवातार् गाजिवण्याचे त्यांनी सोडले नाही.

6
1 त्या िदवसात िशष्यांची संख्या वाढत चालली असता,

गर्ीक बोलणारे यहदूी लोक आिण इबर्ी बोलणारे यहदूी
लोक यांच्यामध्ये कुरकुर सुरू झाली, कारण रोजच्या वाटणीत
त्याच्या िवधवांची उपेक्षा होत असे. 2 तेव्हा बारा परे्िषतांनी
िशष्यगणाला बोलावनू म्हटले, “आम्ही देवाचे वचन सांगण्याचे
सोडून भोजनाची सेवा करावी हे ठीक नाही. 3 तर बंधुजनहो,
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तुम्ही आपल्यामधनू पिवतर् आत्म्याने व ज्ञानाने पणूर् असे सात,
पर्ितष्ठीत पुरूष शोधनू काढा, त्यांना आम्ही या कामावर नेम.ू
4 म्हणजे,आम्ही स्वतः पर्ाथर्नेत व वचनाच्या सेवेत तत्पर राह.ू”
5 ही गोष्ट सवर् लोकांस पसंत पडली. आिण त्यांनी िवश्वासाने
व पिवतर् आत्म्याने पणूर् असा पुरूष स्तेफन, आिण िफलीप्प,
पर्खर, नीकलाव तीमोन, पािमर्ना व यहदूी मतानुसारी नीकलाव
अंत्युखीयकर ह्यांची िनवड केली. 6 त्यांना त्यांनी परे्िषतांसमोर
उभे केले,आिण त्यांनी पर्ाथर्ना करून त्यांच्यावर हात ठेवले.

7 मग देवाच्या वचनाचा पर्सार होत गेला यरूशलेम शहरात
िशष्यांची संख्या फार वाढत गेली; याजकवगार्तीलही पुष्कळ
लोकांनी या िवश्वासास मान्यता िदली.

8 स्तेफन कृपा व सामथ्यर् ह्यांनी पणूर् होऊन, लोकात मोठी
अदभ्तेू व िचन्हे करत असे. 9 तेव्हा िसिबितर्न नामक लोकांच्या
सभास्थानातील काहीजण तसेच कुरेनेकर व आलेक्सांिदर्ये
नगरातील काही लोक, आिण िकिलिकया व आिशया.
पर्ांतातील काही लोक उठले आिण स्तेफनाबरोबर वादिववाद
करू लागले. 10 पण तो ज्या ज्ञानाने व ज्या आत्म्याने बोलत
होता त्यांना त्यांच्याने तोंड देववेना. 11 तेव्हा त्यांनी काही
लोकांची गुप्तपणे मने वळवली, “आम्ही स्तेफनाला मोशेिवरूद्ध
व देवािवरूद्ध दुभार्षण करताना ऐकले असे म्हणण्यास
पढिवले.” 12 आिण लोकांस, विडलांस व िनयमशास्तर्ाच्या
िशक्षकांस िचथवले, त्यांनी स्तेफनावर चाल करून त्यास धरून
न्यायसभेपुढे नेले. 13आिण त्यांनी खोटे साक्षीदार उभे केले, ते
म्हणाले, “हा मनुष्य या पिवतर् स्थानाच्या व िनयमशास्तर्ाच्या
िवरूद्ध दुभार्षण करण्याचे सोडत नाही. 14 कारण आम्ही त्यास
असे बोलताना ऐकले, हा नासोरी येशू हे स्थान मोडून टाकील
आिण मोशेने आम्हास लावनू िदलेल्या चालीरीती बदलनू
टाकील.” 15 तेव्हा न्यायसभेत बसलेले सवर्जण त्याच्याकडे
िनरखनू पाहत असता त्यांना त्याचे मुख देवदतूाच्या मुखासारखे
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िदसले.

7
1 महायाजक म्हणाला, “या गोष्टी अशाच आहेत काय?”

2 तेव्हा तो म्हणाला, “बंधुजनहो व विडलांनो, ऐका, आपला
पवूर्जअबर्ाहामहारानपर्ांतातजाऊनराहण्यापवूी र्मेसोपटेम्या
देशात असता गौरवशाली देवाने त्यास दशर्न िदले.” 3व म्हटले,
“तू आपला देश व आपले नातलग सोडून मी तुला दाखवीन त्या
देशात जा. 4 तेव्हा तो खास्द्यांच्या देशातनू िनघनू हारान नगरात
जाऊन रािहला; मग त्याचा िपता मरण पावल्यावर देवाने त्यास
तेथनू काढून सध्या तुम्ही राहता त्या देशात आणले. 5 पण
त्यामध्ये त्यास वतन िदले नाही, पाऊल भर देखील जमीन िदली
नाही. त्यास मलूबाळ नसताही देवाने त्यास अिभवचन िदले
की, हा देश तुला व तुझ्यामागे तुझ्या संततीला वतन असा
देईल. 6 देवाने आणखी असे सांिगतले त्याची संतती परदेशात
जाऊन काही काळ राहतील, आिण ते लोक त्यांना दास करून
चारशे वष वाईटाने वागवतील. 7 ‘ज्या राष्ट्राच्या दास्यात ते
असतील त्यांचा न्याय मी करीन’ आिण त्यानंतर ते तेथनू िनघनू
‘या स्थळी माझी उपासना करतील,’ असे देवाने म्हटले. 8 त्याने
अबर्ाहामाला संुतेचा करार लावनू िदला हा करार झाल्यानंतर
अबर्ाहामाला इसहाकझाला, त्याची त्यानेआठव्या िदवशी संुता
केली मग इसहाकाला याकोब झाला व याकोबाला बारा कुलपती
झाले.

9 नंतर कुलपतीनंी हेव्यामुळे योसेफाला िमसर देशात िवकून
टाकले, पण देव त्याच्याबरोबर होता. 10 त्याने त्यास
त्याच्यावरील सवर् संकटातनू सोडवले,आिण िमसर देशाचा राजा
फारो याच्यासमोर त्यास कृपापातर् व ज्ञानी असे केले. म्हणनू
फारोने त्यास िमसर देशावर व आपल्या सवर् घरावर अिधकारी
नेमले. 11 मग सवर् िमसर: आिण कनान या देशात दुष्काळ
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पडून त्यांच्यावरजबर संकटआलेआिणआपल्या पवूर्जांनाअन्न
िमळेनासे झाले. 12 तेव्हा िमसर देशात धान्य आहे, हे ऐकून
याकोबाने तुमच्याआमच्या पवूर्जांना पिहल्या खेपेस पाठवले.
13मग दुसर्या खेपेस योसेफाने आपल्या भावांना ओळख िदली;
आिण योसेफाचे कूळ फारो राजाला कळले. 14 तेव्हा योसेफाने
आपला िपता याकोब वआपले सगळे नातलग, म्हणजे पंचाह र
माणसेह्यांना बोलावनू घेतले. 15ह्यापर्माणे याकोब िमसर देशात
गेला; आिण तेथे तो, व आपले पवूर्जही मरण पावले. 16 त्यांना
शखेमात नेले आिण जी कबर अबर्ाहामाने शखेमात हमोराच्या
पुतर्ांपासनू रोख रुपये देऊन िवकत घेतली होती ितच्यात त्यांना
पुरले.

17 मग देवाने अबर्ाहामाला जे अिभवचन िदले होते ते पणूर्
होण्याचा समय जसजसा जवळ आला, तसतसे ते लोक िमसर
देशात वाढून संख्येने पुष्कळ झाले. 18 योसेफाची मािहती
नसलेला असा दुसरा राजा िमसर देशाच्या गादीवर बसेपयर्ंत
असे चालले. 19 हाच राजा आपल्या लोकांबरोबर कपटाने
वागला आिण त्यांची बालके जगू नयेत, म्हणनू ती बाहेर टाकून
देण्यास त्याने त्यांना भाग पाडले असे त्याने आपल्या पवूर्जांना
छळले. 20 त्या काळात मोशेचा जन्म झाला, तो देवाच्या
दृष्टीने अितशय संुदर होता; त्याचे पालनपोषण तीन मिहने पयर्ंत
त्याच्या िपत्याच्या घरीझाले. 21मग त्यासबाहेर टाकून देण्यात
आलेअसता,फारोच्याकन्येने त्यास घेउनआपला मुलगा म्हणनू
त्यास वाढवले. 22 मोशेला िमसरी लोकांचे सवर् ज्ञान िशकला;
आिण तो भाषणात व कामात पराक्रमी होता.

23 मग तो जवळ जवळ चाळीस वषार्चा झाला, तेव्हा आपले
बांधव म्हणजे इसर्ाएलाचे संतानह्यांची भेट घ्यावी असे त्याच्या
मनात आले. 24 तेव्हा मोशेने इसर्ाएलातील कोणाएकावर
अन्याय होत आहे, असे पाहनू या जाचलेल्या मनुष्याचा कैवार
घेतला आिण िमसर्याला मारून त्याचा सडू घेतला: 25 तेव्हा
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देव त्याच्या हातनू त्याच्या बांधवाची सुटका करतआहे हे त्यांना
समजले असेल असे त्यास वाटले होते, पण ते त्यांना समजले
नाही. 26 मग दुसर्या िदवशी कोणी इसर्ाएली भांडत असता
तो त्यांच्यापुढे आला व त्यांचा समेट करू लागला; तो म्हणाला,
‘गृहस्थांनो, तुम्ही बांधव;आहातएकमेकांवरअन्यायकाकरता?’
27 तेव्हा जो आपल्या शेजार्यावर अन्याय करत होता, तो
त्यास ढकलनू देऊन म्हणाला, ‘तुला आमच्यावर अिधकारी व
न्यायाधीश कोणी केले? 28काल तू िमसर्याला ठार मारले, तसे
मलाही मारायला पाहतोसकाय?’ 29 हे शब्द ऐकताचमोशे पळून
गेला आिण िमद्यान देशात परदेशी होऊन रािहला; तेथे त्यास
दोन पुतर् झाले.

30 मग चाळीस वष भरल्यावर, सीनाय पवर्ताच्या रानात
एका झुडपातील अिग्नज्वालेत एक देवदतू त्याच्या दृष्टीस
पडला. 31 मग मोशेने अिग्नज्वालाचे दृष्य पािहल्यावर, तो
फारआश्चयर्चिकतझाला;आिण हे दृष्य पाहण्यासाठी तो जवळ
गेला, तेव्हा पर्भचूी वाणी झाली की, 32 ‘मी तुझ्या पवूर्जांचा देव,
अबर्ाहामाचा देव, इसहाकाचा देव, वयाकोबाचा देवआहे.’ तेव्हा
मोशे थरथर कापला व त्यास ितकडे पाहण्याचे धैयर् झाले नाही.
33कारण पर्भनेू त्यास म्हटले, ‘तू आपल्या पायातले जोडे काढ,
कारणज्याजागेवरतू उभाआहेसती पिवतर्भमूीआहे. 34 िमसर
देशातल्या माझ्या लोकांची िवप ी मी खरोखर पािहली आहे;
त्यांचे हंुदके मी ऐकले आहेत आिण त्यांना सोडवनू घेण्यासाठी
मी उतरलोआहे; तरआता चल, मी तुला िमसर देशात पाठवतो.’

35 तुला अिधकारी व न्यायाधीश कोणी केले, असे म्हणनू,
‘ज्या मोशेला त्यांनी िझडकारले होते?’ त्यालाच झुडपात दशर्न
झालेल्या देवदतूाच्या हस्ते, देवाने अिधकारी व मुिक्तदाता
म्हणनू पाठवले. 36 िमसर देशात, तांबड ा समुदर्ात, व
रानात चाळीस वष अदभ्तू कृत्ये करून व िचन्हे दाखवनू
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त्या लोकांस बाहेर नेले. 37 तोच मोशे इसर्ाएल लोकांस
म्हणाला, ‘देव तुमच्या बांधवामधनू, माझ्यासारखा संदेष्टा
तुमच्यासाठी उत्पन्न करील.’ 38 रानातील मंडळीमध्ये सीनाय
पवर्तावर त्याच्याशी बोलणार्या देवदतूाबरोबर आिण आपल्या
पवूर्जांबरोबर जो होता तो हाच होय. त्यालाच आपल्याला
देण्याकरता िजवंत वचने िमळाली. 39 त्याचे ऐकण्याची आपल्या
पवूर्जांची इच्छा नव्हती; तर त्यांनी त्यास िधक्कारले व आपले
अंतःकरण िमसर देशाकडे िफरवनू. 40 ते अहरोनाला म्हणाले,
‘आमच्यापुढे चालतील अशा देवता आम्हास करून दे. कारण
ज्याने आम्हास िमसर देशातनू आणले त्या मोशेचे काय झाले,
हे आम्हास कळत नाही.’ 41 मग त्या िदवसात त्यांनी वासराची
मतूी र् बनवली, व ितच्यापुढे ‘यज्ञ करुन’ आपल्या हातच्या
कृतीबद्दल आनंदोत्सव केला. 42 तेव्हा देवाने त्यांच्याकडे पाठ
िफरवली आिण त्यांना आकाशातील सेनागणाची पजूा करण्यास
सोडून िदले; ह्यािवषयी संदेष्ट ांच्या पुस्तकात िलहीले आहे ‘हे
इसर्ाएलाच्या घराण्या, तुम्ही चाळीस वष अरण्यात बिलदाने व
यज्ञ मला केलेत काय?

43 मोलखाचा मंडप व रेफान दैवतांचा तारा म्हणजे
पुजण्याकरता: तुम्ही ज्या पर्ितमा केल्या त्या तुम्ही उचलनू
घेतल्या; मीही तुम्हास बाबेलच्या पिलकडे नेऊन ठेवीन.’

44 तू जो नमुना पािहलास त्यापर्माणे साक्षीचा मंडप
कर, असे ज्याने मोशेला सांिगतले, त्याने नेमल्यापर्माणे तो
मंडप रानात आपल्या पवूर्जांचा होता. 45 जी राष्ट्रे देवाने
त्यांच्यासमोरून घालवली, त्यांचा देशआपल्या ताब्यात घेतला,
तेव्हा तो िमळालेला मंडप त्यांनी यहोशवाबरोबर त्या देशात
आिणला. आिण दािवदाच्या काळापयर्ंत परंपरेने तसाच ठेवला.
46 दािवदावर देवाची कृपादृष्टी झाली;आिण त्याने याकोबाच्या
घराण्यासाठी वस्तीस्थान िमळिवण्याची िवनंती केली. 47आिण
शलमोनाने त्याच्यासाठी घर बांधले. 48 तथािप जो परात्पर तो
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हातांनी बांधलेल्या घरात राहत नाही; संदेष्ट ाने म्हणले आहे.
49 पर्भू म्हणतो, ‘आकाश माझे राजासन आहे, पृथ्वी माझे

पादासन आहे. तुम्ही माझ्यासाठी कशा पर्कारचे घर बांधणार?
िकंवा माझ्या िवसाव्याचे स्थानकोणते? 50माझ्या हाताने या सवर्
वस्तू केल्या नाहीत काय?’

51 अहो ताठ मानेच्या आिण हृदयांची व कानांची संुता न
झालेल्या, लोकांनो तुम्ही तर पिवतर् आत्म्याला; सवर्दा िवरोध
करता जसे तुमचे पवूर्ज तसेच तुम्हीही. 52 ज्याचा पाठलाग
तुमच्या पवूर्जांनी केला नाही असा संदेष्ट ांमध्ये कोणी झाला
का? ज्यांनी त्या नीितमान पुरूषाच्या आगमनािवषयी पवूी र्
सांिगतले त्यांना त्यांनी िजवे मारले; आिण आता त्यास धरून
देणारे व िजवे मारणारे तुम्ही िनघाला आहात. 53अशा तुम्हास
देवदतूांच्या योगे योजलेले िनयमशास्तर् पर्ाप्त झाले होते, पण
तुम्ही ते पाळले नाही.”

54 त्याचे भाषण ऐकणार्या सभेतील सभासदांच्या
अंतःकरणास इतके झोंबले, ते दातओठ खाऊ लागले. 55 परंतु
पिवतर्आत्म्याने पणूर् होऊन त्यानेआकाशाकडे िनरखनू पािहले,
तेव्हा देवाचे तेज व देवाच्या उजवीकडे येशू उभा असलेला
त्याच्या दृष्टीस पडला. 56आिण त्याने म्हटले, “पाहा, आकाश
उघडलेले व मनुष्याचा पुतर् देवाच्या उजवीकडे उभा असलेला
मला िदसत आहे.” 57 तेव्हा ते मोठ ाने ओरडून, व कान बंद
करीत, एकजुटीने त्याच्या अंगावर धावनू गेले; 58 मग ते त्यास
शहराबाहेर घालवनू दगडमार करू लागले: आिण साक्षीदारांनी
आपली वस्तरे् शौल नावाच्या एका तरूणाच्या पायाजवळ
ठेवली. 59 ते दगडमार करीतअसता स्तेफन पर्भचूा धावा करीत
म्हणाला, “हे पर्भू येश,ू माझ्याआत्म्याचा स्वीकार कर.” 60मग
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गुडघे टेकून तो मोठ ाने ओरडला, “हे पर्भ,ू हे पाप त्यांच्याकडे
मोजू नको.” असे बोलनू, तो मरण पावला.

8

1 स्तेफनाचा जो खनू झाला त्यास शौलाची संमती होती.
त्या िदवसापासनू यरूशलेमशहर; येथील िखर्स्ताच्या मंडळीचा
मोठा छळ सुरू झाला, परे्िषतांिशवाय इतर सवर् िवश्वास
ठेवणारे िशष्य यहदूीया व शोमरोन पर्ांताच्या, कानाकोपर्यात
पांगनू गेले. 2 काही धािमर्क मनुष्यांनी स्तेफनाला पुरले आिण
त्याच्यासाठी त्यांनी फार शोक केला. 3 शौलाने िखर्स्ताच्या
मंडळीचाछळकरण्यास सुरुवात केली; तो घरोघर जाई िवश्वास
ठेवणारे पुरूष व िस्तर्या यांना धरून खेचनू नेई, व तुरंुगात
टाकीत असे.

4 िवश्वास ठेवणारे सगळीकडे पांगले होते जेथे कोठे िवश्वास
ठेवणारे जात तेथे ते लोकांस सुवातार् सांगत. 5 िफिलप्प शोमरोन
पर्ांतातील एका शहरात गेला, त्याने िखर्स्ताची घोषणा केली
तेथील लोकांनी िफिलप्पाचे बोलणे ऐकले, व त्याने केलेले
चमत्कार पािहले. 6 िफिलप्प जी िचन्हे करत असे व ज्या गोष्टी
त्यांना सांगत असे, ते ती लक्षपवूर्क ऐकतअसत. 7कारण ज्यांना
अशुद्ध आत्मे लागले होते त्यांच्यातील पुष्कळांतनू ते मोठ ाने
ओरडून िनघनू गेले; तेथे बरेच लंगडे व अधार्ंगवायू झालेले लोक
बरे झाले. 8यामुळे शहरातील लोक फार आनंिदत झाले.

9 िशमोन नावाचा मनुष्य त्या नगरात राहत होता, तो जादचेू
पर्योग करीत असे; त्याच्या पर्योगामुळे शोमरोन पर्ांतातील
लोकआश्चयर्चिकत होत असत, तो स्वतःला फार मोठा समजत
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असे. 10अगदी लहानापासनू मोठ ापयर्ंत लोक लक्षपवूर्क त्याचे
ऐकत, ते म्हणत असत, “देवाची महान शक्ती असे ज्याला
म्हणतात तोच हा मनुष्य आहे.” 11 त्याने आपल्या जादमुूळे
बराच काळपयर्ंत लोकांस चकीत केले, असल्याने लोक त्याचे
ऐकत असत. 12 परंतु जेव्हा देवाचे राज्य व येशू िखर्स्ताचे नाव
ह्यािवषयी िफिलप्पाने त्या लोकांस सुवातार् सांगत असता त्यांनी
त्याच्यावर िवश्वास ठेवला, त्याचवेळी त्यांनी बािप्तस्मा घेतला,
त्यांच्यात जसे पुरूष होते तशा िस्तर्याही होत्या. 13 स्वतः
िशमोनाने िवश्वास ठेवला: आिण त्याचा बािप्तस्मा झाल्यावर,
तो िफिलप्पबरोबर राहू लागला; आिण झालेले चमत्कार आिण
अदभ्तू िचन्हे पाहनू, िशमोन आश्चयार्ने थक्क झाला.

14 यरूशलेम शहरामधील परे्िषतांनी हे ऐकले की
शोमरोनातील लोकांनी देवाच्या वचनाचा स्वीकार केला, म्हणनू
पेतर् वयोहानयांना परे्िषतांनीशोमरोनातीललोकांकडे पाठवले.
15 पेतर् व योहान जेव्हा आले, तेव्हा त्यांनी शोमरोनी िवश्वास
ठेवणार्यांना पिवतर् आत्मा िमळावा म्हणनू, पर्ाथर्ना केली.
16 या लोकांचा पर्भू येशचू्या नावात बािप्तस्मा झाला होता,
परंतु पिवतर् आत्मा अजनू त्यांच्यावर आला नव्हता. 17 मग
पेतर् व योहान यांनी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवला,आिण त्यांना
पिवतर् आत्मा िमळाला. 18 िशमोनाने पािहले की, परे्िषतांच्या
हात ठेवण्याने लोकांस पिवतर् आत्मा िमळाला तेव्हा िशमोनाने
परे्िषतांना पैसे देऊ करून म्हटले. 19 “मी ज्याच्यावर हात ठेवीन
त्यास पिवतर् आत्मा िमळेल, असा अिधकार मलासुद्धा द्या.”
20 पेतर् िशमोनाला म्हणाला, “तुझा व तुझ्या पैशाचा नाशहोवो;
कारण, देवाचे दान पैशाच्या बळावर िवकत घेण्याचा तू िवचार
केला.” 21या कामात तू आमचा सहभागी होऊ शकणार नाहीस,
कारण तुझे अंतःकरण देवासमोर योग्य नाही. 22 तू ज्या या
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वाईट गोष्टी केल्या आहेत, त्यासाठी पश्चा ाप कर, पर्भलूा
पर्ाथर्ना कर, कदािचत तुइया अंतःकरणातील कल्पनेची तो
तुला क्षमा करील. 23 कारण तुझ्या मनात कटू मत्सर भरलेला
आहे व तू पापाच्या बंधनात आहेस, हे मला िदसनू आले आहे.
24 िशमोनाने उ र िदले, तुम्ही सांिगतले त्यातले काही माझ्यावर
येऊ नये म्हणनू तुम्हीच पर्भकूडे माझ्यासाठी पर्ाथर्ना करा.

25 नंतर पेतर् व योहान ह्यांनी आपली साक्ष लोकांस देऊन,
“पर्भचेू वचन गाजवल्यावर ते यरूशलेम शहरास परत आले,
परत येताना वाटेत त्यांनी अनेक शोमरोनी गावांत सुवातार्
सांिगतली.”

26 परमेश्वराचा दतू िफल्लीपाशी बोलला तो म्हणाला, “ऊठ
आिण यरूशलेम शहराहनू गज्जा शहराकडे जाते त्या वाटेने
दिक्षणेकडे जा.” तो रस्ता वाळवंटातनू जातो. 27 मग
तो उठला. व गेला, रस्त्यात त्यास एक इिथओिपयाचा
मनुष्य भेटला, तो मनुष्य षंढ होता, तो इिथओिपयाच्या कांदके
राणीकडे उच्च पदावर अिधकारी म्हणनू कामाला होता. तो
राणीच्या खिजन्याचा मुख्य होता, तो यरूशलेमशहरास उपासना
करण्यासाठी गेला होता. 28 आता तो परत जाताना आपल्या
रथात बसनू यशया संदेष्टयाचा गरं्थ वाचत होता. 29 पिवतर्
आत्मा िफिलप्पाला म्हणाला, “त्या रथाजवळ जा.” 30 मग
िफिलप्प त्या रथाजवळ धावत धावत गेला, तेव्हा त्याने त्यास
यशया संदेष्ट ाचा गरं्थ वाचताना ऐकले, िफिलप्प त्यास
म्हणाला, “तुम्ही जे वाचत आहात ते तुम्हास समजते काय?”
31तोअिधकारी म्हणाला, “मला हे कसे,समजेलकोणीतरी याचा
उलगडा करून मला सांगायला हवे?” आिण त्याने िफिलप्पाला
रथात चढून आपल्यापाशी बसण्यास बोलावले.
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32 शास्तर्लेखातील जो भाग तो वाचत होता तो भाग
पुढीलपर्माणे होता, “वधावयला घेऊन जात असलेल्या
में ढरासारखा तो होता; लोकर कातरणार्यांपुढे गप्प राहणार्या
कोकरांपर्माणे तो शांत रािहला, त्याने आपले तोंड उघडले
नाही: 33 त्यास लिज्जत केले गेले त्याच्या लीन अवस्थेत
त्यास न्याय िमळाला नाही: त्याच्या िपढीचे वणर्न कोण करील?
कारण पृथ्वीवरील त्याचे जीवन संपिवले गेले आहे.” 34 तो
अिधकारी िफिलप्पाला म्हणाला, “कृपाकरून मला सांगा, हे
कोणािवषयी बोलतो आहे? तो स्वतःिवषयी बोलत आहे, की
दुसर्या कोणािवषयी बोलत आहे?” 35 मग िफिलप्पाने तोंड
उघडले; व शास्तर्लेखातील यशया संदेष्ट ाच्या भागापासनू
सुरुवात करून येशिूवषयीची सुवातार् त्यास सांिगतली. 36 ते
दोघे पर्वास करीत असताना, एका तळ्याजवळ आले; तेव्हा
अिधकारी म्हणाला, “पाहा, येथे पाणी आहे; माझा बािप्तस्मा
करायला कोणती अडचण आहे?” 37 िफिलप्पाने म्हटले, जर
आपण आपल्या सवर् अंतःकरणाने िवश्वास धरता तर योग्य
आहे, त्याने उ र िदले, येशू िखर्स्त देवाचा पुतर् आहे असा
मी िवश्वास धरतो. 38 आिण षंढाने रथ थांबिवण्याची आज्ञा
केली, नंतर िफिलप्प व षंढ हे दोघे उतरून पाण्यात गेले, आिण
िफिलप्पाने त्याचा बािप्तस्मा केला. 39 ते जेव्हा पाण्याबाहेर
आले, तेव्हा पर्भचू्याआत्म्याने िफिलप्पाला दरू नेले;आिण त्या
अिधकार्याला िफिलप्प पुन्हा िदसला नाही, पण तो अिधकारी
पुढे तसाच मोठ ा आनंदाने पर्वास करीत घरी गेला. 40आपण
अजोत नगरात आहोत. असे िफिलप्पाला िदसनू आले आिण
पुढे जात असताना जी जी गावे लागली त्या सवर् गावात त्याने
सुवातार् सांिगतली, नंतर तो कैसरीया शहरास गेला.

9
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1शौल यरूशलेम शहरामध्ये पर्भचू्या अनुयायांना अजनूही
धमकावण्याचा व िजवे मारण्याचा पर्यत्नकरीत होता, म्हणनू तो
महायाजकाकडे गेला. 2शौलाने िदिमष्क येथीलसभास्थानातील
महायाजकाकडून िखर्स्ताच्या अनुयायांना पकडण्यासाठी अशी
अिधकारपतरे् मािगतली की, जर त्यास तेथे कोणी ‘तो मागर्’
अनुसरणारा*, मग तो पुरूष असो अथवा स्तर्ी, सापडले तर
त्याने त्यांना बांधनू यरूशलेम शहरास आणावे. 3 मग शौल
िदिमष्काजवळआला तेव्हा एकाएकी,आकाशातनू फारच पर्खर
पर्काश त्याच्याभोवती चमकला; 4 शौल जिमनीवर पडला
आिण एक वाणी त्याच्याशी बोलताना त्याने ऐकली, “शौला,
शौला, तू माझा छळ का करतोस?” 5 शौल म्हणाला, “पर्भू
तू कोण आहेस?” ती वाणी म्हणाली, “मी येशू आहे, ज्याचा तू
छळकरीतआहेस तो मीचआहे; 6आताऊठ,आिणनगरातजा,
तुला काय करायचे आहे, ते तुला तेथे कोणीतरी सांगेल.” 7जी
माणसे शौलाबोबर पर्वास करीत होती, ती तेथेच स्तब्ध उभी
रािहली त्या लोकांनी आवाज ऐकला, पण त्यांना कोणी िदसले
नाही. 8 शौल जिमनीवरून उठला, त्याने डोळे उघडले, पण
त्यास काहीच िदसेना, म्हणनू जे लोक त्याच्याबरोबर होते त्यांनी
त्याचा हात धरून त्यास िदिमष्कशहरात नेले. 9तीन िदवसांपयर्ंत
शौलाला काहीच िदसत नव्हते, त्याने काही खाल्ले िकंवा प्याले
नाही.

. 22:6-16; 26:12-18
10 िदिमष्कांमध्ये येशचूा एक िशष्य होता त्याचे नाव हनन्या

होते; पर्भू त्याच्याशी एका दृष्टांतात बोलला तो म्हणाला,
“हनन्या.” हनन्याने उ र िदले, “मी इथे आहे, पर्भ.ू” 11 पर्भू
हनन्याला म्हणाला, “ऊठ आिण नीट नावाच्या रस्त्यावर जा,

* 9:2
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तेथे यहदूाचे घर शोध व तासर्स शहराहनू आलेल्या शौल
नावाच्या व्यक्तीबद्दल िवचार सध्या तो तेथे आहे; व पर्ाथर्ना
करीत आहे. 12 शौलाने दृष्टांतात पािहले की त्यामध्ये हनन्या
नावाचा मनुष्य आपल्याकडे आला, असनू आपल्यावर हात
ठेवत आहे व त्यानंतर त्यास पुन्हा दृष्टी पर्ाप्त झाली, असे
त्यास िदसले.” 13 परंतु हनन्याने उ र िदले, “पर्भ,ू मी त्या
मनुष्यािवषयी अनेक लोकांच्या तोंडून ऐकले आहे; यरूशलेम
शहरातील तुझ्या संतांशी तो िकती वाईट रीतीने वागला हे
मी ऐकले आहे. 14 आिण आता जे तुझ्या नावावर िवश्वास
ठेवतात अशा लोकांस बांधनू नेण्यासाठी मुख्य याजकांकडून
अिधकारपतर् घेऊन हा शौल येथे आला आहे.” 15 परंतु पर्भू
म्हणाला, “जा, राजांना आिण परराष्ट्रांना आिण इसर्ाएलाचे
संतान यांच्यासमोर माझे नाव घेऊन जाण्याकरता तो माझे
िनवडलेले पातर् आहे. 16माझ्या नावाकरीता ज्या गोष्टी त्यास
सहनकराव्या लागतील त्या मी त्यास दाखवनू देईन,” 17हनन्या
िनघाला आिण यहदूाच्या घरी गेला, त्याने शौलाच्या डोक्यावर
हात ठेवला आिण म्हटले, “शौल, भाऊ, पर्भू येशनेू तुला
इकडे येत असता रस्त्यावर दशर्न िदले त्यानेच मला तुझ्याकडे
पाठवले, यासाठी की, तुला पुन्हा दृष्टी यावी व तू पिवतर्
आत्म्याने पिरपणूर् व्हावे.” 18 लागलीच खपल्यासारखे काहीतरी
शौलाच्या डोळ्यावरून खाली पडले, आिण त्यास पुन्हा दृष्टी
आली शौल तेथनू उठल्यावर त्याचा बािप्तस्मा करण्यात आला.
19 नंतर त्याने अन्न सेवन केल्यावर त्याच्या अंगात शक्ती
आली, शौल काही िदवस िदिमष्क येथील िशष्यांबरोबर रािहला.
20 यानंतर सरळ सभास्थानात जाऊन शौल येशचू्या नावाची
घोषणा करू लागला, येशू हा देवाचा पुतर् आहे. 21ज्या लोकांनी
शौलाचे बोलणे ऐकले त्या सवार्नंा मोठे नवल वाटले ते म्हणाले,
“यरूशलेम शहरातील ज्या लोकांचा येशचू्या नावावर िवश्वास
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आहे, त्या सवार्चा नाश करू पाहणारा हाच नाही काय? तो
येशचू्या अनुयायांना अटक करण्यासाठी येथे आला आहे व तो
त्यांना यरूशलेम शहरातील मुख्य याजकांसमोर उभे करणार
आहे.” 22 परंतु शौल अिधकािधक सामथ्यर्शाली होत गेला,
त्याने हे िसद्ध केले की, येशू हाच िखर्स्तआहेआिण त्याचे पुरावे
इतकेसबळहोते. िदिमष्क येथीलयहदूी त्याच्याबरोबर वादघालू
शकले नाहीत. 23 काही िदवसानंतर, यहदूी लोकांनी शौलाला
िजवे मारण्याचा कट रचला. 24 यहदूी रातरं्िदवस शहराच्या
वेशीवर पहारा देत होते व शौलाला पकडण्याची वाट पाहत होते.
त्यांना शौलाला ठार मारायचे होते, पण त्यांचा हा बेत शौलास
समजला. 25 एके रातर्ी शौलाने ज्यांना िशक्षण िदले होते अशा
काही अनुयायांनी शहरातनू जाण्यासाठी शौलाला मदत केली,
अनुयायांनी शौलाला एका टोपलीत ठेवले, नंतर त्यांनी टोपली
गावकुसावरून रातर्ीच्या वेळी खाली सोडली.

26 नंतर शौल यरूशलेमे शहरास गेला तेथील िवश्वास
ठेवणार्यांच्या पिरवारात िमसळण्याचा त्याने पर्यत्न केला,
पण ते त्यास घाबरत होते, त्यांचा िवश्वासच बसत नव्हता,
शौल खरोखर येशचूा िशष्य झाला आहे. 27 परंतु बणर्बाने
शौलाचा स्वीकार केला व त्यास घेऊन परे्िषतांकडे गेला.
बणर्बाने सांिगतले की, शौलाने येशलूा िदिमष्कच्या रस्त्यावर
पािहले आहे, येशू त्याच्याशी कसा बोलला हेही त्याने
सिवस्तरणे सांिगतले, मग त्याने परे्िषतांना सांिगतले की,
येशिूवषयीची सुवातार् शौलाने मोठ ा धैयार्ने िदिमष्क येथील
लोकांस सांिगतली. 28 मग शौल अनुयायांसह तेथे रािहला, तो
यरूशलेम शहरामध्ये सगळीकडे गेला. व धैयार्ने पर्भचूी सुवातार्
सांगू लागला. 29 शौल नेहमी गर्ीक भाषा बोलणार्या यहदूी
लोकांशी बोलत असे तो त्यांच्याशी वादिववाद करीत असे, पण



9:30 xxxi परे्िषतांची कृत्ये 9:39

ते त्यास मारण्याचा पर्यत्न करीत होते. 30 जेव्हा बंधुजनांना हे
कळाले तेव्हा त्यांनी त्यास कैसरीया येथे नेले,व नंतर तेथनू त्यास
तासार्स पाठवले.

31 अशापर्कारे सवर् यहिूदया, गालील पर्ांत, शोमरोन या
पर्देशातील मंडळीस तेथे शांती लाभली;आिण, मंडळी पिवतर्
आत्म्याच्या सांत्वनेत व परमेश्वराच्या भयात वाढत गेली.
32मगअसे झाले की, पेतर् यरूशलेम शहराच्या सभोवतालच्या
गावामध्ये िफरला, लोद या गावामध्ये जे देवाचे पिवतर्जन
होते त्यांना भेटला. 33लोद येथे त्यास ऐनेयास नावाचा मनुष्य
आढळला, त्याच्या अंगातनू वारे गेल्याने तो पंगू झाला होता
व आठ वष अंथरुणाला िखळून होता. 34 पेतर् त्यास म्हणाला,
“ऐनेयास, येशू िखर्स्त तुला बरे करीतआहे;ऊठ,आपले अंथरुण
नीट कर.” ऐनेयास ताबडतोब उभा रािहला. 35 लोद येथे
राहणार्या सवर् लोकांनी आिण शारोनात राहणार्यांनी त्यास
पािहले, तेव्हा ते सवर् पर्भकूडे वळले.

36 यापो शहरात येशचूी एक िशष्या राहत होती, ितचे नाव
तिबथा होते, (गर्ीक भाषेत ितचे नाव “दुकर् स” होते. त्याचा अथर्
हरीण) ती नेहमी लोकांसाठी चांगली कामे करीत असे गरीबांना
दानधमर् करीत असे. 37 जेव्हा पेतर् लोदमध्ये होता, तेव्हा तिबथा
आजारी पडली व मरण पावली;लोकांनी ितला आंघोळ घालनू व
माडीवरच्या एकाखोलीत ठेवले. 38यापो येथील िशष्यांनी ऐकले
की, पेतर् लोदमध्ये आहे, लोद हे यापोजवळआहे, म्हणनू त्यांनी
दोन माणसे पाठिवली, त्यांनी त्यास िवनंती केली, ते म्हणाले,
“त्वरा करा, आमच्याकडे लवकर या.” 39 पेतर् तयार झाला व
त्यांच्याबरोबर गेला, जेव्हा तो तेथे पोहोचला तेव्हा त्यांनी त्यास
माडीवरच्या एकाखोलीत नेले,सवर् िवधवा िस्तर्या पेतर्ाभोवती
उभ्या रािहल्या, त्या रडत होत्या, दुकर् स †िजवंत असताना जे
† 9:39
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कपडे व झगे ितने तयार केले होते ते त्यांनी पेतर्ाला दाखवले.
40 पेतर्ाने खोलीतील सवार्नंा बाहेर काढले त्याने गुडघे टेकून
पर्ाथर्ना केली आिण दुकर् सच्या शरीराकडे वळून तो म्हणाला,
“तिबथा ऊठ” तेव्हा ितने डोळे उघडले, जेव्हा ितने पेतर्ाला
पाहीले तेव्हा ती उठून बसली. 41 त्याने ितला आपला हात
देऊन उभे राहण्यास मदत केली, नंतर त्याने पिवतर्जनांना
आिण िवधवा िस्तर्यांना खोलीमध्ये बोलावले, त्याने तिबथाला
त्यांना दाखवले, ती िजवंत होती. 42 यापोमधील सवर् लोकांस
हे समजले, यातील पुष्कळ लोकांनी पर्भवूर िवश्वास ठेवला.
43 नंतर असे झाले की, तो यापोत िशमोन नावाच्या कोणाएका
कातडे कमावणार्या चांभाराच्या येथे बरेच िदवस राहीला.

10
1 कनल्य नावाचा मनुष्य कैसरीयामध्ये राहत होता, तो

इटलीक नावाच्या पलटणीत शतािधपती होता. 2 कनल्य हा
भक्तीमान असनू आपल्या कुटंुबासह देवाचे भय बाळगणारा
होता; तो गोरगिरबांना पुष्कळसा दानधमर् करीत असे आिण
तो नेहमी देवाची पर्ाथर्ना करीत असे. 3 एके िदवशी दुपारी
तीन वाजण्याच्या सुमारास, कनल्याला दृष्टांत झाला, त्याने तो
स्पष्टपणे पािहला, त्या दृष्टांतांत देवाचा एक दतू त्याच्याकडे
आला आिण त्यास म्हणाला, “कनल्या!” 4 कनल्य देवदतूाकडे
पाहनू भयभीत होऊन आिण म्हणाला. “काय आहे, पर्भ?ू”
देवदतू कनल्याला म्हणाला, “देवाने तुझी पर्ाथर्ना ऐकली आहे,
ज्या गोष्टी तू गरीबांना िदल्या आहेत, त्या देवाने पािहल्या
आहेत देवाला तुझी आठवण आहे.” 5 तू यापो गावी माणसे
पाठीव आिण िशमोन नावाच्या मनुष्यास घेऊ नये, िशमोनाला
पेतर् असे सुद्धा म्हणतात. 6 तो िशमोन नावाच्या चांभाराच्या
घरी राहत आहे त्याचे घर समुदर्िकनारी आहे. 7 कनल्याशी
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बोलणे झाल्यावर देवदतू िनघनू गेला नंतर कनल्याने त्याचे दोन
िवश्वासू नोकर व एका धमर्शील िशपायाला बोलावनू घेतले.
8कनल्याने या ितघांना घडलेले सवर्काही सांिगतलेआिण त्यांना
यापोला पाठवले.

9 दुसर्या िदवशीहीमाणसेयापोगावाजवळआली,ती दुपारची
वेळ होती, त्याचवेळी पर्ाथर्ना करावयास पेतर् गच्चीवर गेला.
10 पेतर्ाला भकू लागली होती, त्यास काही खावेसे वाटले,
ते पेतर्ासाठी जेवणाची तयारी करीत असता पेतर्ाला तंदर्ी
लागली. 11आिणआपल्यासमोर आकाश उघडले असनू मोठ ा
चांदव्यासारखे चार कोपरे धरून सोडलेली एक चादर पृथ्वीवर
उतरत आहे असा दृष्टांत त्यास झाला. 12 त्यामध्ये पृथ्वीवरील
सवर्पर्कारचे चालणारे, सरपटणारे, आकाशात उडणारे पक्षी
होते. 13 नंतर एक वाणी पेतर्ाने ऐकली, “पेतर्ा, ऊठ; यापैकी
कोणताही पर्ाणी मारून खा.” 14 पण पेतर् म्हणाला, “मी तसे
कधीच करणार नाही, पर्भू जे अशुद्ध व अपिवतर् आहे असे
कोणतेही अन्न मी कधी खाल्लेले नाही.” 15पण ती वाणी त्यास
पुन्हा म्हणाली, “देवाने या गोष्टी शुद्ध केल्या आहेत, त्यांना
अशुद्ध म्हणू नकोस.” 16 असे तीन वेळा घडले; मग ते पातर्
आकाशात वर घेतले गेले.

17 पेतर् भयचिकत होऊन या दृष्टांताचा अथर् काय असावा
यािवषयी िवचार करू लागला, ज्या लोकांस कनल्याने पाठवले
होते, त्यांना िशमोनाचे घर सापडले ते दाराजवळ उभे होते.
18 त्यांनी िवचारले, “िशमोन पेतर् येथेच राहतो काय?” 19 पेतर्
या दृष्टांतािवषयीच िवचार करत असतांना, आत्मा त्यास
म्हणाला, “ऐक, तीन माणसे तुला शोधीत आहेत. 20 ऊठ
आिण पायर्या उतरून खाली जा, कारण मीच त्यांना पाठवले
आहे, काही संशय न धरता त्यांच्याबरोबर जा.” 21 मग पेतर्
खाली त्या मनुष्यांकडे गेला, तो म्हणाला, “तुम्ही ज्याचा शोध
करीत आहात तो मीच आहे, तुम्ही येथे का आलात?” 22 ती
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माणसे म्हणाली, “एका पिवतर् देवदतूाने तुम्हास आमंितर्त
करण्यािवषयी कनल्याला सांिगतले होते कनल्य हा शतािधपती
आहे, तो नीितमान मनुष्य आहे तो देवाची उपासना करतो, सवर्
यहदूी लोक त्याचा आदर करतात, तुम्हास घरी बोलावनू तुमचे
शब्द ऐकावेत असे देवदतूाने त्यास सांिगतले आहे.”

23 पेतर्ाने त्यांना आत बोलावनू घेतले व रातर्भर मुक्काम
करण्याससांिगतले, दुसर्या िदवशी पेतर् तयारझाला व त्या तीन
मनुष्याबरोबर गेला, यापो येथील काही बंधहूी पेतर्ाबरोबर गेले.
24 दुसर्या िदवशी पेतर् कैसरीया शहरात आला, कनल्य त्याची
वाट पाहत होता, त्याने आपले जवळचे िमतर् व नातेवाईक
यांनाही आपल्या घरी जमा केले होते. 25 जेव्हा पेतर् आत गेला,
तेव्हा कनल्य त्यास भेटला, कनल्याने पेतर्ाच्या पाया पडून
आदराने त्यास नमन केले. 26पण पेतर् म्हणाला, “उभा राहा, मी
तुझ्यासारखाच मनुष्य आहे.” 27 पेतर् त्याच्याशी बोलत घरात
गेलाआिणआतमध्ये बरेच लोकजमलेले त्याने पािहले. 28 पेतर्
त्या लोकांस म्हणाला, “तुम्ही हे जाणता की, यहदूी मनुष्याने
इतर िवदेशी लोकांच्या घरी जाणे िकंवा त्यांच्याशी संबंध ठेवणे
हे यहदूी िनयमाला धरुन नाही, पण देवाने मला दाखिवले आहे
की, मी इतर मनुष्यमातर्ाला अशुद्ध िकंवा अपिवतर् मानू नये.
29याचकारणासाठी जेव्हा हे लोकमला बोलावण्यासआले, तेव्हा
मी त्यांच्याशी वाद घातला नाही,आता, कृपाकरून मला सांगा,
तुम्ही मला येथे का बोलावले?”

30 कनल्य म्हणाला, “चार िदवसांपवूी र्, माझ्या घरांमध्ये
मी पर्ाथर्ना करीत होतो, बरोबर याच वेळेला म्हणजे दुपारचे
तीन वाजता मी पर्ाथर्ना करीत होतो, अचानक एक मनुष्य
माझ्यासमोर उभा रािहला, त्याने लखलखीत, चमकदार कपडे
घातले होते.” 31 तो मनुष्य म्हणाला, “कनल्या देवाने तुझी
पर्ाथर्ना ऐकली आहे, गरीब लोकांस ज्या वस्तू तू िदल्या आहेत
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ते देवाने पािहले आहे, देव तुझी आठवण करतो. 32 म्हणनू यापो
या शहरी काही माणसे पाठव व िशमोन पेतर्ाला बोलावनू घे,
पेतर् हा िशमोन चांभाराच्या घरी राहत आहे आिण त्याचे घर
समुदर्ाच्या जवळ आहे. 33 तेव्हा मी लागलीच तुम्हास िनरोप
पाठिवला, तुम्ही येथे आलात ही तुमची मोठी कृपा आहे, तेव्हा
आम्हास जेकाही सांगण्याचीआज्ञा पर्भनेू तुम्हास िदलीआहे, ते
ऐकण्यासाठी आम्ही सवर् आता येथे देवासमोर जमलेले आहोत.”

34 पेतर्ाने बोलायला सुरुवात केली मला आता हे खरोखर
समजले आहे की, “देवाला पर्त्येक मनुष्य सारखाच आहे.
35पर्त्येक राष्ट्रात जो कोणी त्याची भक्ती करतो आिण योग्य
ते करतो, त्यास देव स्वीकारतो, व्यक्ती कोणत्या देशाची आहे,
हे महत्त्वाचे नाही. 36 देव इसर्ाएली लोकांशी बोलला, देवाने
त्यांना सुवातार् पाठिवली की, येशू िखर्स्ताद्वारे शांती जगात
आली आहे, येशू सवार्चंा पर्भू आहे.

37 सगळ्या यहदूीया पर्ांतात काय घडले हे तुम्हा
सवार्नंा माहीत आहे, त्याची सुरुवात योहानाने लोकांस
बािप्तस्म्यािवषयी गालील पर्ांतात जो संदेश िदला, त्याने
झाली. 38 नासरेथच्या येशिूवषयी तुम्हास मािहती आहे, देवाने
त्यास पिवतर् आत्म्याचा व सामथ्यार्चा अिभषेक केला, येशू
सगळीकडे लोकांसाठी चांगल्या गोष्टी करीत गेला, जे लोक
दुष्ट आत्म्याने पछाडले होते त्यांना येशनेू बरे केले, कारण
देव त्याच्याबरोबर होता. 39 येशनेू संपणूर् यहदूीया पर्ांतात
आिण यरूशलेम शहरात जे जे केले त्या सवर् गोष्टी आम्ही
पािहल्या आिण आम्ही त्याचे साक्षीदार आहोत, पण येशलूा
मारण्यात आले, लाकडाच्या वधस्तंभावर त्यांनी त्यास टांगनू
मारले. 40 परंतु देवाने ितसर्या िदवशी त्यास िजवंत केले देवाने
येशलूा लोकांस स्पष्ट पाहू िदले. 41 परंतु सवर्च माणासांनी
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येशलूा पािहले नाही, देवाने त्यांना अगोदरच साक्षीदार म्हणनू
िनवडले होते, त्यांनीच त्यास पािहले, ते साक्षीदार आम्ही
आहोत येशू मरणातनू उठिवला गेल्यानंतरआम्ही त्याच्याबरोबर
अन्नपाणी सेवन केले. 42 येशनेू आम्हास ‘लोकांस उपदेश
करायला सांिगतले, िजवंतांचा आिण मरण पावलेल्यांचा न्याय
करण्यासाठी देवाने त्यास आपल्याला आहे’ हे सांगण्यासाठी
त्यानेआम्हासआज्ञा केली. 43जो कोणी येशवूर िवश्वास ठेवतो,
त्यासक्षमा केलीजाईल, येशचू्या नावामध्ये देव त्या व्यक्तीच्या
पापांची क्षमा करील, सवर् संदेष्टे हे खरे आहे असे म्हणतात.”

44 पेतर् हे बोलत असतानाच त्याचे बोलणे ऐकत बसलेल्या
सवर् लोकांवर पिवतर् आत्मा उतरला. 45 यहदूी संुता झालेले
िवश्वास ठेवणारे जे पेतर्ाबरोबर आले होते, ते चिकत झाले,
यहदूी नसलेल्या लोकांवरसुद्धा पिवतर्आत्माच्या दानाचा वषार्व
झाला आहे, यामुळे ते चिकत झाले. 46आिण यहदूी नसलेल्या
लोकांस िनरिनराळ्या भाषा बोलताना आिण देवाची स्तुती
करताना यहदूी लोकांनी ऐकले. 47 मग पेतर् म्हणाला, “या
लोकांस पाण्याने बािप्तस्मा देण्यास आपण नकार देऊ शकत
नाही, ज्यापर्माणे आम्हास िमळाला, त्याचपर्माणे त्यांनाही
पिवतर् आत्मा िमळाला आहे.” 48 म्हणनू पेतर्ाने कनल्य,
त्याचे नातेवाईक आिण िमतर् यांना येशू िखर्स्ताच्या नावाने
बािप्तस्मा देण्याचीआज्ञा केली,मग पेतर्ानेआणखीकाही िदवस
त्यांच्याबरोबर रहावे अशी त्या लोकांनी त्यास िवनंती केली.

11
1 यहदूी नसलेल्या लोकांनीसुद्धा देवाच्या वचनाचा स्वीकार

केला आहे हे यहदूीया पर्ांतातील परे्िषतांनी व बंधनूी ऐकले.
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2 पण जेव्हा पेतर् यरूशलेम शहरास आला, तेव्हा संुता झालेला
यहदूी िवश्वासी गट त्याच्यावर िटका करू लागले. 3 ते
म्हणाले, “जे संुता नझालेले व परराष्ट्रीयआहेतअशा िवश्वास
ठेवणार्या लोकांच्या घरी तुम्ही गेला, एवढेच नव्हे तर तुम्ही
त्यांच्यासह जेवणही केले.” 4 म्हणनू पेतर्ाने त्यांना सवर् घटना
सिवस्तर स्पष्ट करून सांिगतल्या. 5 पेतर् म्हणाला, मी यापो
शहरात पर्ाथर्ना करीत असताना मला तंदर्ी लागल्यासारखे
झाले व मी एक दृष्टांत पािहला की, मोठ ा चांदव्यासारखे चार
कोपरे धरून सोडलेली एक चादर माझ्यापयर्ंत आली. 6 मी
त्याच्याकडे न्याहाळून पाहनू िवचार करीत होतो, मी त्यामध्ये
पृथ्वीवरील चार पायाचे पर्ाणी, जंगली पश,ू सरपटणारे पर्ाणी
आिणआकाशात उडणारे पक्षी मी त्यामध्ये पािहले. 7एक वाणी
माझ्याशी बोलताना मी ऐकली, “पेतर्ा,ऊठ, मारूनखा!” 8पण
मी म्हणालो, “पर्भ,ू मी असे कधीही करणार नाही, मी अपिवतर्
िकंवा अशुद्ध असे कधीच खाल्ले नाही.” 9 आकाशातनू त्या
वाणीने पुन्हा उ र िदले, “देवाने या गोष्टी शुद्ध केल्या आहेत,
त्यांना अशुद्ध म्हणू नकोस.” 10असे तीन वेळा घडले, मग ते सवर्
पुन्हा वर आकाशात घेतले गेले. 11 इतक्यात पाहा, तीन माणसे
ज्या घरामध्ये आम्ही होतो त्यापुढे कैसरीयाहनू माझ्याकडे
पाठवलेली तीन माणसे येऊन उभी रािहली. 12आत्म्याने मला
कोणत्याही पर्कारचा संशय न धिरता त्यांच्याबरोबर जाण्यास
सांिगतले, हे सहा बंधू जे येथे आहेत, तेही माझ्याबरोबर होते,
आम्ही कनल्याच्या घरी गेलो. 13 कनल्याने आपल्या घरात
देवदतू उभा असलेला कसा िदसला हेआम्हास सांिगतले, देवदतू
कनल्याला म्हणाला, “काही माणसे यापोस पाठव, िशमोन
पेतर्ाला बोलावनू घे. 14 तो तुझ्याशी बोलेल, तो ज्या
गोष्टी तुला सांगेल, त्यामुळे तुझे व तुझ्या कुटंुबाचे तारण
होईल.” 15 त्यानंतर मी माझ्या भाषणाला सुरुवात केली,
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सुरुवातीला ज्यापर्माणे पिवतर्आत्माआपल्यावरआलातसाच
तो त्यांच्यावरही आला. 16 तेव्हा मला पर्भचेू शब्द आठवले,
पर्भू म्हणाला होता, “योहान लोकांचा बािप्तस्मा पाण्याने
करीत असे हे खरे, पण तुमचा बािप्तस्मा पिवतर् आत्म्याने
होईल.” 17आपण पर्भू येशू िखर्स्तावर िवश्वास ठेवला तेव्हा
जसे आपणांस तसे त्यांसही देवाने सारखेच दान िदले, मग
देवाला अडिवणारा असा मी कोण? 18 जेव्हा त्यांनी या गोष्टी
ऐकल्या, तेव्हा ते शांत रािहले, त्यांनी देवाची स्तुती केली आिण
म्हणाले, “तर मग देवाने परराष्ट्रीयांसही जीवन िमळावे म्हणनू
पश्चा ापबुद्धी िदली आहे.”

19 स्तेफन मारला गेल्यानंतरच्या काळात जो छळ झाला,
त्यामुळे िवश्वास ठेवणारे यरूशलेम शहरापासनू दरू िठकाणी
फेनीके पर्ांत, कुपर् बेट व अंत्युिखया शहरापयर्ंत पांगले गेले,
िवश्वास ठेवणार्यांनी या िठकाणी फक्त यहदूी लोकांसच सुवातार्
सांिगतली. 20 यातील काही िवश्वास ठेवणारे कुपर् व कुरेने
येथे राहणारे होते, जेव्हा हे लोक अंत्युिखयात आले, तेव्हा
त्यांनी या गर्ीक लोकांस येशिूवषयीची सुवातार् सांिगतली.
21 पर्भू िवश्वास ठेवणार्यांना मदत करीत होता आिण बर्याच
मोठ ा गटाने िवश्वास ठेवला व ते पर्भलूा अनुसरू लागले.
22यािवषयीची बातमी यरूशलेम शहरातील िवश्वास ठेवणार्या
मंडळीच्या कानावरआली, म्हणनू यरूशलेमशहरातील िवश्वास
ठेवणार्यांनी बणर्बाला अंत्युिखयाला पाठवले. 23बणर्बा चांगला
मनुष्य होता, तो पिवतर् आत्म्याने आिण िवश्वासाने पणूर्पणे
भरलेला होता, जेव्हा बणर्बा अंत्युिखयाला गेला, तेव्हा त्याने
पािहले की, देवाने या लोकांवर खपू कृपा केली आहे, त्यामुळे
बणर्बाला खपू आनंद झाला, अंत्युिखयातील सवर् िवश्वास
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ठेवणार्यांना त्याने उ ेजन िदले, त्याने त्यांना सांिगतले,
कधीही तुमचा िवश्वास गमावू नका, नेहमी पर्भचूी आज्ञा
अंतःकरणापासनू पाळा. 24 तो चागंला मनुष्य होता आिण
पिवतर् आत्म्याने व िवश्वासाने पणूर् होता; तेव्हा पर्भलूा
पुष्कळजण िमळाले. 25 जेव्हा बणर्बा तासार्स गेला तेव्हा
तो शौलाचा शोध घेत होता. 26 जेव्हा बणर्बाने त्यास
शोधले तेव्हा त्याने शौलालाआपल्यासह अंत्युिखयालाआणले,
शौलाने व बणर्बाने वषर्भर तेथे मंडळीत राहनू पुष्कळ लोकांस
िशकवले, अंत्युिखयामध्ये येशचू्या अनुयायांना ‘िखर्स्ती’ हे नाव
पिहल्यांदा िमळाले.

27याचकाळातकाही संदेष्टे यरूशलेमशहराहनू अंत्युिखयास
आले. 28 यांच्यापैकी एकाचे नाव अगब होते, अंत्युिखयात
तो उभा रािहला आिण बोलू लागला, पिवतर् आत्म्याच्या
साहाय्याने तो म्हणाला, फार वाईट काळ सवर् पृथ्वीवर येत
आहे, लोकांस खायला अन्न िमळणार नाही, क्लौिदया राजा
राज्य करीत होता तेव्हा त्याच्या काळात हे घडले. 29 िवश्वास
ठेवणार्यांनी ठरवले की, यहदूीया येथील आपल्या बंधू व
भिगनीनंा जास्तीत जास्त मदत पाठिवण्याचा पर्यत्न करावा
पर्त्येक िशष्याने जास्तीत जास्त मदत पाठवण्याचे ठरवले.
30 त्यांनी पैसे गोळा करून बणर्बा व शौल यांच्याकडे िदले, मग
बणर्बा व शौल यांनी ते पैसे यहदूीयातील वडीलजनांकडे पाठवनू
िदले.

12

1 त्या वेळेच्या सुमारास हेरोद राजाने मंडळीतील काही
जणांस छळावे म्हणनू त्यांच्यावर हात टाकला. 2 योहानाचा
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भाऊ याकोबा ह्याला त्याने तलवारीने िजवे मारले. 3 हेरोदाने
पािहले की, यहदूी अिधकार्यांना हे आवडले आहे, म्हणनू त्याने
पेतर्ालासुद्धा अटक करण्याचे ठरवले, ते बेखमीर भाकरीचे िदवस
होते. 4 हेरोदाने पेतर्ाला अटक करून तुरंुगात टाकले, त्याच्या
रखवालीकिरता त्यास िशपायांच्या चार चौकड ांच्या स्वाधीन
केले, वल्हांडण सण झाल्यावर पेतर्ाला लोकांसमोर आणण्याची
योजना होती. 5 म्हणनू पेतर्ाला तंुरूगात ठेवण्यात आले, पण
मंडळी सातत्याने पेतर्ासाठी देवाकडे पर्ाथर्ना करीत होती.

6 पेतर् दोन िशपायांच्यामध्ये झोपला होता, त्यास दोन
साखळ्यांनी बांधले होते, तुरंुगाच्या दाराजवळ आणखी काही
िशपाई पहारा देत होते, ती रातर्ीची वेळ होती व हेरोदाने
असा िवचार केला की, दुसर्या िदवशी पेतर्ाला लोकांसमोर
आणावे. 7 तेव्हा पाहा, अचानक परमेश्वराचा दतू तेथे उभा
रािहला, तुरंुगाच्या खोलीत एकदम पर्काश पडला, देवदतूाने
पेतर्ाच्या कुशीला स्पशर् करून त्यास उठवले, देवदतू म्हणाला,
“लवकर ऊठ!” तेव्हा पेतर्ाच्या हातातील साखळ्या गळून
पडल्या. 8 देवदतू पेतर्ाला म्हणाला, “कपडे घाल व तुझ्या
वहाणा घाल,” मग पेतर्ाने कपडे घातले, मग देवदतू म्हणाला,
“तुझा झगा अंगात घाल व माझ्यामागे ये.” 9मग देवदतू बाहेर
पडला व पेतर् त्याच्यामागे चालला, पेतर्ाला कळत नव्हते
की, हे खरोखर काय करीत आहे, त्यास वाटले आपण दृष्टांत
पाहत आहोत. 10 पिहल्या व दुसर्या फेर्यातील पहारेकर्यांना
ओलांडून पेतर् व देवदतू लोखंडी दाराजवळ येऊन पोहोचले, ते
त्यांच्यासाठी आपोआप उघडले, पेतर् व देवदतू दरवाजामधनू
बाहेर पडले, त्यांनी एक रस्ता पार केला आिण अचानक देवदतू
पेतर्ाला सोडून िनघनू गेला. 11 पेतर्ाला मग कळले की नक्की
काय घडले आिण तो म्हणाला, “आता मला समजले की पर्भनेू
खरोखर त्याचा दतू माझ्याकडे पाठिवला व त्याने मला हेरोदाच्या
हातातनू व यहदूी लोकांचा संपणूर् अपेक्षाभंग करूनमला सोडवले
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आहे.”
12या गोष्टीचंी जाणीव झाल्यावर पेतर् मरीयेच्या घरी गेला,

ती योहान ज्याला माकर् ही म्हणत त्याची आई होती, पुष्कळ
लोक त्यािठकाणी जमले होते, ते सवर् पर्ाथर्ना करीत होते.
13 पेतर्ाने फाटकाचा दरवाजा ठोठावला, तेव्हा रुदा नावाची
दासी फाटक उघडण्यासाठी आली. 14 ितने पेतर्ाचा आवाज
लगेच ओळखला आिण ती खपू आनंिदत झाली, ती फाटक
उघडण्याचेसुद्धा िवसरून गेली, ती आतमध्ये पळाली आिण
लोकांस ितने सांिगतले, “पेतर् दाराजवळउभाआहे.” 15 िवश्वास
ठेवणारे रुदाला म्हणाले, “तुला वेड लागले आहे!” परंतु पेतर्
दाराजवळउभाआहे,असेरुदा परतपरतअगदीकळकळीनेसांगू
लागली, म्हणनूलोक म्हणाले, “तो पेतर्ाचा दतूअसला पािहजे.”
16पण पेतर् बाहेरूनफाटकसारखे ठोठावतहोता, जेव्हा िवश्वास
ठेवणार्यांनी फाटक उघडले, तेव्हा त्यांनी पेतर्ाला पािहले, ते
चिकत झाले होते. 17 पेतर्ाने हाताने खुणावनू शांत राहायला
सांिगतले, मग त्याने पर्भनेू तुरंुगातनू कसे आणले हे सिवस्तर
सांिगतले, तो म्हणाला, “याकोब व इतर बांधवांना काय घडले ते
सांगा,” मग पेतर् तेथनू िनघनू दुसर्या िठकाणी गेला.

18 दुसर्या िदवाशी िशपाई फार हताश झाले होते, पेतर्ाचे
काय झाले असावे याचा ते िवचार करीत होते. 19 हेरोदाने
पेतर्ाला सगळीकडे शोधले पण तो त्यास शोधू शकला नाही,
मग हेरोदाने पहारेकर्यांना पर्श्न िवचारले व त्यांना मरणाची
िशक्षा ठोठावली, नंतर हेरोद यहदूीया पर्ांतातनू िनघनू गेला, तो
कैसरीया शहरात गेला व तेथे काही काळ रािहला.

20 हेरोद सोर व िसदोन नगरातील लोकांवर फार रागावला
होता, ते लोक िमळून हेरोदाला भेटायला आले, ब्लस्तला
आपल्या बाजलूा वळिवण्यात ते यशस्वी झाले, ब्लस्त हा
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राजाचा खाजगी सेवक होता, लोकांनी हेरोदाकडे शांततेची
मागणी केली कारण त्यांचा देश अन्नधान्याच्या बाबतीत
हेरोदाच्या देशावर अवलंबनू होता. 21 हेरोदाने त्यांना
भेटण्यासाठी एक िदवस ठरवला, त्यािदवशी हेरोदाने आपला
संुदर दरबारी पोशाख घातला होता, तो न्यायासनावर बसनू
लोकांसमोरभाषणकरूलागला. 22लोकमोठ ानेआरोळीकरून
म्हणाले, “ही तर देवाची वाणी आहे, मनुष्याची नव्हे!” हेरोदाने
या स्तुतीचा स्वीकार केला. 23आिण त्याने देवाला गौरव िदला
नाही, म्हणनू परमेश्वराच्या दतूाने त्यावर पर्हार केला, तो िकडे
पडून मरण पावला.

24 देवाचे वचन जास्तीत जास्त लोकांपयर्ंत पसरत गेले
व लोकांस परे्िरत करीत होता, िवश्वास ठेवणार्यांचा गट
िदवसें िदवस मोठा होत होता.

25 बणर्बा व शौलाने त्यांचे यरूशलेम शहरातील काम
संपिवल्यानंतर ते अंत्युिखयाला परत आले, त्यांनी माकर् योहान
याला त्यांच्याबरोबर घेतले.

13
1 अंत्युिखया येथील िखर्स्ती मंडळीत काही संदेष्टे व िशक्षक

होते, ते पुढीलपर्माणेः बणर्बा, िशमोन िनगर्, लकू्य कुरेनेकर,
मनाएन (जो हेरोदाबरोबर लहानाचा मोठा झाला होता) आिण
शौल. 2 ही सवर् माणसे परमेश्वराची आराधना करीत व उपवास
करीत असता, पिवतर् आत्मा त्यांना म्हणाला, “बणर्बा व
शौलाला ह्यांना ज्या कामासाठी मी बोलावले आहे त्यासाठी
त्यांना माझ्याकिरता वेगळे करा.” 3 म्हणनू मंडळीने उपवास व
पर्ाथर्ना केल्या, त्यांनी बणर्बा व शौल यांच्या डोक्यांवर हात
ठेवनू पर्ाथर्ना केली, मग त्यांना पाठवनू िदले.
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4 पिवतर् आत्म्याच्याद्वारे बणर्बा व शौल यांना पाठिवण्यात
आले, ते सलुकीयात गेले, नंतर तेथनू समुदर्माग कुपर् बेटावर
गेले. 5 ते जेव्हा सलमी शहरात आले, तेव्हा त्यांनी देवाचे
वचनाची यहदूी लोकांच्या सभास्थानात घोषणा केली माकर्
म्हटलेला योहान हाही त्यांच्या मदतीला होता. 6 ते संपणूर् बेट
पार करून पफे शहरास गेले, पफे येथे त्यांना एक यहदूी मनुष्य
भेटला, तो जादचू्या करामती करीत असे, त्याचे नाव बयशू होते,
तो खोटा संदेष्टा होता. 7बयशू नेहमी िसग्यर् पौल याच्या िनकट
राहण्याचा पर्यत्न करायचा, िसग्यर् पौल राज्यपाल होता व तो
हुशार होता, त्याने बणर्बा व शौल यांना आपणाकडे बोलावले,
त्यास त्यांच्याकडून देवाचे वचन ऐकण्याची उत्कंठा दाखवली.
8 परंतु अलीम “जादगूार” (त्याच्या नावाचा अथर् हाच आहे)
हा बणर्बा व शौल यांच्यािवरुद्ध होता, राज्यपालाने िवश्वास
ठेवू नये म्हणनू अलीमने त्याचे मन वळिवण्याचा पर्यत्न केला.
9 पण शौल, ज्याला पौलिह म्हणत, तो पिवतर् आत्म्याने
भरला होता, पौलाने त्याच्याकडे रोखनू पािहले व म्हणाला.
10 “सैतानाच्या पुतर्ा तू दुष्टाईने व खोटेपणाने भरलेला आहेस,
अवघ्या नीितमानाच्या वैर्या, तू पर्भचेू सरळ मागर् िवपरीत
करण्याचे सोडून देणार नाहीस काय? 11तरआता पाहा, पर्भचूा
हात तुझ्यावर आहे, तू आंधळा होशील व काही वेळपयर्ंत तुला
सयूर् िदसणार नाही,” मग लागलेच अलीमावर धुके व अंधार
पडला आिण तो आपल्याला कोणी हाती धरून चालवावे म्हणनू
इकडेितकडे िफरुन मनुष्यांचा शोध करू लागला. 12 तेव्हा जे
झाले ते पाहनू राज्यपालाने िवश्वास ठेवला, पर्भचू्या िशक्षणाने
तो चिकत झाला.
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13 पौल व जे त्याचे िमतर् त्याच्याबरोबर होते ते पफेकडून
समुदर्माग िनघाले, ते पंफुिलयातील िपगार् गावी आले, परंतु
योहान *त्यांना सोडून परत यरूशलेमे शहरास गेला. 14 पौल
व त्याच्या िमतर्ांनी त्यांचा पर्वास पुढे चालू ठेवला, िपगार्पासनू
पुढे ते िपिसदीयांतील अंत्युिखयास गेले आिण शब्बाथ िदवशी
ते सभास्थानात गेले आिण तेथे बसले. 15 तेव्हा िनयमशास्तर्
आिण संदेष्टयांच्या लेखाचे वाचन झाल्यावर सभास्थानाच्या
अिधकार्यांनी पौल व बणर्बाला िनरोप पाठिवला, “बंधुनो,
येथील लोकांस काही मदत होईल असे काही बोधवचने सांगा.”
16 पौल उभा रािहला आिण आपला हात उंचावनू म्हणाला,
“अहो इसर्ाएल लोकांनो व देवाचे भय धरणार्यांनो, ऐका. 17या
इसर्ाएल लोकांच्या देवाने आपल्या वाडविडलांची िनवड केली
आिण ते ज्या काळात िमसरमध्ये परकी म्हणनू राहत होते, त्या
काळात देवाने त्यांना अगिणत केले आिण उभारलेल्या बाहनेू
त्यांना तेथनू बाहेर आणले. 18आिण देवाने अरण्यातील चाळीस
वषार्त त्यांना सहनशीलता दाखिवली. 19 देवाने कनानच्या
पर्देशातील सात राष्ट्रांना नाश केला, देवाने त्यांच्या जिमनी
त्याच्या लोकांस िदल्या. 20 हे सवर् साधारणपणे चारशेपन्नास
वषार्त घडले, त्यानंतर देवाने शमुवेल संदेष्ट ापयर्ंत आपल्या
लोकांस न्यायाधीश नेमनू िदले. 21मग लोकांनी राजाची मागणी
केली, देवाने त्यांना िकशाचा पुतर् शौल याला िदले, शौल
हा बन्यािमनाच्या वंशातील होता, तो चाळीस वषार्पयर्ंत राजा
होता. 22 नंतर देवाने शौलाला काढून टाकले, देवाने दावीदाला
त्यांचा राजा केले, दावीदािवषयी देव असे बोलला इशायाचा
पुतर्, दावीद मला माझ्या मनासारखा िमळाला आहे, तो माझी
सवर् इच्छा पणूर् करील. 23 याच दािवदाच्या वंशजातनू देवाने
इसर्ाएल लोकांचा तारणारा आिणला, तो वंशज येशू आहे,
देवाने हे करण्याचे अिभवचन िदले होते. 24 येशू येण्यापवूी र् सवर्
* 13:13
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इसर्ाएली लोकांस योहानाने उपदेश केला, त्यांच्या अंतःकरणात
बदल व्हावा म्हणनू योहानाने लोकांस सांिगतले की, त्यांनी
बािप्तस्मा घेतला पािहजे. 25 जेव्हा योहान आपले काम संपवत
होता, तेव्हा तो म्हणाला, ‘मी कोण आहे असे तुम्हास वाटते?
मी िखर्स्त नाही, तो नंतर येत आहे, त्याच्या वहाणांचे बंद
सोडण्याची सुद्धा माझी लायकी नाही.’

26 माझ्या बंधुनो, अबर्ाहामच्या कुटंुबातील पुतर्ांनो आिण
तुम्ही यहदूी नसलेले पण खर्या देवाची उपासना करणारे, ऐका!
या तारणाची बातमी आम्हास सांिगतली गेली. 27 यरूशलेम
शहरामध्ये राहतात ते यहदूी व त्यांचे अिधकारी यांनी त्यास
ओळखले नाही, येशू हा तारणारा होता, येशिूवषयी जे शब्द
संदेष्ट ानी िलिहले ते यहदूी लोकांसाठी पर्त्येक शब्बाथाच्या
वारी वाचले गेले, परंतु त्यांना ते समजले नाही, यहदूी लोकांनी
येशलूा दोषी ठरवल्याने त्यांनी ते भिवष्यावाद्यांचे शब्द खरे
ठरवले. 28 येशनेू का मरावे याचे खरे कारण ते शोधू शकले
नाहीत, पण त्यांनी िपलाताला सांिगतले की त्यास िजवे मारावे.
29 शास्तर्ामध्ये येशचू्याबद्दल या गोष्टी िलिहल्या होत्या की,
जे वाईट ते त्याच्याबाबतीत घडणारे होते, ते सवर् या यहदूी
लोकांनी येशलूा केले, मग त्यांनी येशलूा वधस्तंभावरुन खाली
घेतले व त्यास कबरेत ठेवले. 30 पण देवाने त्यास मरणातनू
उठवले. 31 यानंतर, पुष्कळ िदवसांपयर्ंत जे त्याच्याबरोबर होते,
त्यांना गालील पर्ांतापासनू यरूशलेम शहरापयर्ंत येशनेू दशर्न
िदले, ते लोक आता त्याचे साक्षीदार म्हणनू लोकांसमोर आहेत.
32 आम्ही तुम्हास देवाने जे अिभवचन आमच्या वाडविडलांना
िदले त्यािवषयी सुवातार् सांगतो.

33 आम्ही त्यांची लेकरे †आहोत आिण देवाने हे अिभवचन
आमच्या बाबतीत खरे करून दाखिवले, देवाने हे येशलूा
† 13:33
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मरणातनू पुन्हा उठिवण्याद्वारे केले, आम्ही यािवषयी
स्तोतर्संिहतेमध्येसुद्धा वाचतोः ‘तू माझा पुतर् आहेस,आजमी
तुला जन्म िदला आहे.’

34 िशवाय त्याने कुजण्याच्या अवस्थेपयर्ंत जाऊ नये म्हणनू
त्याने त्यास मरणातनू उठवले, यािवषयी त्याने असे सांिगतले
आहे की, ‘दािवदाला देण्यात आलेली पिवतर् व िनिश्चत
आशीवार्द तुम्हास देईन.’ 35 म्हणनू आणखी एका स्तोतर्ात तो
म्हणतोः ‘तू तुझ्या पिवतर् पुरुषाला कबरेत कुजण्याचा अनुभव
येऊ देणार नाहीस.’

36 कारण दावीद आपल्या िपढीची देवाच्या इच्छेपर्माणे
सेवा करून मरण पावला, आपल्या वाडविडलांशेजारी त्यास
पुरले आिण कबरेत त्याचे शरीर कुजले. 37 पण ज्याला देवाने
मरणातनू पुन्हा उठवले, त्यास कुजण्याचा अनुभव आला नाही.
38 बंधुनो, आम्ही जी घोषणा करीत आहोत ते तुम्ही समजनू
घेतले पािहजेः या एकाकडूनच तुमच्या पापांची क्षमा तुम्हास
िमळू शकते. 39मोशेचे िनयमशास्तर् तुम्हास तुमच्या पापांपासनू
मुक्त करणार नाही, पण पर्त्येक व्यक्ती जी त्याच्यावर िवश्वास
ठेवते, ती त्याच्याद्वारे त्या सवार्ंिवषयी न्यायी ठरिवली जाते.
40 संदेष्टयांनी सांिगतलेल्या काही गोष्टी घडतील,सावध राहा!
या गोष्टी तुमच्याबाबत होऊ नयेत म्हणनू जपा. 41 अहो
िधक्कार करणार्यांनो, पाहा,आश्चयर् करा व नाहीसे व्हा, कारण
तुमच्या काळामध्ये मी एक कायर् करतो, ज्याच्यावर तुमचा
िवश्वास बसणार नाही कोणी ते स्पष्ट करून सांिगतले तरी तुम्ही
त्याच्यावर िवश्वास ठेवणार नाही.”

42 जेव्हा पौल व बणर्बा जाऊ लागले, तेव्हा लोक म्हणाले की,
पुढील शब्बाथाच्या िदवशी परत या आिण आम्हास यािवषयी
अिधकसांगा. 43सभास्थानातील बैठक संपल्यावरअनेक यहदूी
लोक आिण यहदूी मतानुसारी चालणारे इतर धािमर्क लोक पौल
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व बणर्बा यांच्यामागे गेले, पौल व बणर्बा यांनी त्या लोकांस
देवाच्या कृपेत िटकून राहण्यास कळकळीची िवनंती केली.

44 पुढील शब्बाथवारी शहरातील जवळ जवळ सवर् लोक
परमेश्वराचे वचन ऐकण्यासाठी एकतर् जमले. 45यहदूी लोकांनी
त्या सवार्नंा तेथे पािहले, त्यामुळे यहदूी लोकांस मत्सर वाटू
लागला, तेही काही फार वाईट गोष्टी बोलले आिण जे पौल
बोलला त्यािवरुद्ध वाद उपिस्थत केला. 46 पण पौल व बणर्बा
फार धैयार्ने बोलले, ते म्हणाले, “देवाचे वचन तुम्हा यहदू्यांना
पर्थम आम्हास सांिगतलेच पािहजे, पण तुम्ही ऐकण्यास नकार
देत आहात, तुम्ही तुमचे स्वतःचेच नुकसान करून घेत आहात
व अनंतकाळचे जीवन पर्ाप्त करून घेण्यासाठी अपातर् ठरत
आहात! म्हणनू आम्ही आता दुसर्या देशांतील परराष्ट्रीय
लोकांकडे जाऊ. 47 पर्भनेू आम्हास आज्ञा िदली आहे की,
‘परराष्ट्रीयांसाठी मी तुम्हास पर्काश असे केले यासाठी की,
तुम्ही पृथ्वीवरील सवर् लोकांस तारणाचा मागर् दाखवू शकाल.’

48 जेव्हा यहदूी नसलेल्यांनी पौलाला असे बोलताना ऐकले
तेव्हा ते फार आनंिदत झाले, परमेश्वराच्या वचनाला त्यांनी
गौरव िदले आिण त्या लोकांपैकी पुष्कळांनी वचनावर िवश्वास
ठेवला, कारण ते अनंतकाळच्या जीवनासाठी िनवडले गेले होते.
49 आिण परमेश्वराचा संदेश संपणूर् देशात सांिगतला गेला.”
50 तेव्हा यहदूी लोकांनी शहरातील काही धािमर्क िस्तर्या व
पुढारी यांना भडकावनू िदले, त्या लोकांनी पौल व बणर्बा
यांच्यािवरुद्धअनेकवाईटगोष्टी केल्याआिण त्यांनाशहराबाहेर
घालवनू िदले. 51 मग पौल व बणर्बा यांनी आपल्या पायाची
धळू झटकली व ते इकुन्या शहराला गेले. 52 इकडे येशचेू िशष्य
आनंदाने व पिवतर् आत्म्याने पणूर् झाले.
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14
1 पौल व बणर्बा इकुन्या शहरात गेले, ते तेथील यहदूी

सभास्थानात गेले, तेथील लोकांशी ते बोलले, पौल व बणर्बा
अशा रीतीने बोलले की, पुष्कळ यहदूी लोकांनी व गर्ीक लोकांनी
त्यांनी जे सांिगतले त्यावर िवश्वास ठेवला. 2 परंतु काही यहदूी
लोकांनी िवश्वास ठेवला नाही, त्यांनी परराष्ट्रीय लोकांची मने
भडकािवली आिण बंधुजनांिवषयीची मने वाईट केली. 3 म्हणनू
पौल व बणर्बाने त्यािठकाणी बरेच िदवस मुक्काम केला आिण
परमेश्वराच्या बलाने येशिूवषयी धैयार्ने सांगत राहीले, पौल व
बणर्बाने देवाच्या कृपेिवषयी साक्ष िदला, परमेश्वराने त्यांना पौल
व बणर्बाला चमत्कार व अदभ्तेू कृत्ये करण्यास मदत करून ते
जे काही सांगत होते ते खरे ठरवले. 4 परंतु शहरातील काही
लोकांस यहदूी लोकांची मते पटली, दुसर्या लोकांस परे्िषत पौल
व बणर्बाचे म्हणणे पटले, त्यामुळे शहरात दोन तट पडले. 5काही
परराष्ट्रीय लोक, काही यहदूी लोक व त्यांचे पुढारी यांनी पौल
व बणर्बाला बांधले व इजा करण्याचा पर्यत्न केला, त्यांना पौल
व बणर्बा यांना दगडमार करून मारावयाचे होते. 6पौल व बणर्बा
यांना जेव्हा त्यािवषयी कळले तेव्हा त्यांनी ते शहर सोडले, ते
लुसर् व दब या लुकविनया देशाच्या नगरात गेले आिण त्या
शहरांच्या सभोवतालच्या पिरसरात गेले. 7 आिण तेथे त्यांनी
सुवातार् सांिगतली.

8 लुसर् येथे एक मनुष्य होता त्याचे पाय अधू होते तो
जन्मतःच पांगळा जन्मला होता व कधीच चालला नव्हता.
9 पौल भाषण करीत असताना हा मनुष्य ऐकत होता, पौलाने
त्याच्याकडे दृष्टी लावनू व त्यास आपण बरे होऊ असा त्या
मनुष्याचा िवश्वास आहे असे पाहनू. 10 मोठ ाने म्हणाला,
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“तुझ्या पायांवर नीट उभा राहा!” तेव्हा त्या मनुष्याने उडी
मारली आिण चालू लागला. 11 पौलाने केलेले लोकांनी जेव्हा
पािहले, तेव्हा तेआपल्या लुकविनया भाषेतओरडले, ते म्हणाल,
“देव मनुष्यांच्या रूपाने आमच्यात उतरले आहेत.” 12 लोकांनी
बणर्बाला ज्यिूपतर म्हटले व पौलाला मक्युर्री म्हटले, कारण
पौल मुख्य बोलणारा होता. 13 ज्यिूपतरचे मंिदर जवळ होते,
या मंिदराचा पुजारी काही बैल व फुले घेऊन वेशीजवळ आला,
पुजारी व लोकांस पौल व बणर्बा यांची उपासाना करण्यासाठी
त्यांच्यापुढे बळी द्यावयाचा होता. 14 परंतु ते काय करीत आहेत,
हे जेव्हा परे्िषत पौल व बणर्बा यांना समजले तेव्हा त्यांनीआपले
कपडे फाडले व लोकांच्या गदी र्त िशरले आिण मोठ ाने म्हणाले.
15 लोकांनो, या गोष्टी तुम्ही का करीत आहात? आम्ही देव
नाही! तुम्हास जशा भावना आहेत, तशाच आम्हासही आहेत!
आम्ही तुम्हास सुवातार् सांगायलाआलो,आम्ही तुम्हास हे सांगत
आहोतकी या व्यथर् गोष्टीपंासनू तुम्ही तुमचे मन वळवावे,खर्या
िजवंत देवाकडे आपले मन लावावे, त्यानेच आकाश, पृथ्वी,
समुदर् व जे काही आहे ते िनमार्ण केले. 16 भतूकाळात, देवाने
सवर् राष्ट्रांना त्यांना जसे पािहजे तसे वागू िदले. 17 परंतु देवाने
अशा गोष्टी केल्या, की त्याद्वारे तो खरा आहे हे िसद्ध व्हावे,
तो तुमच्यासाठी चांगल्या गोष्टी करतो, तो तुम्हासआकाशातनू
पाऊस देतो, योग्यवेळी तो तुम्हास चांगले पीक देतो, तो तुम्हास
भरपरूअन्न देतो व तो तुमची अंतःकरणेआनंदाने भरतो. 18पौल
व बणर्बाने या गोष्टी लोकांस सांिगतल्या व मोठ ा पर्यासाने
आपणास यज्ञ अिपर्ण्यापासनू त्याना परावृ केले.

19 नंतर अंत्युिखया व इकुन्या येथील काही यहदूी लोक तेथे
आले, त्यांनी लोकसमुदायाची मने आपल्या बाजसू वळिवली
आिण पौलाला दगडमार केला, त्यामध्ये पौल मरण पावला असे
समजनू त्यांनी त्यास ओढत नेऊन नगराबाहेर टाकले. 20 पण
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िशष्य पौलाभोवती जमा झाल्यावर पौल उठून परत शहरात
गेला व दुसर्या िदवशी बणर्बाबरोबर तो दब शहरास गेले.

21 आिण त्या नगरात त्यांनी सुवातार् सांगनू अनेक लोकांस
िशष्य केले, त्यानंतर ते लुसर्, इकुन्याआिण अंत्युिखया नगरांना
परत आले. 22 आिण त्यांनी तेथील िशष्यांना येशवूरील
िवश्वासात बळकट केले, त्यांनी आपल्या िवश्वासांत अढळ
रहावे म्हणनू उ ेजन िदले, ते म्हणाले, “अनेक दुःखांना तोंड
देत आपण देवाच्या राज्यात पर्वेश केला पािहजे.” 23 पौल व
बणर्बाने पर्त्येक मंडळीत वडीलजनांची नेमणकू केली, त्यांनी
या विडलांसाठी उपवास आिण पर्ाथर्ना केल्या, पर्भू येशवूर
िवश्वास असलेले असे सवर् वडीलजन होते म्हणनू पौलाने व
बणर्बाने त्यांना पर्भचू्या हाती सोपवले. 24 पौल आिण बणर्बा
िपिसिदया पर्देशातनू गेले नंतर ते पंफुिलया येथे आले.

25 त्यांनी िपगार् शहरात देवाचा संदेश िदला नंतर ते
अ िलया शहरात गेले. 26 नंतर तेथनू पुढे पौल व बणर्बा
िसरीया पर्ांतातील अंत्युिखयात समुदर्माग गेले, जे काम
त्यांनी पणूर् केले होते त्याची सुरुवात त्यांनी देवाच्या कृपेने
अंत्युिखयापासनूच केली होती. 27 ते जेव्हा तेथे पोहोचले, तेव्हा
त्यांनी मंडळीला एकतर् बोलावले आिण देवाने त्यांच्याबाबतीत
ज्या ज्या गोष्टी केल्या त्या त्यांना सांिगतल्या तसेच दुसर्या
देशातील परराष्ट्रीय लोकांमध्ये देवाने िवश्वासाचे द्वार कसे
उघडले ते सांिगतले. 28 नंतर ते िवश्वास ठेवणार्यांबरोबर तेथे
बरेच िदवस रािहले.

15
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1 तेव्हा काही जणानी यहदूीयाहनू उतरून बंधुजनांना अशी
िशकवण िदली की, मोशेने लावनू िदलेल्या िनयमापर्माणे तुमची
संुता झाल्यािशवाय तुमचे तारण होणे शक्य नाही. 2 तेव्हा पौल
वबणर्बाह्यांचा त्यांच्याशी बराचमतभेद व वादिववादझाल्यावर
असे ठरिवण्यात आले की, पौल व बणर्बा ह्यांनी व त्यांच्यापैकी
इतर लोकांनी या वादािवषयी यरूशलेम शहरामधील परे्िषत व
वडील ह्यांच्याकडे जावे. 3 मग मंडळीने त्यांना पाठवल्यावर ते
फेनीके वशोमरोनयाशहरामधनू गेलेआिणपरराष्ट्रीय देवाकडे
वळल्याचे सिवस्तर वतर्मान सांगनू त्यांनी सवर् बंधुजनांना फार
आनंिदत केले. 4 नंतर ते यरूशलेम शहरास आल्यावर तेथील
मंडळी, परे्िषत व वडील ह्यांनी त्यांचे आगतस्वागत केले,
तेव्हा आपण देवाच्या सहवासांत असतांना त्याने जे जे केले ते
त्यांनी सांिगतले. 5 तरीही परूशी पंथातील िकत्येक िवश्वास
ठेवणारे असे म्हणाले, त्यांची संुता झालीच पािहजे व मोशेचे
िनयमशास्तर् पाळावयाची त्यांना आज्ञा केलीच पाहीजे.

6 मग परे्िषत व वडीलवगर् या पर्करणाचा िवचार करावयास
जमले. 7 तेव्हा पुष्कळ वादिववाद झाल्यावर पेतर् उभा राहनू
त्यांना म्हणाला बंधुजनहो, तुम्हास ठाऊक आहे की, माझ्या
तोडून सुवातार् ऐकून परराष्ट्रीयांनी िवश्वास ठेवावा म्हणनू
आरंभीचा िदवसांपासनू तुम्हामध्ये देवाने माझी िनवड केली.
8 आिण हृदये जाणणार्या देवाने जसा आपणास तसा त्यांनाही
पिवतर् आत्मा देऊन त्यांच्यािवषयी साक्ष िदली. 9 त्याने त्यांची
अंतःकरणे िवश्वासाने शुद्ध करून त्यांच्यामध्ये व आपल्यामध्ये
काही भेद ठेवला नाही. 10असेअसतांना जे जोखडआपले पवूर्ज
व आपण वाहावयास समथर् नव्हतो ते िशष्यांच्या मानेवर घालू
तुम्ही देवाची परीक्षा का पाहता? 11 तर मग त्यांच्यापर्माणेच
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आपले तारण पर्भू येशचू्या कृपेने होईल असा आपला िवश्वास
आहे.

12 तेव्हा सवर् लोक गप्प राहीले आिण बणर्बा व पौल ह्यांनी
आपल्या द्वारे देवाने परराष्ट्रीयामध्ये जी िचन्हे व अदभ्तेू
केली त्यांचे केलेले वणर्न त्यांनी ऐकून घेतले. 13 मग त्यांचे
भाषण संपल्यावर याकोब म्हणाला; बंधुजनहो, माझे ऐका.
14-15 परराष्ट्रीयांतनू आपल्या नावाकिरता काही लोक काढून
घ्यावे म्हणनू देवाने त्यांची भेट कशी घेतली, हे िशमोनाने
सांिगतले आहे;आिण ह्याच्याशी संदेष्ट ांच्या उक्तीचाही मेळ
बसतो, असा शास्तर्लेख आहे की, 16ह्यानंतर मी परत येईन व
दावीदाचा पडलेला मंडप पुन्हा उभारीन; आिण त्याची भगदाडे
बुजवनू तो पुन्हा नीट करीन, 17 ह्यासाठी की, शेष रािहलेल्या
मनुष्यांनी व ज्या राष्ट्रांना माझे नाव देण्यात आले आहे त्या
सवार्नंी पर्भचूा शोध करावा. 18 हे जे त्यास युगादीपासनू
माहीत आहे ते करणारा पर्भू असे म्हणतो. 19 तेव्हा माझे
तर मत असे आहे की, जे परराष्ट्रीयांतनू देवाकडे वळतात
त्यांना तर्ास देऊ नये; 20 तर त्यांना असे िलहनू पाठवावे की,
मतूी र्चे अमगंळपण, जारकमर्, गळा दाबनू मारलेले पर्ाणी व
रक्त ह्याच्यापासनू तुम्ही अिलप्त असा. 21 कारण पर्ाचीन
काळापासनू पर्त्येकशब्बाथ िदवशीसभास्थानातमोशेचे पुस्तक
वाचनू दाखवनू त्याची घोषणा करणारे लोक पर्त्येक नगरांत
आहेत.

22 तेव्हा पौल व बणर्बा ह्यांच्याबरोबर आपणातनू िनवडलेली
माणसे म्हणजे बंधुजनांतील पर्मुख बशर्ब्बा म्हटलेला यहदूा
व सीला ह्यांना अंत्युिखयास पाठवले तर बरे होईल असे सवर्
मंडळीसह परे्िषत आिण वडील ह्यांना वाटले.
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23 त्यांच्या हाती त्यांनी असे िलहनू पाठवलेः “अंत्युिखया,
िसरीया व िकलिकया येथील परराष्ट्रीयांतले बंधुजन ह्यांना
परे्िषत व वडीलवगर् या बंधुजनांचा सलाम. 24 आमच्यापैकी
काहीनंा जाऊन आपल्या बोलण्याने तुमचे जीव घोटाळ्यात
पाडून तर्ास िदला असे आमच्या कानी आले आहे; पण त्यांना
आम्ही तसे करावयाला सांिगतले नव्हते. 25 म्हणनू आमचे
एकमत झाल्यावर आम्हास हे योग्य वाटले की, 26 आपल्या
पर्भू येशू िखर्स्ताच्या नावाकिरताजीवावर उदारझालेलेआपले
िपर्य बंधू बणर्बा व पौल ह्यांच्याबरोबर काही िनवडलेले माणसे
तुम्हाकडे पाठवावी. 27ह्याकिरता यहदूा व सीला ह्यांना आम्ही
पाठवले आहे ते स्वतः या गोष्टी तुम्हास तोंडी सांगतील.
28कारण पुढे िदलेल्या जरुरीच्या गोष्टीिशवाय तुम्हावर जास्त
ओझे लादू नये असे पिवतर्आत्म्याला वआम्हास योग्य वाटले:
29 त्या म्हणजे मतूी र्ला अिपर्लेले पदाथर्, रक्त, गळा दाबनू
मारलेले पर्ाणी व जारकमर् ही तुम्ही वज्यर् करावी; ह्यापासनू
स्वतःला जपाल तर तुमचे िहत होईल, के्षमकुशल असो.”

30 त्यांना पाठवनू िदल्यावर ते अंत्युिखयास गेले आिण त्यांनी
सवर् मंडळीलाजमवनू ते पतर्सादर केले. 31 त्यातलाबोधवाचनू
त्यांना आनंद झाला. 32 यहदूा व सीला हे स्वतः संदेष्टे होते,
म्हणनू त्यांनी पुष्कळ बोलनू बंधुजनांना बोध केला व िस्थरावले.
33 तेथे ते काही िदवस राहील्यावर ज्यांनी त्यांना पाठवले होते
त्यांच्याकडे जाण्यास बंधुजनांनी त्यांना शांतीने पाठवनू िदले.
34 परंतु िसलाला तेथे आणखी रहावयास बरे वाटले. 35 आिण
पौल व बणर्बा इतर पुष्कळजणांबरोबर पर्भचेू वचन िशकवीत व
सुवातची घोषणा करीत अंत्युिखयास राहीले.

36मग काही िदवसानंतर पौलाने बणर्बाला म्हणले “ज्या ज्या
नगरातआपणपर्भचू्या वचनांची घोषणा केली तेथे पुन्हा जाऊन
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बंधुजनांना भेटून ते कसे आहेत हे पाहू या.” 37 बणर्बाची इच्छा
होती की, ज्याला माकर् म्हणत त्या योहानाला बरोबर घ्यावे.
38 परंतु पौलाला वाटले की, पंफुिलयाहनू जो आपणाला सोडून
गेला होता व आपल्याबरोबर काम करावयास आला नाही त्यास
सोबतील घेणे योग्य नाही. 39 ह्यावरून त्यांच्यामध्ये तीवर्
मतभेद उपिस्थत होऊन ते एकमेकांपासनू वेगळे झाले आिण
बणर्बा माकार्ला घेऊन तारवात बसनू कुपर्ास गेला; 40 पौलाने
सीलाला िनवडून घेतलेआिण बंधुजनांनी त्यास पर्भचू्या कृपेवर
सोपिवल्यावर तो तेथनू िनघाला. 41आिण मंडळयाना स्थैयर् देत
िसरीया व िकिलिकया ह्यामधुन गेला.

16
1 मग तो दब व लुसर् येथे खाली आला; आिण पाहा, तेथे

तीमथ्य नावाचा कोणीएक िशष्य होता; तो िवश्वास ठेवणार्या
कोणाएका यहदूी स्तर्ीचा मुलगा होता, त्याचा िपता हेल्लेणी
होता. 2 त्यास लुसर्ांतले व इकुन्यातले बंधू नावाजीत होते.
3 त्याने आपणाबरोबर यावे अशी पौलाची इच्छा होती; तेव्हा
त्यािठकाणी जे यहदूी होते त्यांच्याखातर त्याने त्यास घेऊन
त्यांची संुता केली; कारण त्याचा िपता गर्ीक आहे हे सवार्नंा
ठाऊक होते.

4 तेव्हा त्यांनी नगरांमधनू जाता जाता यरूशलेम शहरातील
परे्िषत व वडील ह्यांनी जे ठराव केले होते ते त्यांना पाळावयास
नेमनू िदले. 5 ह्यावरून मंडळया िवश्वासात िस्थर झाल्या व
िदवसें िदवस वाढत चालल्या. 6 नंतर आिशया पर्ांतात वचन
सांगण्यास त्यांना पिवतर् आत्म्याकडून पर्तीबंध झाल्यामुळे
ते फ्रुिगया व गलितया या पर्ांतामधनू गेले. 7 आिण
मुिसया पर्ांतापयर्ंत आल्यावर िबथुिनया पर्ांतास जाण्याचा
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त्यांनी पर्यत्न केला; परंतु येशचू्या आत्म्याने त्यांना जाऊ
िदले नाही. 8 मग ते मुिसयाजवळून जाऊन तर्ोवस शहरास
खाली गेले. 9 तेथे रातर्ी पौलाला असा दृष्टांत झाला की,
मासेदोिनयात कोणीएक मनुष्य उभा राहनू आपणाला िवनंती
करीत आहे की, “इकडे मासेदोिनयात येऊन आम्हास साहाय्य
कर.” 10 त्यास असा दृष्टांत झाल्यानंतर त्या लोकांस सुवातार्
सांगावयास देवाने आम्हास बोलावले आहे असे अनुमान करून
आम्ही मासेदोिनयात जाण्याचा लागलाच िवचार केला.

11 तेव्हा तर्ोवसापासनू हाकारून आम्ही नीट समथर्ाकेस
बेटाला गेलो व दुसर्या िदवशी िनयापुलीस शहरास गेलो.
12 तेथनू फीिलप्पै शहरास गेलो; ते मासेदोिनयाचे या भागातले
पिहलेच नगर असनू तेथे रोमन लोंकाची वसाहत आहे त्या
नगरात आम्ही काही िदवस राहीलो. 13 मग शब्बाथ िदवशी
आम्ही वेशीबाहेर नदीकाठी, जेथे पर्ाथर्ना होत असते असे
आम्हास वाटले तेथे जाऊन बसलो; आिण ज्या िस्तर्या तेथे
जमल्या होत्या त्यांच्याबरोबर बोलू लागलो. 14 तेथे लुिदया
नावाची कोणीएक स्तर्ी होती; ती थुवतीरा नगराची असनू
जांभळी वस्तरे् िवकीत असे; ती देवाची उपासना करणारी
होती, ितने आमचे भाषण ऐकले; ितचे अंतःकरण पर्भनेू असे
पर्फुिल्लत केले की, पौलाच्या सांगण्याकडे ितने लक्ष िदले.
15 मग ितचा व ितच्या घराण्याचा बािप्तस्मा झाल्यावर ितने
अशी िवनंती केली की, “मी पर्भवूर िवश्वास ठेवणारी आहे असे
जर तुम्ही मानीत आहात तर माझ्या घरी येऊन राहा.” ितच्या
आगर्हास्तव ती िवंनती आम्हास मान्य करावी लागली.

16मगअसे झाले की,आम्ही पर्ाथर्ना स्थळाकडे जात असता
कोणीएक दुष्ट आत्मा लागलेली मुलगी आम्हास आढळली,
ितच्या अंगात येत असे, ती दैवपर्श्न सांगनू आपल्या धन्यांना
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पुष्कळ िमळकत करून देत असे. 17 ती पौलाच्या व आमच्या
मागे येऊन मोठ ाने म्हणाली, “हे लोक परात्पर देवाचे दास
आहेत, हे आपणाला तारणाचा मागर् कळिवतात.” 18 असे ती
पुष्कळ िदवस करीत असे; मग पौलाला अितशय वाईट वाटले व
मागे वळून तो त्या दुष्टआत्म्याला म्हणाला, “येशू िखर्स्ताच्या
नावाने मी तुला आज्ञा करतो की, तू िहच्यामधनू िनघनू जा.”
आिण ते तत्काळ िनघनू गेले.

19 मग आपल्या िमळकतीची आशा गेली असे पाहनू ितच्या
धन्यांनी पौल व सीला ह्यांना धरून पेठेत अिधकार्यांकडे
ओढून नेले. 20 आिण त्यांनी त्यांना अिधकार्यांपुढे उभे करून
म्हटले, “हे लोक यहदूी असनू आमच्या नगराला तर्ास देतात.
21 आिण आम्हा रोमन लोकांस जे पिरपाठ स्वीकारावयाला व
आचरावयाला योग्य नाहीत ते हे सांगतात.” 22 तेव्हा लोक
त्यांच्यावर उठले आिण अिधकार्यांनी त्यांची वस्तरे् फाडून
काढली व त्यांना छड ा मारावयाचीआज्ञा िदली. 23मग पुष्कळ
फटके मारल्यावर त्यांना बंिदशाळेत टाकून त्यांनी बंिदशाळेचे
नायकाला त्यांना बंदोबस्तात ठेवण्याचा हुकूम केला. 24 त्यास
असा हुकूम िमळाल्यावर त्यांने त्यांना आतल्या बंिदखान्यात
घालू त्यांचे पाय खोडयात अडकवले.

25 मध्यरातर्ीच्या सुमारास पौल व सीला हे पर्ाथर्ना करीत
असता व गाणे गाऊन देवाची स्तुती करीत असता बंिदवान
त्यांचे ऐकत होते. 26 तेव्हा एकाएकी असा मोठा भिूमकंप झाला
की बंिदशाळेचे पाये डगमगले, सवर् दरवाजे लागलेच उघडले
व सवार्चंी बंधने तुटली. 27 तेव्हा बंिदशाळेच्या नायकाने जागे
होऊन बंिदशाळेचे दरवाजे उघडे पािहले; आिण बंिदवान पळून
गेले आहेत असा तकर् करून तो तलवार उपसनू आपला घात
करणार होता. 28 इतक्यात पौल मोठ ाने ओरडून म्हणाला तू
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स्वतःला काही अपाय करून घेऊ नकोस; कारण आम्ही सवर्जण
येथेचआहोत. 29मग िदवे आणवनू तो आत धावत गेला, कांपत
कांपत पौल व सीलाह्यांच्या पाया पडला. 30आिण त्यांना बाहेर
काढून म्हणाला “साहेब, माझे तारण व्हावे म्हणनू मला काय केले
पाहीजे?” 31 ते म्हणाले, “पर्भू येशवूर िवश्वास ठेव म्हणजे तुझे
व तुझ्या घराण्याचे तारण होईल.” 32 त्यांनी त्यास व त्याच्या
घरांतील सवार्नंा पर्भचेू वचन सांिगतले. 33 मग रातर्ीच्या
त्याचघटकेस त्याने त्यांनाजवळ घेऊन त्यांच्याजखमा धुतल्या;
आिण तेव्हांच त्याने व त्याच्या घरच्या सवर् मनुष्यांनी बािप्तस्मा
घेतला. 34मग त्याने त्यास घरी नेऊन जेवू घातले आिण देवावर
िवश्वास ठेवनू त्याने व त्याच्या घरच्या मंडळीने आनंदोत्सव
केला.

35 िदवस उगवल्यावर अिधकार्यांनी चोपदारास पाठवनू
सांिगतले की, “त्या मनुष्यांना सोडून दे.” 36 तेव्हा बंिदशाळेच्या
नायकाने पौलाला असे वतर्मान सांिगतले की, “तुम्हास सोडावे
म्हणनू अिधकार्याने माणसे पाठवली आहेत; तर आता शांतीने
जा.” 37परंतु पौल त्यांना म्हणाला, “आम्ही रोमन माणसेअसता
अपराधी ठरवल्यावाचनू त्यांनी आम्हास उघडपणे फटके मारून
बंिदशाळेत टाकले आिणआता ते आम्हास गुप्तपणे घालिवतात
काय? हे चालणार नाही; तर त्यांनी स्वतः येऊनआम्हास बाहेर
काढावे.” 38मग चोपदारांनी हे वतर्मान अिधकार्यास सांिगतले,
तेव्हा ते रोमन आहेत हे ऐकून त्यास भय वाटले. 39 मग
त्यांनी येऊन त्यांची समजतू घातली;आिण त्यांना बाहेर आणनू
नगरातनू िनघनू जाण्याची िवनंती केली. 40मग ते बंदीशाळेतनू
िनघनू लुिदयेच्या घरी गेले, बंधुजनांस भेटून त्यांनी त्यांना धीर
िदला आिण तेथनू ते मागर्स्थ झाले.

17
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1 नंतर ते अंिफपुली व अपुल्लोिनया या शहरांच्यामधनू
जाऊन थेस्सलनीकास शहरास गेले, तेथे यहदू्यांचे सभास्थान
होते. 2 तेथे पौलानेआपल्या पिरपाठापर्माणे त्याच्याकडेजाऊन
तीन शब्बाथ त्यांच्याबरोबर शास्तर्लेखावरून वादिववाद केला.
3 त्यांने शास्तर्लेखाचा उलगडा करून असे पर्ितपादन केले
की, िखर्स्ताने दुःख सोसावे व मरण पावलेल्यांमधनू पुन्हा
उठावे ह्याचे अगत्य होते आिण ज्या येशचूी मी तुमच्यापुढे
घोषणा करीत आहे तोच तो िखर्स्त आहे. 4 तेव्हा त्याच्यापैकी
काही जणांची खातरी होऊन पौल सीला ह्यांना येऊन िमळाले;
आिण गर्ीक उपासक ह्यांचा मोठा समुदाय त्यांना िमळाला,
त्यामध्ये पर्मुख िस्तर्या काही थोड ा थोडक्या नव्हत्या.
5 परंतु यहदू्यांनी हेव्याने आपणाबरोबर बाजारचे काही गंुड लोक
घेऊन व घोळका जमवनू नगरांत घबराट िनमार्ण केली आिण
यासोनाच्या घरावर हल्ला करून त्यांना लोंकाकडे बाहेर काढून
आणण्याची खटपट करून पािहली. 6 परंतु त्यांचा शोध लागला
नाही तेव्हा त्यांनी यासोनाला व िकत्येक बंधनूा नगराच्या
अिधकार्यांकडे ओढीत नेऊनआरडाओरड करीत म्हटले, ज्यांनी
जगाची उलटापालट केली ते येथेही आले आहेत. 7 त्यास
यासोनानेआपल्या घरात घेतलेआहेआिण हे सवर्जण कैसराच्या
आजे्ञिवरुद्ध वागतात, म्हणजे येशू म्हणनू दुसराच कोणी राजा
आहे असे म्हणतात. 8 हे ऐकवनू त्यांनी लोकांस व शहराच्या
अिधकार्यासखवळूनसोडले. 9मग त्यांनी यासोनाचा व इतरांचा
जामीन घेऊन त्यांना सोडून िदले.

10 नंतर बंधुजनांनी पौल व सीला ह्यांना लागलेच रातोरात
िबरुया शहरास पाठवले, ते तेथे पोहचल्यावर यहदूयांचे
सभास्थानात गेले. 11 तेथीललोक थेस्सलनीकातल्या लोंकापेक्षा
मोठया मनाचे होते; त्यांनी मोठ ा उत्सुकतेने वचनाचा स्वीकार
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केला आिण या गोष्टी अशाच आहेत की काय ह्यािवषयी ते
शास्तर्लेखात दररोज शोध करीत गेले. 12 त्यातील अनेकांनी
व बर्याच पर्ितिष्ठत गर्ीक िस्तर्या व पुरूष ह्यांनी िवश्वास
ठेवला. 13 तरीही पौल देवाचे वचन िबरुयातही सांगत आहे
हे थेस्सलनीकांतल्या यहदू्यांना समजले तेव्हा त्यांनी ितकडेही
जाऊन लोकांस खवळून चेतिवले. 14 त्यावरून बंधुजनांनी
पौलाला समुदर्ाकडे जाण्यास लागलेच पाठवले; आिण सीला
व तीमथ्य हे तेथेच राहीले. 15 तेव्हा पौलाला पोहचिवणार्यांनी
त्यास अथेनैपयर्ंत नेले आिण सीला व तीमथ्य ह्यांनी आपणाकडे
होईल िततके लवकर यावे अशी त्यांची आज्ञा घेउन ते िनघाले.

16 पौल अथेनैस त्यांची वाट पाहत असता, ते शहर
मतूी र्नंी भरलेले आहे असे पाहनू त्याच्या मनाचा संताप झाला.
17ह्यामुळे तोसभास्थानातयहदूयांबरोबर व उपासकलोकांबरोबर
आिण बाजारात जे त्यास आढळत त्यांच्याबरोबर दररोज वाद
घालीतअसे. 18 तेव्हा एिपकूरपंथी व स्तोियकपंथीह्यांच्याबरोबर
िकत्येक तत्वज्ञांनी त्यास िवरोध केला, िकत्येक म्हणाले, “हा
बडबड ा काय बोलतो?” दुसरे म्हणाले, “हा परक्या दैवतांची
घोषणा करणारा िदसतो” कारण येशू व पुनरुत्थान ह्यािवषयीच्या
सुवातची तो घोषणा करीत असे. 19 नंतर त्यांनी त्यास धरून
अिरयपग टेकडीवर नेऊन म्हटले, “तुम्ही िदलेली ही नवी
िशकवण काय हे आम्हास समजनू सांगाल काय? कारण तुम्ही
आम्हास अपिरिचत गोष्टी ऐकवत आहा; ह्याचा अथर् काय हे
समजनू घ्यावेअशीआमची इच्छाआहे. 20कारण तुम्हीआम्हास
अपिरिचत गोष्टी ऐकिवत आहा; त्याचा अथर् काय हे समजनू
घ्यावे अशी आमची इच्छा आहे.”

21 काहीतरी नवलिवशेष सांिगतल्या ऐकल्यािशवाय सवर्
अथेनैकर व तेथे राहणारे परके लोक ह्यांचा वेळ जात नसे.
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22 तेव्हा पौल अिरयपगाच्या मध्यभागी उभा राहनू म्हणाला
अहो अथेनैकरांनो, तुम्ही सवर्बाबतीत देवदेवतांना फार मान
देणारे आहात असे मला िदसते. 23 कारण मी िफरता िफरता
तुमच्या उपासनेच्या वस्तू पाहतांना, अज्ञात देवाला ही अक्षरे
िलिहलेली वेदी मला आढळली ज्याचे तुम्ही अज्ञानाने भजन
करता ते मी तुम्हास जाहीर करतो. 24 ज्या देवाने जग व
त्यातले अवघे िनमार्ण केले तो स्वगार्चा व पृथ्वीचा पर्भू असनू
हातांनी बांधलेल्या इमारतीत राहत नाही. 25आिण त्यास काही
उणे आहे, म्हणनू मनुष्यांच्या हातनू त्याची सेवा घडावी असेही
नाही; कारण जीवन पर्ाण व सवर्काही तो स्वतः सवार्नंा देतो.
26 आिण त्याने एकापासुन मनुष्यांची सवर् राष्ट्रे िनमार्ण करून
त्यांनी पृथ्वीच्या संबध पाठीवर रहावे असे केले आहे; आिण
त्याचे नेमलेले समय व त्यांच्या वस्तीच्या सीमा त्याने ठरिवल्या
आहेत. 27 यासाठी की, त्यांनी देवाचा शोध या आशेने करावा
आिण त्यास कसे तरी पर्ाप्त करून घ्यावे, तो आपल्यापैकी
कोणापासनूही दरू नाही. 28 कारण आपण त्याच्याठायी जगतो,
वागतो व आहोत तसेच तुमच्या कवीपैकीही िकत्येकांनी म्हणले
आहे की,आपण वास्तिवक त्याचा वंश आहोत.

29 तर मग आपण देवाचे वंशज असतांना मनुष्याच्या
चातुयार्ने व कल्पनेने कोरलेले सोने, रुपे िकंवा पाषाण, ह्यांच्या
आकृतीसारखा देव आहे असे आपल्याला वाटता कामा नये.
30 अज्ञानाच्या काळांकडे देवाने डोळेझाक केली, परंतु आता
सवार्नंी सवर्तर् पश्चा ाप करावा अशी तो मनुष्यांना आज्ञा
करतो. 31 त्याने असा एक िदवस नेमला आहे की, ज्या िदवशी
तो आपण नेमलेला मनुष्य येशू याच्याद्वारे जगाचा न्यायिनवाडा
नीितमत्त्वाने करणार आहे; त्याने त्यास मरण पावलेल्यातनू
उठवनू ह्यािवषयीचे पर्माण सवार्स पटवले आहे.

32 तेव्हा मृतांच्या पुनरुत्थानािवषयी ऐकून िकत्येक थट्टा
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करू लागले, िकत्येक म्हणाले, “ह्यािवषयी आम्ही तुमचे पुन्हा
आणखी ऐकू.” 33 इतके झाल्यावर पौल त्यांच्यामधनू िनघनू
गेला. 34 तरी काही मनुष्यांनी त्यास िचटकून राहनू िवश्वास
ठेवला; त्यामध्ये िदओनुस्यअिरय-पगकर, दामारी नावांचीकोणी
स्तर्ी व त्यांच्याबरोबर इतर िकत्येक होते.

18
1 नंतर पौलाने अथेनै शहर सोडले व किरंथ शहरास गेला.

2 किरंथमध्ये पौल एका यहदूी मनुष्यास भेटला ज्याचे नाव
अिक्वला असे होते, तो पंत पर्ांतातील रिहवासी होता, आपली
पत्नी िपर्िस्कल्ला िहच्यासह नुकताच तो इटलीहनूआला होता,
कारण सवर् यहदूी लोकांनी रोम शहर सोडून गेले पािहजे असा
हुकूम क्लौद्याने काढला होता, पौल त्यांना भेटावयास गेला.
3 पौलासारखेच ते तंबू बनवणारे होते, तो त्यांच्याबरोबर रािहला
व त्यांच्याबरोबर काम करूलागला. 4पर्त्येक शब्बाथवारी पौल
सभास्थानात यहदूी लोकांशी व गर्ीक लोकांशी बोलत असे*,
आिण तो यहदूी व गर्ीक लोकांची मने वळिवण्याचा पर्यत्न
करीत असे.

5 जेव्हा सीला व तीमथ्य हे मासेदोिनयाहनू परत आले, तेव्हा
पौल यहदूी लोकांस उपदेश करण्यात आपला सवर् वेळ घालवू
लागला, येशू हाच िखर्स्तआहे. अशी साक्ष देऊलागला. 6परंतु
यहदूी लोकांनी पौलाला िवरोध केला, त्यास यहदूी लोक वाईट
रीतीने बोलले, तेव्हा आपला िनषेध दशर्िवण्याकिरता पौलाने
आपल्या अंगावरील कपडे झटकले, तो यहदूी लोकांस म्हणाला,
“जर तुमचे तारण झाले नाही, तर तो तुमचा दोष असेल! तुमचे
रक्त तुमच्याच माथी असो! मी िनदो र्ष आहे, येथनू पुढे मी
* 18:4
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परराष्ट्रीय लोकांकडेच जाईन.” 7 पौल तेथनू िनघाला आिण
सभास्थानाजवळ राहत असलेल्या तीत युस्त नावाचा देवाचा
उपासकयाच्या घरी गेला. 8 त्या सभास्थानाचा िक्रस्प हा पुढारी
होता, िक्रस्पने व त्याच्या घरातील सवार्नंी पर्भवूर िवश्वास
ठेवला, किरंथ येथील पुष्कळ लोकांनी पौलाचे बोलणे ऐकले
आिण िवश्वास ठेवला, किरंथ येथील पुष्कळ लोकांनी पौलाचे
बोलणे ऐकले आिण िवश्वास ठेवला आिण त्यांचा बािप्तस्मा
करण्यात आला. 9 एके रातर्ी, पर्भनेू स्वप्नामध्ये पौलाला
म्हटले, “घाबरु नको, बोलत राहा, शांत राहू नको. 10 मी
तुझ्याबरोबरआहे,कोणीही तुझ्यावर हल्ला करणार नाही व तुला
इजा करणार नाही; कारण या शहरात माझे पुष्कळलोकआहेत.”
11 म्हणनू पौल तेथे दीड वष देवाचे वचन त्या लोकांस िशकवीत
रािहला.

12 जेव्हा गिल्लयो अखया पर्ांताचा राज्यपाल होता,
त्यावेळेस काही यहदूी पौलिवरुद्ध एकतर् आले आिण त्यास
न्यायासनापुढे उभे केले. 13 यहदूी लोक म्हणाले, “हा मनुष्य
अशा रीतीने लोकांस देवाची उपासना करायला िशकवीत आहे
की, जे िनयमशास्तर्ाच्या िवरुद्ध आहे.” 14 पौल काही बोलणार
इतक्यात गिल्लयो यहदूी लोकांस म्हणाला, “एखादा अपराध
िकंवा वाईट गोष्ट असती तर तुमचे म्हणणे ऐकून घेणे रास्त
ठरले असते. 15 परंतु ज्याअथी र् ही बाब शब्द, नावे व तुमच्या
िनयमशास्तर्ातील पर्श्नांशी संबंिधत आहे, त्याअथी र् तुम्हीच
तुमची समस्या सोडवा, अशा गोष्टीबंाबत न्याय करण्यास मी
नकार देतो.” 16मग गिल्लयोने त्यांना न्यायासनापुढून घालवनू
िदले. 17मग त्या सवार्नंी सभास्थानाचा पर्मुख सोस्थनेस याला
न्यायासनासमोर मारहाण केली, पणगिल्लयोने त्याकडेलक्ष िदले
नाही.
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18पौल बंधुजनांबरोबर बरेच िदवस रािहला, नंतर तो िनघाला
व िसरीया पर्ांताला समुदर्माग गेला आिण त्याच्याबरोबर
िपर्िस्कल्ला व अिक्वला ही दोघे होती, पौलाने िकंिखर्या
शहरात आपल्या डोक्याचे मंुडण केले, कारण त्याने नवस केला
होता. 19 मग ते इिफस येथे आले, पौलाने िपर्िस्कल्ला व
अिक्वला यांना तेथे सोडले, तो सभास्थानात गेला आिण यहदूी
लोकांबरोबर वादिववाद केला. 20 जेव्हा त्यांनी त्यास तेथेआणखी
काही वेळ थांबण्यासाठी सांिगतले, तेव्हा तो कबलू झाला
नाही. 21 परंतु जाता जाता तो म्हणाला, “देवाची इच्छा असेल
तर मी परत तुमच्याकडे येईन” मग तो समुदर्माग इिफसहनू
िनघाला. 22 जेव्हा पौल कैसरीया येथे आला, तेव्हा तो तेथनू वर
यरूशलेम शहरास गेला आिण मंडळीला भेटला, मग तो खाली
अंत्युिखयाला गेला. 23 तेथे काही िदवस रािहल्यानंतर तो गेला
आिण गलितया व फ्रुिगया या पर्देशातनू िठकिठकाणी पर्वास
करीत गेला, त्याने येशचू्याअनुयायांना िवश्वासात बळकट केले.

24अपुल्लो नावाचा एक यहदूी होता, तो आलेक्सांदर् शहरात
जन्मला होता, तो उच्च िशिक्षत होता, तो इिफस येथे आला,
त्यास शास्तर्लेखाचे सखोल ज्ञान होते. 25 परमेश्वराच्या
मागार्चे िशक्षण त्यास देण्यात आले होते, तो आत्म्यात आवेशी
असल्यामुळे येशिूवषयी अचकूतेने िशकवीत असे व बोलत
असे, तरी त्यास फक्त योहानाचा बािप्तस्माच ठाऊक होता.
26तो सभास्थानात िनभी र्डपणे बोलू लागला, तेव्हा पर्िस्कला व
अिक्वला ह्यांनी त्यांचे भाषण ऐकूण त्यास जवळ बोलावनू घेतले
व त्यास देवाचा मागर् अिधक स्पष्टपणे दाखिवला. 27अपुल्लोला
अखया देशाला जायचे होते, तेव्हा बंधंुनी त्यास उ ेजन िदले
आिण तेथील येशचू्या िशष्यांना त्याचे स्वागत करण्यािवषयी
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िलिहले, जेव्हा तो पोहोंचला, तेव्हा ज्यांनी कृपेमुळे िवश्वास
ठेवला होता, त्यांना त्याने खपू मदत केली. 28 जाहीर
वादिववादात त्याने यहदूी लोकांस फार जोरदारपणे पराभतू केले
आिण पिवतर् शास्तर्लेखाच्या आधारे येशू हाच िखर्स्त आहे हे
िसद्ध केले.

19

1 तेव्हा असे झाले की, अपुल्लो किरंथ येथे असताना पौल
िनरिनराळ्या भागातनू पर्वास करीत इिफस येथे आला, तेथे
त्यास काही िशष्य आढळले. 2 पौलाने त्यांना िवचारले, “जेव्हा
तुम्ही िवश्वास ठेवला, तेव्हा तुम्हास पिवतर् आत्मा िमळाला
काय?” ते अनुयायी त्यास म्हणाले, “पिवतर् आत्मा आहे हे
सुद्धा आम्ही ऐकलेले नाही.” 3 तो म्हणाला, “मग कसला
बािप्तस्मा तुम्ही घेतला?” ते म्हणाले, “योहानाचा बािप्तस्मा.”
4 पौल म्हणाला, “योहानाचा बािप्तस्मा पश्चा ापाचा होता,
त्याने लोकांस सांिगतले की, त्यानंतर जो येत आहे, त्याच्यावर
लोकांनी िवश्वास ठेवावा, तो येणारा म्हणजे येशू होय.” 5 जेव्हा
त्यांनी हे ऐकले, तेव्हा त्यांनी पर्भू येशचू्या नावात बािप्तस्मा
घेतला. 6आिण जेव्हा पौलाने त्याचे हात त्यांच्यावर ठेवले, तेव्हा
पिवतर् आत्मा त्यांच्यावर आला आिण ते िनरिनराळ्या भाषा
बोलू लागले व भिवष्य सांगू लागले. 7 या गटात सवर् िमळून
बारा पुरूष होते.

8 पौल यहदूी सभास्थानात जात असे व तीन मिहने धैयार्ने
बोलत असे, देवाच्या राज्यािवषयी चचार् करीत व यहदूी लोकांचे
मन वळवीत असे. 9 परंतु त्यांच्यातील काही कठीण मनाचे
झाले व त्यांनी िवश्वास ठेवण्यासनकार िदलाआिण िखर्स्ताच्या
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मागार्िवषयी वाईट बोलले, मग पौल त्यांच्यातनू िनघनू गेला
व िशष्यांनाही त्यांच्यातनू वेगळे केले आिण तुरन्नाच्या शाळेत
दररोज त्यांच्याशी चचार् केली. 10 हे असे दोन वष चालले, याचा
पिरणाम असा झाला की,आिशयात राहत असलेल्या सवर् यहदूी
व गर्ीक लोकांपयर्ंत पर्भू येशचेू वचन पोहोचले.

11 देवाने पौलाच्या हातनू असामान्य चमत्कार घडिवले.
12 पौलाच्या शरीरावरून रुमाल आिण कपडेही आणनू काही,
लोक या गोष्टी आजारी लोकांवर ठेवत असत, जेव्हा ते असे
करीत तेव्हा आजारी लोक बरे होत आिण दुष्ट आत्मे त्यांना
सोडून जात. 13 काही यहदूी सुद्धा सगळीकडे पर्वास करीत
असत व लोकांमधनू दुष्ट आत्मे घालवीत असत, ते दुष्ट
आत्म्याने पछाडलेल्या व्यक्तीमधनू पर्भू येशचू्या नावाने ते
आत्मे घालवीत असत. 14 ते म्हणत, “पौल ज्या येशचू्या
नावाने घोषणा करतो त्या नावाने मी तुला आज्ञा करतो,”
िस्कवा नावाच्या यहदूी मुख्य याजकाचे सात पुतर् असे करीत
होते. 15 परंतु एकदा एक दुष्ट आत्मा त्यांना म्हणाला, “मी
येशलूा ओळखतो, पौल मला माहीत आहे, पण तुम्ही कोण
आहात?” 16मगज्याला दुष्टआत्मालागला होता त्यामनुष्याने
त्यांच्यावर उडी मारली, त्याने त्यांच्यावर सरशी केली व त्यांना
पराभतू केले, तेव्हा ते दोघे उघडे व जखमी होऊन घरातनू
पळाले. 17 इिफस येथे राहणार्या सवर् यहदूी व गर्ीक लोकांस हे
समजले, तेव्हा सवार्नंा भीती वाटली आिण लोक पर्भू येशचू्या
नावाचा अिधकच आदर करू लागले. 18 पुष्कळसे िवश्वास
ठेवणारे पापकबुली देऊ लागले व ज्या वाईट गोष्टी त्यांनी
केल्या होत्या, त्या सांगू लागले. 19काही िवश्वास ठेवणार्यांनी
जादचूी कामे केली होती, या िवश्वास ठेवणार्यांनी आपली
सवर् जादचूी पुस्तके लोकांसमोर आणली आिण जाळली, त्या
पुस्तकांची िकंमत पन्नास हजार चांदीच्या नाण्यांइतकी भरली.
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20अशा रीतीने पर्भचू्या वचनाचा दरूवर पर्सार झाला व ते फार
पिरणामकारक ठरले.

21या गोष्टी घडल्यानंतर पौलाला पिवतर् आत्म्याने सुचवले
की, मासेदोिनया व अखया या पर्ांतांतनू पर्वास करीत पुढे
यरूशलेमशहरासजायचेआहे, तो म्हणाला, “मी तेथे गेल्यांनतर
मला रोम शहरही पािहलेच पािहजे.” 22 म्हणनू त्याचे दोन
मदतनीस तीमथ्य व एरास्त यांना त्याने मासेदोिनयाला पाठवनू
िदले आिण त्याने आणखी काही काळआिशयात घालिवला.

23 याकाळामध्ये ‘त्या मागार्िवषयी’* मोठा गोंधळ उडाला.
24 देमेितर्य नावाचा एक मनुष्य होता, तो सोनार होता, तो
अतर्मी देवीचे देव्हारे बनवीत असे, जे कारागीर होते त्यांना
यामुळे खपू पैसे िमळत. 25 त्या सवार्नंा व या धंद्याशी संबंध
असलेल्या सवार्नंा त्याने एकतर् केलेआिण तो म्हणाला,लोकहो,
तुम्हास माहीत आहे की, या धंद्यापासनू आपल्याला चांगला
पैसा िमळतो. 26 पण पाहा तो पौल नावाचा मनुष्य काय करीत
आहे तो काय म्हणत आहे ते ऐका! पौलाने पुष्कळ लोकांस
पर्भािवत केले आहे व बदलले आहे, त्याने हे इिफसमध्ये व
सगळ्याआिशयामध्ये केले आहे, तो म्हणतो, मनुष्यांच्या हातनू
बनवलेले देव खरे देव नाहीत. 27ह्यामुळे या आपल्या धंद्याची
बदनामी होण्याचा धोका आहे; इतकेच नव्हे तर ज्या महादेवी
अतर्मीची पजूा सवर् आिशया पर्ांत िकंबहनूा जगसुद्धा करते
ितचे देऊळ िनरुपयोगी ठरण्याचा व ितचे स्वतःचे महत्त्व नष्ट
होण्याचा धोका आहे.

28 जेव्हा त्यांनी हे ऐकले तेव्हा ते फार रागावले आिण
मोठ ानेओरडून म्हणू लागले, “इिफसकरांची अतर्मी थोरआहे.”

* 19:23
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29 शहरातील लोकांमध्ये गोंधळ उडाला आिण लोकांनी गायस
व अरीस्ताखर् या पौलाबरोबर सोबती म्हणनू पर्वास करणार्या
मासेदोिनयाच्या रिहवाश्यांना पकडून नाट गृहात नेले. 30पौल
लोकांच्या पुढे जाऊ इच्छीत होता पण येशचेू अनुयायी त्यास
असे करू देईनात. 31 पौलाचे काही िमतर् जे पर्ांतािधकारी
होते, त्यांनी िनरोप पाठवनू त्याने नाट गृहात जाऊ नये अशी
कळकळीची िवनंती केली. 32एकतर्जमलेल्याजमावातनूकाही
लोक एक घोषणा करू लागले तर दुसरे लोक इतर घोषणा करू
लागले, त्यामुळे सगळा जमाव अगदी गोंधळून गेला आिण
त्यातील पुष्कळ जणांना माहीत नव्हते की, आपण या न्याय
भवनात एकतर् का आलोत. 33 यहदूी लोकांनी आलेक्सांदर्
नावाच्या एका मनुष्यास ढकलीत नेऊनसवार्ंच्या समोर उभे केले,
तोआपल्या हातांनी खुणावनू त्यांना समजावण्याचा पर्यत्नकरू
लागला. 34 पण जेव्हा लोकांस समजले की, तो एक यहदूी आहे,
तेव्हाजवळजवळदोनताससातत्याने ते एकाआवाजातओरडत
रािहले, “इिफसकरांची अतर्मी देवी थोर आहे.” 35 शहराचा
लेखिनकलोकांसशांतकरीत म्हणाला, “इिफसच्यालोकांनो,थोर
अतर्मी देवीचे व स्वगार्तनू पडलेल्या पिवतर् दगडाचे इिफस हे
रक्षणकत आहे, हे ज्याला माहीत नाही असा एकतरी मनुष्य
जगात आहे काय? 36 ज्याअथी र् या गोष्टी नाकारता येत
नाहीत त्याअथी र् तुम्ही शांत रािहलेच पािहजे, उतावळेपणा
करू नये. 37 तुम्ही या दोघांना† येथे घेऊन आलात, वस्तुतः
त्यांनी मंिदरातील कशाचीही चोरी केली नाही िकंवा आपल्या
देवीची िनंदा केलेली नाही. 38 जर देमेितर्य व त्याच्याबरोबर
असलेल्या कारािगरांच्या काही तक्रारी असतील, तर त्यासाठी
न्यायालये उघडीआहेत, तेथे ते एकमेकांवरआरोप करूशकतात.
39 परंतु जर तुम्हास एखाद्या गोष्टीची चौकशी करायची असेल

† 19:37
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तर िनयिमत सभेत त्यासंबंधी िवचार केला जाईल. 40 आज
येथे जे काही घडलेले आहे, त्याबद्दल योग्य ते कारण आपणांस
सांगता येणार नाही, त्यामुळे आपणच ही दंगल सुरू केली असा
आरोप आपल्यावर केला जाण्याची भीती आहे.” 41असे सांगनू
झाल्यानंतर त्याने जमावाला जाण्यास सांिगतले.

20
,

1 जेव्हा गोंधळ थांबला, तेव्हा पौलाने येशचू्या अनुयायांना
भेटायला बोलावले आिण त्यांना उ ेजन िदल्यानंतर
त्यांचा िनरोप घेतला आिण तो मासेदोिनयाला िनघाला.
2 मासेदोिनयातनू जात असताना िनरिनराळ्या िठकाणी
असलेल्या येशचू्या अनुयायांना त्याने अनेक गोष्टी सांगनू
धीर िदला, मग पौल गर्ीसला आला. 3 त्यािठकाणी तो तीन
मिहने रािहला, पौल िसरीया पर्ांताला समुदर्माग िनघाला
असता, यहदूी लोकांनी त्याच्यािवरुध्द कट रचला, हे पाहनू
त्याने मासेदोिनयातनू परत िफरण्याचे ठरवले. 4 त्याच्याबरोबर
काही लोक होते ते असेः िबरुया नगराच्या पुरार्चा मुलगा
सोपतर्, थेस्सलनीका येथील अिरस्ताखर् व सकंुद, दब येथील
गायस आिण तीमथ्य, तुिखक व तर्िफम हे आिशया पर्ांतातील
होते. 5 ही माणसे आमच्यापुढे गेली व तर्ोवस शहरात आमची
वाट पाहू लागली. 6 बेखमीर भाकरीच्या यहदूी सणानंतर आम्ही
िफलीप्पै येथनू समुदर्माग िनघालोआिण पाच िदवसानी तर्ोवस
येथे त्यांना जाऊन भेटलो व तेथे सात िदवस रािहलो.

7 मग आठवड ाच्या पिहल्या िदवशी आम्ही सवर् भाकर
मोडण्यासाठी एकतर् जमलोअसताना, पौल त्यांच्याबरोबर बोलू
लागला कारण दुसर्या िदवशी िनघण्याचा त्याचा बेत होता, तो
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मध्यरातर्ीपयर्ंत बोलत राहीला. 8 माडीवरच्या ज्या खोलीत
आम्ही जमा झालो होतो तेथे पुष्कळ िदवे होते. 9 युतुख
नावाचा एक तरुण िखडकीत बसला होता, पौल बोलत असताना
त्याच्यावर झोपेचा इतका अंमल चढला की, तो ितसर्या
मजल्यावरून खाली पडला, जेव्हा त्यास उचलले, तेव्हा तो मरण
पावलेला आढळला. 10 पौल खाली गेला व त्याच्यावर ओणवा
पडला आिण त्यास आपल्या हातांनी कवेत धरून म्हणाला,
“िचंता करू नका! त्याच्यात अजनू जीव आहे.” 11 मग पौल
वर गेला, त्यांने भाकर मोडली व ती खाल्ली, पहाट होईपयर्ंत तो
त्यांच्याशी बोलला,मगतो गेला. 12 त्या तरुणाला त्यांनी िजवंत
असे घरी नेले, त्या सवार्नंा फार समाधान झाले.

13 तेथनू आम्ही पुढे िनघालो व अस्सा या नगरी समुदर्माग
िनघालो, तेथे आम्ही पौलाला घेणार होतो, त्यानेच अशापर्कारे
योजना केली होती, ती म्हणजे त्याने स्वतः पायी जायचे.
14 जेव्हा आम्हास तो अस्सा येथे भेटला, तेव्हा आम्ही त्यास
जहजात घेतले आिण आम्ही िमतुलेनेशहरास गेलो. 15 दुसर्या
िदवशी आम्ही जहाजाने िमतुलेनाहनू िनघालो व िखयास बेटावर
आलो, मग दुसर्या िदवशी सामा बेट ओलांडले आिण एक
िदवसानंतर िमलेत शहरास आलो. 16कारण पौलाने ठरवले होते
की इिफस येथे थांबायचे नाही, आिशयात त्यास जास्त वेळ
थांबायचे नव्हते, तो घाई करीत होता कारण शक्य झाल्यास
पन्नासाव्या िदवसाच्या सणासाठी त्यास यरूशलेम शहरात
रहावयास हवे होते.

17 िमलेताहनू इिफस येथे िनरोप पाठवनू पौलाने तेथील
मंडळीच्या वडीलजनांना बोलावनू घेतले.
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18 जेव्हा ते आले, तेव्हा तो त्यांना म्हणाला,आिशयात आलो
त्या िदवसापासनू मी तुमच्या सोबत असताना कसा रािहलो
हे तुम्हास माहीत आहे. 19 मी पर्भचूी सेवा पणूर् नमर्तेने व
रडून केली, यहदूी लोकांनी केलेल्या कटामुळे िनमार्ण झालेल्या
उपदर्वांना तोंड देत मी त्याची सेवा केली. 20 जे काही तुमच्या
चांगल्यासाठी होते ते तुम्हास सांगण्यासाठी कोणतीही कसर
ठेवली नाही, हे तुम्हास माहीत आहे आिण या गोष्टी जाहीरपणे
व घराघरातनू सांगण्यासाठी मी कधीही मागेपुढे पािहले नाही.
21पश्चा ापकरून देवाकडे वळण्यािवषयीआिणआपल्या पर्भू
येशवूरील िवश्वासािवषयी यहदूी व गर्ीक लोकांस सारखीच
साक्ष िदली. 22 आिण आता आत्म्याच्या आजे्ञने यरूशलेम
शहरास चाललो आहे आिण तेथे माझ्याबाबतीत काय घडेल हे
माहीत नाही. 23मलाफक्तएकचगोष्टमाहीतआहेकी पर्त्येक
शहरात पिवतर् आत्मा मला सावध करतो, तुरंुगवास व संकटे
माझी वाट पाहत आहेत हे तो मला सांगतो. 24 मी माझ्या
जीवनािवषयी काळजी करीत नाही, सवार्त महत्त्वाची गोष्ट
म्हणजे मी माझे काम पणूर् करणे, पर्भू येशनेू जे काम मला िदले ते
मला पणूर् करायला पािहजे ते काम म्हणजे देवाच्या कृपेबद्दल ची
सुवातार् लोकांस सांिगतली पािहजे. 25 राज्याची घोषणा करीत
ज्या लोकात मी िफरलो त्या तुम्हातील कोणालाही मी पुन्हा
कधीही िदसणार नाही हे आता मला माहीत आहे. 26 म्हणनू
मी तुम्हास जाहीरपणे सांगतो की, सवार्ंच्या रक्तासंबंधाने मी
िनदो र्ष असा आहे. 27 देवाची संपणूर् इच्छा काय आहे हे पर्कट
करण्यासमीकधीही मागेपुढे पािहलेले नाही. 28 तुमची स्वतःची
व देवाच्या सवर् लोकांची, ज्याना देवाने तुम्हास िदलेले आहे,
त्यांची काळजी घ्या, कळपाची *काळजी घेण्याचे काम पिवतर्
आत्म्याने तुम्हास िदलेलेआहे, तुम्ही मंडळीसाठी में ढपाळासारखे

* 20:28



20:29 lxxi परे्िषतांची कृत्ये 21:2

असले पािहजे, ही मंडळी देवाने स्वतःचे रक्त देऊन िवकत
घेतली. 29 मला माहीत आहे की, मी गेल्यावर तुमच्यामध्ये
भयंकर असे दुष्ट लांडगे येतील, ते कळपाला सोडणार नाहीत.
30 तुमच्यामधनूसुद्धा लोक उठून िशष्यांना, चुकीचे असे िशकवनू
आपल्यामागे घेऊनजातील. 31यासाठी सावध राहा, तुम्हातील
पर्त्येकाला गेले तीन वष डोळ्यांत अशर्ू आणनू सावध
करण्याचे मी कधीच थांबिवले नाही हेआठवा. 32आिणआता मी
तुम्हास देवाच्या व वचनाच्या कृपेच्या अधीन करतो, जी तुमची
वाढ करण्यासाठी समथर् आहे व सवर् पिवतर् केलेल्यांमध्ये वतन
द्यावयाला समथर् आहे. 33 मी कोणाच्याही सोन्याचा, चांदीचा
व कपड ांचा लोभ धरला नाही. 34 मी आपल्या स्वतःच्या व
माझ्याबरोबर राहणार्यांच्या गरजा माझ्या हातांनी भागिवल्या
हे तुम्हास चांगले माहीत आहे. 35 अशा रीतीने मी तुम्हास
उदाहरण घालू िदले आहे की जे दुबर्ल आहेत अशांना आपण
स्वतः मेहनत करून मदत केली पािहजे व पर्भू येशचेू शब्द
लक्षात ठेवले पािहजेत, तो स्वतः म्हणाला, “घेण्यापेक्षा देणे
अिधक धन्यतेचे आहे.”

36आिण हे बोलल्यावर पौलाने गुडघे टेकले आिण पर्ाथर्ना
केली. 37 तेव्हा पर्त्येकालाखपूच रडूआले, ते पौलाच्यागळ्यात
पडले व त्याचे मुके घेत रािहले. 38 ते पुन्हा त्यास कधीही पाहू
शकणारनाहीत,या वाक्याने त्यांनाफार दुःखझाले,मग ते त्यास
जहाजापयर्ंत िनरोप देण्यास गेले.

21
1 त्यांचा िनरोप घेतल्यानंतर आम्ही समुदर्माग िनघालो

आिण सरळ पर्वास करीत कोस बेटास आलो, दुसर्या िदवशी
आम्ही रुद बेटास गेलो, तेथनू आम्ही पातरा शहरास गेलो.
2 तेथे फेनीकेला जाणारे जहाज आम्हास आढळले, तेव्हा आम्ही
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जहाजात बसनू पुढे िनघालो. 3 तेव्हा कुपर्आमच्या नजरेतआले,
परंतु ते डाव्या अंगाला टाकून आम्ही सरळ िसरीया पर्ांताला
रवाना झालो व सोर येथे उतरलो, कारण तेथे जहाजातील
माल उतरावयाचा होता. 4 तेथे येशचेू काही िशष्य आम्हास
आढळले आिण आम्ही त्यांच्याबरोबर सात िदवस रािहलो,
पिवतर् आत्म्याच्या सचूनेवरून त्यांनी पौलाला असे सांिगतले
की, त्याने यरूशलेम शहरास जाऊ नये. 5 आमच्या भेटीचे
िदवस संपत आल्यावर आम्ही तेथनू िनघनू आमचा पुढील
पर्वास परत सुरू केला, त्यावेळी तेथील बंधुजन आपल्या
पत्नी, मुलांच्याबरोबर आमच्यासह शहराबाहेर आले व तेथील
समुदर्िकनार्यावर आम्ही गुडघे टेकले व पर्ाथर्ना केली. 6 मग
एकमेकांचा िनरोप घेऊन आम्ही जहाजात बसलो व ते लोक
आपापल्या घरी गेले.

7 सोरापासनू आम्ही आमचा पर्वास सुरू केला व पोलेमा
येथे उतरलोआिण तेथील बंधुजनांना भेटलो, त्यांच्याबरोबर एक
िदवस रािहलो. 8आिण दुसर्या िदवशी िनघनू आम्ही कैसरीयास
आलो व सुवाितर्क िफिलप्प याच्या घरी जाऊन रािहलो, तो
िनवडलेल्या सात सेवकांपैकी एक होता. 9 त्यास चार मुली
होत्या, त्यांची लग्ने झालेली नव्हती, या मुलीनंा देवाच्या
गोष्टी* सांगण्याचे दान होते. 10 त्या बंधचू्या बरोबर बरेच िदवस
रािहल्यावर अगब नावाचा संदेष्टा यहदूीयाहनू तेथे आला.
11 त्याने आमची भेट घेऊन पौलाच्या कमरेचा पट्टा मागनू
घेतला, त्याने स्वतःचे हात व पाय बांधले आिण तो म्हणाला,
“पिवतर्आत्माअसे म्हणतो; हा पट्टा ज्या मनुष्याच्या कमरेचा
आहे, त्यास यरूशलेमशहरातील यहदूी लोकअसेच बांधतील व
परराष्ट्रीयांच्या हाती देतील.” 12 आम्ही व तेथील सवार्नंी ते
* 21:9
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शब्द ऐकले, तेव्हा आम्ही व इतर लोकांनी पौलाला कळकळीची
िवनंती केलीकी, त्याने यरूशलेमशहरासजाऊनये. 13पणपौल
म्हणाला, “तुम्ही हे काय करीत आहा,असे रडून तुम्ही माझे मन
खचवीतआहातकाय? मीफक्तबांधनू घेण्यासाठी नव्हे तर पर्भू
येशचू्या नावासाठी यरूशलेम शहरामध्ये मरायलादेखील तयार
आहे.” 14यरूशलेम शहरापासनू दरू राहण्यासाठी आम्ही त्याचे
मन वळवू शकलो नाही, म्हणनू आम्ही त्यास िवनंती करायची
सोडली आिण म्हटले, “पर्भचू्या इच्छेपर्माणे होवो.”

15 त्यानंतर आम्ही तयार झालो आिण यरूशलेमे शहरास
िनघालो. 16 कैसरीया येथील येशचेू काही िशष्य आमच्याबरोबर
आले आिण आम्हास म्नासोन नावाच्या व्यक्तीकडे घेऊन गेले,
कारण त्याच्याकडेच आम्ही राहणार होतो, तो कुपर्चा असनू
सुरुवातीच्या काळात पर्थम िशष्य झालेल्यांपैकी एक होता.

17 आम्ही जेव्हा यरूशलेम शहरास पोहचलो, तेव्हा तेथील
बंधुजनांनी मोठ ा आनंदाने आमचे स्वागत केले. 18 दुसर्या
िदवशी पौल आमच्यासह याकोबाला भेटायला आला, तेव्हा सवर्
वडीलजन हजर होते. 19 पौल त्यांना भेटला, नंतर त्याच्या
हातनू देवाने परराष्ट्रीय लोकात कशीकशी सेवा करून घेतली,
यािवषयी क्रमवारसिवस्तरमािहतीसांिगतली. 20 जेव्हा त्यांनी
हे ऐकले तेव्हा त्यांनी देवाचा गौरव केलाआिण ते त्यास म्हणाले,
“बंध,ू तू पाहशील की हजारो यहदूी िवश्वास ठेवणारे झालेत,
पण त्यांना असे वाटते की, मोशेचे िनयम पाळणे फार महत्त्वाचे
आहे. 21 या यहदूी लोकांनी तुझ्यािवषयी ऐकले आहे की, जे
यहदूी इतर देशात राहतात त्यांना तू मोशेचे िनयम पाळू नका
असे सांगतोस, तसेच आपल्या मुलांची संुता करू नका असे
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सांगतो व आपल्या चालीरीती पाळू नका असे सांगतो. 22 मग
आता काय केले पािहजे? तू येथे आला आहेस हे त्यांना नक्की
कळेल. 23 तेव्हा आता आम्ही सांगतो तसे कर; आमच्यातील
चार लोकांनी नवस केला आहे. 24 त्या चौघांना घे व स्वतःचे
त्यांच्यासह शुद्धीकरण करून घे, त्या चौघांना त्यांच्या डोक्याचे
मंुडण करता यावे म्हणनू त्यांचा खचर् तू कर, मग सवार्नंा हे
समजेल की, त्यांनी जे काही तुझ्याबद्दल ऐकले आहे ते खरे
नाही, उलट तू िनयमशास्तर्ाचे पालन करतोस हे िदसेल. 25 जे
परराष्ट्रीय िवश्वास ठेवणारे आहेत त्यांना आम्ही पतर् िलिहले
आहे, ते असे, मतूी र्ला वािहलेले अन्न त्यांनी खाऊ नये, रक्त
अगर गुदमरूनमारलेले पर्ाणी त्यांनीखाऊवजारकमर् करूनये.”
26मग पौलानेच त्या चार लोकांसआपल्याबरोबर घेतले, दुसर्या
िदवशी शुद्धीकरणाच्या िवधीमध्ये तो सहभागी झाला, मग तो
परमेश्वराच्या भवनात गेला, शुद्धीकरणाचे िदवस केव्हा संपतील
हे जाहीर केले, शेवटच्या िदवशी पर्त्येकासाठी अपर्ण देण्यात
येईल.

27 सात िदवस जवळ जवळ संपत आले होते, परंतु
आिशयातील काही यहदूी लोकांनी पौलाला परमेश्वराच्या
भवनात पािहले, त्यांनी लोकांस भडकािवले व पौलाला धरले.
28 ते मोठ ाने ओरडून म्हणाले, “इसर्ाएलाच्या लोकांनो, मदत
करा! हाच तो मनुष्य आहे, जो सवर् लोकांस सगळीकडे आपल्या
लोकांिवरुद्ध आपल्या िनयमांिवरुद्ध व या जागेबद्दल िशकवीत
आहे आिण आता त्याने गर्ीक लोकांस देखील परमेश्वराच्या
भवनात आणले आहे आिण ही पिवतर् जागा िवटाळिवली
आहे.” 29 ते असे म्हणाले, कारण इिफसच्या तर्िफमला
त्यांनी पौलाबरोबर यरूशलेम शहरातील पािहले होते, तर्िफम
यहदूी नव्हता, तो गर्ीक होता, लोकांस वाटले, पौलानेच
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त्यास परमेश्वराच्या भवनात नेले आहे. 30 सवर् शहर खवळून
उठले, सगळे लोक धावू लागले, त्यांनी पौलाला पकडले व
परमेश्वराच्या भवनातनू बाहेर ओढून काढले, लगेच दरवाजे
बंद करण्यात आली. 31 ते त्यास ठार मारण्याचा पर्यत्न
करीत असतानाच रोमी सैन्याच्या सरदाराकडे बातमी गेली की,
सगळ्या यरूशलेम शहरात सगळीकडे गोंधळ उडालेला आहे.
32 ताबडतोब त्याने काही िशपाई व काही शतािधपती घेतले व
तो यहदूी जेथे पौलाला मारीत होते, तेथे धावत गेला, जेव्हा
यहदूी लोकांनी रोमी सरदाराला व सैन्याला पािहले तेव्हा त्यांनी
पौलाला मारण्याचे थांबिवले. 33 मग सरदार पौलाकडे आला व
त्यास अटक केली व त्यास साखळ्यांनी बांधण्याची आज्ञा िदली,
मग सरदाराने पौल कोण आहे व त्याने काय केले आहे यािवषयी
िवचारले. 34 गदी र्तनू वेगवेगळ्या पर्कारचे आवाज ऐकू येऊ
लागले, गोंधळामुळे व ओरडण्यामुळे सरदारला सत्य काय आहे
हे जाणनू घेता येईना, म्हणनू सरदाराने िशपायांना हुकूम िदला
की, पौलाला इमारतीत घेऊन जावे. 35 जेव्हा पौल इमारतीच्या
पायर्यांजवळआला तेव्हा िशपायांना त्यास उचलनू आत न्यावे
लागले.

36 कारण जमाव िहंसक बनत चालला होता, जमाव
त्याच्यामागे चालला होता वओरडत होता, “त्याला िजवे मारा.”
37 िशपाई पौलाला इमारतीत घेऊन जाणार इतक्यात पौल
सरदाराला म्हणाला, “मी काही बोलू शकतो काय?” तो सरदार
म्हणाला, “तुला गर्ीक बोलता येते काय? 38 मग मला वाटते,
तो मनुष्य तू नाहीस, मला वाटले ज्या िमसरी मजुराने काही
िदवसांपवूी र् बंड करून सरकारला तर्ास देण्याचा पर्यत्न केला,
तोच तू आहेस, त्या िमसरी मनुष्यांने चार हजार दहशतवाद्यांना
अरण्यात नेले.” 39पौल म्हणाला, “िकलिकया पर्ांतातीलतासर्स
नगरात राहणारा मी एक यहदूी आहे, मी एका महत्त्वाच्या
शहराचा नागिरक आहे, मी तुम्हास िवनिवतो, मला लोकांशी
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बोलू द्या.” 40 जेव्हा सरदाराने त्यास बोलण्याची परवानगी िदली
तेव्हा तो पायर्यांवर उभा रािहला आिण आपल्या हाताने त्याने
लोकांस शांत राहण्यास सांिगतले, जेव्हा सगळीकडे शांतता
पसरली तेव्हा पौल इबर्ी भाषेत बोलू लागला.

22
1 बंधुजनहो व वडील मंडळीनंो, मी जे काही आता तुम्हास

पर्त्यु र करतो ते ऐका. 2तो आपणाबरोबर इबर्ी भाषेत बोलत
आहे हे ऐकून ते अिधक शांत झाले, मग त्याने म्हटले.

3 मी यहदूी आहे, माझा जन्म िकलकीयातील तासर् नगरांत
झालाआिणमीयाशहरांतगमिलयेलच्याचरणांजवळलहानाचा
मोठा होऊन मला वाडवडीलांच्या िनयमशास्तर्ाचे िशक्षण
कडकडीत रीतीने िमळालेआिण जसे तुम्ही सवर् आज देवािवषयी
आवेशी आहात तसा मीही होतो. 4 पुरूष व िस्तर्या ह्यांना
बांधनू तुरंुगात घालू देहान्त िशक्षा देऊन सुद्धा मी ‘या मागार्चा’
पाठलाग केला. 5 त्यािवषयी महायाजक व सगळा विडलवगर्ही
माझा साक्षी आहे; मी त्यांच्यापासनू बंधुजनांस पतरे् घेऊन
िदिमष्कास चाललो होतो; ह्यासाठी की, जे तेथे होते त्यांनाही
बांधनू यरूशलेम शहरात शासन करावयास आणावे. 6 मग असे
झाले की, जाता जाता मी िदिमष्क शहराजवळ पोहचलो तेव्हा
सुमारे दुपारच्या वेळेस आकाशातनू माझ्याभोवती एकाएकी
मोठा पर्काश चमकला. 7 तेव्हा मी जिमनीवर पडलो आिण
“शौला, शौला, माझा छळ का किरतोस?” अशी वाणी
माझ्याबरोबर मी बोलताना ऐकली. 8 मी िवचारले, पर्भजूी,
तू कोण आहेस? त्याने मला म्हटले, “ज्या नासोरी येशचूा तू
छळ किरतोस तोच मी आहे.” 9 तेव्हा माझ्याबरोबर जे होते
त्यांना पर्काश िदसला खरा, परंतु माझ्याबरोबर बोलणार्याची
वाणी त्यांनी ऐकली नाही. 10 मग मी म्हणालो, पर्भजूी मी
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काय करावे? पर्भनेू मला म्हटले, “उठून िदिमष्कात जा; मग
तू जे काही करावे म्हणनू ठरिवण्यातआलेआहे, त्या सवार्ंिवषयी
तुला तेथे सांगण्यात येईल.” 11 त्या पर्काशाच्या तेजामुळे मला
िदसेनासे झाले; म्हणनू माझ्या सोबत्यांनी माझा हात धरूनमला
िदिमष्कात नेले.

12 मग हनन्या नावाचा कोणीएक मनुष्य होता, तो
िनयमशास्तर्ापर्माणे नीितमान होता आिण तेथे राहणारे सवर्
यहदूी त्याच्यािवषयी चांगले बोलत असत. 13 तो माझ्याकडे
आला व जवळ उभा राहनू मला म्हणाला, शौल भाऊ, इकडे
पहा, तत्क्षणीच मी त्याच्याकडे वर पािहले. 14 मग तो म्हणाला
आपल्या पवूर्जांच्या देवाने तुझ्यासंबधाने ठरवलेआहे की, त्याची
इच्छा काय आहे हे तू समजनू घ्यावे; आिण त्या नीितमान
पुरुषाला पहावे व त्याच्या तोंडाची वाणी ऐकावी. 15 कारण जे
तू पािहले आहे व ऐकले आहे त्यािवषयी तू सवर् लोकांपुढे त्याचा
साक्षी होशील. 16 तर आता उशीर का किरतोस? ऊठ, त्याच्या
नावाचा धावा करून बािप्तस्मा घेआिणआपल्या पापांचे क्षालन
कर.

17 मग असे झाले की, मी यरूशलेमे शहरास माघारी
आल्यावर, परमेश्वराच्या भवनात पर्ाथर्ना करीत असता माझे
देहभान सुटले. 18 तेव्हा मी त्यास पािहले; तो मला म्हणाला,
“त्वरा कर, यरूशलेम शहरातनू लवकर िनघनू जा; कारण तू
माझ्यािवषयी िदलेली साक्ष ते मान्य करणार नाहीत.” 19 तेव्हा
मी म्हणालो, पर्भ,ू त्यांना ठाऊक आहे की, तुझ्यावर िवश्वास
ठेवणार्याना मी बंदीत टाकून पर्त्येक सभास्थानात त्यांना
मारहाणकरीतअसे. 20 तुझासाक्षी स्तेफनयाचा रक्तपातझाला
तेव्हा मी स्वतः जवळ उभा राहनू मान्यता दशर्िवत होतो आिण
त्याचा घात करणार्याची वस्तरे् सांभाळीत होतो. 21 तेव्हा त्याने
मला सांिगतले, “जा मी तुला मी परराष्ट्रीयांकडे दरू पाठवतो.”
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22 या वाक्यापयर्ंत लोकांनी त्याचे ऐकले; मग ते आरोळी
मारून बोलले, जगातनू ह्याला नाहीसे करा, याची जगण्याची
लायकी नाही. 23 ते ओरडत व आपली बाह्यवस्तरे् अंगावरून
काढून टाकून आकाशात धळू उधळीत असता. 24 सरदाराने
िशपायांना सांिगतले, पौलाला चाबकाने मारा, अशापर्कारे हे
लोक पौलािवरुद्ध का ओरड करीत आहेत हे सरादाराला जाणनू
घ्यायचे होते. 25मग त्यांनी त्यास वाद्यांनी ताणले, तेव्हा जवळ
उभ्याअसलेल्याशताधीपतीला पौलाने म्हटले, “रोमनमनुष्यास
व ज्याला दोषी ठरवले नाही अशाला तुम्ही फटके मारणे
कायदेशीर आहे काय?” 26 हे एकूण शताधीपतीने सरदाराजवळ
जाऊन म्हटले, आपण हे काय करीत आहा? तो मनुष्य रोमन
आहे. 27 तेव्हा सरदार त्याच्याजवळ येऊन म्हणाला, “मला सांग,
तू रोमन आहेस काय?” त्याने म्हटले, “होय.” 28 सरदाराने
उ र िदले, “मी हा नागिरकपणाचा हक्क फार मोल देऊन
िवकत घेतला आहे.” पौलाने म्हटले, “मी तर जन्मतःच रोमन
आहे.” 29ह्यावरून जे त्याची चौकशी करणार होते ते तत्काळ
त्याच्यापासनू िनघनू गेले; िशवाय हा रोमनआहेअसे सरदाराला
कळले तेव्हा त्यालाही भीती वाटली, कारण त्याने त्यास बांिधले
होते.

30 यहदूी लोकांनी त्याच्यावर जो आरोप आणला तो काय
आहे हे िनिश्चतपणे कळावे असे सरदाराच्या मनात होते, म्हणनू
दुसर्या िदवशी त्याने त्यास मोकळे केले आिण मुख्य याजक
लोक व सगळी न्यायसभा ह्यांना एकतर् होण्याचा हुकुम करून
पौलाला खाली आणनू त्याच्यापुढे उभे केले.

23
1 मग पौल न्यायसभेकडे िस्थर दृष्टी करून म्हणाला,
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“बंधुजनहो, मी आजपयर्ंत देवाबरोबर पणूर् सदभ्ावाने वागत
आलो आहे.” 2 तेव्हा महायाजक हनन्या ह्याने त्याच्याजवळ
उभे राहणार्यांस त्याच्या तोंडात मारण्याची आज्ञा केली.
3 तेव्हा पौल त्यास म्हणाला, “हे चुना लावलेल्या िभंती, तुला
देव मारील; तू िनयमशास्तर्ापर्माणे माझा न्याय करावयाला
बसलाअसता िनयमशास्तर्ािवरुद्ध मला मारण्याचीआज्ञा देतोस
काय?” 4 तेव्हा जवळ उभे राहणारे म्हणाले, “तू देवाच्या
महायाजकाची िनंदा किरतोस काय?” 5 पौलाने म्हटले,
“बंधुजनहो, हा महायाजक आहे हे मला ठाऊक नव्हते; कारण
तू आपल्या लोकांच्या अिधकार्यािवरुद्ध वाईट बोलू नको असे
शास्तर्ात िलिहले आहे.”

6 तेव्हा त्यांच्यामध्ये एकभागसदकूी व एकभाग परूशीआहे,
हे ओळखनू पौल न्यायसभेमध्ये मोठ ाने म्हणाला, “बंधुजनहो,
मी परूशी व परुश्यांचा पुतर् आहे; आमची आशा व मरण
पावलेल्यांचे पुनरुत्थान ह्यासंबंधाने माझी चौकशी होत आहे.”
7तो हे बोलतआहे तोंच परूशी वसदकूीह्यांच्यात भांडणलागनू
लोकात फुट पडली. 8 कारण पुनरुत्थान नाही आिण देवदतू व
आत्माही नाही, असे सदकूी म्हणतात; परूशी तर या दोन्ही
गोष्टी मान्य करतात. 9 तेव्हा मोठी गडबड उडाली; आिण
जे िनयमशास्तर् िशक्षक, परूश्यांच्या पक्षाचे होते त्यांच्यातनू
काहीजण उठून तणतण करीत म्हणाले, “या मनुष्याच्या ठायी
आम्हास काही वाईट िदसत नाही; जर आत्मा िकंवा देवदतू
त्यांच्याबरोबर बोलला असेल तर मग कसे?” 10असे त्यांच्यात
जोराचे भांडण चालले असता; ते पौलाला फाडून टाकतील असे
भय वाटून सरदाराने िशपायांना हुकुम केला की, खाली जाऊन
त्यास त्यांच्यामधनू सोडवनू गढीत आणावे.

11 त्याच रातर्ी पर्भू त्याच्यापुढे उभा राहनू म्हणाला, “धीर
धर; जशी तू यरूशलेमे शहरात माझ्यािवषयी साक्ष िदली तशी
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रोम शहरांतही तुला द्यावी लागेल.”

12 मग िदवस उगवल्यावर, िकत्येक यहदूी एकजटू करून
शपथबद्ध होऊन म्हणाले, पौलाचा जीव घेईपयर्ंत आम्ही खाणार
िपणार नाही. 13 हा कट रचणारे इसम चाळीसांहनू अिधक होते.
14 ते मुख्य याजक लोक व वडील ह्यांच्याकडे येऊन म्हणाले,
“पौलाचा जीव घेईपयर्ंत आम्ही अन्नाला िशवणार नाही, अशा
कडकडीत शपथेने आम्ही आपणास बद्ध करून घेतले आहे.
15 तर आता त्याच्यािवषयी आणखी काही बारकाईने िवचारपसू
करावयाची आहे, या िनिम ाने त्यास आपणाकडे आणावे असे
तुम्ही न्यायसभेतही सरदाराला समजवावे; म्हणजे तोजवळ येतो
न येतो तोंच त्याचा जीव घेण्यासआम्ही तयार आहोत.”

16 तेव्हा ते दबा धरून बसल्याचे पौलाच्या बिहणीच्या मुलाने
ऐकले आिण गढीत जाऊन त्याने पौलाला सांिगतले. 17 तेव्हा
पौलाने एका शताधीपतीला बोलावनू म्हटले, या तरुणाला
सरदाराकडे घेऊन जा, ह्याला त्यास काही सांगावयाचे आहे.
18 तेव्हा त्याने त्यास सरदाराकडे नेऊन म्हटले, बंिदवान पौल
ह्याने मला बोलावनू िवनंती केली की, या तरूणाला आपणाकडे
आणावे, त्यास आपणाबरोबर काही बोलावयाचे आहे. 19 तेव्हा
सरदाराने त्याचा हातधरून त्यासएकीकडे नेऊन िवचारले, “तुला
कायसांगावयाचेआहे?” 20तो म्हणाला, “यहदू्यांनीअसा एकोपा
केला आहे की, पौलािवषयी आणखी काही बारकाईने िवचारपसू
करावयाच्या िनिम ाने त्यास उद्या खाली सभेमध्ये आणावे,
अशी आपणाला िवनंती करावी. 21 तर आपण त्यांचे ऐकू नका;
कारण त्यांच्यापैकीचाळीसांहनूअिधकमाणसे त्याच्यासाठी दबा
धरून बसली आहेत; त्यांनी शपथ घेतली आहे की, त्यास िजवे
मारीपयर्ंत आपण खाणार िपणार नाही; आिण आता ते तयार
होऊन आपल्या संमतीची वाट पाहत आहे.” 22 तेव्हा, “तू हे
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मला कळिवले आहे हे कोणाला सांगू नको, असे त्या तरूणाला
िनक्षनू सांगनू सरदाराने त्यास िनरोप िदला.” 23मग त्याने दोघा
शतािधपतीनंा बोलावनू सांिगतले, “कैसरीयास जाण्यासाठी
दोनशे िशपाई, स र स्वार व दोनशे भालेकरी पर्हर रातर्ीस
तयार ठेवा.” 24आिण पाठाळे िमळवा, त्यावर पौलाला बसवनू
फेिलक्स सभेूदाराकडे सांभाळून न्या. 25 िशवाय त्याने अशा
मजकूराचे पतर् िलिहले. 26 “महाराज फेिलक्स ह्यांना सुभेदार
क्लौद्य लुिसया याचा सलाम. 27 या मनुष्यास यहदू्यांनी धरले
होते आिण त्यांच्याकडून त्याचा घात होणार होता, इतक्यात हा
रोमी आहे असे कळाल्यावरून मी िशपाई घेऊन जाऊन त्यास
सोडवले. 28 आिण ह्याच्यावर आरोप आणण्याचे काय कारण
होते हे समजनू घेण्याच्या इच्छेने त्यास त्यांच्या न्यायसभेत
खाली नेले. 29 तेव्हा त्यांच्या िनयमशास्तर्ातील वादगर्स्त
गोष्टीसंंबंधी त्याच्यावर काही ठपका आणला होता, परंतु
मरणाची िकंवा बंधनाची िशक्षा देण्याजोगा आरोप त्याच्यावर
नव्हता,असे मला िदसनू आले. 30या मनुष्या िवरुद्ध कट होणार
आहे अशी मला खबर लागताच मी त्यास आपल्याकडे पाठवले
आहे, वादीनंाही आपल्यासमोर खटला चालवण्यास सांिगतले
आहे, सुखरूप असावे.”

31 िशपायांनी हुकुमापर्माणे पौलाला रातर्ी अंितपितर्सास
नेले. 32 आिण दुसर्या िदवशी त्याच्याबरोबर जाण्यास
स्वार ठेवनू ते गढीत परत आले. 33 कैसरीयात गेल्यावर
स्वारांनी सुभेदाराला पतर् देऊन पौलाला त्याच्यापुढे उभे केले.
34 पतर् वाचनू त्याने िवचारले, हा कोणत्या पर्ांताचा आहे; तो
िकलीकीयाचा आहे समजल्यावर, 35 त्याने म्हटले, “तुझे वादी
आले म्हणजे मी तुझे म्हणणे ऐकेन.” आिण ‘त्याला हेरोदाच्या
राजवाड ात ठेवावे’ असा त्याने हुकुम सोडला.
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24
1 पाच िदवसानंतर महायाजक हनन्या, काही वडील आिण

िततुर्ल्ल नावाचा कोणीएक वकील हे खाली आले; आिण त्यांनी
सुभेदारापुढे पौलािवरुद्ध िफयार्द केली.

2 जेव्हा पौल शासकासमोर उभा रािहला तेव्हा िततुर्ल्ल
त्याच्यावर दोषारोप ठेवनू म्हणाला, “फेिलक्स महाराज,
आपल्यामुळे आम्हास फार शांतता िमळाली आहे आिण
आपल्या दरूदशी र्पणामुळे या राष्ट्रात सुधारणा होत आहेत.
3 म्हणनू त्यांचे आम्ही पणूर् कृतज्ञतेने, सवर् पर्कारे व सवर्तर्
स्वागत करतो. 4 तरी आपला अिधक वेळ न घेता मी िवनंती
करतो की, मेहरबानी करून आमचे थोडक्यात ऐकावे. 5 हा
मनुष्य म्हणजे एक िपडा आहे असे आम्हास आढळून आले
आहे आिण जगातल्या सवर् यहदूी लोकात हा बंड उठवणारा
असनू नासोरी पंथाचा पुढारी आहे. 6ह्याने परमेश्वराचे भवनही
िवटाळण्याचा पर्यत्न केला; त्यास आम्ही धरले; व आमच्या
िनयमाशास्तर्ापर्माणे याचा न्याय करण्यास आम्ही पाहत
होतो. 7 पण लुिसया सरदाराने येऊन मोठ ा जबरदस्तीने ह्याला
आमच्या हातातनू काढून नेले. 8 आिण याची चौकशी आपण
कराल तर ज्या गोष्टीचंा दोषारोप आम्ही त्याच्यावर करतो त्या
सवार्ंिवषयी त्याच्याकडूनचआपणाला समजेल.”

9 तेव्हा या सवर् गोष्टी अशाच आहेत, असे म्हणनू दुसर्या
यहदू्यांनी ही दुजोरा िदला. 10 मग सुभेदाराने बोलण्यास
खुणिवल्यावर पौलाने उ र िदले, “आपण पुष्कळ वषार्पासनू
या लोकांचे न्यायाधीश आहात हे मला ठाऊक आहे, म्हणनू
मी आपल्यासंबंधीच्या गोष्टीचे संतोषाने समथर्न करतो.
11आपल्याला पणूर्पणे कळून येईल की, मला यरूशलेम शहरात
उपासना करायला जाऊन अजनू बारापेक्षा अिधक िदवस
झाले नाहीत. 12 आिण परमेश्वराच्या भवनात, सभास्थानात
िकंवा नगरात कोणाबरोबर वादिववाद करतांना िकंवा बंडाळी
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माजवतांनामी त्यांनाआढळलोनाही. 13ज्यागोष्टीचंा दोषारोप
ते माझ्यावर आता करत आहेत, त्या गोष्टी त्यांना आपणापुढे
शाबीत करता येत नाहीत. 14 तरी मी आपणाजवळ इतके कबलू
करतो की, ज्या मागार्ला ते पाखंड म्हणतात त्या मागार्पर्माणे जे
जे िनयमशास्तर्ानुसार आहे व जे जे संदेष्ट ांच्या लेखांत आहे
त्या सवार्ंवर िवश्वास ठेवनू मी पवूर्जांच्या देवाची सेवा करतो.
15 आिण नीितमानांचे व अनीितमानांचे पुनरुत्थान होईल,
अशी जी आशा धरतात तीच आशा मी देवाकडे पाहनू धरतो.
16ह्यामुळे देवासंबंधाने वमनुष्यांसंबंधाने माझा िववेकभावसतत
शुद्ध राखण्याचा मी यत्न करत असतो. 17 मी पुष्कळ वषार्नंी
आपल्या लोकांस दानधमर् करण्यास व यज्ञापर्णे वाहण्यासआलो.
18 शुद्धीकरणाच्या िवधीत मी वर्तस्थ असा परमेश्वराच्या
भवनात आढळलो, माझ्याबरोबर लोकांचा घोळका नव्हता
िकंवा दंगा होत नव्हता; पण तेथे आिशया पर्ांतातले िकत्येक
यहदूी होते. 19 त्यांचे माझ्यािवरूद्ध काही असते तर त्यांनी
आपणा पढेू येऊन माझ्यावर दोषारोप करायचा होता. 20 िकंवा
मी न्यायसभेपढेू उभा राहीलो असता माझा कोणता अपराध
ह्यांना िदसनू आला ते ह्यांनी तरी सांगावे; 21 ह्यांच्यामध्ये उभे
राहनू, मरण पावलेल्यांचा पुनरुत्थानािवषयी माझा न्याय आज
तुमच्यापुढे होत आहे, हे शब्द मी मोठ ाने बोललो, हा एवढा
उदग्ार अपराध असला तर असेल.”

22 फेिलक्सास त्या मागार्ची चांगली माहीती असल्यामुळे
त्याने खटला तहकूब करून म्हटले, “लुसीयाचा सरदार येईल
तेव्हा तुमच्या पर्करणाचा िनकाल करीन.” 23 आिण त्याने
शतािधपतीला हुकुम केला की, ह्याला पहार्यात ठेवावे; तरी
ह्याला मोकळीक असावी आिण ह्याच्या स्वकीयांना याची सेवा
करण्यास मनाई नसावी.
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24 मग काही िदवसानंतर फेिलक्स आपली यहदूी पत्नी
दर्ुिसल्ला िहच्यासह आला व त्याने पौलाला बोलावनू िखर्स्त
येशवूरील िवश्वासािवषयी त्याच्यापासनू ऐकून घेतले. 25 तेव्हा
नीितमत्त्व, इंिदर्यदमन व पुढे होणारा न्याय ह्यांिवषयी तो
भाषण करत असता, फेिलक्साने भयभीत होऊन म्हटले, “आता
जा, संधी सापडली म्हणजे तुला बोलावीन.” 26आणखीआपणास
पौलाकडून पैसे िमळतील अशी आशाही त्यास होती, म्हणनू तो
त्यास पुनःपुन्हा बोलावनू घेवनू त्याच्याबरोबर संभाषण करत
असे.

27 पुढे दोन वषार्नंंतर फेिलक्साच्या जागेवर पुक्यर् फेस्त हा
आला; तेव्हा यहदू्यांचीमजी र्संपादनकरण्याच्या इच्छेने फेिलक्स
पौलाला कैदेतच ठेवनू गेला.

25
1मग फेस्त सुभ्यांत आल्यावर तीन िदवसानी कैसरीयाहनू वर

यरूशलेम शहरास गेला. 2 तेव्हा मुख्य याजक व यहदू्यांतील
मुख्य पुरूष ह्यांनी त्याच्याकडे पौलािवरूद्ध िफयार्द नेली.
3 आिण, कृपाकरून त्यास यरूशलेम शहरात बोलावनू घ्यावे,
अशी त्याच्याकडे िवनंती केली; वाटेत दबा धरून त्याचा घात
करण्याचा त्यांचा बेत होता. 4 फेस्ताने उ र, “पौल कैसरीयात
कैदेत आहे; मी स्वतः लवकरच ितकडे जाणार आहे. 5 म्हणनू
त्या मनुष्याचा काही अपराध असला तर तुमच्यातील पर्मुखांनी
माझ्याबरोबर येऊन त्याच्यावर आरोप ठेवावा.”

6 मग तो त्यांच्यामध्ये आठदहा िदवस राहनू कैसरीयास
खाली गेलाआिण दुसर्या िदवशी न्यायासनावर बसल्यावर त्याने
पौलाला आणण्याचा हुकूम केला. 7 तो आल्यावर यरूशलेम
शहराहनू आलेल्या यहदू्यांनी त्याच्याभोवती उभे राहनू ज्यांचा
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पुरावा त्यांना देता आला नाही असे पुष्कळ व भयंकर आरोप
त्याच्यावर ठेवले. 8 पौलाने पर्त्यु र केले की, “मी यहदू्यांच्या
िनयमशास्तर्ाचा, परमेश्वराच्या भवनाचा िकंवा कैसराचा काही
अपराध केला नाही.” 9 तेव्हा यहदू्यांची मजी र् संपादन करण्याच्या
इच्छेने फेस्त पौलाला म्हणाला, “यरूशलेम शहरात जाऊन तेथे
माझ्यापुढे या गोष्टीिवषयी तुझा न्याय व्हावा अशी तुझी इच्छा
आहे काय?” 10 तेव्हा पौलाने म्हटले, “कैसराच्या न्यायासनापुढे
मी उभा आहे; येथेच माझा न्याय झाला पाहीजे, मी यहदू्यांचा
काही अपराध केला नाही, हे आपणही चांगले जाणता. 11 मी
अपराध केला असला िकंवा मरणास योग्यअसे काही केले असले
तर मी मरण्यास तयार नाही असे नाही; परंतु त्यांनी माझ्यावर
जे आरोप ठेवले आहेत त्यांतला एकही जर खरा ठरत नाही, तर
मला त्यांच्या स्वाधीन करण्याचा कोणालाही अिधकार नाही; मी
कैसराजवळ न्याय मागतो.” 12 तेव्हा फेस्ताने सभेची मसलत
घेऊन उ र िदले, “तू कैसराजवळ न्याय मािगतला आहेस तर
कैसरापुढे जाशील.”

13 मग काही िदवस झाल्यावर अिगर्प्पा राजा व बणी र्का
ही दोघे कैसरीयास येऊन फेस्ताला भेटली. 14 तेथे ती पुष्कळ
िदवस रािहली, तेव्हा फेस्ताने राजापुढे पौलाचे पर्करण काढून
म्हटले, “फेिलक्साने बंदीत ठेवलेला एक मनुष्य येथे आहे.
15 मी यरूशलेम शहरास गेलो होतो तेव्हा यहदू्यांच्या मुख्य
याजकांनी व वडीलांनी िफयार्द करून त्याच्यािवरुध्द ठराव व्हावा
म्हणनू िवनंती केली. 16 त्यांना मी उ र िदले की, आरोपी व
वादी हे समोरासमोर येऊन आरोपािवषयी पर्त्यु र देण्याची
आरोपीला संधी िमळण्यापवूी र् कोणालाही िशके्षकरीता सोपवनू
देण्याची रोमी लोकांची रीत नाही.” 17 म्हणनू ते येथे आल्यावर
काही उशीर न करता, दुसर्या िदवशी न्यायासनावर बसनू मी
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त्या मनुष्यास आणण्याचा हुकूम केला. 18 त्याच्यावर आरोप
करणारे जेव्हा त्याच्यािवरुध्द बोलण्यास उभे रािहले, तेव्हा
माझ्या अपेके्षपर्माणे कसल्याही गुन्ह्याबाबत त्यांनी त्याच्यावर
आरोप केले नाहीत. 19 उलट आपल्या धमार्िवषयी आिण
कोणाएका मनुष्यािवषयी ज्याचे नाव येशू आहे, त्याच्यावरून
यहदूी लोकांनी त्या मनुष्याशी वाद केला, येशू हा जरी मरण
पावलेला असला, तरी पौलाचा असा दावा आहे की, येशू
िजवंत आहे. 20 या पर्श्नाची चौकशी कशी करावी हे मला
समजेना, तेव्हा त्या यहदूी मनुष्यािवरुद्धयहदूी लोकांचे जेआरोप
आहेत, त्याबाबत त्यास यरूशलेम शहरास नेऊन त्याचा न्याय
केला जावा अशी त्याची इच्छा आहे काय, असे मी त्यास
िवचारले. 21 समर्ाटाकडून आपल्या न्यायिनवाडा होईपयर्ंत
आपण कैदेत राहू असे जेव्हा पौल म्हणाला, तेव्हा मी आज्ञा
केली की, कैसराकडे पाठिवणे शक्य होईपयर्ंत त्यास तुरंुगातच
ठेवावे. 22 यावर अिगर्प्पा फेस्ताला म्हणाला, “मला स्वतःला
या मनुष्याचे म्हणणे ऐकावेसे वाटते,” फेस्ताने त्यास उ र िदले,
“उद्या,” त्याचे म्हणणे, “तुम्ही ऐकू शकाल.”

23 म्हणनू दुसर्या िदवशी अिगर्प्पा आिण बणी र्का मोठ ा
थाटामाटात आले व लष्करी सरदार व शहरातील मुख्य
नागिरकांसह दरबारात पर्वेश केला, तेव्हा फेस्ताच्याआजे्ञनुसार
पौलाला तेथे आणण्यात आले. 24 मग फेस्त म्हणाला, “राजे
अिगर्प्पा महाराजआिणआमच्याबरोबर येथे उपिस्थत असलेले
सवर्जण, या मनुष्यास पाहा! याच्याच िवषयी यरूशलेम व
कैसिरया येथील सवर् यहदूी लोकांनी माझ्याकडे अजर् िदलेला
आहे, याला िजवंत राहू देऊ नये, असा आकांत ते करतात.
25 परंतु याला मरणदंड द्यावा असे याने काहीही केले नाही,
असे मला आढळून आले आिण त्याने स्वतःच आपणांला
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समर्ाटाकडून *न्याय िमळावा अशी मागणी केली, म्हणनू
मी त्यास कैसरासमोर न्यायासाठी पाठिवण्याचे ठरवले आहे.
26 परंतु समर्ाटाला याच्यािवषयी िनिशचत असे कळवावे,
असे माझ्याकडे काही नाही, म्हणनू मी याला तुमच्यापुढे
आिण िवशेषतः राजा अिगर्प्पापुढे आणनू उभे केले आहे,
ते अशाकिरता की, या चौकशीनंतर मला या मनुष्यािवषयी
काहीतरी िलिहता यावे. 27 शेवटी एखाद्या कैद्याला कसलाही
आरोप न ठेवता कैसराकडे पाठिवणे मला योग्य वाटत नाही.”

26
1 अिगर्प्पा पौलाला म्हणाला, “तुला तुझी बाजू मांडायला

परवानगी आहे.” यावर पौलाने आपला हात उंच करून
आपल्या बचावाचे भाषण सुरू केले. 2 अिगर्प्पा महाराज,
मी स्वतःला धन्य समजतो कारण यहदू्यांनी आपल्यासमोर
माझ्यािवरुद्ध केलेल्या आरोपांचा बचाव करण्याची संधी आज
िमळाली. 3 िवशेषत, यहदूी चालीरीित आिण पर्श्न इत्यादी
गोष्टीचंी आपणांला चांगल्या पर्कारे मािहती असल्याने तर हे
जास्तच खरे म्हणावे लागेल, तेव्हा आपण माझे बोलणे धीराने
ऐकून घ्यावे अशी मी िवनंती करतो.

4 मी माझे जीवन तरुणपणापासनू माझ्या पर्ांतात व
यरूशलेम शहरात कशा रीितने जगत आलो हे सवर् यहदूी
लोकांस चांगले माहीत आहे. 5 ते मला बर्याच काळापासनू
ओळखतात आिण त्यांची इच्छा असेल तर मी एक परूशी
म्हणजे आमच्या यहदूी धमार्च्या एका कट्टर गटाचा सभासद
या नात्याने कसा जगत आलो यािवषयी ते साक्ष देऊ शकतील.
6 आता देवाने आमच्या पुवर्जांना जे वचन िदले त्याची आशा
धरल्याबद्दल माझा न्याय होण्याकरता मी उभा आहे; 7 ते
* 25:25
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वचन पर्ाप्त होण्याची आशा बाळगनू आमचे बारा वंश देवाची
सेवा रातरं्िदवस एकागर्तेने करीत आहेत, महाराज, तीच आशा
बाळगल्याबद्दल माझ्यावर यहदू्यांनी आरोप ठेवला आहे. 8 देव
मरण पावलेल्यांना परत उठिवतो, असे तुमच्यापैकी िकत्येकांना
िवश्वास ठेवण्यास अयोग्य का वाटावे. 9 नासरेथच्या येशचू्या
नावािवरुद्ध जे जे काही करता येईल ते ते मी करावे असे
मलादेखील वाटत होते. 10 आिण नक्की हेच मी यरूशलेम
शहरात केले, कारण मुख्य याजकांकडून मला तसा अिधकार
िमळाला होता, म्हणनू मी देवाच्याअनेक संतांना तुरंुगात टाकले
आिण हे जे संतगण िजवे मारले गेले, त्यांच्यािवरुद्ध मी माझे मत
नोंदिवले. 11अनेक सभास्थानात मी त्यांना िशक्षा केली आिण
देवािवरुद्धजबरीने वाईटभाषणकरायलालावण्याचा मी पर्यत्न
केला, या लोकांवरील माझा राग इतक्या पराकोटीला गेला होता
की, मी त्यांचा छळ करण्याकरता इतर शहरांमध्ये देखील जात
असे.

12 एकदा िदिमष्क शहराला जाण्यासाठी मुख्य याजकांनी
मला अिधकार व परवानगी िदली तेव्हा महाराज. 13 वाटेत
भर दुपारच्या वेळी मी माझ्या व माझ्यासमवेत असणार्यांच्या
भोवती स्वगी र्य पर्काश फाकलेला पािहला, तो पर्काश
सयूार्पेक्षाही जास्त पर्खर होता. 14आम्ही सवर् खाली जिमनीवर
पडलो आिण इबर्ी भाषेत माझ्याशी बोलताना एक वाणी मी
ऐकली, ती वाणी म्हणाली, “शौला, शौला, माझा छळ तू का
करतोस? अणकुचीदार काठीवर लाथ मारणे तुला हािनकारक
आहे.” 15आिण मी म्हणालो, ‘पर्भ,ू तू कोण आहेस?’ पर्भनेू
उ र िदले, “मी येशू आहे, ज्याचा तू छळ करीत आहेस.
16 आता ऊठ आिण उभा राहा! या कारणांसाठी मी तुला
दशर्न िदले आहे तुला सेवक म्हणनू नेमावे व जे काही तुला
दाखिवले व जे दाखवीन त्याचा साक्षीदार म्हणनू तुला नेमावे.
17 या लोकांपासनू व परराष्ट्रीयांपासनू मी तुझे रक्षण करीन.
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18मी तुला त्यांच्याकडे पाठवतो,ह्यासाठी की, त्यांनी अंधारांतनू
िनघनू उजेडाकडे व सैतानाच्या अिधकारातनू देवाकडे वळावे,
म्हणनू तू त्यांचे डोळे उघडावे आिण त्यांना पापाची क्षमा व्हावी
व माझ्यावरील िवश्वासाने पिवतर् झालेल्या लोकांमध्ये वतन
िमळावे.”

19 यासाठी, अिगर्प्पा महाराज मला जो स्वगी र्य दृष्टांत
झाला, त्याचा मी आज्ञाभंग केला नाही. 20 उलट पिहल्यांदा
िदिमष्कातील आिण नंतर यरूशलेम शहरातील, यहदूीया
पर्ांतातील सवर् आिण परराष्ट्रीय लोकांससुद्धा पर्भचू्या
वचनाची साक्ष िदली, त्यांनी पश्चा ाप करावा, देवाकडे वळावे
आिण पश्चा ापाला साजेल अशी कामे करावी असे मी त्यांना
सांिगतले. 21या कारणांमुळे मी परमेश्वराच्या भवनात असताना
काही यहदूी लोकांनी मला धरले आिण िजवे मारण्याचा पर्यत्न
केला. 22 परंतु देवाने मला मदत केली म्हणनू मी आज येथे
उभा राहनू समाजातील लहानथोरांना साक्ष देत आहे, जे काही
पुढे होणार होते, त्यािवषयी संदेष्ट ांनी व मोशेने जे सांिगतले
त्यापेक्षा दुसरे मी सांगत नाही. 23 त्यानुसार देवाचा अिभिषक्त
जो िखर्स्त *तो दुःखसहन करील आिण मरण पावलेल्यातनू
उठिवला जाणार्यांत तो पािहला असेल, यहदूी लोकांस तसेच
परराष्ट्रीयांनाही देव पर्काशाची घोषणा करील.

24 पौल आपल्या बचावासंबंधी बोलत असताना फेस्त त्यास
मोठ ाने म्हणाला, “पौला, तू वेडाआहेस,जास्त ज्ञानामुळे तुला
वेड लागले आहे.” 25 पौलाने उ र िदले, “फेस्त महाराज, मी
वेडा नाही; तर ज्या गोष्टी खर्या आहेत आिण अगदी योग्य
आहेत, त्यांच्यािवषयीच मी बोलतआहे. 26 येथे हजरअसलेल्या
महाराजांना यािवषयी चांगली मािहती आहे आिण यामुळे मी
त्यांच्याशी उघडपणाने बोलू शकतो, त्याच्या ध्यानातनू काही
सुटले नसेल, असे मला खातर्ीने वाटते, मी हे म्हणतो, कारण
* 26:23
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ही गोष्ट एखाद्या कानाकोपर्यात झाली नाही. 27 अिगर्प्पा
महाराज, संदेष्ट ानी जे िलिहले त्यावर तुमचा िवश्वास आहे
काय? तुमचा त्यावर िवश्वासआहे.” हे मला नक्की माहीतआहे.
28 यावर अिगर्प्पा म्हणाला, “एवढ ा थोड ा वेळात िखर्स्ती
होण्यासाठी तू माझे मन वळवू शकशीलअसे तुला वाटते काय?”
29पौलाने उ र िदले, “थोड ा वेळात म्हणा अगर जास्त वेळात
म्हणा, मी जसा आहे तसे केवळ तुम्हीच नव्हे तर आज जे जे येथे
बसनू माझे बोलणे ऐकत आहेत त्या सवार्नंी माझ्यासारखे या
साखळदंडाखेरीज, िवश्वास ठेवणारे व्हावे, अशी माझी देवाला
नमर् िवनंती आहे.”

30 यानंतर राजा, बणी र्का, राज्यपाल आिण त्यांच्याबरोबर
इतर जे तेथे बसले होते, ते सवर् उठले. 31 ते न्यायालयातनू
बाहेर पडल्यावर एकमेकांशी बोलत होते, ते म्हणाले, “ज्यामुळे
तुरंुगवास िकंवा मरणदंड द्यावा असे काहीही या मनुष्याने केले
नाही.” 32अिगर्प्पा फेस्ताला म्हणाला, “या मनुष्याने कैसराकडे
न्याय मािगतला नसता, तर त्यास सोडून देता आले असते.”

27

1 जेव्हा आम्ही समुदर्माग इटलीला जाण्याचे ठरवले तेव्हा
पौल व इतर काही कैद्यांना युल्य नावाच्या शतािधपतीच्या
हाती सोपिवण्यात आले, युल्य हा अगस्तस सेनेचा एक
अिधकारी होता. 2 अदर्मुि य येथील एका जहाजातनू
आम्ही जाणार होतो, हे जहाज आिशयाच्या िकनार्यावरील
बंदरे घेत पुढे जाणार होते, आम्ही या जहाजातनू पर्वासास
िनघालो, तेव्हा मासेदोिनयातील थेस्सलनीका येथे राहणारा
अिरस्ताखर् आमच्याबरोबर होता. 3 दुसर्या िदवशी आम्ही
िसदोन नगराला पोहचलो, युल्य पौलाशी फार चांगला वागला,
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पौलाच्या िमतर्ांना त्याची काळजी घेता यावी म्हणनू त्याने
मोकळीक िदली. 4 तेथनू आम्ही समुदर्माग पुढे िनघालो आिण
कुपर्च्या िकनार्यािकनार्याने िनघालो कारण वारा समोरचा
होता. 5 िकलिकया व पंफुिलया पर्ांताजवळच्या समुदर्ाला
पार करून लुक्या पर्ांतातील मुयार् बंदरात पोहचलो. 6 तेथे
शतािधपतीला इटलीला जाणारे आलेक्सांदर्ीयाचे एक जहाज
आढळले, त्याने आम्हास त्या जहजात बसिवले. 7 आम्ही
बरेच िदवस हळूहळू पर्वास करीत होतो, किनदा शहरापयर्ंत
येण्यासाठी आम्हास फार कष्ट पडले कारण वारा तोंडचा होता,
आम्हास पुढे जाता येईना, म्हणनूआम्ही क्रेताच्या दिक्षणेकडून
सलमोन शहराच्याच्या समोरच्या बाजसू गेलो. 8 यापुढे आमचे
जहाज क्रेत बेटाच्या िकनार्याने मोठ ा अडचणीतनू सुरिक्षत
बंदर येथे पोहोचले, तेथे जवळच लसया नगर होते.

9 बराच वेळ वाया गेला होता आिण पुढील पर्वास करणे
बरेच अवघड झाले होते, कारण एव्हाना यहदू्यांच्या उपासाचा
काळही िनघनू गेला होता, तेव्हा पौलाने त्यांना सावधानतेचा
इशारा िदला, पौल म्हणाला, 10 “पुरुषांनो, मला वाटते,
आपल्या पर्वासात जहाजातील मालाला आिण जहाजालाच
नव्हे तर आपल्या जीवालाही धोका होईल.” 11 परंतु पौलाच्या
मताशी जहाजाचा कप्तान व मालक सहमत झाले नाहीत,
उलट जहाजाच्या कप्तानाच्या व मालकाच्या बोलण्यावरच
शतािधपतीचा जास्त िवश्वास होता. 12 परंतु हे सुरिक्षत
म्हंटलेले बंदर िहवाळ्यात मुक्काम करायला सोईचे नव्हते,
म्हणनू बहुमताने पुढे िनघावेअसे ठरलेआिण फेिनकेलाजाण्याचा
पर्यत्न करावा आिण शक्य झाले तर तेथेच िहवाळा घालवावा
असे ठरले.
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13 तेव्हा दिक्षणेकडून मंद वारे वाहू लागले, तेव्हा ते नांगर
उचलनू क्रेताच्या िकनार्यािकनार्याने तारू हाकारीत जाऊ
लागले,जहाजावरच्या लोकांस वाटू लागले की,अशाच पर्कारचे
वारे आम्हास पािहजे होते व तसेच ते वाहत आहे. 14 परंतु
लवकरच क्रेत बेटावरून ‘ईशान्येचे’ म्हंटलेले वादळी वारे वाहू
लागले. 15 आिण जहाज वादळी वार्यात सापडले व त्यास
पुढे जाता येईना, तेव्हा पुढे जाण्याचा पर्यत्न सोडून आम्ही
वार्याने जहाज भरकटू िदले. 16 मग कौदा नावाच्या लहानशा
बेटाच्या िकनार्यािकनार्याने आम्ही जाऊ लागलो, मग थोड ा
खटपटीनंतर जीवन रक्षक होडीवर उचलनू घेतली. 17 जीवन
रक्षक होडी आत घेतल्यावर लोकांनी जहाज दोरखंडाने आवळून
बांधले, जहाज वाळू असलेल्या सतूी र् नावाच्या उथळ जागी
आदळेल या भीतीने त्यांनी शीड खाली काढले, तेव्हा वार्याने
ते भरकटू लागले. 18 जोरदार वादळी वार्याचे तडाखे खावे
लागल्याने लोकांनी दुसर्या िदवशी जहाजावरील सामान बाहेर
टाकून िदले.

19 ितसर्या िदवशी जहाजाची काही सामगर्ी त्यांनी आपल्या
हातांनी बाहेर काढून टाकली. 20 बरेच िदवस आम्हास सयूर्
िकंवा तारे िदसले नाहीत, वादळ फारच भयंकर होते, आम्ही
आमच्या तरण्याची सवर् आशा सोडून िदली, आम्ही मरणार असे
आम्हास वाटू लागले. 21 बराच काळपयर्ंत लोकांस उपवास
घडल्यावर,मगपौल त्याच्यासमोर उभा रािहलाआिण म्हणाला,
“गुहस्थांनो, क्रेतावरून मुक्काम हलवू नका, हा माझा सल्ला
तुम्ही ऐकायला पािहजे होता, म्हणजे हा तर्ास व ही हानी तुम्हास
टाळता आली असती.” 22 पण आता तुम्ही धीर धरावा अशी
माझी िवनंती आहे, कारण तुमच्यापैकी एकाच्याही जीवाला
धोका पोहोंचणार नाही, आपले जहाज मातर् गमवावे लागेल.
23मी ज्या देवाचा सेवक आहे आिण ज्याची उपासना मी करतो,
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त्याचा दतू काल रातर्ी माझ्या बाजलूा उभा राहीला. 24आिण
तो दतू म्हणाला, “पौला िभऊनको! तुला कैसरापुढे उभे रािहलेच
पािहजे, तुझ्याबरोबर पर्वास करणारे सवर् लोक देवाने त्याच्या
दयेने तुला िदले आहेत. 25 तेव्हा गृहस्थांनो, तुम्ही सवर् धीर धरा!
कारण मला जसे देवाने सांिगतले, अगदी तसे होणार असा मला
िवश्वासआहे. 26परंतु आपणास एखाद्या बेटावर उतरून थांबावे
लागले.”

27चौदाव्या रातर्ीआमचेजहाजअिदर्या समुदर्ातनू चालले
होते, तेव्हा खलाशांनी जहाज एखाद्या भमूीजवळ पोहोचले
असावे असा अंदाज केला. 28 त्यांनी पाण्याची खोली मोजली
तेव्हा ती चाळीस मीटर भरली, आणखी काही वेळाने त्यांनी
परत एकदा समुदर्ाची खोली मोजली तेव्हा ती तीस मीटर
भरली. 29ओबडधोबड खडकाळजागेवरआपले जहाजआदळेल
अशी भीती वाटल्याने त्यांनी चार नांगर जहाजाच्या मागील
बाजनेू टाकलेआिण िदवसउजाडण्याची पर्ाथर्ना करीत वाट पाहू
लागले. 30खलाशांनी जहाजातनू सुटका करून घेण्याचा पर्यत्न
केला, त्यांनी जहाजाच्या पुढील भागातनू नांगर टाकल्याचे
भासवनू जीवन रक्षक होड ा समुदर्ात टाकल्या. 31 परंतु
पौल शतािधपतीला व इतर िशपायांना म्हणाला, “जर हे लोक
जहाजात राहणार नाहीत, तर तुम्ही वाचणार नाही.” 32 यावर
िशपायांनी जीवन रक्षक होड ांचे दोर कापनू टाकले आिण
त्याखाली पाण्यात पडू िदल्या.

33 पहाट होण्याअगोदर पौलाने त्या सवार्नंा काहीतरी
खाण्याचा आगर्ह केला, तो म्हणाला, “आज चौदावा िदवस
आहे, तुम्ही आतुरतेने वाट पाहत आहात पण खाणेिपणे काही
केले नाही, अन्नाचा कणही खाल्ला नाही. 34 तुम्ही थोडे
तरी खा, कारण तुमचा िटकाव लागण्यासाठी तुम्ही खाणे
जरुरीचे आहे, तुम्ही खावे अशी मी तुम्हास िवनंती करतो,
तुमच्यापैकी कोणाच्या केसासही धक्का लागणार नाही.” 35असे
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बोलल्यानंतर पौलाने भाकर घेतली आिण सवार्ंच्या समक्ष देवाचे
उपकार मानले, ती भाकर मोडून तो खाऊ लागला. 36 ते
पाहनू त्या सवार्नंा धीर आला आिण ते जेवले. 37 आम्ही सवर्
िमळून जहाजात दोनशे शहा र लोक होतो. 38 त्या सवार्नंी
पुरेसे खाल्ल्या प्याल्यानंतर धान्य समुदर्ात टाकून िदले आिण
जहाजातील भार कमी केला.

39 िदवस उजाडल्यावर त्यांना भभूागाची ओळख पटली नाही,
परंतु तेथे िकनारा असलेल्या उपसागरासारखी ती जागा िदसनू
आली, म्हणनू शक्य झाल्यास तेथील िकनार्याला जहाज
लावण्याचे त्यांनी ठरवले. 40 म्हणनू त्यांनी नांगर कापले आिण
समुदर्ात पडू िदले, त्याचबरोबर सुकाणूंच्या दोर्या एकतर् केल्या,
नंतर त्यांनी जहाजाच्या पुढच्या भागाचे शीड वारा भरावे म्हणनू
उभे केले आिण जहाज िकनार्याला आणले. 41 परंतु दोन
समुदर्ांमधील वर आलेल्या वाळूच्या िढगावर जहाज जोराने
आदळले, तेव्हा जहाजाची पुढची बाजू वाळूमध्ये रुतनू बसली
आिण गलबताचा मागचा भाग लाटांच्या तडाख्यामुळे तुटू
लागला. 42 तेव्हा िशपायांनी कैद्यांना मारण्याचे ठरवले, यासाठी
की त्यांच्यातील कोणी पोहोत जाऊन पळू नये. 43 परंतु
शतािधपतीला पौलाला वाचवायचे होते म्हणनू त्याने िशपायांना
तो िवचार सोडून देण्यास सांिगतले आिण ज्यांना पोहता येत
असेल त्यांनी जहाजातनू उड ा टाकून िकनार्याला जावे अशी
आज्ञा केली. 44 बाकीच्या लोकांनी फळ्यांच्या अगर जहाजाच्या
तुटलेल्या लाकडांच्याआधारे भमूी गाठावी असे सांिगतले,अशा
रीतीने जहाजातील सवर्जण सुखरुपपणे भमूीवर पोहोचले.

28
1 जेव्हा आमचे पाय सुखरुपपणे तेथील जमीनीला लागले,

तेव्हा आम्हास कळले की, त्या बेटाचे नाव िमिलता असे आहे.
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2 तेथील रिहवाश्यांनी आम्हास अितशय ममतेने वागिवले,
त्यांनी एक शेकोटी पेटिवली आिण आमचे स्वागत केले, कारण
पाऊस पडू लागाला होता व थंडीही होती. 3 पौलाने काटक्या
गोळा केल्या आिण ते त्या शेकोटीत टाकू लागला, उष्णतेमुळे
तेथनू एक साप िनघाला आिण त्याने पौलाच्या हाताला िवळखा
घातला. 4 ते पाहनू तेथील रिहवाशी एकमेकांना म्हणू लागले,
“हा मनुष्य खुनी असला पािहजे, समुदर्ातनू जरी हा वाचला
असला तरी न्यायदेवताही याला जगू देत नाही.” 5परंतु पौलाने
तो पर्ाणी शेकोटीतझटकूनटाकलाआिणपौलालाकाहीअपाय
झाला नाही. 6 त्या बेटावरील लोकांस पौलाचे अंग सुजनू येईल
िकंवा पौल एकाएकी मरून पडेल असे वाटत होते, बराच वेळ
वाट पाहनूही पौलाला काहीही िवकार झाल्याचे िदसेना, तेव्हा
त्या लोकांचे िवचार पालटले आिण पौल देवचआहे असे ते म्हणू
लागले.

7 तेथनू जवळच पुब्ल्य नावाच्या मनुष्याची शेती होती, पुब्ल्य
हा त्या बेटाचा मुख्य अिधकारी होता, त्याने आम्हा सवार्चें
त्याच्या घरी स्वागत केले आिण तीन िदवस आमचा चांगला
पाहुणचार केला. 8 पुब्ल्याचे वडील तापाने व पोट खराब
असल्यामुळे आजारी होते, त्यामुळे अंथरुणाला िखळून होते,
पौल त्या आजारी व्यक्तीला भेटायला गेला पर्ाथर्ना करून
पौलाने आपला हात त्याच्यावर ठेवला आिण त्या मनुष्यास बरे
केले. 9 हे घडलेले पािहल्यावर त्या बेटावरील इतर आजारी
लोक पौलाकडे आले आिण बरे झाले. 10 त्यांनी आम्हास
सन्मानपवूर्क पुष्कळवस्तू भेटीदाखल िदल्याआिण जेव्हाआम्ही
परत पर्वासास िनघालो तेव्हाआम्हासलागणार्याअनेकगोष्टी
पुरिवल्या.
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11 आम्ही तेथे िहवाळ्यात रािहल्यावर आलेक्सांदर्ा
शहरातील एका जहाजातनू पुढील पर्वासास िनघालो, ते जहाज
त्या बेटावर िहवाळाभर मुक्कामाला होते, त्या जहाजाच्या
समोरील बाजसू जुळ्या भावाचे िचन्ह होते. 12 मग आम्ही
सुराकूस येथे जाऊन पोहचलो आिण तेथे तीन िदवस रािहलो.
13 तेथनू िशडे उभारून आम्ही िनघालो आिण रेिगयोन नगराला
गेलो, तेथे एक िदवस मुक्काम केला, नंतर दिक्षणेकडील वारा
सुटल्यावर दुसर्या िदवशी पुत्युलास गेलो. 14 त्या शहरात
आम्हास काही बंधुजन भेटले, त्यांच्या सांगण्यावरून आम्ही
तेथे सात िदवस रािहलो, मग आम्ही रोम येथे जाऊन पोहचलो.
15 तेथील बंधनूीआमच्याबद्दलची वातार् ऐकली होती, तेआमच्या
भेटीसाठीअिप्पयाच्या बाजारपेठेपयर्ंतआिणतीनधमर्शाळेपयर्ंत
आले, पौलाची त्यांची भेट झाल्यावर त्याने देवाचे उपकार मानले
व त्यास धीर आला. 16आम्ही रोम येथे पोहोंचल्यावर पौलाला
एकटे राहायला परवानगी िमळाली, परंतु त्याच्यावर देखरेख
करण्यासाठी एक िशपाई ठेवण्यात आला.

17 तीन िदवसानंतर पौलाने सवर् यहदूी पुढार्यांना एकतर्
बोलावले, जेव्हा सवर्जणजमा झाले तेव्हा पौल त्यांना म्हणाला,
“बंधूंनो, आपल्या बांधवांिवरुद्ध मी काहीही केलेले नाही, तरी
मला यरूशलेम येथे पकडून रोमी लोकांच्या हाती कैदी म्हणनू
देण्यात आले. 18आिण जेव्हा त्यांनी माझी चौकशी केली, तेव्हा
त्यांची मला सोडून देण्याची इच्छा होती, कारण मरणदंडाला
योग्य असा कोणताही गुन्हा मी केला नव्हता. 19 परंतु यहदूी
लोकांनी जेव्हा माझ्या सुटकेला हरकत घेतली, तेव्हा कैसराकडे
न्याय मागणे मला भाग पडले, याचा अथर् असा नाही की,
यहदूी लोकांिवरुद्ध मला दोषारोप करण्याची इच्छा आहे. 20 या
कारणासाठी तुम्हास भेटण्याची आिण तुमच्याशी बोलण्याची मी
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इच्छा दाखिवली, कारण इसर्ाएलाच्या आशेच्या िनष्ठेमुळेच
मी या साखळ्यांनी जखडलो गेलो आहे.” 21 यहदूी पुढारी
पौलाला म्हणाले, “आम्हास तुमच्याबाबत यहदूीयाहनू कसलेही
पतर् आलेले नाही,अगर ितकडून येणार्या बंधुजनांपैकी एकाही
भावाने तुमच्यािवषयी वाईट कळिवले अथवा बोललेले नाही.”
22 परंतु तुमची मते काय आहेत हे समजनू घेण्याची आमची
इच्छा आहे, कारण या गटािवरुद्ध* सगळीकडे लोक बोलतात हे
आम्हास माहीत आहे.

23 तेव्हा यहदूी लोकांनी† एक बैठकीचा िदवस ठरवला,
जेथे पौल राहत होता, तेथे ते मोठ ा संख्येने जमा झाले,
तेव्हा पौलाने त्यांना समजावनू सांिगतले आिण देवाच्या
राज्यािवषयी आपली साक्ष िदली, मोशेच्या िनयमशास्तर्ापासनू
आिण संदेष्ट ांच्यापासनू फोड करून येशिूवषयी त्यांची खातर्ी
पटिवण्याचा पर्यत्न केला, हे तो सकाळपासनू संध्याकाळपयर्ंत
करीत होता. 24 त्याने फोड करून सांिगतलेल्या गोष्टीिवषयी
काही जणांची खातर्ी पटली, तर काहीनंी तो बोलत असलेल्या
गोष्टीवर िवश्वास ठेवला नाही. 25 पौल पुढील एक गोष्ट
बोलला, त्यावरून मतभेद होऊन त्यांच्यापैकी काहीजण उठले
आिण तेथनू जाऊ लागले, पौल म्हणाला, “यशया संदेष्टयांच्या
द्वारे पिवतर् आत्मा आपल्या वाडविडलांशी जे बोलला, ते
खरोखरच िकती खरे आहे! यशया म्हणाला होता.”

26या लोकांकडे ‡तुम्ही जा आिण त्यांना सांगाः तुम्ही ऐकाल
तर खरेपण तुम्हास समजणार नाही, तुम्ही पहाल तुम्हास िदसेल
पण तुम्ही काय पाहत ते तुम्हास कळणार नाही.

27 कारण या लोकांचे अंतःकरण जड झाले आहेत त्याच्या
कानांनी त्यांना ऐकू येत नाही आिण त्यांनी आपले डोळे बंद

* 28:22 † 28:23 ‡ 28:26
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केले आहेत नाही तर त्यांनी आपल्या डोळ्यांनी पािहले असते
आिण आपल्या कानांनी ऐकले असते आिण माझ्याकडे वळले
असते आिण मी त्यांना बरे केले असते. 28 म्हणनू देवाचे हे
तारणपरराष्ट्रीयांकडेलोकांकडे पाठिवण्यातआलेआहे, हे तुम्हा
यहदूी लोकांसकळावे, ते ऐकतील. 29तोअसे बोलल्यावर यहदूी
आपल्यामध्ये फार िववाद करीत िनघाले.

30 पणूर् दोन वष तो त्याच्या भाड ाच्या घरात रािहला, जे
त्यास भेटायला येत, त्यांचे तो स्वागत करी. 31 त्याने देवाच्या
राज्यािवषयी पर्चार केला, त्याने पर्भू येशिूवषयी िशक्षण िदले,
तो हेकामफार धैयार्ने करीतअसेआिणकोणीही त्यासबोलण्यात
अडवू शकले नाही.
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