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हे �थय�फला, येशूंनी जे काही केले आ�ण �शक�वले, �या सवर् गो�ीं�वषयी मी तु�हां ला प�ह�या पु�तकात �ल�हले
होते. 2 प�वत्र आ��याद्वारे, ते आप�या �नवडले�या प्रे�षतां ना आदेश �द�यानं तर, वर घेतले गेले नाहीत; 3 �या दर�यान
दुःख सहन के�यानं तर अनेक सबळ प्रमाणां �या साहा�याने, �यां नी आप�या �वतःला �जवं त प्रगट केले आ�ण चाळ�स
�दवसां पयर्ंत ते �यां ना दशर्न देत रा�हले आ�ण परमे�री शासना�वषयी सां गत रा�हले.
4
�या �श�यां ना भेटून येशूंनी �यां ना आ�ा केली, क� �यां नी यरूशलेमत
े ू न बाहेर जाता कामा नये आ�ण हे देखील, क�
�वगीर्क बापाने केलेली प्र�त�ा �या�वषयी �यां नी येशूंकडू न ऐकले होते ती पू णर् होईपयर्ंत �यां नी वाट पाहावी ; 5 ती ही
क� योहानाने तुमचा पा�याने बा���मा केला होता, परं त ु लवकरच तु�ही प�वत्र आ��याचा बा���मा प्रा� कराल.
6
जे�हा ते एकत्र जमले ते�हा �यां नी हा प्र�न �वचारला, “प्रभू जी �वामी, आपण याच समयी, इ�त्राएलाला रा�य परत
करणार काय?”
7
येशूंनी �यां ना उ�र �दले, “�या तारखा आ�ण जो समय �वगीर्क �प�याने आप�या �वतः�या �नयं त्रणात ठे वला आहे,
�या�वषयी तु�ही जाणू न घे�याची आव�यकता नाहीये. 8 परं त ु �या वेळ� प�वत्र आ�मा तुम�यावर येईल,�या वेळ�
तु�हां ला साम�यर् प्रा� होईल आ�ण यरूशलेम, सं पूणर् यहू दीया, शोमरोन, आ�ण पृ�वी�या शेवट�या प्र�येक
कानाकोप�यापयर्ंत तु�ही माझ� सा� द्याल.”
9
या सवर् गो�ी सां �गत�यावर, जे�हा ते पाहातच होते, ते�हा �यां �या डो�यां दख
े तच येशूं वर घेतले गेले आ�ण एका
मेघाने �यां ना झाकून टा�कले (अथार्त ते �यां ना �दसले नाही).
10
येशू वर घेतले जात असताना ते (�श�य) वर पाहातच रा�हले, ते�हा अचानक पां ढरे कपडे घातलेले दोन �य��
�यां �याजवळ उभे रा�हले. 11 ते �यां ना �हणाले, “अहो गालीलां त राहणा�यां नो, अशा प्रकारे तु�ही एकटक वर पाहात का
उभे आहा? हेच येशू, जे तुम�यामधू न �वगार्त घेतले गेले, अशाच प्रकारे �वगार्तून खाली येतील.”
12
यानं तर ते जैतून डोंगरावरून उतरून यरूशलेमस
े परतले, तेथे पोच�याकिरता एक �दवस लागत असे. 13 जे�हा ते
तेथे पोचले, ते�हा वर�या खोलीत गेले. (जेथे पेत्र, योहान, याकोब, अं �द्रया, �फ�ल�प, थोमा, बथर्लमय, म�य,
अ�फ�चा मुलगा याकोब, �शमोन �जलोत आ�ण याकोबाचा मुलगा यहू दा राहत होते). 14 हे सवर्, काही ��त्रया, येशूंची
आई मरीया आ�ण �यां चे भाऊ, यां �यासमवेत तेथे एक मन, एक�च� होऊन प्राथर्ना कर�यात वेळ खचर् करीत.
15
एके �दवशी पेत्र तेथे एकत्र जमले�या (बसले�या) लोकां �याम�यें उभा राहू न �हणाला, 16 “हे भावां नो, प्राचीन
समयी दावीदा�या मुखाद्वारे प�वत्र आ��याने यहू दा�वषयी जी काही भ�व�यवाणी केली होती, जो येशूंना धरून
देणा�यां चा पुढारी झाला, ते वचन पू णर् �हावयाचेच होते, 17 कारण तो आप�यापैक�च होता, आ�ण �याला सेवा
कर�या�या कायार्त �याचा वाटा (एक �ह�सा)�मळालेला होता.
18
या माणसाने लाचखोरी�या (अप्रमा�णकपणा�या) कमाईने एक शेत �वकत घेतले होते. तेथेच तो पालथा पडला,
�याचे शरीर मधू न फाटले आ�ण सवर् आं तडी बाहेर पडली. 19 जे लोक यरूशलेमेत राहत होते �यां ना ही गो� कळली,
�हणू न �यां �याच भाषेत ते शेत हकलदमा (र�ाचे शेत) असे �हण�वले गेले.
20
कारण सं योजनेत (�तोत्र) असे �ल�हले आहे, “�याचे घर ओसाड (�नमर्न�ु य) �हावे, पुढे �यात कोणी न रहावे आ�ण
दुस�या �य��ने �याचे पद (जागा) �यावे.” 21 �हणू न (या�तव) �जतके �दवस प्रभू येशू आप�याबरोबर जात येत रा�हले,
अथार्त योहाना�या बा����यापासू न, तर आप�यामधू न वर घे�यात आले तोपयर्ंत जे लोक आप�याबरोबर रा�हले 22 हे
यो�य आहे, क� �यां �यापैक� एकाने आम�याबरोबर, �यां �या �जवं त उठ�या�वषयीचा सा�ी �हावे.”
23
ते�हां �यां नी दोन जणां ना उभे केले - एक होता योसेफ, �याला बसर्बा देखील �हटले जात होते आ�ण �याचे उपनां व
यु�त होते, आ�ण म��थया. 24 मग �यां नी अशी प्राथर्ना केली : ते �हणाले, “येशू, आपण जे सवार्ंची हृदयें जाणता, हे
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प्रभू ,प्रगट करा क� आपण या दोघां पक
ै �, कोणाची �नवड केलेली आहे; 25 यासाठ�, क� �याने हे सेवक पद आ�ण प्रे�षत
पद �यावे, जे यहू दा सोडू न आप�या जागी गेलेला आहे.” 26 मग �यां नी �यां �याकिरता �चठ्या टा�क�या आ�ण ती
म��थया�या नां वाची �नघाली. �हणू न �याला �या अकरा प्रे�षतां बरोबर गणले गेले.
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पेट
ं ेकॉ�टचा �दवस आ�यावर ते सवर् एका जागी जमले होते, 2 अचानक आकाशां तून अ�त वेगाने येणा�या एका
मोठ्या वा�या�या सुसाट्याचा श�द झाला, आ�ण �यामुळे पू णर् घर जेथे ते बसले होते �या गुं जनाने भरून गेले. 3 आ�ण
�यां ना अ�नी�या �जभा फाटू न वेगवेग�या होतां ना �दस�या आ�ण �यां �यापैक� प्र�येकावर एकएक अशा बस�या
(��थराव�या). 4 ते सवर् प�वत्र आ��याने भरून गेले, आ�ण �या प्रकारे आ��याने �यां ना बोल�याचे साम�यर् �दले ते
�नर�नरा�या भाषा बोलू लागले.
5
�या समयी आकाशाखालील प्र�येक जातीचे भ�गण यरूशलेमत
े राहत होते. 6 हा आवाज ऐकून लोकां ची एक मोठ�
गदीर् एकत्र जमली; सवर् जण भां बावले�या आ�ण गोंधळले�या दशेत �यालेले होते, कारण प्र�येकाला हेच ऐकू येत होते,
क� ते मा�याच भाषेत बोलत आहेत. 7 अचं �बत (आ�यार्ने थ�) होऊन ते एकमेकां ना �हणाले, “हे सवर् बोलणारे
गालीलाचेच आहेत क� नाही? 8 मग आपण �यां �या मुखां तून आपली मातृभाषा का ऐकतो आहोत? 9 पाथीर्, मेदी,
एलामी, मेसोपटे�या, यहू दीया, कपदुक�या, पं त, आ�सया 10 फरू�गया, पं फू�लया, �मसर �लबुवाचे काही भाग आ�ण
रोमन प्रवासी, यहू दी व यहू दी मत �वीकारणारे, 11 क्रेतीय आ�ण अरबीयां ना देखील आपण परमे�रा�या अद्भुत कृ�यां चे
वणर्न आप�या भाषेत सां गताना ऐकतो आहोत.” 12 ते सवर् आ�यर्च�कत झाले आ�ण चक्रावू न पेचां त पडले व मग
एकमेकां ना �वचारू लागले, “हे सवर् काय आहे?”
13
काही लोक चे�ा करीत �हणाले, “हे लोक ता�या द्रा�ारसाने म�त होऊन धुंदीत आहेत.”
14
परं त ु पेत्र �या अकरा प्रे�षतां बरोबर उभा राहू न बुलंद आवाजात �हणाला, “यहू दीयातील लोकां नो आ�ण ते सवर् जे
यरूशलेमेचे र�हवाशी आहेत, माझे बोलणे ल�पू वर्क ऐका, 15 जसे तु�हां ला वाटते आ�ण जसा तुमचा �वचार आहे, क�
हे लोक धुंद होऊन बेहोशीत आहेत, तशी गो� अ�जबात नाहीच कारण आता तर सकाळचे नऊ वाजले आहेत. 16 परं त ु
ही तीच बाब आहे, �ज�या�वषयी योएल सं दे�ट्याने सां �गतले होते : 17 “शेवट�या �दवसां त काय होईल या�वषयी
परमे�र �हणतो - सवर् लोकां वर मी आपला आ�मा ओतीन. तुमचे पुत्र व क�या भ�व�यवाणी करतील, तुमचे तरूण
दशर्न पाहातील; तुमचे �हातारे �व�न पाहातील. 18 �या �दवसां त मी आप�या आ��यातू न, आप�या दास व दासींवर
देखील आपला आ�मा ओतीन आ�ण ते सं दश
े (भ�व�यवाणी) देतील. 19 तसेच मी आकाशात �तं �भत करणा�या गो�ीं
(अद्भुत)े ं आ�ण या पृ�वीवर �च�हे,ं जसे र�, अ�नी आ�ण वाफेचा ढग दाखवीन; 20 प्रभू चा तो महान आ�ण प्र�सद्ध
�दवस ये�यापू वीर्, सू यर् अं धारासारखा (रूपां तिरत) आ�ण चं द्र र�ासारखा होईल, 21 जो कोणी प्रभू चे नां व घेईल तोच
मु�� प्रा� करील.
22
“अहो इ�त्राएली लोकां नो ऐका : जसे क� तु�हां ला ठाऊक आहे, परमे�राने येशूंद्वारे (तु�हां ला) आ�यर्कृ�ये,ं
साम�यार्ची कृ�यें आ�ण �च�हे ं दाखवू न �या गो�ींची पु�� केली, आ�ण प्रगट केले क� नासरेथात राहणारे हेच येशू
�या�यापासू नच होते. 23 �यां ना परमे�राचे �ान आ�ण �न��त व ठाम हेतू�या आधारे �वाधीन केले गेले, पण तु�ही
�यां ना धिरले आ�ण दु� लोकां �या हातां नी क्रूसावर �खळून मारून टाकले. 24 परं त ु असे होणे श�यच न�हते, क�
(अश�य होते) येशूंनी मरणा�या ता�यात असावे �हणू न परमे�राने �यां ना मरणा�या बं धनातू न मु� करून �जवं त केले.
25
कारण दावीद �यां �या�वषयी �हणतो, क� “मी आप�यासमोर नेहमी प्रभू ला पाहात रा�हलो आहे, कारण तो मा�या
उजवीकडे आहे, जेणक
े रून मी डळमळू नये, 26 �हणू न मी आनं �दत झालो, माझ� जीभ प्रभू ची �तु�त करू लागली आ�ण
माझे शरीरही आशेवर राहील (��थरावेल). 27 कारण तू माझा प्राण मेल�
े या लोकां �या �थानी सोडणार नाही, आ�ण
28
�याचप्रमाणे आप�या प�वत्रजणाला कु जू देणार नाही. तू मला जीवनाचे मागर् कळ�वले आहेत, तु�या उप��थतीने
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(दशर्न) तू मला आनं दाने भरून टाकशील.”
29
भावां नो, मी आपला पू वर्ज दावीद या�वषयी धाडसाने सां गू इ��छतो, क� तो मे�यानं तर �याला पुरले गेले आ�ण
�याची कबर आजवर आप�याम�यें आहे. 30 �हणू न एक सं दे�ा अस�या�या ना�याने आ�ण �याला ठाऊक अस�यामुळे,
क� परमे�राने शपथ वा�हली आहे, ती ही क� मी तु�या वं शातील एका �य��ला तु�या राजासनावर बसवीन.
31
या�वषयीचे �ान पू वीर्पासू न अस�यामुळे दावीदाने �ख्र�तां �या मेल�
े यां तून उठ�या�वषयी �हटले होते; अथार्त असे क�
ना येशूंचा आ�मा मेले�यां �या �थानी सोडला जाणार, ना �यां चा देह कु जेल.
32
याच येशूंना याहवे बापाने �जवं त केले, �याचे आ�ही सा�ी आहोत. 33 या�तव परमे�रा�या उज�या हाताकडे
सवोर्� पद प्रा� करून (सवर्श्र�
े श�� आ�ण अ�धकारापयर्ंत उचलले जाणे), आ�ण �वगीर्क �प�याकडू न प्र�त�ा केलेला
प�वत्र आ�मा घेऊन ओतू न, जणू वषार्व केला आहे जे तु�ही पाहात आहा आ�ण ऐकत आहा. 34 कारण दावीद �वगार्त
चढला न�हता, परं त ु �वतः �याने �हटले, “प्रभू ने मा�या प्रभू ला �हटले मा�या उजवीकडे तोपयर्ंत बैस., 35 जोपयर्ंत मी
तुझे शत्रू तु�या पायां साठ�चे आसन करीत नाही.
36
�हणू न इ�त्राएला�या सं पूणर् घरा�याने हे जाणू न �यावे (कळावे) क� यहोवा परमे�राने याच येशूंना, �यां ना तु�ही
क्रूसावर �खळले होते प्रभू (�वामी) आ�ण मु�� देणारा असे ठर�वले.”
37
जे�हा लोकां नी हे सवर् ऐकले ते�हा �यां ची अं तःकरणे कां पली गेली आ�ण भारावू न जाऊन �यां नी पेत्र व बाक�
प्रे�षतां ना �वचारले, “हे भावां नो, आ�ही करावे तरी काय?”
38
पेत्र �यां ना �हणाला, “आपले अं तःकरण बदला, प�ा�ाप करून आपले पिरवतर्न करा आ�ण तुम�यापैक� प्र�येकाने
येशू �ख्र�तां �या नां वात आप�या अपराधां �या �मेकिरता बा���मा �यावा, असे के�याने तु�हां ला प�वत्र आ��याचे दान
प्रा� होईल. 39 कारण ही प्र�त�ा तु�हां ला, तुम�या वं शाला आ�ण जे दू रदू रचे लोक आहेत �यां �यासाठ�ची आहे, अथार्त
�यां ना आमचा प्रभू आ�ण परमे�र बोलावील.”
40
दुस�या आणखी पु�कळ गो�ी सां गून �याने �यां ना आपली सा� �दली आ�ण �हटले, “�वतःला या �वकृत, हटवादी
(भ्र��पढी) जातीपासू न वाचवा, राखा.” 41 मग �या लोकां नी आनं दाने �या�या सं दश
े ाचा �वीकार केला होता, �यां चा
बा���मा केला गेला आ�ण �याच �दवशी सुमारें तीन हजार लोक �यां �यात जोडले गेले (भर पडली).
42
ते सवर् प्रे�षतां कडू न �शक�यात, सहभा�गता कर�यात, भाकर मोड�यात व प्राथर्ना (आराधना) कर�यात �चकाटीने
त�ीन रा�हले. 43 तेथे असणा�या (राहणा�या) प्र�येक �य��वर भयाची छाया पसरली, कारण प्रे�षतां �या हातू न बहुत
अद्भुत कृ�यें आ�ण चम�काराची कृ�यें (�च�हे)ं केली जात होती. 44 �या सवार्ंनी येशूंवर �व�ास ठे वला होता ते सवर्
एकत्र रहात असत. 45 ते आप�या व�तु आ�ण सं प�� �वकून, जशी �याची गरज होती, तशी सवार्ंना वाटू न घेत असत.
46
यहू दी प्राथर्नाभवनात ते प्र�येक �दवशी एकमनाने एकत्र जमत असत. घरोघरी जाऊन येशूं�या �मरणाथर् भाकर
मोडीत असत, मना�या खरेपणाने आ�ण आनं दाने आपले भोजन करीत असत. 47 ते परमे�राची �तु�त करीत असत,
�हणू न सवर् जण �यां �यामुळे खुश असत, कारण लोकां बरोबर �यां चे उ�म सं बंध होते. जे लोक तारण प्रा� करीत जात
होते, �यां ना प्रभू �यां �या गटात (चचर्) जोडीत जात होता.
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एकदा पेत्र आ�ण योहान, दुपारी तीन वाजता प्राथर्ने�या समयी प्राथर्नाभवनात जात होते. 2 प्राथर्नाभवनात
(प्राथर्नाभवन) प्र�येक �दवशी येणा�या लोकां ना भीक माग�यासाठ�, एक मनु�य सुंदर नावा�या दरवा�याजवळ
(फाटक) बसवू न �दला जात असे. तो पां गळा ज�मला होता. 3 पेत्र आ�ण योहान जे�हा प्राथर्नाभवनात प्रवेश करीत होते
ते�हा �याने �यां ना भीक मा�गतली. 4 पेत्राने योहानाबरोबर �याकडे टक लावू न पा�हले आ�ण �हणाला, “आम�याकडे
पाहा”. 5 �यां �यापासू न काही �मळ�या�या हेतूने �याने �यां �याकडे पा�हले.
6
ते�हा पेत्र �हणाला, “चां दी आ�ण सोने मा�याजवळ नाहीये, परं त ु मा�याजवळ जे काही आहे, ते मी तुला देतो; येशू
1
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�ख्र�त नासोरी यां �या नां वाने ऊठ आ�ण चालू लाग.” 7 पेत्राने आप�या उज�या हाताने �याला धरले आ�ण उठवू न उभे
केले. लगेच �या�या पायात व गुड�यां त बळ आले. 8 तो उडी मारून ताडकन उभा रा�हला आ�ण चालू लागला, तो
उड्या मारीत, धावत आ�ण परमे�राची �तु�त करीत �यां �याबरोबर प्राथर्नाभवनात गेला. 9 सवर् लोकां नी �याला
चालतां ना आ�ण परमे�राची �तु�त- प्रशं सा करताना पा�हले. 10 �यां ना कळले, क� हा तोच मनु�य होता जो
प्राथर्नाभवना�या सुंदर नां वा�या दाराजवळ बसू न भीक मागीत असे, हे सवर् पाहू न ते आ�यर्च�कत झाले.
11
तो लं गडा बरा झा�यानं तर पेत्र व योहानाला धरून रा�हला होता आ�ण लोक शलमोना�या �तं भावलीत �यां �याकडे
धावत आले. 12 पेत्राने हे पाहू न सवर् लोकां कडे पाहू न �हटले, “हे इ�त्राएली लोकां नो, तु�ही आ�यर् का करीत आहा?
ु पणामुळे, हा
�कंवा आ�हां ला �नरखू न एकटक का पाहात आहा, जणू काय आ�ही आप�या साम�यार्ने �कंवा चां गल
13
मनु�य चाल�यायो�य केला आहे? अब्राहाम, इसहाक आ�ण याकोबाचा परमे�र, आप�या पू वर्जां �या परमे�राने
आप�या पुत्राचे गौरव केले आहे. तु�ही �यां ना �या समयी �पलाता�या �वाधीन केले आ�ण �यां ना नाकारले, जे�हा तो
येशूंना सोडू न दे�या�या बेतात होता, ते�हा 14 तु�ही �या प�वत्र आ�ण स�जन मनु�याला �प्रय जाण�याऐवजी एका
खू नी�या मु��ची मागणी केली. 15 तु�ही जीवनाचा राजकु मार (क�यार्ला) मारून टाकला आ�ण �यां ना परमे�राने
मेल�
े यां तून �जवं त उठ�वले. या स�याचे आ�ही देखील सा�ी आहोत. 16 तु�ही जो मनु�य येथे पहात आहा आ�ण
�या�या�वषयी तु�हां स ठाऊक आहे, क� येशूं�या नां वाने आ�ण �यां �या नां वावरील �व�ासाने याला साम�यर् �दलेले
आहे. होय, जो �व�ास येशूपासू न �याला �मळाला आहे, तुम�यादेखत येशूंद्वारेच तो पू णर्त: �यव��थत उभा आहे.
17
भावां नो मला ठाऊक आहे, क� तु�ही आ�ण तुमचे अ�धकारी या दोहोंनी आप�या अ�ानामुळे असे केले होते.
18
परं त ु परमे�राने �या गो�ी सं दे�ट्यां �या मुखाने पू वीर् सां �गत�या हो�या, क� �ख्र�त दुःख सहन करतील ते अशा प्रकारे
पू णर् झाले आहे. 19 �हणू न आपले मन बदला आ�ण परत या, क� तुमचे अपराध �मा केले जावेत, �यामुळे येशूंपासू न
तुम�यासाठ� ताजगीचा समय (तजेला �मळ�वणे) व चैनीचा काळ यावा, 20 आ�ण �या येशू �ख्र�ताला पु�हा पाठवावे जे
पू वीर्पासू न तुमचे ‘मशीहा’ �हणू न ठर�वले गेले आहेत. 21 या जगा�या प्रारं भी�या समयापासू न, आप�या प�वत्र
सं दे�ट्यां �या मुखाद्वारे परमे�राने सं देश �दला होता, तो हा क� जोवर सवर् गो�ीं पु�हा कायम (शेवटची पुनर्ः�थापना)
होत नाहीत, तोवर येशूंना �वगार्तच रहावयाचे आहे. 22 कारण मोशे पू वर्जां शी असे बोलला होता, “प्रभू तुमचा परमे�र
तुम�या भावां मधू न, मा�याचसारखा एक सं द�
े ा उभा करील आ�ण तो जे काही तु�हां ला सां गील, ते सवर् करा. 23 परं त ु
प्र�येक �य��, जो �या सं दे�ट्याचे ऐकणार नाही, तो आप�या लोकां तून न� केला जाईल”.
24
आ�ण शमुवेलापासू न ते नं तर येणा�या सवर् सं दे�ट्यां नी अशाच प्रकारची भ�व�यवाणी केली होती. 25 तु�ही
परमे�राद्वारे आम�या पू वर्जां बरोबर केले�या कराराचे �ह�सेदार (भागीदार) आ�ण सं दे�ट्यां चे सं तान आहा, �याने
अब्राहामाला �हटले होते क�, पृ�वीची सवर् रा�ट्रे ं (घराणे) तु�याद्वारे आशीवार्�दत होतील. 26 परमे�राने आपला पुत्र
�जवं त उठवू न �याला आधी तुम�याकडे पाठ�वले, यासाठ� क� तुम�यापैक� प्र�येकाला आप�या दु�ाईपासू न बाजू ला
करून �याने आशीवार्द द्यावा”
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जे�हा ते �शकवीत होते, ते�हा परूशी, प्राथर्नाभवनाचा प्रमुख, आ�ण सदू क� �यां �याजवळ आले. 2 ते यासाठ�
सं तापले होते कारण लोकां ना �शकवीत होते क� येशू मेल�
े यां तून �जवं त उठले आहेत. 3 या लोकां नी पेत्र व योहानाला
दुस�या �दवसापयर्ंत, तुरूगां त याकिरता ठे वून घेतले कारण ते�हा सं �याकाळ झाली होती. 4 तरीपण पु�कळ लोक
�यां नी �यां चा सं देश ऐकला होता, �व�ासाने येशूंना ग्रहण केले आ�ण या लोकां ची सं �या सुमारे पां च हजार होती.
5
दुस�या �दवशी �यां चे अ�धकारी, शा�त्री, 6 ह�ा प्रमुख-याजक, कयफा, योहान, अले�सां द्र आ�ण प्रमुख याजकाचे
सवर् नातलग यरूशलेमत
े एकत्र जमले. 7 �या लोकां नी पेत्र व योहानाला आप�यासमोर उभे करून �वचारले, “कोण�या
(कोणा�या) साम�यार्ने �कंवा नां वाने तु�ही हे केले आहे?”
1
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प�वत्र आ��याने पिरपू णर् होऊन पेत्र �यां ना �हणाला, 9 “अहो लोकां �या अ�धका�यां नो आ�ण इ�त्राएला�या वडील
चचर्�या वृद्धां नो, हा जो दुबर्ळ व कमजोर आहे �याकिरता आ�ही केले�या चां ग�या कायार्�या कारणां वरून आमची
�वचारपू स केली जाते आ�ण चौकशी होते आहे, क� तो कसा बरा केला गेला! 10 �हणू न तु�हां ला आ�ण इ�त्राएला�या
सवर् लोकां ना हे कळावे, क� येशू �ख्र�त नासोरी, �यां ना तु�ही क्रूसावर �खळले होते आ�ण �यां ना परमे�राने मेल�
े यां तून
11
�जवं त उठ�वले आहे, �याच येशू �ख्र�तां �या नां वाने हा मनु�य एकदम ताठ उभा होऊ शकला आहे. हाच दगड इमारत
बन�वणा�यां नी (राज�म�त्री) बेकार व तु�छ ठर�वला होता, तोच आता �वशेष मह�वाचा दगड अथार्त खास दगड,
‘कोन�शला’ ठरला आहे. 12 इतर कोण�याही नां वाने (�य��द्वारे) उद्धार �मळू शकत नाही, कारण लोकां �याम�ये आ�ण
आकाशाखाली (�वगर्) आणखी दुसरे कोणतेही नां व �दलेले नाही, �या�याद्वारे आपले तारण होऊ शकेल.”
13
�यां नी पेत्र व योहानाचे धाडस पा�हले आ�ण �यां ना हे देखील कळले क� ते �नर�र, अ�ानी व साधारण लोक
आहेत. ते आ�यार्त पडले आ�ण �यां नी जाणू न घेतले क� ते येशूं�या सहवासात (बरोबर राहत) होते. 14 �यां चाबरोबर
बरा झालेला मनु�य उभा होता, ते पाहू न �श�यां �वरुद्ध ते काहीही बोलू शकले नाहीत. 15 मग जे�हा �यां ना आ�ा केली
गेली क� �यां नी सभेबाहेर जावे, ते�हा आपसां तच �यां नी स�ा केला 16 ते �हणाले, “या लोकां चे आपण काय करावे?
कारण �यां नी एक मोठे आ�यर्कृ�य केलेले होते व हा चम�कार यरूशलेमेत राहणा�या सवर् लोकां समोर घडला, �हणू न
तो नाकारलाही जाऊ शकत नाही.” 17 ही गो� लोकात पसरू नये �हणू न आपण �यां ना तशी ताक�द (धमक�) देऊ आ�ण
खडसावू न सां गू, क� या नां वा�वषयी �यां नी कोणाकडे च उ�ेख करू नये, बोलू नये.
18
�यां नी पेत्र आ�ण योहानाला बोलावू न आदेश �दला क� येशूंसंबंधी काही बोलू नका, �शकवू नका. 19 परं त ु पेत्र आ�ण
योहानाने उ�र देत �हटले, तु�हीच सां गा, हे बरोबर आ�ण यो�य आहे काय क� आ�ही परमे�राचे न ऐकता तुमचे
ऐकावे? 20 कारण असे होणे केवळ अश�य आहे, (होऊच शकत नाही) क� जे आ�ही पा�हले आ�ण ऐकले, ते सवर् बोलू
नये, सां गू नये.”
21
या�तव �यां नी अ�धक चेतावणी देऊन �यां ना जाऊ �दले, कारण तेथे जे लोक एकत्र जमले होते �यां �यामुळे ते
�यां ना �श�ा देऊ शकले नाहीत; कारण जे काही झाले होते, �या सवर् गो�ींसाठ� लोक परमे�राची �तु�त करीत होते.
22
कारण �या मनु�या�या जीवनां त, बरे हो�याचे (कर�याचे) �च�ह दाख�वले गेले होते (हा चम�कार घडला होता) तो
जवळजवळ चाळ�स वषार्ंहून अ�धक वयाचा होता.
23
तेथून सुट�यानं तर ते आप�या लोकां त आले आ�ण जे काही प्रमुख महायाजक आ�ण वडील चचर्ने �यां ना सां �गतले
(ताक�द �दली) होते, �या�वषयी सां �गतले. 24 �या वेळ� �या सवार्ंनी हे वतर्मान ऐकले �या वेळ� ते एक�च� व एकमनाने
सामू �हक री�तने मोठ्या बुलंदीने (आवाजात) �हणाले, “हे प्रभू , आम�या �वामी, तू च सृ�ीकतार् आहेस �याने आकाश,
पृ�वी आ�ण समुद्र आ�ण जे काही �यां त आहे, �यां ची �न�मर्ती केली. 25 तू च आपला सेवक, आमचा बाप दावीद या�या
मुखाने ं �हणाला आहे, “रा�ट्रां नी सं तापाने खवळून �वरोध का दाख�वला? लोकां नी �यथर् योजनां चा (गो�ींचा) �वचार
का केला? 26 पृ�वीवरचे राजे एक झालेत, शासक एकत्र जमले, प्रभू �वरूद्ध आ�ण �ख्र�तां �वरूद्धही;
27
कारण हेरोद, पं त �पलात ग�हनर्र, गैरयहू दी आ�ण इ�त्राएली, सवर्चे सवर् तुझा अ�भ�ष� आ�ण प�वत्र सेवक यां �या
�वरूद्ध होते. 28 जे काही �यां नी केले ते सवर् तु�या श�तीने आ�ण इ�छे ने (म�त) पू वीर्पासू नच �न��त झालेच (यो�जले
गेले) होते. 29 आता हे प्रभू , आम�या �वामी तू �यां �या धमकाव�यां कडे ल� देऊन असे होऊ दे,क� तु�या सेवकां नी
मोठ्या धैयार्ने व �हं मतीने तुझा सं देश द्यावा (येशू-वातार् गाजवावी). 30 लोकां ना बरें कर�यासाठ� आपले हात पुढे कर,
�हणजे तुझा प�वत्र पुत्र येशू यां �या नां वाने अद्भुत �च�हे ं व आ�यर्कम ेर्ं केली जावीत.”
31
�या�ठकाणी ते सवर् एकत्र जमले होते, �यां नी प्राथर्ना के�यानं तर ते �थान हादरले. ते सवर् जण प�वत्र आ��याने
पिरपू णर् होऊन, परमे�राचा सं दश
े (वचन) अ�धक �हं मतीने व धाडसाने देऊ लागले.
32
�यां नी �व�ास केला होता, ते सवर् जण एकाच मनाचे व एक�जवाचे होते. �यां �यापैक� कोणी असे �हणत नसे, क�
जे काही �या�याजवळ आहे ते �याचे �वतःचे आहे. सवर् लोकां ना सू ट होती, क� ते सवार्ंचे सवर् काही उपभोगू शकत
होते, . 33 प्रे�षतां चा समू ह, येशूं�या �जवं त (पुनरू�थान) हो�या�वषयीची सा� प्रचं ड साम�यार्ने व भ�म धैयार्ने देत होता.
8
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ै � कोणीच असा न�हता, जो गरीब (गरजू ) होता,
�या सवार्ंवर मोठ्या कृपेचा जणू काही वषार्वच झालेला होता. 34 �यां पक
कारण �यां �याजवळ जमीन �कंवा घर होते ते �वकून, �मळालेले धन आणीत असत. 35 �वकून प्रा� झालेली सं प��, ते
प्रे�षतां �या चरणां शी ठे वीत असत आ�ण जशी �याची गरज होती, �याप्रमाणे लोकां ना वां टून �दले जात असे.
36
योसेफ नावाचा कु प्राचा एक लेवी होता. प्रे�षतां नी �याचे नां व बणर्बा (अथार्त शां तीचा पुत्र) असे ठे �वले होते.
37
�या�याजवळ काही जमीन होती. �याने ती �वकली आ�ण �यापासू न �मळालेले रूपये प्रे�षतां �या �वाधीन करून �दले.
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हन�या नां वाचा एक �य�� आ�ण �याची प�नी स�पीरा यां नी आपली जमीन �वकून टाकली. बायको�या सं मतीने
(�तला कळवू न) �याने �यातील काही पैसे आप�याजवळ ठे �वले. 2 �यातील एक भाग आणू न �यां नी प्रे�षतां �या पायां वर
ठे �वला.
3
परं त ु पेत्र �हणाला, ‘हन�या, सैतानाने तुझे मन (अं तःकरण) का भरून टा�कले, क� तू प�वत्र आ��याशी खोटे बोलावे
आ�ण लबाडी करावी व ज�मनी�या पै�यां पक
ै � काही भाग आप�याजवळ ठे वून �यावा, 4 जे�हा ती तु�याजवळ होती,
ते�हा तु�या �वतःची न�हती काय? �वक�यानं तर, या ज�मनीचे पैसे तु�या मालक�चे न�हते काय? मग तू आप�या
अं तःकरणात अशी गो� का येऊ �दली? तू मनु�यां शी नाही तर परमे�राशी खोटे बोलला आहेस.”
5
हे ऐकताच हन�या खाली पडला आ�ण मेला. �या लोकां नी हे सवर् ऐकले होते ते खू प �याले. 6 तरूण उठले, �यां नी
अथीर् तयार केली आ�ण �याला नेऊन पुरले.ं
7
तीन तासानं तर �याची बायको आत आली, परं त ु �तला काही ठाऊक न�हते. 8 पेत्राने �तला �वचारले, “मला एक
सां ग, क� तु�ही एवढ्या �कंमतीतच जमीन �वकली होती काय? सफ�रा �हणाली, “होय, एवढ्यातच”,
9
ते�हा पेत्र �तला �हणाला, “प्रभू �या आ��याला पारख�याकिरता तु�ही दोघे ‘एकमन’ कसे झालात? पहा, तु�या
प�तचे शव घेऊन जाणारे आता दाराशीच उभे आहेत आ�ण ते तुला देखील बाहेर घेऊन जातील.”
10
ताबडतोब ती पेत्रा�या पायावर पडली आ�ण मेली. तरूण आत आले आ�ण �यां नी �तला मेलल
े े पा�हले आ�ण
11
�त�या प�त�या कबरेजवळ �तला पुरले.ं �व�ासी गट (चचर्) आ�ण �जत�या लोकां नी या�वषयी ऐकले �या सवार्ंवर
भयाची दाट छाया पसरली.
12
आ�ण लोकां म�ये प्रे�षतां �या हातू न अनेक चम�कािरक �च�हे ं आ�ण अद्भुत कृ�यें केली जात होती. ते सवर्
प्राथर्नाभवनात (मं �दर) शलमोना�या �तं भावलीत एकमन होऊन एकत्र जमत असत. 13 बाक� लोकां पक
ै � कोणालाही
�यां �याबरोबर सामील हो�याचे धाडस होत न�हते, परं त ु लोक �यां ना थोर जाणू न मोठ्या आदरदृ�ीने पाहात असत.
14
पुरूष आ�ण ��त्रया यां �यापैक� पु�कळ लोक येशूंवर �व�ास ठे वीत असत. 15 �बछाना व खाटेव
ं र आप�या
आजा�यां ना आणू न ते र��यावर ठे वून देत असत, यासाठ� क� �नदान (कमीत कमी) पेत्राची सावली तरी �यां �यावर
पडावी. 16 यरूशलेमे�या आसपास�या शहरां तून देखील एक मोठा लोकसमुदाय आप�या �या रो�यां ना आणीत असे जे
अशुद्ध आ��यां द्वारे �पडलेले होते. �यापैक� प्र�येकाला बरें केले जात असे.
17
मग महापुरो�हतआ�ण जे सदू क� �या�याबारोबर होते, प्रचं ड क्रोधाने पेटून उठले आ�ण बावचळले. 18 �यां नी
प्रे�षतां ना अटक केली आ�ण सावर्ज�नक तुरूंगात घालू न �दले. 19 परं त ु रात्री�या समयी प्रभू चा देवदू त तेथे आला आ�ण
�याने तुरूंगाचा दरवाजा उघडला आ�ण �यां ना बाहेर आणू न �हणाला, 20 “जा आ�ण प्राथर्नाभवनात उभे राहू न जीवनाचे
वचन सवर् लोकां ना सां गा.”
21
जे�हा �यां नी हे ऐकले ते�हा ते भ�या पहाटे आराधनालयात जाऊन �शकवू लागले. 22 परं त ु महापुरो�हताने आ�ण जे
ु े �यां ना तुरूंगातू न आण�याचा हुकूम केला, पण जे�हा
�या�याबरोबर होते, येऊन सभा आ�ण इ�त्राएली पुढा�यां पढ
अ�धका�यां नी �यां ना तुरूगां त पा�हले नाही ते�हा येऊन अशी खबर �दली, 23 “तुरूंगा�या दरवा�यां ना कु लपे ं होती, ते
�यव��थत बं द केलेले होते ,तसेच बाहेर दारां वर पहारेकरी तैनात होते, परं त ु आत कोणी आढळले नाही.” 24 जे�हा
1
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मु�य याजक, मं �दर सुर�ा दलाचा प्रमुख आ�ण याजकगण (पुरो�हत)या सवार्ंना कळले, ते�हा आता काय होईल हे
�यां ना कळे नासे झाले.
25
�याच वेळ� कोणीतरी येऊन �यां ना �हणाला, “ऐका ऐका, �या लोकां ना तु�ही तुरूगां त टाकले होते, ते
प्राथर्नाभवनात उभे राहू न लोकां ना �शकवीत आहेत.” 26 ते�हा सुर�ा -क�ानाने कोण�याही बलाचा प्रयोग न किरता,
�यां ना तेथून आणले, कारण �यां ना अशी भी�त होती क� लोक �यां ना दगडमार करतील.
27
�यां ना तेथे आण�यानं तर, सभेसमोर हजर केले गेले आ�ण मु�य याजकाने �यां ना प्र�न �वचारला, 28 “आ�ही
तु�हां ला अशी कडक आ�ा (हुकूम) केली न�हती काय, क� या नां वां ने काही �शकवू नका? आ�ण पहा तु�ही
यरूशलेमेला आप�या �शकवणीने भरून टाकले आहे आ�ण या मनु�या�या र�ाचा दोष आम�यावर आणू पाहाता?”
29
मग पेत्र आ�ण दुस�या प्रे�षतां नी उ�र �दले, “आव�यक (कतर्�य) हे आहे क� आ�ही परमे�राची आ�ा मानावी,
मनु�यां ची न�हे. 30 आप�या वाडव�डलां �या परमे�राने येशूंना मेल�
े यां तून �जवं त उठ�वले �याला तु�ही क्रूसावर �खळून
31
मारून टाकले, �यालाच परमे�राने प्रभू आ�ण तारणहार ठरवू न, उज�या हाती (आदर व गौरव ) उ� �थान �दले,
यासाठ� क� इ�त्राएलाला (यहू दी) मन पिरवतर्न आ�ण अपराधां ची �मा द्यावी. 32 आ�ही आ�ण प�वत्र आ�मा या गो�ींचे
सा�ी आहोत, अथार्त ते �यां ना परमे�र प�वत्र आ�मा देतो, जे �याचा हुकूम पाळतात.
33
या गो�ी ऐकून ते सं तापले, इतके �चडले क� �यां ना मारून टाक�याची इ�छा बाळगली. 34 ते�हा सभेत गम�लयेल
नां वा�या �नयमशा�त्रा�या उ�म जाणकाराने -अ�यापकाने, �याला लोक स�मान देत असत उभे राहू न असा हुकूम
�दला, क� प्रे�षतां ना काही वेळासाठ� बाहेर केले (�यावे) जावे. 35 ते�हा तो �हणाला, “हे इ�त्राएली लोकां नो, जे काही
तु�ही या लोकां चे करणार आहात, �या�वषयी थोडा ल�पू वर्क �वचार करा. 36 कारण काही समया पू वीर् थुदासाने
आप�या �वतःला मोठे ठरवू न (मी देखील काही आहे) दावा केला आ�ण �या�याबरोबर चारशे लोक �या�या मागोमाग
गेले. तो तर मारला गेलाच, पण �याचे साथीदार इकडे �तकडे पां गले आ�ण �वखुरले व अशा प्रकारे सवर् काही सं पले.
37
�यानं तरच गालीलां चा यहू दा, जनगणने�या समयी पुढे आला आ�ण �याने पु�कळ लोकां ना आप�या प�ाचा केले. तो
�वतःतर नाश झालाच आ�ण �यां नी �याचे ऐकले तेही पां गले. 38 मी आता तु�हां ला �हणतो क� यां �या मागे लागू नका,
�यां ना तसेच सोडा आ�ण जाऊ द्या, कारण जर �यां चे कायर् आ�ण हेतू, मानवी (�कंवा लोकां कडचा) असेल तर सवर्
काही सं पून जाईल, 39 परं त ु जर ते परमे�रातफेर् आहे, तर तु�ही ते कायर् कधीही सं पवू (न� करू) शकणार नाही, पण
कदा�चत तु�ही केवळ परमे�रा�वरूद्ध लढणारे (अथार्त परमे�र �वरोधीच) ठराल.”
40
हे ऐकून सवार्ंनी �याचे �हणणे मा�य केले. मग �यां नी प्रे�षतां ना बोला�वले आ�ण �यां ना मारहाण केली, व असा
हुकूम करून सोडू न �दले क� �यां नी येशूं�वषयी लोकां ना �शकवू नये. 41 सभेसमोरून जातां ना ते खू प आनं �दत होते क�
कमीत कमी येशूं�या नां वाकिरता तरी, �यां ना अपमान व ल�जा सहन कर�याची सं धी �मळाली. 42 आ�ण मग, प्र�येक
�दवशी प्राथर्नाभवनात (प्राथर्ना भवनात), आ�ण घरोघरी लोकां ना येशूं�वषयीची वातार् गाज�व�याचे कायर् �यां नी
थां ब�वले व सोडले नाही.

6

�या �दवसां त जे�हा �श�य सं �येने वाढत चालले होते, ते�हा ग्रीक बोलणारे यहू दी, इब्री बोलणा�या यहू द्यां �वरूद्ध
तक्रार करू लागले. असे यामुळे झाले कारण प्र�येक �दवशी जे काही वाटले जात असे, �यां त ग्रीक बोलणा�या
यहू द्यां �या �वधवां ना काही �मळत नसे, अथार्त �या वं �चत राहू न �यां ची उपे�ा होत असे. 2 मग बारा प्रे�षतां नी
�श�यसमुदायाला एके�ठकाणी बोलावू न �हटले, “ही गो� �वचारां प�लकडची आहे क� आपण परमे�राचे वचन सोडू न
लोकां ना भोजनाची वाटणी करीत �फरावे; 3 �हणू न भावां नो, आप�यां तून सात अशा लोकां ची �नवड करा, �यां ची प्र�त�ा
व स�मान आहे जे प�वत्र आ�मा आ�ण �ानाने भरलेले आहेत �यां नाच हे कायर् सोपवू न द्या. 4 मग आपण मात्र, आपला
सं पूणर् समय �नरं तर प्राथर्ना आ�ण वचन �शक�व�यात खचर् करू.”
1
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ही गो� सं पूणर् चचर्ला पसं त पडली. �यां नी �तेफनाला जो �व�ासाने व प�वत्रा��याने भरलेला होता आ�ण �फ�ल�प,
प्रखर, नीकानुर, तीमोन, पा�मर्ना व अ�युंखीयाचा नीकलाव जो यहू दी मतां त आला होता, यां ची �नवड केली. 6 या
ु े आणले गेले, आ�ण प्रे�षतां नी प्राथर्ना करून �यां �यावर हात ठे वले. परमे�राचे वचन वाढत गेले आ�ण
सवार्ंना प्रे�षतां पढ
यरूशलेमेत �श�यां ची गणना �वपुल होऊ लागली.
7
याजकां �या एका मोठ्यासमू हाने देखील येशूंना ग्रहण केले.
8
�तेफन अनुग्रह आ�ण साम�यार्ने भरून लोकां म�ये मोठ� अद्भुत कृ�यें व �च�हे ं करीत होता. 9 मग �नघू न गेले�या
लोकां चे जे आराधनालय �हण�वले जात होते, �या आराधनालयातील काही लोक �वरूद्ध उठले (�वरोध केला) .
यां �यातीलच आले�सां �द्रयेकर, �क�ल�कया व आसीयातील लोक �तेफनाशी वाद�ववाद करू लागले. 10 परं त ु �या
�ानाने व आ��याने तो बोलत होता, �यापुढे़ �यां चा �टकाव लागला नाही.
11
�हणू न �यां नी काही लोकां ना असे �हण�यासाठ� फूस व उभारी �दली (�यां नी भाग पाडले), क� “आ�ही �याला
परमे�र याहवे आ�ण मोशे�वरूद्ध बोलतां ना ऐकले आहे”
12
�यां नी लोकां ना, व�डलां ना आ�ण �नयमशा�त्र �शक�वणा�यां ना चेत�व�यामुळे ते �याला धरून महासभेसमोर घेऊन
आले. 13 ते�हा �यां नी खोटे सा�ीदार बोला�वले, �यां नी �हटले, “हा मनु�य प�वत्र �थान आ�ण �नयमशा�त्रा�वरूद्ध
बोल�याचे सोडीतच नाही. 14 कारण आ�ही �याला असे �हणतां ना ऐकले आहे, क� नासरेथकर येशू हे भवन न� करून
टाकतील आ�ण आप�याला मोशेकडू न �मळालेले री�त�वधी बदलू न टाकतील.”
15
मग प्र�येक जण जो महासभेत बसलेला होता, �यां नी �याचे मुख देवदू तासारखे चमकलेले पा�हले.
5

7

मग महायाजक �हणाला, “अशी गो� आहे काय?”
�याने उ�र �दले, लोकहो, भावां नो आ�ण व�डलां नो ऐका. हारानां त जा�यापू वीर्, जे�हा अब्राहाम मेसोपटे�यां त होता,
�या समयी ‘म�हमामय परमे�र’ �यावर प्रगट झाला. 3 परमे�र �याला �हणाला, “आपला देश व आपले लोक (नातलग)
सोडू न नीघ आ�ण �या �ठकाणी जा, जे मी तुला दाखवीन.”
4
मग तो खा�दयां �या देशातू न बाहेर पडला आ�ण हारानां त राहू लागला. जे�हा �याचा बाप मेला, ते�हा परमे�राने
�याला या �ठकाणी, जेथे आता तु�ही आहा बोलावू न घेतले. 5 पण �याला काहीही वतन �दले न�हते, �हणजे पाय
ठे व�याची जागा देखील नाही. परं त ु याहवेने प्र�त�ा �याचाशी केली क� तो �याला आ�ण �या�या वं शाला ही जमीन
(देश) देईल. �या वेळ� अब्राहामाला सं तान न�हते. 6 परमे�र �याला �हणाला,” क� �याचा वं श दुस�या देशात उपरी
(परदेशीय) होईल. तेथील लोक �यां ना 400 वषार्ंपयर्ंत गुलाम करून ठे वतील आ�ण �यां �याशी वाईट �यवहार (छळ)
करतील. 7 �या देशाचे ते गुलाम होतील, �या देशाला मी �श�ा देईन. नं तर ते बाहेर �नघू न येतील आ�ण या�ठकाणी माझ�
सेवा करतील.” 8 परमे�राने �याला ‘सुंतेचा करार’ �दला. �हणू न अब्राहामाला जे�हा इसहाक झाला ते�हा �याने
आठ�या �दवशी �याची सुंता केली. इसहाक, याकोबाचा �पता झाला आ�ण याकोब बारा पू वर्जां चा �पता झाला.
9
कु लपती (याकोबाची मुले)ं ई�येर्ने व हे�याने पेटले आ�ण �यां नी योसेफाला �मसर देशात जाणा�यां �या हाती �वकून
टाकले, परं त ु परमे�र �या�याबरोबर होता. 10 आ�ण मग परमे�राने �याला �या�या सवर् सं कटातू न सोडवू न घेतले आ�ण
फारो राजासमोर अनुग्रह आ�ण बु�द्ध �दली. �हणू न �याने �याला �मसर आ�ण आप�या कु टुंबावर अ�धकारी �हणू न नेमले.
11
मग �मसर आ�ण कनान देशात दु�काळ पडला आ�ण मोठ� सम�या �नमार्ण झाली व आप�या पू वर्जां ना अ�धा�य
�मळे नासे झाले. 12 जे�हा याकोबाने ऐकले क� �मसर देशात अ�धा�य आहे, �याने प�ह�यां दा आप�या पू वर्जां ना
(याकोबाची मुल)े ं तेथे पाठ�वले. 13 दुस�यां दा, योसेफाने �वतःला आप�या भावां वर प्रगट केले. �यामुळे फारो राजाला,
योसेफा�या जाती�वषयी कळले. 14 मग योसेफाने आपला बाप याकोब आ�ण �याचे सं पूणर् घराणे, �यां त सुमारे पं �याह�र
माणसे ं होती �यां ना बोला�वले. 15 याकोब �मसर देशात गेला, तेथेच तो व आपले दुसरे पू वर्ज मरण पावले. 16 �या सवार्ंचे
1
2
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मृत देह, शखेमां त नेऊन �या कबरेत ठे वले, जी अब्राहामाने शखेमाचा प्रमुख, हमोर�या पुत्रां पासू न पै�याने �वकत घेतली
होती.
17
परं त ु जे�हा अब्राहामाशी केलेली प्र�त�ा पू णर् हो�याचा समय आला, �मसर देशात �या लोकां ची सं �या भ�म झाली
आ�ण ते �वपुल झाले. 18 �यानं तर एक दुसरा राजा गादीवर बसला, जो योसेफाला ओळखीत न�हता. 19 �याने आप�या
लोकां शी वाईट �यवहार आ�ण आप�या पू वर्जां शी दु�ाई केली, आ�ण �यां ना भाग पाडले क� �यां नी �यां ची बाळके जगू
नयेत �हणू न ती फेकून द्यावीत.
20
�याच समयी मोशेचा ज�म झाला. परमे�रा�या दृ�ीत मोशे अ�तशय सुंदर होता. �या�या बापा�या घरी, तीन म�हने
�याचे पालनपोषण झाले. 21 जे�हा �याला फेकून �दले, ते�हा फारोची क�या �याला उचलू न घेऊन गेली आ�ण आप�या
मुलासारखे �याचे पोषण व सं गोपन केले. 22 मोशेला, �मसरी लोकां ची एकूण एक �वद्या �शक�वली गेली. तो आप�या
सं भाषणात व कायार्ंत बहुत सामथीर् (बलवान) होता.
23
जे�हा तो चाळ�स वषार्ंचा झाला ते�हा �या�या मनात आले, क� �याने इ�त्राएली लोकां ची �हणजे आप�या भावां ची
भेट �यावी. 24 �यां पक
ै � एकाचा छळ होतां ना पाहू न, �याने भावाला वाच�व�याकिरता आ�ण सू ड घे�या�या प्रय�नात,
एका �मस�याला असे मािरले क� तो मेलाच. 25 �याने �वचार केला होता, क� �याचे भाऊबं द �याला समजू शकतील क�
परमे�र �या�याद्वारे �यां ना सोडवू न घेईल, पण ते असे समजू शकले नाहीत. 26 पुढ�या �दवशी जे�हा दोन इ�त्राएली
आपसात भां डत होते, �याने असे �हणू न �यां ना समजा�व�याचा प्रय�न केला, “तु�ही आपसां त भाऊ आहां , एक
दुस�याला त्रास कां देत आहा, एकमेकां चे नुकसान करू नका.”
27
परं त ु जो आप�या शेजा�यावर अ�याय करीत होता, तो �याला �हणाला, “आम�यावर तुला कोणी अ�धकारी व
�यायाधीश ठर�वले (नेमले)आहे?” 28 जसे तू �या �मस�याला मारून टाकले तसेच मलाही मारून टाकशील काय? 29 हे
ऐकताच मोशे तेथून पळाला आ�ण �मद्यान देशास �नघू न गेला आ�ण तेथे परदेशीयां सारखा रा�हला. तेथे �याला दोन मुले ं
(पुत्र) झाली.
30
जे�हा चाळ�स वषेर्ं भरली, ते�हा सीनाय पवर्तां �या जं गलात एका झुडपा�या अ��न�वालेम�ये �याला परमे�राचा
एक देवदू त �दसला. 31 हे पाहू न मोशे आ�यर्च�कत झाला व ते पाह�यासाठ� तो जवळ गेला. ते�हा �याने परमे�राची
वाणी ऐकली, 32 “मी तु�या पू वर्जां चा, अब्राहम, इसहाक व याकोबाचा परमे�र आहे”, मोशे घाबरला आ�ण �तकडे
पाह�याची �याने �हं मत केली नाही.
33
मग परमे�र �याला �हणाला, “आप�या पायां तले जोडे काढ, कारण �या जागेवर तू उभा आहेस ती प�वत्र जागा
आहे; 34 मी पा�हले आहे होय, मी �मसर देशात, आप�या लोकां वर होणार अ�याचार व छळ पा�हला आहे, आ�ण �यां चे
क�हणे मी ऐकले आहे. मी �यां ना सोड�व�यासाठ� खाली उतरलो आहे आ�ण तुला �मसर देशात पाठवीन.”
35
हा तोच आहे �याला असे बोलू न इब्री लोकां नी �झडकारले (तु�छ जाणले)होते ,क� “आम�यावर तुला कोणी
�यायाधीश नेमले आहे?” हाच तो मोशे आहे �याला परमे�राने �या देवदू ताद्वारे जो �या झुडपां त �दसला होता, �या�या
हातां द्वारे �मसर�या गुलामी�या बं धनां तून मु�� दे�यासाठ� आ�ण �यायाधीश हो�यासाठ� पाठ�वले होते. 36 �मसर,
तां बडा समुद्र आ�ण चाळ�स वषेर्ं◌ं जं गलातील अद्भुते ं आ�ण चम�कािरक �च�हे ं दाख�व�यानं तर �याने �या लोकां ना
बाहेर काढले.
37
हा तोच मोशे आहे, �याने इ�त्राएली लोकां ना �हटले, “क� तुम�या भावां तूनच (मधू न) परमे�र तुम�याकिरता
मा�यासारखा एक सं द�
े ा उभा करील.” 38 हा तोच आहे जो जं गलात सभेम�ये (लोकसमुदाय) �या देवदू ताबरोबर होता,
�याने सीनाय पवर्तावर �या�याशी सं भाषण केले होते, आ�ण आम�या पू वर्जां बरोबर �यालाच �जवं त वचन (सं देश)
�मळाले क� ते �याने आ�हां पयर्ंत पोचते करावे.
39
आम�या पू वर्जां नी �याचे ऐकले नाही, �याला तु�छ लेखून (ते) आप�या अं तःकरणात पु�हा �मसर देशाकडे वळले.
40
ते अहरोनाला �हणाले, “आमचे मागर्दशर्न कर�यासाठ� आम�याकिरता देवता तयार कर, कारण आ�हां ला ठाऊक
नाही क� मोशे �याने आ�हां ला �मसर देशातू न बाहेर काढले होते तो कोठे गेला आहे. 41 �या समयी, �या लोकां नी
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वासराची मू �तर् बन�वली आ�ण �त�यापुढे ब�लदान अपर्ण केले . ते आप�या हात�या कामा�वषयी खुश होते, 42 जसे
सं दे�ट्यां �या पु�तकां त �ल�हले आहे, ‘मग परमे�र �या लोकां वर रागावला (पाठ �फर�वली) आ�ण �यां ना
आकाशां तील ता�यां ची उपासना कर�याकिरता सोडू न �दले’ आ�ण �हटले, “हे इ�त्राएला�या घरा�या, जं गलात चाळ�स
वषेर्ं तु�ही वध केलेले पशू , आ�ण ब�लदान, मा�याकिरता केले होते काय? 43 तु�ही मोलखाचा तं बू आ�ण रेफान
देवताचा तारा आ�ण मू तीर्ंची उपासना कर�यासाठ� �या ठे वून घेत�या; �हणू न मी तु�हां ला बाबेलापयर्ंत घेऊन जाईन.”
44
जं गलात आप�या पू वर्जां जवळ सा�ीचा असा तं बू होता, जसा मोशेला कर�याचा आदेश �दला होता अथार्त ‘जसा
तू पा�हला आहेस, �याच नमू �याप्रमाणे कर.’ 45 तो तं बू प्रा� करून, आपले पू वर्ज यहोशवाबरोबर गैरयहू दीयां �या देशां त
आले. परमे�राने आप�या पू वर्जां समोरून जी रा�ट्रे ं धुडकावू न घालवू न �दली होती, �यां नी �या देशावर ताबा �मळ�वला
आ�ण तो तं बू दावीदा�या काळापयर्ंत रा�हला. 46 परमे�राची कृपादृ�ी दावीदावर होती, �याने अशी प्राथर्ना केली क�,
“�याला याकोबा�या परमे�राकिरता �नवास�थान तयार किरता यावे; 47 परं त ु शलमोन ते �नवास�थान बां धू शकला.
48
सवर्श��तमान, सवर्सामथीर्, हातां नी बां धले�या भवनात रहात नाही, जसे सं दे�ट्याने �हटले आहे : 49 प्रभू �हणतो,
क� “�वगर् माझे राजासन आहे, पृ�वी मा�या पायां चे पदासन आहे; मा�याकिरता तु�ही कशाप्रकारचे भवन बां धाल
आ�ण मा�या �वसा�याचे �थान कोणते असणार? 50 मा�या हातां नीच हे सवर् काही बन�वले (रचले)नाही काय? “
51
तु�ही हट्टी लोक आहा, �यां �या कानां वर आ�ण मनां वर थर जमलेले आहेत, तु�ही नेहमी प�वत्र आ��याशी भां डत
असता. तु�ही अगदी आप�या पू वर्जां सारखे आहा. 52 असे कोणते सं द�
े े होते �यां ना तुम�या पू वर्जां नी छळले न�हते?
�यां नी �यां ना मारून टाकले �यां नी �या नी�तमान पुरूषा�या ये�या�वषयी भ�व�यवाणी केली होती आ�ण आता तु�ही
देखील �यां ना धरून देणारे व मारून टाकणारे झाला. 53 देवदू तां द्वारे �दले गेलल
े े (ठर�वलेले) �नयमशा�त्र तु�ही प्रा�
केले, परं त ु �या �हशेबाने केले नाही.
54
जे�हा ऐकणा�यां नी हे सवर् ऐकले ते�हा ते अ�व�थ झाले (ईषार् झाली) आ�ण ते �या�यावर दां तओठ खाऊ लागले.
55
पण प�वत्र आ��याने पू णर् होऊन जे�हा �याने वर �वगार्कडे पा�हले ते�हा �याला परमे�राचे गौरव �दसले, जेथे
परमे�रा�या उजवीकडे (परमे�री अ�धकाराबरोबर) येशू �ख्र�त उभे होते. 56 तो �हणाला, “पहा, मी �वगर् उघडलेला
आ�ण मनु�याचा पुत्र परमे�रा�या सं पूणर् अ�धकारां समवेत उभा असलेला पाहतो आहे”.
57
ते�हा �यां नी आपआपले कान बं द केले आ�ण मोठ्याने ओरडले व एकजू ट होऊन �या�यावर धावले. 58 �याला
शहरा�या बाहेर फरफटत ओढत घेऊन गेले, आ�ण दगडमार करू लागले. तेथे शौल नां वा�या एका मनु�या�या
पायां जवळ सा�ीदारां नी आपले कपडे ठे वले होते.
59
�या वेळ� तो परमे�राचा धावा करून असे �हणत होता, “येशू �वामी, मा�या आ��याचा �वीकार करा” �या वेळ�
�या�यावर दगड फेकले जात होते. 60 तेथे �याने गुडघे टेकले आ�ण मोठ्या उंच आवाजात ओरडला, “�वामी, हा
अपराध �यां �या नां वावर लावू नका” असे �हट�यानं तर तो मे�यासारखा झाला (मेला) आ�ण शौल �या�या वधात
सामील होता.
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�या �दवशी यरूशलेमे�या चचर्�वरूद्ध मोठ्या छळाचा आरं भ झाला. प्रे�षत वगळता सवर् �व�ासीं यहू दीया व
शोमरोनात पां गले. 2 काही भ� �तेफनाला पुर�याकिरता घेऊन गेले आ�ण खू प रडले. 3 शौला�वषयी �हट�यास तो
चचर्वर जुलूम करू लागला, करीत रा�हला; घरां त जाऊन तो लोकां ना ओढू न बाहेर आणीत असे आ�ण �यां ना तुरूगां त
टाक�त असे.
4
या कारणा�तव ते सवर् जे इकडे �तकडे पां गले�या दशेत होते, ते येशू-वातार् गाजवीत चारीं बाजू ं ना पोचले. 5 �या
वेळ� �फ�ल�प, शोमरोन शहरात गेला आ�ण �याने �या लोकां ना �ख्र�तां �वषयी वातार् सां �गतली. 6 जो सं दश
े �फ�ल�पाने
लोकां ना �दला आ�ण जी अद्भुत कृ�यें �याने केली ती पाहू न लोकां नी एकमन होऊन सं देशाकडे ल� �दले. 7 पु�कळ
1
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लोकां तून अशुद्ध आ�मे ं �कंचाळ�त, मोठ्या आवाजाने ओरडू न बाहेर �नघाले, जे अपं ग व लं गडे होते �यां पक
ै � अनेक
8
माणसे ं बरी झाली; सवर् शहर आनं दाने भरून गेले.
9
�शमोन नां वाचा एक मनु�य �या शहरात जादू टोणा करीत असे. तो असा दावा करीत असे क� मी कोणी तरी मोठा
आहे, शोमरोना�या लोकां ना तो आप�या जादू �गरीने आ�यार्ने थ� करून सोडीत असे. 10 लहान आ�ण मोठे सवर्च
�याला �हणाले, “हा मनु�य परमे�राची ती श�� आहे �जला महाश��त असे �हणतात.” 11 ब�याच समयापासू न ते
�याचा मोठा आदर स�मान करीत रा�हलेले होते, कारण �याने आप�या जादू ने लोकां ना मो�हत करून ठे वले होते.
12
आ�ण मग असे झाले क� �यां नी परमे�रा�या रा�याची येशू-वातार् ऐकली आ�ण �फ�ल�पाने सां �गतले�या वचनां वर
आ�ण येशू �ख्र�तां �या नां वावर �व�ास ठे वला आ�ण मग �त्रीपुरूषां चा बा���मा झाला. 13 �वतः �शमोनाने देखील
�व�ास धरला, बा���मा घेत�यानं तर तो �फ�ल�पाबरोबर वावरू लागला. मोठमोठ� मह�कृ�यें (महापराक्रमाची कायेर्ं)
आ�ण �च�हे ं पाहू न तो आ�यार्ने भरून जात असे.
14
�या वेळ� यरूशलेमे�या प्रे�षतां नी ऐकले, क� कशा प्रकारे शोमरोना�या लोकां नी वचनां चा �वीकार केला आहे,
ते�हा �यां नी पेत्र आ�ण योहानाला �यां �याकडे पाठ�वले. 15 तेथे पोच�यानं तर पेत्र व योहानाने प्राथर्ना केली, क� �या
लोकां ना प�वत्र आ�मा �मळावा. 16 कारण अजू नही �यां �यापैक� कोणावर देखील तो उतरला न�हता. �यां चा केवळ येशू
�ख्र�तां �या नां वात बा���मा केला होता. 17 मग �यां नी �या लोकां वर हात ठे वले आ�ण �यां नी प�वत्र आ�मा �मळ�वला.
18
�शमोनाने पा�हले होते क� प्रे�षतां नी हात ठे व�यामुळे प�वत्र आ�मा �मळतो, 19 ते�हा तो रूपये घेऊन आला आ�ण
�हणाला, “मला देखील हा अ�धकार द्या, क� �या कोणावर मी हात ठे वीन �याला प�वत्र आ�मा �मळावा.”
20
पण पेत्र �हणाला, “तुझा पैसा तु�याबरोबर नाश होवो, कारण तू असा �वचार किरतोस क� परमे�राचे वरदान
पै�याने �वकत घेतले जाऊ शकते. 21 या�वषयी तुझा कोणताच भाग (�ह�सा) नाहीये, कारण तुझे अं तःकरण
परमे�रा�या दृ�ीत नीट व बरोबर नाहीये. 22 �हणू न आप�या अं तःकरणा�या आत असले�या या दु�ाईपासू न वळ,
प�ा�ाप कर आ�ण परमे�राजवळ प्राथर्ना कर; कदा�चत तु�या मनात येणा�या �वचारां ची तुला माफ� �मळून जाईल.
23
कारण मी पाहतो आहे, क� तू �प�ासार�या कडू पणात आ�ण दु�ाई�या बं धनात जखडलेला आहेस”
24
मग �शमोनाने उ�र �दले, “मा�याकिरता प्रभू कडे �वनं ती कर, क� �या गो�ी तु�ही सां �गत�या आहे �या मा�यावर
येऊ नयेत.”
25
जे�हा �यां नी सा� �दली आ�ण परमे�राचे वचन सां �गतले, ते�हा शोमरोना�या पु�कळ गावां त येशू-वातार् गाजवीत
ते यरूशलेमत
े परत आले.
26
प्रभू �या देवदू ताने �फ�ल�पाला �हटले, “ऊठ, द��णेकडे जी वाट यरूशलेमेतून ग�जाकडे जाते, आ�ण जी
वाळवं टा�या ओसाड प्रदेशात आहे तेथे जा.” 27 ✦�फ�ल�प उठला आ�ण तेथून �नघाला. �याने �या वाटेव
ं र एक
इथयो�पयन (कु शी) मनु�य पा�हला. �याला इथयो�पया�या राणीकडू न अ�धकार प्रा� झाला होता. तो राणी�या
ख�ज�याचा मालक (कारभारी) होता, आ�ण आराधना कर�यासाठ� यरूशलेमेस आला होता. 28 तो यशया सं दे�ट्याचे
पु�तक वाचीत रथात बसू न जात होता, 29 ते�हा आ��याने �फ�ल�पाने �हटले, “या रथाजवळ जा”
30
�फ�ल�प �या �दशेने धावला आ�ण तो यशया सं दे�ट्याचे पु�तक वाचीत आहे हे पाहू न �याला �हणाला, “जे काही
तू वाचीत आहेस, ते तुला समजत तरी आहे काय?”
31
तो �हणाला, “जोपयर्ंत मला कोणी समजावीत नाही तोपयर्ंत मी ते कसे समजू शकणार?” मग �याने �फ�ल�पाला
आप�याजवळ बसावयास बोला�वले.
32
प�वत्रशा�त्रामधू न (बायबल) तो जे वाचीत होता ते असे होते : ‘तो वधासाठ� जाणा�या मेढ
ं रां सारखा नेला गेला;
�या प्रकारे कोंकरू लोकर कातरणा�यापुढे ग�प असते, तसेच �याने (येशूंनी) आपले तोंड उघडले नाही. 33 �या�या
दै�याव�थेत �याला �याय �मळू शकला नाही आ�ण �या�या �पढी�या लोकां चे वणर्न कोण करील, कारण पृ�वीवरून
�याचा प्राण उचलू न घेतला जातो आहे.”
8.27
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ते�हा तो इथयो�पयन पुरूष �याला �हणाला, “मला एक सां ग क� सं द�
े ा या�ठकाणी कोणा�वषयी �हणतो आहे,
35
आप�या�वषयी �कंवा आणखी कोणा दुस�या�वषयी?” मग �फ�ल�पाने सां गावयास आरं भ केला आ�ण �याच
भागां तून येशू �ख्र�तां �वषयी सां �गतले,
36
वाटेने जातां ना ते पा�या�या जागेवर आले, ते�हा इथयो�पयन �याला �हणाला “पहा, या�ठकाणी खू प पाणी
आहे,येथेच मी बा���मा का बरे घेऊ शकणार नाही?” 37 �फ�ल�प �याला �हणाला, “जर तू सं पूणर् अं तःकरणाने �व�ास
बाळगतो, तर तुला बा���मा �दला जाऊ शकतो.” तो �हणाला, “माझा पुरेपूर �व�ास हाच आहे क� येशू �ख्र�त
परमे�राचा पुत्र आहे.” 38 मग �फ�ल�पाने रथ थां ब�व�यास सां �गतले. �फ�ल�प आ�ण इथयो�पयन, दोघे पा�यात उतरले,
आ�ण �फ�ल�पाने �याला बा���मा �दला. 39 �या वेळ� ते पा�यातू न बाहेर आले, प्रभू चा आ�मा �फ�ल�पाला कोठे तरी
उचलू न घेऊन गेला. यानं तर, इथयो�पयन मनु�याने �फ�ल�पाला कधीच पा�हले नाही, आ�ण तो आनं दाने भरून आप�या
वाटेने �नघू न गेला. 40 परं त ु �फ�ल�प अजोत�या भागात आला. �या �ेत्रातू न जाताना कैसरीया येथे पोचेपयर्ंत तेथील सवर्
नगरात तो येशू-वातार् गाजवीत रा�हला.
34
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येशू �ख्र�तां �या �श�यां ना धमका�व�यानं तर आ�ण �यां ना �जवे ं मार�यानं तर शौल प्रमुख याजकाकडे पोचला. 2 �याने
�द�म�कातील आराधनालयां किरतां ची अनुम�त पत्रे ं मा�गतली, यासाठ� क� येशूंचे अनुसरण करणारे �त्रीपुरूष बां धून
�यां ना यरूशलेमेस आणले जावे. 3 तो �द�म�काजवळ पोचला होताच, क� इत�यात अचानक �या�या चारीं बाजू ला
आकाशां तून प्रकाश चकाकला. 4 तो ज�मनीवर पडला आ�ण �याने ही वाणी ऐकली, ‘शौला, शौला, तू मला का पीडा
देत आहेस.’
5
तो �हणाला, “आपण कोण आहात प्रभू !” येशू �याला �हणाले, “मी येशू आहे, �याला तू पीडा देतो आहेस;”
6
येशू �याला �हणाले, “ऊठ आ�ण शहरात जा आ�ण तुला सां �गतले जाईल क� तू काय करावयाचे आहेस.”
7
जे लोक �या�याबरोबर यात्रा करीत होते ते तोंड बं द करून उभे रा�हले. ते आवाज तर ऐक�त होते, पण �यां ना
काहीही �दसत न�हते. 8 शौल ज�मनीवरून उठला आ�ण जे�हा �याने आपले डोळे उघ�डले ते�हा तो काहीच पाहू
शकत न�हता; �या�याबरोबर जे होते �यां नी �याचा हात धरून �याला �द�म�कापयर्ंत आणले. 9 तीन �दवस तो काहीच
पाहू शकला नाही, �कंवा �या �दवसां त �याने काही खा�े सुद्धा नाही.
10
�द�म�कात हन�या नां वाचा येशूंचा एक �श�य होता, एका दशर्नात येशू �याला �हणाले, “हन�या!” उ�र देऊन तो
�हणाला, “हा, मी येथे आहे प्रभू ”.
11
येशू �याला �हणाले, “ऊठ आ�ण �या र��याकडे जा, �याला ‘नीट’ असे �हणतात; तेथे यहू दा�या घरी, तासार्�या
शौला�वषयी �वचारपू स कर, तो प्राथर्ना करीत आहे.” 12 �याने दशर्नात हन�या नां वाचा पुरूष �या�यावर हात ठे वून
प्राथर्ना करीतो आहे, असे पा�हले आहे;यासाठ� क� �याला पु�हा पाहता यावे (डोळस �हावे).
13
मग हन�याने उ�र �दले, “प्रभू या मनु�या�वषयी मी पु�कळां कडू न ऐकलेले आहे. ते हेच क� हा मनु�य यरूशलेमे�या
सं तां शी वाईट �यवहार किरतो; 14 या�ठकाणी तो याजका�या अ�धकारां समवेत यासाठ�च आलेला आहे, क� जे लोक
आपले नां व घेतात, �यां ना साखळ�ने बां धावे.”
15
पण येशू �याला �हणाले, “जा, कारण तो माझा ‘�नवडलेला’ मनु�य आहे, (यासाठ�) क� �याने राजे आ�ण इ�त्राएली
लोकां समोर माझ� सा� द्यावी; 16 मी �याला �शकवीन क� मा�या नां वाकिरता �याला �कती दुःख भोगावे लागेल.”
17
हन�या �नघाला व �याने �या घरात प्रवेश केला, आ�ण आपले हात �या�यावर ठे वले तो �हणाला, “भाऊ शौला
,प्रभू येशूंनी, जे तुला वाटेने जात असता �दसले होते, (तुला दशर्न �दले होते) मला तु�याजवळ पाठ�वलेले आहे क� तुला
पु�हा दृ�� यावी (तुझे डोळे उघडावेत) आ�ण तू प�वत्र आ��याने भरून जावे.” 18 �याच �णी �या�या डो�यां वरून
खप�यां सारखे काही पडले आ�ण �या�या डो�यां त पु�हा प्रकाश आला, तो उठला आ�ण �याचा बा���मा केला गेला.
1
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जे�हा �याने अ� खा�े, ते�हा �याला श�� प्रा� झाली, मग तो �या �श�यां बरोबर थां बला जे �द�म�कात होते.
20
लगेच तो आराधनालयात जाऊन असा सं देश देऊ लागला, क� येशू �ख्र�त परमे�राचा पुत्र आहे. 21 पण �जत�यां नी
ते ऐकले, ते सवर् आ�यार्ने थ� झाले आ�ण �हणाले, “हा तोच न�हे काय जो यरूशलेमत
े येशूंचे नां व घेणा�यां ना
(�यां �या लोकां ना) नाश करीत असे, येथे तो याच हेतूने आला आहे ना, क� अशा लोकां ना मु�ययाजकां कडे साखळ�ने
बां धून नेता यावे?” 22 परं त ु शौल आणखी सामथीर् होत गेला आ�ण तो �द�म�कात राहणा�या यहू द्यां ना प्रमाण देत रा�हला
क� येशूच �ख्र�त आहेत.
23
ब�याच �दवसां नंतर यहू द्यां नी �याला ठार मार�याचा बेत केला. 24 पण पौलाला या गो�ीची खबर लागली क� ते
रात्रं �दवस फाटकाशी पाळत देत आहेत; सं �ध�या शोधात बसलेले आहेत, क� कसेही का होईना पौलाला कशा प्रकारे
सं प�वले जावे. 25 ते�हा �श�यां नी रात्री टोपलीत बसवू न �भं तीवरून लटकवू न खाली सोडले व �याला बाहेर केले.
26
जे�हा शौल यरूशलेमत
े आला, �याने पू णर् (भरसक) प्रय�न केला क�, �श�यां बरोबर �मसळावे, पण ते सवर् जण
�याला भीत होते व �यां चा �व�ासच बसत न�हता क� शौल येशूंचा �श�य झाला आहे. 27 परं त ु बणर्बा �याला घेऊन
प्रे�षतां कडे आला आ�ण �यां ना सां �गतले क� कशा प्रकारे शौलाला �द�म�काकडे जातां ना र��यावर येशूंचे दशर्न झाले; हे
देखील क� येशू �या�याशी बोलले आ�ण �याने येशूं�या नां वाने �द�म�कात कशा प्रकारे धाडसाने सं दश
े �दला. 28 तो
�यां �याबरोबर यरूशलेमेत रा�हला आ�ण �यां �याबरोबर येत-जात रा�हला, 29 येशूं�वषयी तो मोठ्या �हं मतीने व बहादुरीने
बोलत रा�हला. तो ग्रीक बोलणा�या यहू दी लोकां शी वाद�ववाद करीत रा�हला, �हणू न ते लोक �याला मार�याची योजना
(इ�छा) करू लागले होते. 30 जे�हा भावां ना या�वषयी कळले, ते�हा ते �याला कैसरीयात घेऊन आले आ�ण नं तर
�याला तासार्स पाठ�वले.
31
सं पूणर् यहू दीया, गालील आ�ण शोमरोनात चचर्म�ये शां �त ��थर झाली, मजबू ती �मळत गेली आ�ण प्रभू �या भयात व
प�वत्र आ��या�या शां तीत, चचर् सं �येत देखील वाढत गेले.
32
�या वेळ� पेत्र देशा�या �या भागां तून �फरत �नघाला, �या वेळ� तो लोद येथे राहणा�या सं तां शी भेटला. 33 तेथे �याने
ऐनेयास नां वाचा एक मनु�य पा�हला, जो अपं ग होता आ�ण आठ वषार्ंपासू न �बछा�याला �खळलेला होता. 34 पेत्राने
�याला �हटले, “ऐनेयास, येशू �ख्र�त तुला बरे किरतात, ऊठ आ�ण आपला �बछाना नीट कर”. तो लगेच उठून बसला.
35
ते सवर् लोक जे लोद आ�ण शारोनात होते, �यां नी �याला पाहू न येशूंवर �व�ास ठे वला.
36
यापोम�ये टबीथा उफर् दुकर्स नां वाची एक �श�या होती. ही �त्री दुस�यां ची खू प मदत (भलेपणाची कृ�यें आ�ण दान)
करीत असे. 37 �या �दवसां त आजारी झा�यानं तर ती मेली. �तला आं घोळ घालू न झा�यानं तर वर�या खोलीत ठे वले.
38
लोद, यापोजवळ अस�यामुळे �श�यां ना कळले होते, क� पेत्र तेथे आहे �हणू न �यां नी तेथे दोन �य�� पाठ�वले क�
पेत्राने उशीर न करता लवकर यावे.
39
पेत्र उठला आ�ण �यां �याबरोबर �नघाला; जे�हा तो तेथे पोचला, ते �याला वर�या खोलीत घेऊन गेले. सवर् �वधवा
�त�याजवळ उ�या राहू न रडत हो�या. दुकर्सने आप�या जीवनकाळ� जे कपडे �शवले होते, ते �यां नी पेत्राला दाख�वले.
40
मग पेत्राने �या सवार्ंना बाहेर काढले, गुड�यां वर बसू न �याने प्राथर्ना केली. �या शवाकडे पाहू न तो �हणाला,
“टबीथे ऊठ”; �तने आपले डोळे उघ�डले आ�ण जे�हा �तने पेत्राला पा�हले ते�हा ती उठून बसली. 41 पेत्राने आपले हात
�त�याकडे केले व �तला उठवू न उभे केले. 42 ही गो� सं पूणर् यापोंत पसरली आ�ण अनेकां नी येशूंवर �व�ास ठे �वला.
43
नं तर असे झाले, क� यापो येथे �शमोन नां वा�या कातड्याचे काम करणा�या एका चां भाराकडे तो बरेच �दवस
रा�हला.
19
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कैसरीयात कनेर्�य नां वाचा एक पुरूष होता. तो इट�लक रे�जमे�टचा (पलटन) प्रमुख होता. 2 तो स�जन व भ�
मनु�य असू न आप�या कु टुंबासमवेत परमे�राचा आदर स�मान करणारा �य�� होता. तो यहू दी लोकां ना भरपू र दान देत
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असे. �याचे जीवन प्राथर्नामय होते. 3 दुपारी तीन वाजता �याने एक दशर्न पा�हले; �यात एक देवदू त येऊन असे बोलतां ना
�याने ऐकला, ‘कनेर्�या ’!
4
�याला पाहताच तो प्रचं ड �याला आ�ण �हणाला, “हे काय आहे प्रभू ?” �याने उ�र देऊन �हटले, “तु�या प्राथर्ना
ु पणाची कायेर्ं परमे�रासमोर, �मरण �वरूपात पोचली आहेत. 5 आता यापो येथे काही लोकां ना पाठवू न
आ�ण चां गल
�शमोनाला �याला पेत्र �हणतात, बोलावू न घे. 6 तो समुद्राकाठ� राहणा�या व कातड्याचा �यवसाय करणा�या
�शमोनाकडे पाहुणा �हणू न आहे.”
7
कनेर्�याशी बोलणारा देवदू त �नघू न गेला, �यानं तर �याने आप�या घर�या दोन नोकरां ना आ�ण एका प्रामा�णक
सै�नकाला, जो �याची सेवा करणा�यां पक
ै � एक होता बोला�वले. 8 सवर् गो�ी सां गून �याने �यां ना यापो येथे पाठ�वले.
9
दुस�या �दवशी जे�हा ते चालत चालत शहराजवळ पोचणारच होते, ते�हा दुपारचे बारा वाजत होते, �या वेळ� पेत्र
घरा�या धा�यावर प्राथर्ना करावयास गेला होता. 10 �याला खू प जोराची भू क लागली आ�ण काही खावेसे वाटले; पण
जे�हा ते जेवण तयार करीतच होते, ते�हा सभोवती काय चालले आहे याचे भान नसणारी तं द्री �याला (बेमान)लागली.
11
आकाश उघडले आ�ण �याने एक मोठ� चादर पृ�वीवर �या�याकडे उतरत असताना पा�हली. 12 या चादरीत
ज�मनीवर सरपटणारे चार पायां चे प्राणी, जं गली जनावरें आ�ण उडणारे प�ी होते. 13 ते�हा एक वाणी झाली, “पेत्रा,
ऊठ, मार आ�ण खा.”
14
पण पेत्र �हणाला, “असे होऊ शकत नाही प्रभू , कारण मी असे काही खा�े नाही जे अशुद्ध �कंवा अप�वत्र आहे.”
15
दुस�यां दा �याने पु�हा वाणी ऐकली, “जे परमे�राने शुद्ध ठर�वले आहे, �याला अशुद्ध �हणू नको.” 16 असे तीनदां
झाले आ�ण ती चादर पु�हा आकाशात उचलली गेली.
17
�या वेळ� पेत्र �वचार करीतच होता क� या दशर्नाचा अथर् काय असावा, �याच वेळ� कनेर्�याद्वारे पाठ�वलेले लोक
�शमोना�या घरचा प�ा �वचारीत दारासमोर उभे होते. 18 �यां नी �वचारले “�शमोन, �याला पेत्र �हणतात, येथच
े पाहुणा
�हणू न आहे काय?
19
जे�हा पेत्र �या दशर्ना�वषयी �वचार करीत होता ते�हा प�वत्र आ��याने सां �गतले, “पहा, तीन मनु�य तुला भेटू
इ��छतात; 20 �हणू न ऊठ आ�ण खाली जा. काहीएक सं कोच न बाळगता �यां �याबरोबर जा, कारण मीच �यां ना
पाठ�वलेले आहे.”
21
मग पेत्र �यां ना भेट�याकिरता उतरला (�यां ना कनेर्�याने पाठ�वले होते). तो �हणाला, “पहा, मीच आहे, �या�या
शोधात तु�ही आहा. तु�ही येथे का आला आहा?”
22
मग ते �हणाले, “सुभद
े ार कनेर्�य जो एक भ� �य�� आहे, परमे�राचा आदर करणारा आहे व यहू दी लोकां त
�याचे सुनाम आहे, �यां ना देवदू ताद्वारे परमे�राने आ�ा �दली क� �यां नी आप�याला घरी बोलावू न आपले ऐकावे”ं .
23
ते�हा �याने �यां ना आत बोला�वले व �यां चा पाहुणचार केला.
24
दुस�या �दवशी पेत्र �यां �याबरोबर �नघाला. यापो येथील काही भाऊ �या�याबरोबर गेले. पुढ�या �दवशी ते
कैसिरया येथे पोचले. कनेर्�य आपले नातलग आ�ण जवळ�या �मत्रां सह �यां ची वाट पाहात होता. 25 �या वेळ� पेत्र आत
प्रवेश करणार होता, �याच वेळ� आदर �वरूपात कनेर्�य पालथा झाला आ�ण पेत्राला नमन केले. 26 परं त ु पेत्राने �याला
असे �हणू न उठ�वले क�, “ऊठ उभा हो, मी तर (सुद्धा) एक मनु�य आहे.”
27
�यां �याशी बोलत बोलत तो आत गेला आ�ण तेथे �याने पु�कळशा लोकां ना बसलेले पा�हले. 28 तो �यां ना �हणाला,
“तु�हां ला ठाऊक आहे क� एका यहू दी मनु�याने अ�य जाती�या मनु�याबरोबर �मसळणे �कंवा �या�याकडे येजा करणे
�कंवा �याला काही दान देण,े री�तनुसार यो�य नाही. परं त ु परमे�राने मला दाख�वले आहे क� मी कोण�याही मनु�याला
अप�वत्र �कंवा अशुद्ध �हणू नये; 29 �हणू न कोणतीही तक्रार न किरता आ�ण उशीर न लावता मी येथे आला आहे. �हणू न
माझा प्र�न हा आहे क� मला लोक पाठवू न तु�ही का बोला�वलेले आहे?”
30
कनेर्�य �हणाला, “चार �दवसां पासू न आतापयर्ंत मी उपास केलेला आहे, तीन वाजता मी आप�या घरी प्राथर्ना
करीत होतो आ�ण पहा, चमकणारे कपडे घालू न एक पुरूष मा�यासमोर येऊन उभा झाला. 31 तो �हणाला, कनेर्�या,
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तुझ� प्राथर्ना ऐकली गेली आहे आ�ण परमे�रासमोर तुझ� कायेर्ं �मरण केली जातात. 32 �हणू न यापा येथे, �शमोनाला जो
पेत्र देखील �हटला जातो बोलावू न घे; तो समुद्राकाठ� राहणा�या, कातड्याचा �यापार करणा�या �शमोनाकडे पाहुणा
आहे.” 33 �हणू न मी लगेच तुम�याकडे सं देश पाठ�वला व बरे झाले क� तु�ही आला आहा. �हणू न आता, आ�ही सवर्
जण परमे�रासमोर ते सवर् ऐक�यासाठ� बसलो आहोत, जे सां ग�याची परमे�राने तु�हां ला आ�ा केली आहे.
34
मग पेत्राने आपले तोंड उघ�डले आ�ण �हटले, 35 “हे अगदी स�य आहे, क� परमे�र कोणाचाही प�पात करीत
नाही; प्र�येक जातीम�ये (रा�ट्र) तो सवार्ंना ग्रहण किरतो. जे सवर् �याचा आदर- स�मान किरतात, �याचे भय बाळगतात
आ�ण स�ेपणाची वागणू क करतात, असे सवर् लोक �याला आवडतात. 36 परमे�राने इ�त्राएली लोकां ना जे वचन �दले
होते �यानुसार �यां नी येशू �ख्र�तां द्वारे (जे सवार्ंचे प्रभू आहेत) शां तीची वातार् गाज�वली. 37 मी �हणतो क� तु�हां ला ते
वचन ठाऊक आहे जे योहाना�या बा����या�या प्रचारानं तर गालीलापासू न आरं भ होऊन सं पूणर् यहू दी लोकां त पसरले,
38
क� कशा प्रकारे परमे�राने येशू नासोरीचा प�वत्र आ�मा आ�ण साम�यार्ने (अ�धकार) अ�भषेक केला; कशा प्रकारे ते
चां गली कृ�यें करीत असत, व �या सवार्ंना बरे करीत गेले जे सैतानाद्वारे छळले गेले होते, कारण परमे�र �यां �याबरोबर
होता.
39
यहू द्यां ची भू मी आ�ण यरूशलेम या दों�हीत जे काही �यां नी केले, �या सवार्चे आ�ही सा�ी आहोत. �यां नी �यां ना
क्रूसावर �खळून मारून टाकले. 40 परमे�राने येशूंना �तस�या �दवशी �जवं त केले, आ�ण �यां ना सवार्ंवर प्रगट केले.
41
अथार्त �या सा�ीदारां ना �यां ना परमे�राने पू वीर्पासू नच �नवडले होते; �हणजे आ�हां ला �यां नी �यां �या
पुनरू�थानानं तर �यां �याबरोबर खाणे�ं पणे केले होते. 42 �यां नी आ�हां ला असा आदेश �दला, क� आ�ही लोकां ना सं देश
द्यावा आ�ण सा� द्यावी क� तेच आहेत, �यां चा परमे�राने अ�भषेक (वेगळे ) केला आहे, यासाठ� क� �यां नीच
�जवं तां चा व मेल�
े यां चाही �याय करावा. 43 सवर् सं द�
े े �यां �या�वषयीची सा� देतात, ती अशी क� जो कोणी �यां �यावर
(येशूं) �व�ास ठे वतो, �याला �यां �या नां वाने अपराधां ची �मा �मळे ल.”
44
जे�हा पेत्र हे सवर् बोलतच होता, ते�हा प�वत्र आ�मा �या सवार्ंवर उतरला, अथार्त �यां नी वचन ऐकले आ�ण ते सवर्
�व�ासीं जे पेत्राबरोबर आले होते, 45 आ�ण जे सुंता झालेले होते ते आ�यार्ने भरून गेले कारण प�वत्रा�मा गैरयहू दी
लोकां वर सुद्धा ओतला गेला होता, 46 कारण �यां नी गैरयहू द्यां ना अ�य अ�य भाषा (अनेक वेग�या भाषा) बोलतां ना
आ�ण परमे�राची �तु�त-प्रशं सा करताना ऐकले. 47 ते�हा पेत्र �हणाला, “�या लोकां नी आम�यासारखा प�वत्रा�मा प्रा�
केलेला आहे, �यां ना बा���मा घे�या�वषयी कोणी मनाई �कंवा बं दी लागू करू शकतो काय?” 48 ते�हा �याने आ�ा
�दली क� येशू �ख्र�त (परमे�र �पता, पुत्र आ�ण प�वत्रा�मा) यां �या नां वाने �यां चा बा���मा केला जावा. �यां नी �यां ला
अशी �वनं ती केली क� आणखी काही �दवस �याने �यां �याबरोबर रहावे.
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यहू दीयात राहणारे प्रे�षत आ�ण भावां नी ऐकले क� गैरयहू दी लोकां नी परमे�राचे वचन �वीकारले (ग्रहण) आहे.
जे�हा पेत्र यरूशलेमत
े आला, ते�हा सुंता झाले�या �व�ासींनी �याचा �वरोध केला व असे �हणू न �खलाफ़त केली क�
3
“तु�ही सुंता न झाले�या लोकां ना जाऊन भेटला आ�ण �यां �याकडे जाऊन खाणे�पणे ं केले.”
4
पण पेत्राने आरं भापासू न सवर् काही �व�तारपू वर्क �यां ना सां �गतले 5 तो �हणाला, “मी यापो नां वा�या शहरात प्राथर्ना
करीत होतो, ते�हा मी बेभान झालो आ�ण एक दशर्न पा�हले. चादरीसारखी काहीतरी, चार कोपरे धरून आकाशां तून
लटक�व�यासारखी मा�याजवळ आली. 6 �हणू न जे�हा मी ल�पू वर्क पा�हले, ते�हा मला �यात पृ�वीवरचे चार पायां चे
पशू , जं गली पशू , सरपटणारे जं त ु आ�ण आकाशाचे प�ी �दसले. 7 मी एक वाणी असे बोलतां ना ऐकली, “ऊठ पेत्रा, मार
आ�ण खा”.
8
पण मी �हटले, “नाही प्रभू , असे होणार नाही, कारण कोणतीही अप�वत्र �कंवा अशुद्ध व�तु मा�या तोंडात आजवर
गेली नाही “.
1

2
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परं त ु आकाशां तून पु�हा एक वाणी आली, ‘जे परमे�राने प�वत्र केले आहे ते अप�वत्र �हणू ं नको.’ 10 असे तीनदां
झाले आ�ण मग ते सवर् काही आकाशात उचलले गेले.
11
आ�ण पहा, �याच �णी कैसरीयातू न तीन मनु�य मला तेथे भेटावयास आले. 12 प�वत्र आ��याने मला �या वेळ�
सां �गतले क� मी �नःसं कोच पणे �यां �याबरोबर जावे. 13 �याने आ�हां ला सां �गतले क� आप�या घरी कशा प्रकारे �याने
देवदू त पा�हला जो उभा राहू न �हणाला, “यापो येथे पाठवू न �शमोनाला जो पेत्र �हण�वला जातो, बोलावू न घे. 14 तो
तु�हां ला ते सवर् काही सां गील, �यामुळे तू आ�ण तुझे सं पूणर् कु टू ं ब मु�� प्रा� करील.”
15
�या �णी मी बोल�याकिरता तोंड उघ�डले, �याच �णी प�वत्रा�मा �यां �यावर तसाच उतरला, जसा प्रारं भी
आप�यावर उतरला होता; 16 �या वेळ� मला प्रभू ची तीच गो� आठवली : ‘योहानाने तुमचा पा�याने बा���मा केला,
परं त ु तु�हां ला प�वत्र आ��यापासू न (ने) बाप�त�मा �मळे ल, 17 �हणू न जे�हा परमे�राने �व�ास करणा�यां ना तेच दान
�दले, जे आ�हां ला �दले तर मी कोण आहे क� परमे�रा�वरूद्ध उभा राहू ?”
18
मग जे�हा �यां नी या गो�ी ऐक�या, ते�हा ते शां त झाले आ�ण असे �हणू न परमे�राची �तु�त करू लागले क�,
“परमे�राने गैरयहू दी लोकां �या जीवनासाठ� देखील अं तःकरणा�या पालटाचे (प�ा�ाप) दान �दले आहे.”
19
लोक �तेफना�या समयी होणा�या छळामुळे, यात्रा करीत करीत फेनीके, कु प्र व अं �यु�खयापयर्ंत केवळ यहू दी
लोकां ना वचन सां गीत गेले होते. 20 �यां �यापैक� काही लोक कु प्री व कु रेनेकर होते. जे�हा ते अं �यु�खया येथे आले
ते�हा �यां नी ग्रीक लोकां ना येशूं�वषयी सां �गतले. 21 प्रभू चा हात �यां �याबरोबर होता, पु�कळ लोकां नी �व�ास ठे वला
आ�ण येशूंचा �वीकार केला.
22
ते�हा यरूशलेमे�या चचर्�या कानी ही खबर पोचली. �यां नी बणर्बाला अं �यु�खयास पाठ�वले. 23 तेथे आ�यावर
जे�हा �याने परमे�राची असीम कृपा (अनुग्रह) पा�हली ते�हा �याला आनं द झाला. �याने सवार्ंना �दलासा आ�ण उ�ेजन
�दले क� �यां नी येशूं�या अ�तशय जवळ ( सततचे सा�न�य) रहावे. 24 बणर्बा प�वत्रा�मा आ�ण �व�ासाने भरलेला एक
स�जन (भला) मनु�य होता आ�ण मोठ्या सं �येने लोक येशूंचे �श�य झाले.
25
मग बणर्बा शौला�या शोधात तासार्स गेला. 26 जे�हा �याला शौल �मळाला, ते�हा तो �याला अं �यु�खयाला घेऊन
आला. पू णर् वषर्भर ते चचर्म�ये (�व�ासींशी) �मळून व �मसळून रा�हले आ�ण अनेकां ना �शकवीत रा�हले. अं �यु�खया
येथे प�ह�यां दा लोकां नी �श�यां ना �ख्र�ती (मशीहाचे)असे �हटले.
27
�याच �दवसां त पु�कळ सं द�
े े यरूशलेमत
े ं ू न अं �यु�खयास आले. 28 �यां �यातील एकाने �हणजे अगबाने उभे होऊन
प�वत्रा��या�या प्रेरणेने �हटले, क� सवर् जगात एक महाभयं कर दु�काळ पडे ल. �लौद्य सीजर�या समयी असे झाले
ु ार, यहू दीयात
देखील. 29 मग �श�यां नी असा �नणर्य (फैसला केला) घेतला क� प्र�येकाने आपआप�या �मतेनस
30
राहणा�या �व�ासीं�या मदतीकिरता काही पाठवावे. �यां नी असे केले सुद्धा, बणर्बा व शौला�या हाती �यां नी
पुढा�यां कडे (प्राचीन, वडील वगर्) मदत पोचती केली होती.
9
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�याच समयी हेरोद राजाने चचर्�या काही लोकां चा छळ कर�यासाठ� आपला हात टाकला. 2 �याने योहानाचा भाऊ
याकोब याला तरवारीने मारून टाकले. 3 असे के�यामुळे यहू दी खुश झाले, �हणू न �याने पेत्राचेही तसेच कर�याची
इ�छा बाळगली. ते बेखमीर भाकरीचे �दवस होते. 4 �याने पेत्राला अटक करून तुरूंगात टाकले आ�ण सै�नकां �या चार
गटां �या पहा�यां त ठे वले, �याने असे यासाठ� केले कारण व�हां डण सणानं तर �यां ना लोकां समोर आणता यावे.
5
�हणू न पेत्र तुरूंगात ठे वला गेला, परं त ु चचर् न थां बता सतत अथक प्राथर्नत
े �य�त रा�हले. 6 जे�हा हेरोद �याला
बाहेर आण�या�या बेतात होता, �याच रात्री पेत्र दोन साख�यां नी बां धलेला असा, दोन �शपायां �याम�ये झोपलेला
होता. दरवा�याशी बसू न पहारेकरी तुरूंगाचा पहारा देत होते. 7 अचानक प्रभू चा दू त तेथे पोचला आ�ण तुरूगां त प्रकाश
चमकला; �याने पेत्रा�या कु शीवर थाप �दली, �याला जागे केले आ�ण �हटले, “लवकर उठ”, �याचवेळ� �या�या
1
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हातातील साखळ� खाली पडली.
8
देवदू त �याला �हणाला, “आपली कंबर बां ध आ�ण जोडे घाल” आ�ण �याने तसेच केले. देवदू त �याला �हणाला,
“आपले कपडे घाल आ�ण मा�या मागे ये.”
9
पेत्र �या�यामागे �नघाला, �याला असा भास होत होता, क� जे काही तो करीत आहे ते केवळ �व�नां तच आहे,
10
जे�हा ते प�ह�या व दुस�या पहा�यां तून बाहेर पडले, ते�हा ते एका लोखं डी दाराजवळ आले जो शहराकडे घेऊन
जातो, आ�ण तो आपोआप उघडला. ते बाहेर र��यावर आले आ�ण अचानक देवदू त �याला सोडू न गेला.
11
�या वेळ� पेत्राला भान आले �या वेळ� तो �हणाला, “आता मला नीट ठाऊक आहे क� येशूंनी आपला देवदू त
पाठवू न मला हेरोदा�या आ�ण यहू दी लोकां �या हातां तून सोड�वले आहे.
12
जे�हा �याला हे सवर् कळले, ते�हा तो मरीयेचा मुलगा योहान �याला माकर् �हटले जाते �त�या घरी गेला. तेथे
पु�कळ लोक प्राथर्ना कर�यासाठ� एकत्र जमलेले होते. 13 �या वेळ� पेत्राने फाटकाची �खडक� ठोकली, �या वेळ� रूदा
नां वाची एक मुलगी दाराकडे आली. 14 �तने पेत्राचा आवाज ऐकला आ�ण आनं दा�या भरात आधी दरवाजा न उघडता
ती सवार्ंना सां ग�यासाठ� आत पळाली. �तने सवार्ंना सां �गतले क� पेत्र दाराशी उभा आहे.
15
ते �तला �हणाले, “तू वेडी झाली आहेस” पण ती वारं वार तसेच बोलत रा�हली; ते�हा ते �हणाले, “तो पेत्राचा
देवदू त असेल.”
16
इकडे पेत्र दार ठोक�त रा�हला आ�ण जे�हा �यां नी दरवाजा उघडला ते�हा �याला पाहू न ते आ�यार्ने भरून गेले.
17
�याने �यां ना इशा�याने शां त रहावयास सां �गतले, आ�ण नं तर सां गू लागला क� येशूंनी �याला कशा प्रकारे तुरूगां तून
सोड�वले आहे. तो �यां ना �हणाला, “या सवर् गो�ी याकोब आ�ण दुस�या भावां ना सां गा.” मग तो तेथून दुस�या �ठकाणी
�नघू न गेला.
18
पहाट झा�यावर, �शपायां त मोठ� खळबळ माजली, क� पेत्राचे काय झाले, तो गेला तर कोठे गेला! 19 हेरोदा�या
तपासानं तरही जे�हा �याचा शोध लागला नाही ते�हा �याने पहारेक�यां ची चौकशी (कडक �वचारपू स)केली आ�ण
�यानं तर असा हुकूम सोडला क� �यां ना ठार मारले जावे. तो यहू दीयातू न कैसिरयात गेला आ�ण तेथेच रा�हला.
20
हेरोद, सोर�या लोकां वर रागावला होता, न�हे तो �यां �यामुळे फार नाखुश होता, पण ते सवर् एकमताने �या�याकडे
आले. �यां नी राजाचा वैय��क सेवक �ले�त या�याशी मैत्री केली, आ�ण अशी मागणी केली क� शां �त �था�पत केली
तर फार बरें! कारण �या राजा�या देशामुळे, �यां �या देशाला भोजन सामग्री �दली जात असे.
21
एका �न��त आ�ण नेमले�या �दवशी, हेरोद राजसी व�त्रे ं घालू न मोठ्या डौलाने राजासनावर बसला आ�ण �यां ना
भाषण देऊ लागला. 22 लोक मोठ� घोषणा करून ओरडू लागले, “ही मनु�याची न�हे तर ई�राची वाणी आहे”. 23 �याच
समयी परमे�रा�या दू ताने �याला मारले, कारण �याने परमे�राची �तु�त केली न�हती. �याला �कडे पडले आ�ण तो
मेला.
24
परं त ु इकडे , परमे�राचे वचन पसरीत गेले, �याचा प्रसार वाढत गेला.
25
जे�हा बणर्बा आ�ण शौल यरूशलेमस
े आपले सेवा -कायर् करून परत आले, ते�हा �यां नी योहानाला �याला माकर्
देखील �हणत आप�याबरोबर घेतले.
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अं �यु�खया�या चचर्म�ये काही सं द�
े े आ�ण �श�क होते: बणर्बा, �शमोन �नग्र, लू �य कु रेनक
े र आ�ण मनाएन जो
2
हेरोद ट ॅट्राकर्बरोबर वाढला होता व शौल. जे�हा ते उपासासह प्रभू ची आराधना करीत होते ते�हा प�वत्र आ��याने
�हटले, “मा�याकिरता बणर्बा आ�ण शौलाला, �या कायार्साठ� वेगळे करा �यासाठ� मी �यां ना बोला�वलेले आहे.”
3
उपास व प्राथर्नन
े ं तर �यां �यावर हात ठे वून �यां नी शौल व बणर्बाला �नरोप �दला.
4
प�वत्र आ��या�या मागर्दशर्नात बणर्बा आ�ण शौल सलुक�या येथे गेले आ�ण तेथून जहाजाद्वारे ते कु प्रासकिरता
1
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रवाना झाले. 5 जे�हा ते सलमीना येथे पोचले, �यां नी यहू दी आराधनालयात परमे�राचे वचन सां �गतले. तेथे योहानाने
�यां ना मदत केली.
6
जे�हा ते पफेस टापू ओलां डून गेले, ते�हा �यां ना बयेर्शू नां वाचा एक यहू दी जादू गार व लबाड सं द�
े ा भेटला. 7 तो
देशाचा प्रोकाँसल (सुभेदार) �स�यर् पौल नावा�या एका बुद्धीमान �य��बरोबर होता, जो बणर्बा आ�ण शौलाकडू न
परमे�राचे वचन ऐकू इ��छत होता. 8 परं त ु अलीम जादू टोणा करणा�याने �यां चा �वरोध केला आ�ण सुभेदाराला �व�ास
ठे व�यापासू न दू र ठे व�याचा प्रय�न केला. 9 ते�हा शौलाने प�वत्र आ��याने पिरपू णर् होऊन �या�याकडे कटा�ाने रोखू न
पा�हले आ�ण �हटले, 10 अरे, “सवर्प्रकार�या धो�याने, कपटाने आ�ण चलाखीने भरले�या सैताना�या मुला, सं पूणर्
नी�तम�वा�या वै�या, तू येशूंचे स�य मागर्, वाईट री�तने बदल�याचे व खराब कर�याचे (भलतीकडे ने�याचे) कायर् बं द
करणार नाहीस काय? 11 आता पहा, येशूंचा हात तु�या�वरूद्ध आहे. तू आं धळा होशील आ�ण काही समयापयर्ंत प्रकाश
ु े अं धक
ु पणा आला आ�ण तो
पाहू शकणार नाहीस”. लगेच �या�यावर धुकें पड�यासारखे होऊन �या�या डो�यां पढ
इकडे �तकडे चां चपडू (शोधू ) लागला क� कोणी �याचा हात धरून �याची मदत करावी.
12
सुभेदाराने, जो काही प्रकार झाला ते पाहू न आ�यर्च�कत होऊन �व�ास ठे �वला.
13
पौल व �याचे साथीदार पफेहू न �नघाले आ�ण पं फु�यातील �पगार्पयर्ंत गेले. तेथे योहानाने �यां ना सोडले आ�ण तो
यरूशलेमेस परत गेला. 14 �पगार् येथून �नघा�यावर ते �प�स�दयात असणा�या अं �यु�खया येथे आले. तेथे श�बाथ �दवशी
ते आराधनालयात जाऊन बसले. 15 �नयमशा�त्र आ�ण सं दे�ट्यां �या पु�तकां तून वाचले गे�यानं तर, आराधनालय
चाल�वणा�यां नी �यां ना समाचार पाठ�वला, क� “हे भावां नो, जर तुम�याजवळ लोकां साठ� काही सं देश आहे तर सां गा”.
16
मग पौलाने उभे होऊन आप�या हातां नी खुणा करीत �हटले, “हे इ�त्राएली लोकां नो, तु�ही जे परमे�राचा आदर
किरता (�याचे भय बाळगता) ऐका; 17 या इ�त्राएलां �या परमे�राने आम�या पू वर्जां ना �नवडले. जे�हा ते �मसर देशात
परदेशी होऊन (प्रमाणे) रहात होते ते�हा �यां ची उ��त केली व पुढे केले�या पराक्रमी भुजन
े ,े ं �याने �मसर देशातू न बाहेर
18
आणले. सुमारें चाळ�स वषार्ंपयर्ंत परमे�र जं गलात, �यां चे गैरआचरण सहन करीत रा�हला. 19 जे�हा कनान देशात
�याने सात रा�ट्रां चा (जातींचा) नाश केला, ते�हापासू न �यां ची भू �म वाटू न �दली.
20
जवळजवळ चारशे ं प�ास वषार्ंपयर्ंत, शमुवल
े येईपयर्ंत �याने �यां ना �यायाधीश �दले. 21 �यानं तर �या लोकां नी एक
राजा मा�गतला �हणू न परमे�राने �यां ना �कशाचा मुलगा शौल जो ब�यामीन वं शाचा होता, �यां चा राजा हो�याकिरता
�दला, �याने चाळ�स वषेर्ं◌ं शासन केले. 22 जे�हा �याला राजासनावरून खाली उतरवले ते�हा दावीदाला राजा
हो�याकिरता उभा केला. दावीदा�वषयी अशी सा� �दली गेली, “मला इशायाचा मुलगा दावीद �मळालेला आहे, तो
मा�या मनासारखा (मनपसं द) आहे, आ�ण जे काही मी �याला करावयास सां गीन तो तेच करील.”
23
ु ार, याच पुरूषा�या वं शातू न इ�त्राएलां किरता एक मु��दाता येशूं यां ना पाठ�वले.
परमे�राने आप�या प्र�त�ेनस
24
येशू ये�यापू वीर्, योहान बा���मा करणा�याने इ�त्राएला�या सवर् लोकां ना, मनाचा पालट करून बा���मा घे�याचा
सं दश
े �दला होता. 25 जे�हा योहानाचा समय सं पणारच होता �याने �हटले, “तु�ही जे मला समजता, तो मी न�हेच. पण
पहा, मा�यानं तर एक येणार आहेत, व मी या लायक�चाही नाही क� �यां �या पायातील जोडे काढावेत!”
26
हे लोकहो, भावां नो, अब्राहामा�या घरा�या�या बाळकां नो, तुम�यापैक� जो कोणी परमे�राला �भतो, तुम�यासाठ�
हा मु��चा सं देश पाठ�वला गेलेला आहे. 27 कारण यरूशलेमत
े ं राहणा�या लोकां नी व �यां �या शासकां नी �यां ना
ओळखले नाही,�या सं दे�ट्यां चह
े ी ऐकले नाही �यां ची पु�तकें प्र�येक श�बाथ �दवशी वाचली जातात. येशूंचे दोषी
ठर�वले जाणे देखील सं द�े ट्यां �या वचनां ची पू तर्ताच (पू णर् होणे)होती. 28 जरी �यां नी येशूंना ‘मृ�यु�या �श�ेचा’ अपराधी
मा�नले न�हते, (�यां ना कारण �मळाले नाही) तरी �यां नी �पलाताला �वनं ती केली क� �यां ना मारून टाकले जावे.
29
येशूं�वषयी सवर् �ल�हलेले �यां नी (लोकां नी) पू णर् केले आ�ण �यां ना क्रूसावरून खाली काढू न कबरेंत ठे वले. 30 परं त ु
परमे�राने येशूंना मेले�यां तून पु�हा उठ�वले. 31 गालीलातू न यरूशलेमत
े जे लोक येशूंबरोबर आले होते, �यां नी पु�कळ
ु े हेच लोक या स�याचे सा�ी होते.
�दवस �यां ना पा�हले. दुस�यां पढ
32
आ�ही याच येश-ु वातच
ेर् ी घोषणा तु�हां ला केली आहे, क� जी प्र�त�ा पू वर्जां शी केली गेली होती 33 परमे�राने, येशूंना
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पु�हा �जवं त करूनआप�यासाठ� ती प्र�त�ा पू णर् केलेली आहे. जसे - �तोत्र 2 रा अ�याय यात �ल�हले देखीलआहे, क�
‘तू माझा पुत्र आहेस, मी तुला आज ज�म �दला आहे’.
34
परमे�राने येशूंना मेले�यां तून �जवं त केले, जे पु�हा कधीच मरणार नाहीत आ�ण असे सुद्धा �हटले: “मी तुला
दावीदाचा अटळ आ�ण प�वत्र आशीवार्द देईन”,
35
�हणू न आणखी एका दुस�या �तोत्रां त �याने �हटले, “तू आप�या प�वत्र जणाला कधीच कु जू (सडू ) देणार नाही. “
36
परमे�रा�या इ�छे प्रमाणे आप�या �पढीची (युग) सेवा के�यानं तर दावीद मरण पावला, �या�या पू वर्जां �या
कबरेजवळ �याला पुरले गेले आ�ण तो कु जला. 37 परं त ु �याला (येशूंना) परमे�राने �जवं त उठ�वले, तो मातीत कु जला
नाही.
38
�हणू न भावां नो आ�ण ब�हणीनों, हे नीट समजू न �या, क� या पुरूषाद्वारे अपराधां �या �मेचा सं देश �दला गेलल
े ा
39
आहे. �या सवार्ंनी �यां �यावर �व�ास ठे वला, ते सवर् �नदोर्षी ठर�वले गेले (सोड�वले). मोशे�या �नयमा�वये, असे
�नदोर्षी ठर�वले जाणे श�य न�हते. 40 �हणू न सावध असा, क� जे काही सं दे�ट्यां नी �हटले होते ते सवर् काही तुम�यावर
येऊ नये: 41 “हे बदनामी (�नं दा) करणा�यां नो, पहा आ�ण आ�यार्ने थ� होऊन नाहीतसे �हा, कारण मी तुम�या
समयां त, एक असे कायर् करीत आहे, �या�वषयी जर तु�हां ला कोणी सां �गतले, तरी तु�ही �यां चावर अ�जबात �व�ास
ठे वणार नाही”.
42
मग पौल व बणर्बा बाहेर जाऊ लागले ते�हा लोकां नी �वनं ती केली क� येणा�या श�बाथ-�दनी, याच गो�ी �यां नी
�यां ना पु�हा सां गा�यात. 43 जे�हा आराधना सं पली ते�हा यहू दी आ�ण यहू दी मतां त येणा�या भ�ां तून बहुतेक लोक पौल
आ�ण बणर्बा यां चे अनुयायी झालेत. �या दोघां नी �यां �याशी सं भाषण करून �वनं ती केली, क� �यां नी परमे�रा�या
असीम कृपेत (अनुग्रह )�टकून रहावे.
44
पुढ�या श�बाथ �दवशी जवळजवळ सं पूणर् शहर, परमे�राचे वचन ऐक�याकिरता एकत्र जमले. 45 जे�हा यहू द्यां नी
ही गदीर् पा�हली, ते�हा ईषेर्ने भरून गेले. �यां नी �नं दा करीत, पौला�या गो�ी�वरूद्ध बोलू न �याचा �वरोध केला.
46
मोठ्या धाडसाने पौल आ�ण बणर्बा �हणाले, “हे आव�यक होते क� प्रथम परमे�राचे वचन,तुम�यापयर्ंत पोचते
केले जावे , परं त ु हे पाहू न क� तु�ही �याचा �वीकार करीत नाही आ�ण अनं त जीवन प्रा� कर�या�या लायक�चे होत
नाही, आता आ�ही गैरयहू दी लोकां ना वचन ऐकवू ; 47 कारण परमे�राने अशी आ�ा �दली आहे : “मी तुला
गैरयहू द्यां साठ� रोशनी ठर�वले आहे क� तू पृ�वी�या शेवटापयर्ंत तारणाचे (मु��चे) कारण �हावे.”
48
�या वेळ� गैरयहू दीयां नी असे ऐकले, ते खू प ह�षर्त झाले आ�ण �या सवार्ंनी �मळून परमे�राची �तु�त केली. जे
अनं त जीवनाचे नेमलेले ह�दार होते, �या सवार्ंनी �व�ास ठे वला.
49
येशूंची वातार् �या सं पूणर् �ेत्रात पसरली. 50 परं त ु यहू द्यां नी भ�ां ना, उ� घरा�या�या ��त्रयां ना आ�ण नगरातील प्र�सद्ध
लोकां ना भडक�वले. �यां नी पौल व बणर्बा�वरूद्ध बं ड करून �यां ना आप�या सीमेबाहेर हाकून �दले . 51 मग ते
�यां �या�वरूद्ध आप�या पायां ची धू ळ झटकून इकु �या येथे �नघू न गेले. 52 आ�ण �श�य आनं �दत झाले आ�ण
प�वत्रा��याने सतत पिरपू णर् होत रा�हले.
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इकु �या येथे, यहू दी आराधनालयात �यां नी असा प्रभावी सं दश
े �दला क� मोठ्या सं �येने यहू दी आ�ण ग्रीकां नी
2
�व�ास ठे वला. पण अ�व�ासीं यहू द्यां नी गैरयहू द्यां ना, भावां �वरूद्ध भडक�वले आ�ण �यां चे अं तःकरण �वरोधाने
(चेतवू न) भरून टाकले. 3 �हणू न ते दीघर्काळ तेथेच रा�हले. ते येशूं�या असी�मत कृपे�वषयी प्रभू वर �व�ास ठे वून,
मोठ्या उ�साहाने व जोमाने सा� देत रा�हले आ�ण प्रभू �यां �या हातू न चम�कािरक �च�हे ं आ�ण अद्भुत कायेर्ं करवू न
आप�या अनुग्रही वचनाची सा� देत रा�हला. 4 पण इकडे असे झाले क� शहरा�या सवर् लोकां चे दोन गटां त �वभाजन
झाले होते. अधेर् यहू द्यां बरोबर आ�ण बाक� सवर् अधेर् प्रे�षतां बरोबर होते. 5 काही गैरयहू द्यां नी आ�ण काही यहू द्यां नी
1
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आप�या अ�धका�यां समवेत, सं त� होऊन (प्रचं ड क्रोध)�यां ना दगडमार कर�याची इ�छा केली. 6 �यां ना या�वषयी
कळले आ�ण लु�त्र व दब�ेर् या नगरात आ�ण आजू बाजू ं �या प्रदेशां त ते पळून गेले, 7 ते तेथेच येशू-वातार् गाजवू लागले.
8
लु�त्र येथे पायां नी अश� व कमजोर असलेला एक मनु�य बसलेला होता. तो ज�मापासू नच लं गडा अस�यामुळे,
कधीही चालू �फरू शकला न�हता. 9 तो पौलाचे वचन ऐक�त होता. पौलाने �या�याकडे पा�ह�यावर �याला कळले क�
�या लं गड्याजवळ बरें हो�याइतका �व�ास होता. 10 पौलाने मोठ्याने ओरडू न �हटले, “आप�या पायां वर सरळ उभा
हो“. �याच वेळ� तो लं गडा उडी मारून उभा झाला आ�ण चालू लागला.
11
पौलाचे हे कायर् पाहू न लोकां नी लुकवनी भाषेत
ं मोठ्याने ओरडू न �हटले, “मनु�या�या रूपाने (चेहरा घेऊन) देवता
12
आम�याम�ये उतरले आहेत.” �यां नी बणर्बाला �यु�पतर आ�ण पौलाला म�युर्री �हटले, तेथे प्रारं भी पौलच बोलीत
होता. 13 �यु�पतराचे मं �दर शहरासमोरच होते. �या मं �दराचा पुजारी तेथील लोकां बरोबर �मळून बैल व फु लमाळा, बणर्बा
आ�ण पौलाकिरता अपर्ण कर�यासाठ� घेऊन आला.
14
ही खबर लागताच प्रे�षत, बणर्बा आ�ण पौलाने आपले कपडे फाडले, लोकां �याम�ये घुसून ते ओरडू न धावले
आ�ण �हणाले, “तु�ही हे सवर् काय करीत आहा? 15 तुम�यासारखी आ�हीही माणसे ं आहोत आ�ण आ�ही तु�हां ला असा
सं देश देतो क� तु�ही �यथर् गो�ींपासू न दू र �हा, आ�ण �जवं त परमे�राकडे वळा, �याने �वगर् (आकाश) ,जमीन, समुद्र
आ�ण जे काही �यां त आहे �याची रचना केली आहे. 16 प्राचीन काळ� याच परमे�राने सवर् रा�ट्रां ना आपआप�या
ु ार जगू �दले, 17 तरी तो �वतः �वनासा� रा�हला नाही, परं त ु भलेपणाची कृ�यें करीत रा�हला. �याने तु�हां ला
मागार्ंनस
ु करीत रा�हला.”
पाऊस आ�ण फलदायक ऋतु देऊन तुमचे मन खा�याने तृ� केले, तो तु�हां लाआनं दाने फळवं त व सं त�
18
असे �हट�यानं तरही �याने गदीर्ला मोठ्या कठ�ण प्रयासाने आप�याकिरता ब�लदान कर�यापासू न थां ब�वले.
19
अं �यु�खया आ�ण इकु �या येथून आले�या यहू द्यां नी लोकां ना आप�या प�ाचे करून घेतले. पौलाला दगडमार
के�यानं तर, तो मेला आहे असे समजू न �याला ओढीत शहराबाहेर घेऊन गेले. 20 तरीही जे�हा �श�य �या�या चारी
बाजू ं ना उभे होते, तो उभा झाला आ�ण नं तर शहरात आला. दुस�या �दवशी तो बणर्बाबरोबर दबल
ेर् ा गेला.
21
�या शहरात येशू-वातार् सां गून �श�य के�यानं तर, ते लु�त्र, इकु �या व अ�युं�खयात परत आले. 22 पौलाने �श�यां ची
�हं मत वाढ�वली आ�ण �यां ना �व�ासात दृढ राहणे �शक�वले: “मोठ्या सम�या (�लेश) व सं कटां तून जावे लागते,
�यां त �टकावे लागते, असे करूनच आप�याला परमे�रा�या रा�यां त प्रवेश �यावयाचा आहे.” 23 �यां नी प्राथर्ना व
उपास करून प्र�येक चचर्म�ये पुढारी �नयु� केलेत, �यानं तर �या लोकां नी �वीकार केला होता �यां ना �यां चा �वाधीन
केले. 24 �यानं तर ते �प�स�दयामधू न पं फु�यात पोचले.
25
�यां नी �पगार् येथे सं देश �द�यानं तर, ते अ��लयाला आले.
26
तेथून ते अं �यु�खयाला �नघाले �याच �ठकाणी, जेथे �यां ना परमे�रा�या �या कृपेप्रत सोपवू न �दले होते, जी �यां ना
पू णर् केले�या कायार्ंसाठ� लागणार होती. 27 तेथे पोच�यानं तर �यां नी चचर्ला (चचर्)एकत्र जमवले. परमे�राने जी मोठ�
(महान) कृ�यें केली होती, �यां ची सू चना �यां नी �या सवार्ंना �दली. �यां नी या�वषयी सां �गतले क� कशा प्रकारे परमे�राने
गैरयहू दी लोकां साठ� दरवाजा उघडला आहे. 28 ते �श�यां बरोबर तेथे ब�याच समयापयर्ंत रा�हले.

15

ु ार तुमची सुंता होत नाही, तु�ही
काही लोक जे यहू दीयाहू न आले होते असे �शकवू लागले: “जोपयर्ंत मोशे�या प्रथेनस
2
उद्धार प्रा� करू शकत नाही.” या�तव पौल आ�ण बणर्बा यां �याबरोबर �यां चा मतभेद व भां डण झा�यावर �यां नी
असा �वचार केला क� या प्र�नाचे उ�र �मळ�व�यासाठ� �यां नी प्रे�षत आ�ण पुढारी यां �याजवळ यरूशलेमस
े जावे.
3
चचर्द्वारे पाठ�व�यानं तर ते फे�नके व शोमरोन यातू न गेले. गैरयहू दी लोकां चा पालट होतो आहे अशी वातार् ऐकवू न
�यां नी भावां त एक मोठा आनं द �नमार्ण केला. 4 जे�हा ते यरूशलेमेस गेले ते�हा प्रे�षत व पुढा�यां नी �यां चा �वीकार
केला . परमे�राने �यां �यासाठ� जी जी कायेर्ं केली होती, �या�वषयी �यां नी �यां ना सां �गतले.
1
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परू�यां तून �यां नी �व�ास केला होता, ते उभे राहू न �हणाले, “हे गरजेचे आहे क� �यां ची सुंता केली जावी आ�ण
�यां नी मोशेद्वारे �दले�या �नयमां चे पालन करावे.”
6
प्रे�षत आ�ण तेथील वडील वगर् (प्राचीन) या �वषयावर �वचार �व�नमय कर�यासाठ� एका जागी एकत्र जमले.
7
यानं तर खू प �ववाद झा�यावर, पेत्र उभा राहू न �यां ना �हणाला, “लोकां नो व भावां नो, तु�हां ला ठाऊक आहे क� काही
समयापू वीर् परमे�राने फैसला केला, तो हा क� गैरयहू द्यां नी मा�या तोंडून येशू-वातार् ऐकावी आ�ण �व�ास ठे वावा.
8
अं तःकरणे जाणणा�या परमे�राने, प�वत्र आ�मा देऊन �याची सा� �दली, अगदी �याचप्रमाणे जसे �याने आम�याशी
केले. 9 �यां �या आ�ण आम�याम�ये कोणताच भेदभाव केला नाही परं त ु �व�ासाद्वारे �यां चे हृदय शुद्ध केले. 10 �हणू न
�श�यां �या मानेवर ओझे ठे वून, जे ना आमचे पू वर्ज ना आ�ही सहन करू शकू , तु�ही परमे�राची परी�ा का पाहात
आहा? 11 परं त ु आ�हां ला �व�ास आहे क� जशी �यां ना अनुग्रहाने मु�� �मळाली, आप�याला देखील येशू �ख्र�तां द्वारे
�मळे ल.”
12
मग सभेचे सवर् लोक शां त रा�हले आ�ण पौल व बणर्बाचे �हणणे ल�पू वर्क ऐक�त रा�हले;�यां नी �या सवर् मोठा�या
�च�हां ची व अद्भुत कृ�यां ची चचार् केली जी परमे�राने �यां �याद्वारे केली होती. 13 जे�हा ते शां त झाले ते�हा याकोब
�हणाला, “लोकां नो आ�ण भावां नो माझे ऐका. 14 �शमोनाने या गो�ीची घोषणा केली आहे क� परमे�राने कशा प्रकारे
सवर्प्रथम, गैरयहू दी लोकां वर कृपा करून, आप�या नां वाकिरता लोक वेगळे केले. 15 सं दे�ट्यां �या श�दां नी या गो�ींचा
�प�पणा कळतो, जसे �ल�हले आहे क� : 16 या गो�ीनं तर मी परत येईन आ�ण दावीदाचा पडलेला तं बू पु�हा उभारीन.
�याचे भ�नावशेष पु�हा बां धून �यव��थत करीन आ�ण ��थर करीन. 17 यासाठ� क� उरलेले लोक आ�ण गैरयहू दी जे
मा�या नां वाने ओळखले जातात, �या सवार्नी येशूंवर प्रेम करावे.”
18
हा तोच प्रभू आहे जो प्राचीन काळापासू न (पू वीर्पासू न)या गो�ी प्रगट करीत आलेला आहे.
19
�हणू न मा�या �वचाराने जे लोक गैरयहू दीयां तून परमे�राकडे वळले आहेत, �यां ना आपण त्रास देऊ नये 20 परं त ु हेच
क� आ�ही �यां ना �लहू न पाठवावे, क� मू तीर्ंपासू न अशुद्ध केलेले भोजन खाऊ नये, अनै�तक आ�ण अप्राकृ�तक यौन
सं बंधां पासू न वां चून (दू र) रहावे, गळा दाबू न मारले�या पशू ं चे मास आ�ण र� यापासू न अ�ल� (वेगळे ) रहावे. 21 कारण
प्राचीन काळां पासू न प्र�येक नगरात, मोशेचे �नयमशा�त्र श�बाथ �दवशी प्राथर्नाभवनात वाचले जात रा�हलेले आहे.
22
मग प्रे�षत आ�ण वडील वगर् आ�ण चचर्�या �वचारानुसार, तेथूनच काही लोक �नवडू न पौल व बणर्बाबरोबर
अं �यु�खयाला पाठ�व�याचा �नणर्य घेतला गेला. यां म�ये यहू दा जो बशर्�बा सुद्धा �हटला जातो आ�ण सीला हे �वशेष
प्रमुख होते; 23 �यां नी �यां �या ह�ते असे पत्र पाठ�वले : ‘प्रे�षत, पुढारी आ�ण भाऊ, अं �यु�खया, सू िरया व
�क�ल�कया�या गैरयहू दी लोकां तून �व�ासात येणा�या �व�ासींना सलाम सां गतात. 24 आ�ही ऐकले आहे क�
आम�यापैक� कां हीनी आम�या आ�े�वना, आप�या गो�ींनी तु�हां ला घाबरून टाकले आ�ण तुमचे अं तःकरण
डळमळ�त केले, पण आ�ही �यां ना तसे कर�याचा आदेश �दलाच न�हता मुळ�. 25 �हणू न एकमत होऊन (सहमत)
आ�हां ला हे बरें वाटले क�, आमचा �प्रय बणर्बा आ�ण पौल यां �याबरोबर काही लोकां ना �नवडू न तुम�याकडे पाठवावे.
26
हे ते लोक आहेत, �यां नी आप�या प्रभू येशू �ख्र�तां �या नां वासाठ� आपले जीवन जोखीमेत (सं कटात) घातले होते,
27
�हणू न आ�ही यहू दा आ�ण सीला यां ना पाठ�वले आहे, ते �वतःच तु�हां ला सां गतील. 28 कारण प�वत्र आ��याला व
आ�हां लाही हेच उ�म वाटले क� आव�यक गो�ीं�शवाय तुम�यावर आणखी दुसरे काही ओझे लादू नये.
29
मू तीर्ंसमोरील अ�पर्लल
े े पदाथर्, र�, गळा दाबू न मारलेले पशू आ�ण �य�भचारापासू न दू र रहा, �वतःला वेगळे ठे वा.
जर तु�ही �वतःला या गो�ींपासू न जपाल तर तुमचे भले होईल.
30
�यां ना पाठ�व�यानं तर ते अं �यु�खयास आले. जे�हा �यां नी चचर्ची सभा एकत्र बोला�वली, ते�हा ती �चट्ठी सुद्धा
�यां ना �दली. 31 ते वाचू न �यां ना खू प हषर् झाला आ�ण धीरही �मळाला. 32 यहू दा आ�ण सीला, जे �वतः सं द�
े े होते �यां नी
33
पु�कळ गो�ींद्वारे �यां ना �हं मत �दली आ�ण मजबू त व ��थर केले. काही �दवस तेथे थां ब�यानं तर, भावां नी �यां ना
शां तीने, प्रे�षतां कडे पाठवू न �दले. 34 (तरी सीलाला हे बरें वाटले क� �याने �तथेच थां बून जावे). 35 पौल आ�ण बणर्बा
सुद्धा अं �यु�खयास रा�हले आ�ण इतर दुस�यां बरोबर प्रभू चे �श�ण आ�ण सं देश देत रा�हले.
5
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काही �दवसां नंतर पौलाने बणर्बाला �हटले, “चल, आपण �या सवर् शहरां त जाऊ जेथे प्रभू चा सं देश �दला होता,
आ�ण पाहू क� आपले भाऊ कसे आहेत !” 37 बणर्बाने असा प�ा �वचार केलेला होता क� माकर् �याला योहान �हणतात
�याला आप�याबरोबर �यावे. 38 या �य��ने (माकर्) प्रे�षतां ना पं फु�यातच सोडू न �दले होते आ�ण तो �यां �याबरोबर
गेला न�हता. 39 �हणू न पौलाने �याला आप�याबरोबर ने�याची इ�छा केली नाही (�वचार केला नाही). 40 �या दोघां म�ये
आपसां त इतका मतभेद झाला, क� ते एकमेकां पासू न वेगळे गेले आ�ण �यां नी आपआपला मागर् घेतला. बणर्बा माकार्ला
घेऊन कु प्र येथे गेला आ�ण पौलाने सीलाची �नवड केली व �याला आप�याबरोबर घेतले. भावां नी या दो�ही दलां ना
प्रभू चे आशीवार्द वचन बोलू न �नरोप �दला. 41 आ�ण तो सू िरया आ�ण �क�ल�कया यां मधू न चचेर्ंसना ��थर करीत गेला.
36
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मग तो दब ेर् व लु�त्र येथे आला. तेथे �याची भेट तीम�य नां वा�या �श�याशी झाली. तो येशूं�यावर �व�ास ठे वणा�या
एका �व�ासी �श�येचा मुलगा होता, जी आधी यहू दी मताची होती पण �याचे वडील ग्रीक होते. 2 लु�त्र आ�ण
इकु �यां तील भावां त �याचे सुनाम होते. 3 �याला आप�याबरोबर ने�याची पौलाची इ�छा होती, �हणू न �या �ेत्रां तील
यहू दी लोकां ना खुश कर�यासाठ� �याने �याची सुंता केली कारण �या सवार्ंना ठाऊक होते क� �याचे वडील ग्रीक होते.
4
जे�हा ते शहरां तून जात होते, ते�हा �यां नी �यां ना �या सवर् गो�ींचे पालन करावयास सां �गतले, �या�वषयींचा फैसला
यरुशलेमी प्रे�षत आ�ण पुढा�यां नी घेतला होता. 5 या�तव चचेर्स �व�ासात भ�म होत गेले, प्रचं ड मजबू त झाले, आ�ण
प्र�येक �दवशी �यां ची सं �या वाढत चालली होती.
6
जे�हा ते फ्रु�गया व गल�तया या �ेत्रां तून जात होते, प�वत्र आ��याने �यां ना आ�शया प्रां तात वचन दे�याची मनाई
केली. 7 जे�हा ते मु�सया येथे आले ते�हा �यां नी �बथु�नयात प्रवेश कर�याचा प्रय�न केला, परं त ु प�वत्र आ��याने �यां ना
तेथे जा�यापासू न रोखले . 8 मु�सयातू न जात जात ते त्रोवस येथे पोचले. 9 रात्री पौलाने एक दशर्न पा�हले : मासेदो�नयाचा
एक मनु�य उभा राहू न �वनं ती करीत आहे, क� “मासेदो�नयाला येऊन आमचे साहा�य करा.”
10
पौलाला हा दृ�ां त झा�यावर आ�ही लगेच मासेदो�नयाला जा�याचा प्रय�न केला, असे समजू न क� येशूंनी �यां ना
मु��त-वातार् सां ग�याकिरता आ�हां ला बोला�वलेले आहे.
11
�हणू न त्रोवसापासू न �नघू न आ�ही सरळ समथ्राके येथे गेलो आ�ण दुस�या �दवशी �नयापुलीसला. 12 तेथून आ�ही
�फ�ल�पै येथे गेलो, जे रोमन कॉलोनी�या मासेदो�नया�या �या भागां तील खास शहर आहे, तेथे आ�ही काही �दवस
थां बलो.
13
श�बाथ �दवशी आ�ही शहरा�या बाहेर नदीकाठ� पोचलो, असा �वचार करून क� तेथे प्राथर्ना कर�याचे एखादे
�ठकाण असेल; आ�ही तेथे बसू न �या ��त्रयां शी बोलू लागलो �या तेथे बसले�या हो�या. 14 थुवतीरा शहराची जां भळ�
व�त्रे ं �वकणारी, लु�दया नां वाची एक �त्री होती जी परमे�राची उपा�सका होती. ती आमचे बोलणे ऐकू लागली. येशूंनी
�तचे अं तःकरण उघ�डले, यासाठ� क� पौलाने जे काही सां �गतले होते, �याचा �तने �वीकार करावा. 15 जे�हा �तला
आ�ण �त�या कु टुंबाला बा���मा �दला गेला, �तने एक �वनं ती केली, “जर आपण मला येशूंप्रत, प्रभू ची �व�ा�सनी
समजत असाल तर मा�या येथे येऊन रहा.”
16
जे�हा आ�ही प्राथर्ना करीत होतो, आमची भेट एका अशा गुलाम दासीशी झाली, जी भ�व�य सां गणा�या आ��याने
ग्र�सत होती. ती लोकां ना भ�व�य सां गून, आप�या मालकासाठ� खू प पैसे गोळा करून घेत असे. 17 ती आम�या मागे
ओरडू न ओरडू न असे �हणत होती, “हे लोक महान परमे�राचे सेवक आहेत, जे आ�हां सवार्ंना मु��चा मागर्
कळ�वतात” 18 बरेंच �दवस ती असेच करीत रा�हली. पौल खू प दुःखी झाला आ�ण �त�याकडे वळून �या आ��याला
�याने �हटले, “येशू �ख्र�तां �या नां वाने मी तुला हुकूम देतो क� �ह�या आं तून नीघ”, �याच �णी तो आ�मा �त�यातू न
�नघाला.
19
�त�या मालकां नी जे�हा पा�हले क� फायदा हो�याची आशा आता सं पली ते�हा �यां नी पौल व सीला यां ना पकडले
1
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आ�ण बाजारापयर्ंत अ�धका�यां कडे ओढत घेऊन गेले. 20 मग मॅ�ज�ट्रेटां पयर्ंत (�याय देणारा) �याला नेऊन �हणाले, “हे
लोक यहू दी आहेत आ�ण आम�या शहरात गडबडी माजवीत आहेत. 21 ते अशा गो�ी �शकवीत आहेत �या आपण
रोमन लोकां नी �वीकारणे �कंवा �यां चे पालन करणे यो�य नाही.
22
लोकां चा समुदाय �यां �या�वरूद्ध उठला आ�ण मॅ�ज�ट्रेटने �यां चे कपडे फाडले, �यां ना बदाडले (मारहाण). 23 जे�हा
�यां ना बहुत फटके (छड्या) मारले ते�हा �यां ना तुरूंगात टा�कले आ�ण जेलरला हुकूम �दला क� �याने �यां चा बं दोब�त
करावा व �यां �यावर ल� ठे वावे . 24 असा हुकूम �मळताच �याने �यां ना आत�या कोठडीत टाकून �दले आ�ण �यां चे
पाय लाकडां नी जखडू न टाकले.
25
म�यरात्री असे झाले क� पौल आ�ण सीला प्राथर्ना करीत रा�हले, प्रभू चे गीत गात रा�हले आ�ण कैदी �यां चे ऐक�त
होते. 26 अचानक एक असा भू कंप झाला �यामुळे तुरूंगाचा पाया डगमगला. सवर् दरवाजे लगेच उघडले आ�ण प्र�येक
साखळ� उघडू न खाली पडली. 27 जेलर जागा झाला आ�ण तुरूंगाचे दरवाजे उघडे पाहू न �याला वाटले क� कैदी पळाले
असतील; लगेच �याने आपली तरवार उपसू न बाहेर काढली आ�ण �वतःला मारून टाक�याचा प्रय�न करणार
इत�यात; 28 पौलाने मोठ्या आवाजात ओरडू न �हटले, “आप�या �वतःला मारू नको, कारण आ�ही सवर् येथेच
आहोत.”
29
मग जेलर �दवे घेऊन भीत, कां पत धावत आला आ�ण पौल व सीला यां �या पायाशी पडला. 30 �यां ना बाहेर आणू न
�याने �वचारले, “महोदय, उद्धार प्रा� कर�यासाठ� मला काय करावे लागेल?”
31
ते �हणाले, “येशू �ख्र�तां वर �व�ास ठे व �हणजे तुला मु�� �मळे ल आ�ण तु�या कु टुंबाला सुद्धा.” 32 �याला आ�ण
जे लोक (कु टुंबाचे) तेथे होते, �यां ना �यां नी येशूं�वषयी सां �गतले. 33 रात्री�या �याच वेळ� �याने �यां चे घाव धुतले
(जखमा �व�छ के�या) आ�ण आप�या कु टुंबासमवेत सवार्ंनी बा���मा घेतला. 34 �यां ना आप�या घरी नेऊन जेवू
घातले. परमे�रावर �व�ास करून आप�या घरातील सवर् लोकां सह �याने आनं दो�सव साजरा केला.
35
सकाळ होताच मॅ�ज�ट्रेटने काही अ�धका�यां ना सां ग�यासाठ� पाठ�वले क� “या लोकां ना जाऊ �दले जावे.”
36
जेलर �हणाला, “मॅ�ज�ट्रेटने अशी आ�ा �दली आहे क� तु�हां लोकां ना सोडू न �दले जावे, �हणू न येथून शां तीपू वर्क
जा.”
37
पण पौलाने उ�र �दले, “कोणतीही चौकशी न किरता �यां नी आ�हां ला सवार्ंसमोर मारलेले आहे. आ�ही रोमन
नागिरक आहोत. �यां नी आ�हां ला तुरूंगात टाकलेले आहे, आता गु�पणे आ�हां ला पाठवू इ��छतात काय? असे होऊ
शकत नाही, �यां नी �वतः येऊन आ�हां ला बाहेर काढावे असे �यां ना सां गा”.
38
अ�धका�यां नी ही गो� मॅ�ज�ट्रेटला सां �गतली, जे�हा �यां ना कळले क� ते रोमन नागिरक आहेत, ते�हा ते �यालेत.
39
येऊन �यां नी �यां ना �वनं ती केली आ�ण बाहेर काढ�यानं तर, �यां ना शहरातू न �नघू न जा�यास सां �गतले. 40 ते तुरूंगातू न
�नघू न लु�दये�या घरी पोचले. तेथे भाऊब�हणींना ते भेटले आ�ण �यां ना धीर �दला, �यां ची �हं मत वाढ�वली आ�ण मग ते
तेथून पुढे गेले.
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ते अं �फपुली व अपु�ो�नया यां तून जाऊन थे�सलनीका येथे पोचले, जेथे एक यहू दी आराधनालय होते. 2 पौल
ु ार (बायबल) �यां �याशी
आप�या पद्धतीनुसार, आराधनालयात तीन श�बाथ �दवशी जात रा�हला आ�ण प�वत्रशा�त्रां नस
3
सं भाषण करीत रा�हला. �याने �यां ना नीट समजा�वले आ�ण ही गो� पटवू न �दली, क� �ख्र�तां चे दुःख सहन करणे
आ�ण मेल�
े यां तून �जवं त उठणे �कती आव�यक होते. तो �यां ना �हणाला, “मी �या येशूं�वषयी तु�हां ला �शकवीत आहे,
तेच ‘मशीहा’ आहेत.” 4 �यां पक
ै � काही लोकां ची �न��ती झाली आ�ण भारावू न जाऊन ते पौल व �सला यां �याबरोबर
जुळले. �यां �याबरोबरच काही ग्रीक भ� आ�ण स�माननीय ��त्रया हो�या.
5
पण �या यहू दी लोकां ची खात्री होऊ शकली नाही ते सवर् ईषेर्ने पेटून उठले, ते बाजारात गेल.े �यां नी तेथून काही
1

23

फालतू (गुं ड) लोकां ची गदीर् जम�वली, शहरात घबराट, गदारोळ व गोंधळ माज�वला आ�ण यासोना�या घरां त घुसून
�यां ना बाहेर लोकां �याम�ये आण�या�या इ�छे ने तसा प्रय�न करू लागले. 6 जे�हा तसे झाले नाही ते�हा �यां नी यासोन
आ�ण काही भाऊब�हणींना शहरा�या अ�धका�यां समोर ओढीत आणले आ�ण �हणाले, “हेच ते लोक आहेत, �यां नी
जगाची (दु�नया) उलटापालट केली आहे, ते येथे देखील आले आहेत. 7 यासोन �यां ची सेवा किरतो आहे, ते सवर् जण
कैसरा�या आ�े�वरूद्ध जात आहेत; ते �हणतात क� येशू नां वाचे एक दुसरे राजे आहेत.” 8 जे�हा �यां नी या सवर् गो�ी
ऐक�या ते�हा �यां नी लोकां �या व शहरी अ�धका�यां �या भावना चेत�व�या आ�ण गोंधळ �नमार्ण केला. 9 यासोन आ�ण
दुस�यां कडू न जामीन (जमानत) घेतली आ�ण नं तर �या सवार्ंना �यां नी जाऊ �दले.
10
भावां नी लगेच �याच रात्री पौल व सीला यां ना �बरूया येथे पाठवू न �दले. तेथे पोच�यानं तर ते आराधनालयात गेले.
11
थे�सलनीके�या यहू द्यां पे�ा येथील यहू दी शहाणे व समं जस होते; �यां नी पू णर् अं तःकरणीय तयारीने, परमे�राचा सं देश
मा�य केला. ते प्र�येक �दवशी प�वत्रशा�त्रात शोध करीत रा�हलेत क� जसे पौल सां गतो आहे, ते सवर् काही तसेच स�य
(खरेखरे) आहे �कंवा नाही. 12 �हणू नच �यां �यापैक� �वपुल प्रमाणात लोकां नी �व�ास ठे वला, �यां त उ� घरा�यां �या
प्र�त��त ग्रीक ��त्रयां चाही समावेश होता, आ�ण सोबतच ब�याच पुरूषां नी देखील येशूंचे वचन �वीकािरले.
13
इकडे , �या वेळ� थे�सलनीकात�या यहू दी लोकां ना कळले, क� पौल �बरूया येथेही परमे�र याहवेचा सं देश देतो
आहे, �या वेळ� ते तेथे गेले आ�ण तेथील लोकां नाही �यां नी चेत�व�याची खटपट केली. 14 �हणू न लगेच भावां नी पौलाला
समुद्राकाठ� पाठ�वले, पण सीला व तीम�य हे तेथेच रा�हले. 15 पौलाला पोच�वणारे �याला अथेनप
ै यर्ंत घेऊन गेले,
आ�ण सीला व तीम�य यां �यासाठ� अशी आ�ा देऊन �यां चा �नरोप घेतला क�, “होईल �ततके लवकरात लवकर
मा�याकडे या”.
16
पौल अथेनै येथे �यां ची वाट पाहात होता, �या शहराला मू तीर्ंनी भरलेले पाहू न, आत�या आत तो �याकूळ झाला,
�याला मान�सक सं ताप होऊ लागला. 17 �हणू न आराधनालयां त आ�ण बाजारात �या�याजवळ येणा�या यहू दी
लोकां बरोबर आ�ण भ�ां बरोबर व गैरयहू दी लोकां बरोबर वाद�ववाद करीत असे.
18
ते�हा काही ए�पकूर व �तो�यक पं था�या त�व�ानी लोकां नी �याचा सामना केला. �यां पक
ै � काहीजण �हणाले, “हा
बडबड्या काय सां गायचा प्रय�न करतो?” दुसरे �हणाले, “कदा�चत तो �वदेशी (पर�या) ई�रां ची चचार् किरतो आहे”.
असे यासाठ� झाले कारण पौल येशूंची वातार् आ�ण येशूं�या पुनरू�थाना�वषयी (�जवं त उठ�या�वषयी) घोषणा करीत
असे. 19 मग ते �याला धरून असे �हणत अरीयपगात घेऊन आले, “आ�ही �या नवीन �श�णा�वषयी (�शकवण) जाणू
शकतो काय, जी तु�ही आ�हां ला देत आहा? 20 तु�ही आ�हां ला काही �व�चत्र गो�ी सां गत आहा �हणू न आ�हां ला
�या�वषयी जाणू न �यावयाचे आहे.” 21 तेथे सवर् अथेनक
ै र आ�ण �वदेशी , एक दुस�यां ना काहीतरी नवीन गो�
सां ग�या�शवाय आ�ण ऐक�या�शवाय दुसरे काहीच करीत नसत, �कंबहुना तसे के�या�शवाय �यां ना चैनच पडत नसे.
22
मग पौल अरीयपगा�या म�ये उभा राहू न �हणू लागला, “अथेन�
ै या लोकहो, मला असे वाटते क� तु�ही फारच
23
धा�मर्क �वभावाचे आहा, कारण जे�हा मी येथे �फरत होतो ते�हा तुम�या उपासने�या एका व�तू वर असे �ल�हलेले
मी पा�हले, ‘अ�ात परमे�रासाठ�’; �हणू न मी तु�हां ला सां गू इ��छतो, क� तु�ही अजाण राहू न �याला वं दनीय समजता,
24
�या परमे�राने हे जग आ�ण जे काही �यां त आहे, �याची �न�मर्ती केलेली आहे. तो �वगर् आ�ण पृ�वीचा �वामी आहे
,आ�ण हातां नी बां धले�या प्राथर्नाभवनात तो रहात नाही; 25 तोच सवार्ंना जीवन, �ास आ�ण सवर् काही देतो. केवळ
याच कारणा�तव �याला मनु�या�या हातां ची सेवा �कंवा कोण�याही व�तू ची गरज नाही. 26 �याने एकाच माणसाद्वारे,
सवर् भू �मवर (जगात) राहणा�या लोकां ची �न�मर्ती व सृ�� केली आ�ण �यां चे नेमलेले समय व राह�याची सीमा �नधार्िरत
केली. 27 यासाठ� क� सं पूणर् मानवजातीने आप�या परमे�राला हवेहवेसे करून �यावे, �याचा शोध करून �या�यापयर्ंत
पोचावे, �याला �मळवू न �यावे, कारण तो आप�यां पक
ै � एकापासू नही दू र नाहीये, 28 आपण केवळ �या�याच ठायी
चालतो, �फरतो आ�ण �जवं तही रहातो आहोत - जसे तुम�या काही कवींनी �हटले आहे क� “आ�हां सवार्ंचा प्रारं भ हे
परमे�रा, तु�यापासू नच आहे (आ�ही तर �याचेच वं शज आहोत).”
29
परमे�रानेच आ�हां ला रचलेले आहे, �हणू नआपण असा �वचार करता कामा नये ,क� परमे�र सोने, चां दी �कंवा
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दगडासारखा आहे, �याला एका आकृ�त�या मयार्दत
े ठे वले जाऊ शकते. 30 अशा अ�ानी काळां कडे (समयाकंडे )
परमे�राने दुलर्� केले होते, परं त ु आता मात्र सवर् �ठकाण�या, सवर् लोकां ना तोअसा हुकूम किरतो क� लोकां नी
आप�या मनाचा पालट करावा. 31 कारण परमे�राने एक �दवस नेमलेला (�न��त) आहे, �यात तो एका मनु�याद्वारे
धा�मर्कतेने (प्रामा�णकपणा) या जगाचा �याय करील, हा मनु�य मेल�
े यां तून �जवं त उठवू न, �याद्वारे �याने (परमे�राने)
या गो�ीचे सबळ प्रमाण (सवार्ंना पटवू न) �दलेले आहे.
32
जे�हा तेथे जमले�या लोकां नी मेल�
े यां तून �जवं त हो�या�वषयीची ही गो� ऐकली, ते�हा �यां पक
ै � काही लोकां नी
33
�याची थट्टा करीत �हटले, “या �वषयावर आ�ही पु�हा कधीतरी तुमचे ऐकू.” �हणू न पौल �यां �यामधू न �नघाला.
34
तरीपण काही लोक �या�याबाजू चे झाले आ�ण �यां नी �व�ास देखील ठे वला. या लोकां त ,�दओनु�य अरीयपगकर,
दामारी नां वाची एक �त्री आ�ण �यां �याबरोबर काही दुस�या लोकां चा समावेश होता.
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यानं तर पौल किरं थ येथे गेला. 2 तेथे तो अ��व�ा नां वा�या यहू द्याशी भेटला; हा यहू दी पं त येथे ज�मला होता. काही
�दवसां पूवीर् आपली प�नी �प्र��क�ा �ह�याबरोबर इटालीहू न नवीनच आलेला होता. 3 असे यासाठ� क� दोघां चा
�यवसाय एकाच प्रकारचा होता, तो �यां �याच घरी राहू न काम करीत रा�हला. दोघे तं बू बन�व�याचा �यवसाय करीत
होते. 4 प्र�येक श�बाथ-�दनी तो आराधनालयात �शकवीत रा�हला आ�ण यहू दी व गैरयहू दी लोकां ना समजवू न सां गत
असे.
5
जे�हा सीला व तीम�य मासेदो�नयाहू न आलेत, ते�हा पौलाने वचन �शक�व�या�या आवडीमुळे यहू द्यां ना असे
पटवू न �दले होते क� येशूच �ख्र�त (अ�भ�ष�) आहेत �यां ची वाट ते पाहात आहेत. 6 �या वेळ� �यां नी �याचा �वरोध
केला, �नं दा केली �या वेळ� पौलाने आपले कपडे झाडले आ�ण �हणाला, “तुमचे र� तुम�याच माथी येवो, मी �नदोर्ष
आहे, आता यापुढे मी गैरयहू दी लोकां कडे च जाईन.”
7
तेथून �नघू न तो यु�त नां वा�या पुरूषा�या घरी आला, हा यु�त परमे�रावर �व�ास ठे वणारा �व�ासीं होता. �याचे
घर आराधनालया�या जवळच होते. 8 �या आराधनालयाचा प्रमुख �क्र�प याने आप�या पिरवारां समवेत येशूंवर �व�ास
ठे वला. �या�याबरोबरच पु�कळ किरं थकरां नी देखील �व�ास ठे वला आ�ण �या सवार्ंना बा���मा �दला गेला.
9
रात्री दशर्न�या मा�यमाद्वारे येशू पौलाशी बोलले, “�भऊ नको, बोलत जा आ�ण शां त (ग�प) राहू नको. 10 कारण मी
तु�याबरोबर आहे �हणू न कोणताही �य�� तु�यावर आक्रमण करून तुझे नुकसान करू शकणार नाही. कारण या
शहरात माझे �वपुल लोक आहेत.” 11 तेथे �यां �याम�ये राहू न पौल सुमारें दीड वषार्ंपयर्ंत �यां ना �शकवीत रा�हला.
12
�या �दवसां त ग��यो हा अखयाचा अ�धकारी होता, यहू दी लोक एकमत होऊन पौला�वरूद्ध उभे रा�हले आ�ण
�याला �यां नी �यायासनापुढे (�याय जागा) आणले. 13 ते असे �हणत होते क�, “हे लोक दुस�यां ना, अशा प्रकारे
परमे�राची उपासना कर�याकिरता उ�े�जत (�चथवीत) करीत आहेत, जी �नयमशा�त्रां �वरूद्ध आहे.”
14
आता �या वेळ� पौल आपले तोंड उघडणारच होता, तेवढ्यात ग��यो यहू दी लोकां ना �हणाला, “अहो यहू द्यां नो,
जर ही वाईट कायेर्ं �कंवा दु�ाईची कृ�यें या�वषयीची बाब रा�हली असती, तर मी तुम�याबरोबर सहन केले असते;
15
परं त ु हा �वषय, श�द, नां व आ�ण तुम�या �नयमशा�त्राचा आहे �हणू न तु�हीच तुमचे ,काय करावयाचे ते पाहू न �या.
मी या सवर् बाबीं�वषयी तुमचा �याय करणार नाही.” 16 असे बोलू न �याने �यां ना �यायासनापुढून काढू न (हाकून)
ला�वले. 17 ते�हा सवर् ग्रीक लोकां नी सो�थनेस याला घेतले, जो आराधनालयाचा प्रमुख होता आ�ण �याच जागेवर
�याला मारहाण केली, परं त ु ग��योने या गो�ींची काहीच पवार् केली नाही.
18
�यानं तर पौल तेथे पु�कळ �दवस रा�हला. भावां चा �नरोप घेऊन �याने �कंख्रयां त आप�या डो�याचे केस काढू न
घेतले (मुंडण), कारण �याने नवस केला होता. मग तो जहाजात बसू न सू िरयाकडे रवाना झाला, यावेळ� �प्र�क��ा व
अ��व�ा ही देखील �या�याबरोबर गेली. 19 इ�फसात आ�यावर �याने �यां ना तेथेच सोडले, पण �वतः तो
1
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आराधनालयात जाऊन यहू दी लोकां शी वाद�ववाद करू लागला. 20 जे�हा �यां नी �याला काही �दवस थां ब�याकिरता
सां �गतले, ते�हा �याने �यां चा स�ा घेतला नाही, 21 पण असे �हणू न �यां चा �नरोप घेतला आ�ण �यां ना सोडले क�,
“आव�यक आहे क� मी पुढे येणारा सण यरूशलेमत
े ं साजरा करावा पण जर परमे�राला हवे (इ�छा) असेल, तर मी
तुम�याकडे परत येईन.” तेथून तो इ�फसकडे �नघाला. 22 कैसिरया येथे पोच�यावर �याने चचर्ला भेट �दली आ�ण मग
अं �यु�खयाला गेला.
23
तेथे काही �दवस रा�ह�यानं तर तो गल�तया आ�ण फ्रु�गया�या �ेत्रां तील सवर् �श�यां चा धीर वाढवीत रा�हला आ�ण
�यां ना ��थर रहावयाचा उपदेश केला. 24 आले�सां �द्रयाचा �नवासी यहू दी अपु�ो, जो बोल�यात यो�य व�ा आ�ण
शा�त्राचे उ�म �ान बाळगणारा होता इ�फसात आला.
25
या �य��ला येशूं�या मागार्�वषयी �शक�वले गेलल
े े होते. तो प्रचं ड आवेशी आ�ण कळकळ�ची भावना ठे ऊन
नीट-नीट �शकवीत असे. परं त ु �याला केवळ योहाना�या बा����या�वषयीच ठाऊक होते. 26 तो आराधनालयात मोठ्या
�हं मतीने आ�ण न �भता बोलू लागला. �या वेळ� अ��व�ा आ�ण �प्र��क�ाने �याचे बोलणे ऐकले ते�हा परमे�री
मागार्�वषयी �यां ना आणखी उ�म प्रकारे �शक�वले.
27
�या वेळ� तो अखयातू न जा�याचा बेत करीत होता, भावां नी �श�यां वर यासाठ� भर �दला, क� �यां नी �याचे �वागत
करावे, �याचा �वीकार करावा. जे�हा तो तेथे पोचला, ते�हा �या सवार्ंनी अनुग्रहाद्वारे �व�ास केलेला होता �या सवार्ंचे
ु े तकर् करीत होता. तो यहू दी
�याने सहा�य केले, . 28 तो मोठ्या प्रबळतेने यहू दी लोकां शी सावर्ज�नक रूपाने सवार्ंपढ
शा�त्रां तून दाखवू न खं डण करीत असे क� येणारे “�ख्र�त” येशू हेच होते.
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जे�हा अपु�ो किरं थात होता, ते�हा पौल वर�या भागां तून यात्रा करीत इ�फस येथे पोचला, तेथे �याची भेट काही
�श�यां शी झाली. 2 तो �यां ना �हणाला, “�व�ास करीत असताना तु�ही प�वत्र आ�मा प्रा� केला होता काय?” ते �याला
�हणाले, “आ�ही प�वत्र आ��या�वषयी काही ऐकलेही नाही.”
3
�याने �यां ना �वचारले, “तु�ही कोणता बा���मा घेतला?” �यां नी �हटले, “योहानाचा बा���मा”.
4
मग पौल �हणाला, “यां त काही शं काच नाही क� योहानाने तु�हां ला मन पालटाचा (प�ा�ाप) बा���मा �दला होता”,
पण �याने हे देखील �हटले होते क�, “येशू �ख्र�त जे येणार आहेत, �यां �यावरच तुमचा �व�ास असावा”. 5 हे
ऐक�यानं तर �यां ना प्रभू येशूं�या नां वाने बा���मा �दला गेला. 6 �या वेळ� पौलाने �यां �यावर हात ठे वले, �या वेळ�
प�वत्र आ�मा �यां �यावर उतरला आ�ण ते वेगवेग�या भाषा बोलू न सं देश (परमे�री) देऊ लागले. 7 ते सगळे सुमारे बारा
लोक होते.
8
आराधनालयां त जाऊन तो तीन म�ह�यां पयर्ंत बेधडक व �नभर्य होऊन बोलत रा�हला. तो परमे�रा�या रा�या�वषयी
मोठ्या धाडसाने व �दलेरीने वाद�ववाद करीत रा�हला, आ�ण लोकां ना समजावीत रा�हला. 9 परं त ु काही लोकां नी
आपले मन कठोर केले आ�ण �व�ास कर�यास नकार �दला. लोकां �या मोठ्या समुदायासमोर येशूं�या नां वाची बे�जती
(�नं दा) देखील केली गेली. पौल �यां �यामधू न �नघाला व �यां ना सोडू न �याने �श�यां ना वेगळे केले आ�ण दररोज तो
तुर�ा�या पाठशाळे त �शकवीत रा�हला. 10 असे सुमारे दोन वषेर्ं◌ं चालत रा�हले आ�ण आ�शया प्रां तात राहणा�या यहू दी
आ�ण ग्रीक लोकां नी प्रभू येशू �ख्र�तां �वषयी ऐकून घेतले.
11
परमे�राने �वशेष अद्भुत साम�यार्ची कायेर्ं पौला�या हातू न केलीत. 12 ते अशा प्रकारे क� रूमाल आ�ण फडक�
�या�या अं गाला �पशू र्न (लावू न)आजारी लोकां वर ठे वली जात असत, या कपड्यां �या �पशार्नेच आजार बरे होत आ�ण
दु� आ�मा �यां �यातू न �नघू न जात असत.
13
काही यहू दी मां �त्रक, दु� आ��यां ना काढीत असत. येशूं�या नां वाचा उपयोग करून दु�ा�माग्र�ताकडे पाहू न �हणत
असत, “�या येशूंचा सं दश
े पौल देतो, �यां �याच नां वाने आ�ही तुला आ�ा करतो.” 14 तेथे एक यहू दी याजकाचा प्रधान
1
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�क�वा होता, �याला सात मुलगे होते जे असेच करीत असत. 15 दु�ा��याने उ�र �दले, “येशूंना मी ओळखतो (जाणतो),
आ�ण पौलही मला ठाऊक आहे, पण तू कोण आहेस?” 16 �या �य��त दु�ा�मा होता, �या दु�ा��याने �या�यावर उडी
घातली, आपले बळ दाख�वले आ�ण �हणू न ते �या घरातू न नागडे व घायाळ अशा अव�थेत पळाले.
17
इ�फसात राहणा�या सवर् यहू दी आ�ण ग्रीक लोकां ना ही गो� कळली आ�ण ते फार घाबरले. येशूं�या नां वाचे गौरव
(म�हमा झाला) झाले. 18 �यां नी �व�ास केला �यां नी आप�या वाईट कृ�यां चा अं गीकार केला, ती मा�य केली आ�ण
�यां चा खुलासा केला. 19 पु�कळ लोक जे जादू करीत होते �यां नी आपली पु�तकें आणली, आ�ण सवार्ंसमोर जाळून
टा�कली. जे�हा �यां ची �कंमत मोजली गेली ते�हा ती प�ास हजार चां दीची नाणी इतक� झाली होती. 20 अशा प्रकारे
प्रभू चे वचन मोठ्या साम�यार्ने वाढत गेले आ�ण प्रबळ होत गेले.
21
या सवर् गो�ीनं तर पौलाने आ��यां त हा �न�य केला क� तो मासेदो�नया व अखयातू न �नघू न यरूशलेमेस जाणार.
22
तो �हणाला, “तेथे गे�यानं तर मला रोमलाही गेले पा�हजे.” �हणू न आपले साहा�यक तीम�य आ�ण एरा�त यां ना �याने
मासेदो�नयाला पाठ�वले, परं त ु तो �वतः काही समयाकिरता आ�शया प्रां तात थां बला.
23
�याच समयी या मता�वषयी मोठा उपद्रव झाला, खळबळ माजली.
24
देमे�त्रय नां वाचा एक सोनार होता, जो अतर्मीकिरता (डायना) चां दीचे मं �दर तयार करीत होता आ�ण खू प कमाई
करीत असे. 25 �याने आप�याच �यवसायातील लोकां ना बोला�वले आ�ण �हटले, “लोकां नो, तु�हां ला ठाऊक आहे क�
हा �यवसाय आप�याला पैसे �मळवू न दे�याचे एक साधन आहे, ते पैसे कम�व�याचे एक मा�यम आहे. 26 तसेच तु�ही
पाहात आ�ण ऐक�त आहा क� केवळ इ�फसातच न�हे तर सबं ध आ�शया प्रां तात या पौलाने, लोकां ना आप�याकडे
ओढले आहे. �याने लोकां �या मनां त अशी उभारी �दली आहे, क� जे ई�र हातां नी तयार केलेले आहेत ते ई�रच नाहीत.
27
�हणू न हा धं दा आता धो�यात आहे (येईल) आ�ण तसेच महान देवी अतर्मीचे मं �दर देखील तु�छ ले�खले जाईल
आ�ण �या देवीची पू जा सं पूणर् आ�शया आ�ण जगात केली जाते, �तचे अवघे मह�व व शान न� होईल.”
28
जे�हा �यां नी हे सवर् ऐकले ते�हा क्रोधाने भरून ओरडू लागले, क� “इ�फसकरां ची अतर्मी महान आहे”. 29 सबं ध
शहरात खळबळ माजली. पौलाचे यात्री-सहयोगी गायस व अिर�ताखर् जे मासेदो�नयाचे होते, �यां ना पकडले आ�ण
एकत्र �मळून ते नाटकगृहात धावीत गेले. 30 मग पौलाने तेथे आत जा�याचा प्रय�न केला, ते�हा �श�यां नी �याला असे
करू �दले नाही. 31 आ�शयाचे काही अ�धकारी जे �याचे �मत्र होते, �याला अशी �वनं ती केली क� �याने नाट्यगृहां त
जाऊ नये.
32
काही लोक एक गो� बोलत होते, तर दुसरे आणखी काही. तेथे खू पच गोंधळ होता आ�ण बहुतक
े लोकां ना हेच
33
ठाऊक न�हते क� ते तेथे का होते! �यां नी अले�सां द्राला गदीर्तून ओढू न बाहेर काढले कारण यहू द्यां नी �याला ध�ा
मारून पुढे केले होते. आले�सां द्र हात हालवू न लोकां ना समजव�याचा व �वतः�या बाजू ने काही बोल�याचा इशारा
करीत होता. 34 �या वेळ� �यां ना कळले क� तो यहू दी आहे, जवळजवळ दोन तास ते एका आवाजात मोठ्याने ओरडत
रा�हले, क� “इ�फसकरां ची अतर्मी महान आहे”.
35
जे�हा शहरा�या मं �याने लोकां ना शां त केले ते�हा तो �हणाला, “इ�फसा�या लोकां त असा कोण आहे �याला हे
ठाऊक नाही क� इ�फस शहर, महान देवी अतर्मी आ�ण �त�या मू �तर्चा उपासक आहे. होय, �तचाच जी आकाशां तून
उतरली होती. 36 हे सवर् पाहू न क� या गो�ीं नाकार�या जाऊ शकत नाहीत, तु�ही कृपया शां त रहावे आ�ण आवेशी होता
कामा नये, उतावीळ होऊन काहीच करू नये. 37 कारण तु�ही �या लोकां ना येथे आणले आहे ते मं �दर लुटणारे नाहीत
�कंवा तुम�या देवीला वाईट (�नं दा) �हणणारेही नाहीत. 38 �हणू न जर देमे�त्रय व �याचे सोबती कारागीर व मू �तर्कारां ची
काही तक्रार आहे, तर �यायालयाची व �यायधीशाची दारें उघडी आहेत (आ�ण �यायाधीश उपल�ध आहे), तेथे
यां �या�वरूद्धचे आरोप प्रमा�णत केले जाऊ शकतात. 39 परं त ु जर या�शवाय, तुमची आणखी काही मागणी (�वषय)
असेल, तर कायर्देशीरपणे सभेत �याचा �नकाल लावला जाऊ शकतो. 40 आज�या उपद्रवा�वषयी आपण बं ड केले असा
आरोप आप�यावर ये�याचे भय आहे. पण आपण याचे उ�र देणार तरी काय?” 41 हे सवर् बोलू न �याने सभा बरखा�त
केली.
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जे�हा गोंधळ थां बला, पौलाने �श�यां ना आप�याजवळ बोला�वले, �यां ना समजा�वले आ�ण �यानं तर तो
मासेदो�नयाला �नघू न गेला. 2 �या सवर् �ठकाणां तून जात असताना तो लोकां ची �हं मत वाढवीत गेला आ�ण शेवटी ग्रीस
येथे आला. 3 तेथे तो तीन म�हने रा�हला. जे�हा तो सू िरयात जाणार होता ते�हा यहू दी लोकां नी �या�या�वरूद्ध एक
योजना आखली, ते�हा �याने मासेदो�नयातू न परत जा�याचा बेत केला. 4 �बरूयातील सोपत्र, �या�याबरोबर आ�शया
यात्रेत सा�मल झाला, तसेच थे�सलनीकातील अिर�ताखर् आ�ण सकूंद, दबच
ेर् ा गायस, तीम�य, तु�खक आ�ण
5
आ�शयाचा त्र�फम. पुढे जाऊन हे लोक त्रोवसां त आमची वाट पाहू लागले. 6 बेखमीर भाकरी�या �दवसां नंतर आ�ही
�फ�लपैहून �नघालो. पां च �दवसानं तर आ�ही त्रोवसात �यां ना भेटलो, येथे आ�ही सात �दवस थां बलो.
7
आठवड्या�या प�ह�या �दवशी, �श�य भाकर मोड�यासाठ� एकत्र जमले. पौल दुस�या �दवशी तेथून जा�या�या
तयारीत तर होताच, परं त ु �यां ना तो म�यरात्रीपयर्ंत �शकवीत रा�हला. 8 वर�या खोलीत जेथे ते सवर् एकत्र जमले होते,
ु याला खू प जोराने झोप आलेली होती. पौलाचे
बरेच �दवे जळत होते. 9 तेथे �खडक�त बसू न एक तरूण मनु�य युतख
�शक�वणे खू प रात्रीपयर्ंत चालले होते, या दर�यान तो मनु�य झोपे�या गुं गीमुळें, �तस�या मज�यावरून खाली पडला
आ�ण मेला. 10 खाली जाऊन पौल �या�यावर पालथा पडला, �यावर पसरला; �याने आपले हात �या�या चारीं बाजू ं ना
घातले, �याला कवटाळून धिरले आ�ण �हणाला, “अ�व�थ होऊ नका, कारण अजू न �या�यात प्राण आहे, तो �जवं त
आहे“. 11 जे�हा तो पु�हा वर आला �याने भाकर मोडली आ�ण खा�ी; तो पहाटेपयर्ंत �यां �याशी बोलत रा�हला आ�ण
�यानं तर तेथून �नघाला.
12
या दर�यान �या तरूणाला �जवं त असा �या�या घरी पोच�वले गेले, �यामुळे प्र�येकाला खू प बरें वाटले आ�ण ते
ु झाले. 13 आ�ही जहाजाने पुढचा प्रवास केला आ�ण अ�साकडे गेलो. �याच �ठकाणी �याने आम�याशी भेट�याचा
सं त�
प्रबं ध केला. 14 तेथे भेट झा�यानं तर आ�ही सवर् जण �मतुलन
े ा येथे गेलो 15 पुढ�या �दवशी आ�ही �खया टापू समोर
पोंचलो �या�या पुढ�या �दवशी आ�ही सामास गेलो, त्रोगु�यां त थां बलो आ�ण नं तर �मलेतास आलो. 16 पौलाने या
यात्रेत, इ�फसात थां ब�याचा प्रय�न केला नाही कारण तो आ�शया प्रां तात आपला समय �य�तत करू इ��छत न�हता,
कारण कोण�या ना कोण�या प्रकारे जर श�य झाले तर, पेट
ं ेकॉ�ट�या �दवसापयर्ंत आपण यरूशलेमत
े रहावे असे
पौलाला हवे होते.
17
�मलेतावरून �याने इ�फसात खबर पाठ�वली आ�ण चचर्�या पुढा�यां ना बोला�वणे पाठ�वले. 18 जे�हा ते तेथे आले
ते�हा तो �यां ना �हणाला, “तु�हां ला ठाऊक आहे क� जे�हा मी आ�शयात आलो ते�हा प�ह�या �दवसापासू न
तुम�याबरोबर होतो आ�ण तु�ही माझे जीवन पा�हले; 19 हेच क� मी कशा प्रकारे, मना�या दीनतेने आ�ण यहू द्यां �या
ु े अश्रू गाळ�त येशूंची सेवा केली. 20 जे काही तुम�या �हताचे व फायद्याचे होते, ते सवर् तु�हां ला सां गीत
षडयं त्रां मळ
रा�हलो. मी घरोघरी जाऊन आ�ण उघडपणे लोकां ना �शक�वले. 21 यहू दी व ग्रीक लोकां नी मनाचा पालट करून
परमे�राकडे वळणे आ�ण येशू �ख्र�तां वर �व�ास करणे �कती गरजेचे आहे, यावर मी गं भीरतापू णर् भरपू र भर देत
रा�हलेलो आहे.
22
आता पहा, मी प�वत्रा��याने बां धलेला असा यरूशलेमत
े जातो आहे. मला या�वषयी काहीही ठाऊक नाही क� माझे
23
काय होईल. प्र�येक शहरात, प�वत्रा�मा केवळ हीच सा� देतो आहे क� साख�यां आ�ण त्रास, छळ व सं कटें माझ�
वाट पाहात आहेत. 24 परं त ु या सवर् गो�ी मला अ�जबात अ�व�थ करीत नाहीत, आ�ण मी आपले जीवन देखील �प्रय
जाणीत नाही, �कंवा मा�याकिरता प्राणाचे काही मोल नाही; असे यासाठ�च क� मी परमे�रा�या कृपे�या वातच
ेर् ी सा�
देऊ शक�यास समथर् �हावे, आ�ण येशूपासू न �मळालेली सेवा करून आनं दाने आपली धाव पू णर् करावी.
25
आ�ण आता पहा, मला ठाऊक आहे क� ते सवर् जण �यां �याम�ये मी परमे�री रा�या�वषयी �शकवीत रा�हलो,
माझे तोंड पु�हा पाहू शकणार नाहीत. 26 �हणू नच आज मी तु�हां ला या�वषयी सा�ी ठरवू न �हणतो, क� मी सवार्ं�या
र�ासं बंधी �नदोर्षी आहे.” 27 कारण मी कधीही परमे�रा�या सं पूणर् योजनेची घोषणा कर�यात �वलं ब केला नाही �कंवा
कचरलो नाही. 28 या�तव तु�ही आपले र�ण करा, आ�ण �या कळपाचीही �नगा राखा �याची काळजी वाह�यासाठ�
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प�वत्र आ��याने तु�हां ला परमे�रा�या चचर्चा मेढ
ं पाळ �हणू न ठर�वले आहे; हे चचर् येशूंनी आप�या र�ाने �वकत घेतले
29
आहे. कारण मला ठाऊक आहे, क� मी गे�यानं तर फाडू न खाणारे लां डगे तुम�याम�ये �शरतील आ�ण ते कळपाला
सोडणार नाहीत. 30 तसेच तुम�यामधू नच लोक उठतील आ�ण �श�यां ना आप�याकडे ओढू न घे�यासाठ� लबाड्या
करतील. 31 �हणू न सावध असा आ�ण ल�ात ठे वा क� तीन वषेर्ं मी �दवसरात्र तु�हां ला अश्रू ं नी भरून, सावध करीत
राहणे व चेतावनी देणे सोडले नाही.
32
आ�ण आता भाऊब�हणींनो, मी तु�हां ला परमे�र आ�ण �याचे कृपा-वचन यां �याकडे (प्रत) सोपवू न देतो, तो
तु�हां ला बळ देईल आ�ण सवर् प�वत्र आ�ण तो वेगळे केले�या लोकां ना वेतन दे�या�या लायक�चा व समथर् आहे. 33 मी
कोणा�याही चां दीसो�याचा लोभ धिरला नाही �कंवा व�त्रां चा मोह धिरला नाही. 34 तु�ही �वतः ही गो� जाणता, क�
मा�या याच हातां नी मी मा�या आ�ण मा�या सोब�यां �या आव�यकता पू णर् के�या. 35 मी तु�हां ला सवर् काही करून
दाख�वले, क� अशाच प्रकारें पिरश्रम करून �वमेहनतीने दुबर्ळां ना सां भाळणे आ�ण प्रभू येशूं�या वचनां चे �मरण करणे
आव�यक आहे, कारण �यां नी �वतःच �हटले होते क� “घे�यापे�ा देणे ध�य आहे.”
36
असे बोलू न �याने गुडघे टेकले आ�ण �या सवार्ंबरोबर �मळून प्राथर्ना केली. 37 आ�ण ते सवर् खू प रडले आ�ण
पौला�या ग�यात गळा घालू न, �याला कवटाळून �याचे बहुत मुके घेतले. 38 �वशेष करून ते या गो�ीचा शोक करीत
होते जी �याने �हटली होती, क� तु�ही माझे तोंड पु�हा पाहणार नाही; आ�ण �यानं तर �यां नीच �याला जहाजापयर्ंत
पोच�वले.

21

मग �यां चा �नरोप घेत�यानं तर आ�ण तेथून �नघा�यानं तर आ�ही कोस येथे आलो; पुढ�या �दवशी रूदा आ�ण तेथून
पात�यास गेलो. 2 एक जहाज फेनीकेहू न जाणार होते, आ�ही �यात चढलो. 3 जे�हा आ�ही कु प्र पा�हले ते�हा ते आ�ही
डावीकडे सोडू न, सू िरयाकडे जाऊन सोरास थां बलो. तेथे जहाजातू न सामान उतरावयाचे होते. 4 �श�यां ची भेट झा�यावर
आ�ही तेथे सात �दवस थां बलो. प�वत्रा��याद्वारे �यां नी पौलाला ताक�द �दली क� �याने यरूशलेमेस जाता कामा नये.
5
आमचे �दवस पू णर् झा�यावर, आ�ही तेथून �नघालो आ�ण आपला मागर् घेतला ते�हा सवर् ��त्रयां नी आ�ण मुलां नी
आ�हां ला नगराबाहेर पोच�वले, आ�ण आ�ही समुद्राकाठ� गुडघे टेकून प्राथर्ना केली. 6 मगआ�ही एकमेकां चअ
े �भवादन
केले व नं तर �नरोप घेतला. मगआ�ही जहाजात चढलो आ�ण ते सवर् आपआप�या घरी परतले.
7
जे�हा आ�ही सोरापासू नची जलयात्रा पू णर् करून चुकलो आ�ही पोलेमास येथे आलो; भावां चे अ�भवादन करून
आ�ही एक �दवस �यां �याचबरोबर थां बलो. 8 पुढ�या �दवशी आ�ही जे पौलाबरोबर होतो, कैसिरया येथे आलो आ�ण
येशू-वातार् गाज�वणा�या �फ�ल�पा�या घरी गेलो. तो सातां पक
ै � एक होता; आ�ही �याचाच घरी मु�ाम केला.
9
या�याकडे चार अ�ववा�हत मुली हो�या, �या भ�व�यवाणी करीत असत.
10
जे�हा आ�ही तेथे बरेच �दवस थां बलो, ते�हा अगब नां वाचा एक सं दे�ा यहू दीयातू न आला. 11 जे�हा तो
आम�याजवळ आला ते�हा पौलाचा पट्टा (बे�ट) घेऊन आपले हातपाय बां धून �हणाला, “प�वत्र आ�मा असे �हणतो :
�या माणसाचा हा पट्टा आहे, �याला यहू दी यरूशलेमेत बां धतील आ�ण गैरयहू दीयां �या हाती सोप�वतील.”
12
�या वेळ� आ�ही या गो�ी ऐक�या, �या वेळ� आ�ही आ�ण तेथील लोकां नी �याला �वनं ती केली क� �याने
यरूशलेमेस जाऊ नये. 13 �या वेळ� पौलाने उ�र �दले, “तु�ही रडू न मला दुःखी का करीत आहा? यरूशलेमेत मी येशू
�ख्र�तां �या नां वाकिरता केवळ बां धले जा�यासाठ�च न�हे तर मर�यासाठ�ही तयार आहे.” 14 जे�हा पौलाला डळमळ�त
(�ढ�म हालला नाही) किरता आले नाही ते�हा �याचा �नधार्र पाहू न आ�ही शां त झालो आ�ण �हणालो, “परमे�राची
इ�छा पू णर् होवो”.
15
�या �दवसां नंतर आ�ही तयारी केली आ�ण यरूशलेमस
े गेलो. 16 कैसरीयातील काही �श�य आम�याबरोबर
कु प्रासआले आ�ण �या�या घरी आ�ही पाहुणे �हणू न राहणार होतो �या �नासोन नां वा�या एका वृद्ध (जु�या) �श�याला
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घेऊन आले.
17
जे�हा आ�ही यरूशलेमेस पोचलो, भाऊब�हणींनी आनं दाने आमचा �वीकार केला. 18 पुढ�या �दवशी पौल
आम�याबरोबर याकोबाजवळ गेला, तेथे सवर् पुढारी हजर होते. 19 �या सवार्ंना अ�भवादन के�यानं तर �याने �यां ना सवर्
कायार्ं�वषयी सां �गतले, जी परमे�राने �यां �याम�ये �या�याद्वारे केली होती.
20
�यां नी जे�हा ऐकले ते�हा परमे�राची �तु�त केली आ�ण पौल �हणाला, “आपणच पहा भाऊ, �कती हजार यहू दी
लोकां नी �व�ास ठे वला. ते सवर् �नयमशा�त्रां �वषयी �फू�तर्दायक आ�ण प्रचं ड उ�साही आहेत. 21 तुम�या�वषयी �यां ना
सां �गतले गेले आहे, क� जे यहू दी लोक गैरयहू दी लोकां म�ये राहतात, �यां ना तु�ही मोशेचा �याग करावयास सां गता,
आ�ण असे देखील सां गता क� �यां नी आप�या मुलां ची सुंता करू नये आ�ण रीती-�वधींचेही पालन करू नये. 22 या
गो�ींचा काय पिरणाम होईल? आता �यां ना कळले आहे क� तु�ही येथे आला आहा, 23 �हणू न तु�ही तसेच व तेच करा
जे आ�ही तु�हां ला सां गतो आहोत. आम�यां त चार लोक असे आहेत �यां नी शपथ वा�हलेली आहे. 24 �यां ना धरा (�या)
आ�ण �यां ना घेऊन आप�या �वतःला शुद्ध करा, �यां ना खचर् द्या यासाठ� क� �यां नी आपले मुंडण करावे. मग �या गो�ी
तुम�या�वषयी पसर�या हो�या, �या सवर् खोट्या आहेत हे लोकां ना कळे ल. हे देखील क� तु�ही �यव��थत जीवन जगत
आहा आ�ण �नयमशा�त्राचे पालन करीत आहा. 25 गैरयहू द्यां �या बाबतीत �हटले तर, आ�ही हा फ़ैसला केलाआहे क�
�यां ना या सवर् गो�ींचे पालन कर�याची गरज नाही, केवळ हेच क� मू तीर्समोर अ�पर्लेले पदाथर्, र� आ�ण गळा दाबू न
मारले�या जनावरां चे मां स आ�ण यौन अनै�तकतेपासू न �यां नी जपू न (�वत:स राखावे) रहावे.
26
मग पौलाने पुढ�या �दवशी लोकां ना आप�याबरोबर घेतले आ�ण �यां �याबरोबर �वतःला देखील शुद्ध केले. तेथे
�याने सां �गतले क� शुद्ध हो�याचे �दवस के�हा पू णर् होतील, अथार्त आम�यापैक� प्र�येक जणासाठ�चे ब�लदान के�हा
अ�पर्ले जाईल. 27 जे�हा सात �दवस जवळ-जवळ सं पणारच होते, आ�शया प्रां तातील यहू द्यां नी �याला प्राथर्नाभवनात
पा�हले आ�ण लोकां ना भडकवू न �यां ना पकडले. 28 आ�ण ओरडू न �हणाले, “इ�त्राएलां �या लोकां नो, मदत करा! हाच
तो मनु�य आहे जो सवर् �ठकाणी, लोकां ना �नयमशा�त्र व या जागे�वरूद्ध �शक�वतो, �याबरोबरच याने ग्रीक लोकां ना या
प्राथर्नाभवनात आणू न ही प�वत्र जागा प्रदू �षत (घाणेरडी) केली आहे. 29 �यापू वीर् शहरात �यां नी इ�फसातील त्र�फमाला
�या�याबरोबर पा�हले होते. �यां चा �वचार होता क� पौल �यां ना प्राथर्नाभवनात घेऊन आला होता.
30
सं पूणर् शहर प्रचं ड खवळले आ�ण लोक �यां �या�वरूद्ध गजबजू न एकाजागी एकत्र जमू लागले. �यां नी पौलाला
प्राथर्नाभवनाबाहेर ओढले आ�ण लगेच दरवाजा बं द केला. 31 ते �याला मारून टाकणार इत�यात, रोमी सेने�या
प्रमुखाकडे ही खबर पोचली, क� सबं ध यरूशलेमेत वादळ� पिर��थती आ�ण गदारोळ उडाला आहे. 32 लगेच �याने
�शपायां ना आ�ण सुभेदारां ना बरोबर घेतले आ�ण �यां �याकडे धावले. जे�हा �यां नी क�ानाला आ�ण �शपायां ना पा�हले
ते�हा पौलाला घात कर�याचे थां ब�वले.
33
ते�हा प्रमुख (कमा�डर)पुढे आला, �याने दोन साख�यां नी �याला बां ध�याची आ�ा केली आ�ण �वचारले तो कोण
आहे आ�ण �याने काय केले आहे. 34 गदीर्तून कोणी काही ,तर कोणी काही ओरडत होते. जे�हा गोंधळामुळे �याला
स�य काय आहे, ते समजले नाही ते�हा �याने �याला बैरेक (सै�नकां �या इमारती) येथे घेऊन जा�याचा हुकूम �दला.
35
जे�हा तो पाय�यां पयर्त पोचला, लोकां �या उपद्रवामुळे �शपायां नी �याला उचलू न नेले. 36 लोकां ची गदीर् ओरडत
रा�हली, “याला मारून टाका”.
37
जे�हा पौलाला बैरेकम�ये घेऊन जाणार होते, �याच वेळ� पौल प्रमुखाला �हणाला, “मी आप�याशी काही बोलू
शकतो काय? �याने �हटले, तुला ग्रीक भाषा येते काय? 38 तू तोच �मसरी नाहीस काय, �याने काही �दवसां पूवीर् बं ड
केले आ�ण चार हजार लोकां ना जं गलात नेले होते?
39
परं त ु पौल �हणाला, “मी �क�ल�कयातील तासार्चा, जे एक प्र�सद्ध शहर आहे; तेथील र�हवाशी असू न यहू दी आहे,
मला लोकां शी बोल�याची परवानगी द्यावी.”
40
जे�हा �याला परवानगी �मळाली ते�हा शां तता झा�यानं तर तेथेच पायरीवर उभे राहू न �याने आप�या हातां नी खुणा
करून, इब्री भाषेत सं भाषण केले.
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“लोकां नो, भावां नो, ब�हणींनो आ�ण वडीलां नो, आप�या बचावादाखल मी तु�हां ला जे प्र�यु�र किरतो, ते ऐका.”
जे�हा �या लोकां नी �याला इब्री भाषेत बोलतां ना ऐकले, ते�हा आणखी शां त व �त�ध झाले. 3 �क�ल�कया�या तासर्
शहरात मी राहणारा आहे, परं त ु गम�लएला�या चरणां जवळ याच शहरात मा�या पू वर्जां चे �नयम आ�ण री�त�वधी मला
�शक�वले गेले आ�ण आपण सवर् जण �या प्रकारे परमे�राकिरता उ�साहाने व जोमाने भरलेले आहात, तसाच मी देखील
होतो. 4 या मताचे पुरूष व ��त्रया �जवे ं मारून, बां धून आ�ण तुरूंगात घाल�याद्वारे मी �यां चा छळ करीत रा�हलो. 5 या
गो�ीचे सा�ी महायाजक आ�ण वडीलां ची सभा देखील आहे. �यां �याचद्वारें मला भावां साठ� �चठ्या (पत्रे)ं �मळा�या
हो�या, याकिरता क� जे लोक �द�म�कां त बां धले गेले होते, �यां ना यरूशलेमात दं ड दे�याकिरता घेऊन यावे.
6
आप�या यात्रेत, जे�हा मी �द�म�कात पोचणारच होतो, ते�हा अचानक आकाशां तून एक मोठा प्रकाश उतरला
(रोशनी)आ�ण �याने मला वेढून घेतले. 7 �या वेळ� ज�मनीवर पडलो �या वेळ� मी आप�या कानां नी ऐकले, “शौला,
शौला, तू मला कां पीडा देत आहेस?”
8
मी उ�र �दले, “आपण कोण आहां त प्रभू जी?” �यां नी मला �हटले, “मी नासरेथाचा येशू आहे, �याला तू पीडा देत
आहेस.”
9
जे लोक मा�याबरोबर होते, ते तो प्रकाश पाहू न घाबरले, परं त ु जो मा�याशी बोलला होता, �याचा आवाज ते ऐकू
शकले नाहीत. 10 मी �हटले, “प्रभू मी काय करू?” येशू �हणाले, “ऊठ आ�ण �द�म�कात जा, तेथे तुला �या सवर् गो�ी
सां �गत�या जातील, �या तुला करावया�या आहेत”. 11 प्रकाशा�या चकाकणा�या उजेडामुळे मी काहीच पाहू शकत
न�हतो, मा�या सोब�यां नी माझे हात धरून मला �द�म�कास आणले.
12
हन�या नां वाचा एक यहू दी भ�, तेथील यहू दी लोकां म�ये बराच आदरणीय पुरूष होता. 13 तो येऊन तेथे उभा झाला
आ�ण मला �हणाला, “भाऊ शौला, पाहू लाग” �याच समयी मला �दसू लागले.
14
�याने मला असेही �हटले, “आप�या पू वर्जां �या परमे�राने तुला �नवडले आहे, यासाठ� क� तू �याची इ�छा जाणू न
�यावी आ�ण �या नी�तमानास पाहावे आ�ण �या�या तोंडची वाणी तुला ऐकता यावी. 15 कारण जे तू पा�हले आ�ण
ऐकले आहे, �या सवार्ं�वषयी तू �याचा सा�ी ठरशील. 16 आता तू का उशीर करीत आहेस? ऊठ आ�ण बा���मा घे
आ�ण �यां चे (येशूंच)े नां व घेऊन आपले अपराध धुवून टाक.
17
ते�हा मी यरूशलेमेस आलो आ�ण प्राथर्नाभवनात प्राथर्ना करू लागलो, ते�हा बेभान असा झालो. 18 मग �या वेळ�
मी, येशूंना मा�याशी असे बोलतां ना ऐकले, “घाई कर आ�ण यरूशलेमेतून लवकर पळ काढ, कारण येथे लोक तु�या
गो�ीं �वीकार करणार नाहीत.”
19
मी �हटले, “येशू �यां ना ठाऊक आहे, क� मीआप�यावर �व�ास करणा�या लोकां ना मारीत होतो, �यां ना तुरूंगात
घालीत होतो. 20 �या वेळ� आपला हुता�मा (शहीद) �तेफन, याला दगडमार केला जात होता, �या वेळ� मी तेथेच उभा
होतो, आ�ण �याला मारणा�या लोकां �या व�त्रां चा सां भाळ करीत होतो; आ�ण �तेफना�या ह�येत सहभागी देखील
होतो”.
21
ते मला �हणाले, “जा, कारण मी तुला येथून, दू र असले�या गैरयहू दी लोकां कडे ही पाठ�वणार आहे”.
22
हे सवर् ऐक�यानं तर �या लोकां नी आपला आवाज बुलंद केला आ�ण ओरडू न �हणाले, “अशा मनु�याला तर, या
जगात �जवं त ठे वले जाऊ नये.”
23
�या वेळ� ते असे �कंचाळ�त चालले होते आ�ण आपले कपडे फेक�त, हवेत धू ळ उधळ�त जात होते, 24 ते�हा
प्रमुखाने हुकूम �दला क� �याला �क��यां त ने�यात यावे. तो असे �हणाला,” चाबुक मारून, �याला जाणू न �यावयाचे
आहे क� हे लोक �या�या �वरूद्ध इत�या जोराने का ओरडत आहेत.” 25 �या वेळ� �यां नी �याला कातडी पटट्याने
बां धले ते�हा �या�या जवळ उ�या असले�या सुभेदाराला पौल �हणाला, “एखाद्याचा अपराध ,�सद्ध झालेला
(�बनाप्रमाणाचा) नसतानाही, एखाद्या रोमन नागिरकाला फटके मारणे यो�य आहे काय?”
26
हे ऐकून सुभेदाराने प्रमुखाला जाऊन �हटले, “सां भाळून रहा, कारण हा पुरूष रोमन नागिरक आहे.”
1
2
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प्रमुखाने येऊन पौलाला �वचारले, “मला सां ग, तू रोमन नागिरक आहेस काय?” �याने उ�र �दले, “होय” 28 प्रमुख
�हणाला, “मी पु�कळ क�ंमत चुकती करून हे �वातं �य �मळ�वलेले आहे”. पौल �हणाला, “मी तर �वतं त्र असाच
ज�मलो होतो”.
29
ते�हा जे लोक �याची �वचारपू स करणार होते, �यां नी लगेच �याला सोडू न �दले. प्रमुखही घाबरला, कारण �याला
कळले होते क� �याने एका रोमन नागिरकाला अटक करून बां ध�याचा हुकूम �दला होता.
30
पुढ�या �दवशी प्रमुखाला जाणू न �यावयाचे होते, क� यहू दी �या�यावर दोष का लावीत होते; �हणू न �याने �याला
�वतं त्र (मोकळे ) केले आ�ण महायाजक व �यां ची सभा बोला�वली. �याने पौलाला �यां �यासमोर आणू न उभे केले.
27
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सभेकडे एकटक पाहू न पौलाने �हटले, “भावां नो, आजवर मी चां ग�या मनाने (�ववेक) परमे�रासमोर जीवन जगत
आलो आहे.” 2 हन�या महायाजकाने जवळ उ�या असले�या लोकां ना आ�ा केली क� �यां नी �या�या गालावर मारावे.
3
�या वेळ� पौल �हणाला, “अरे! तू चू ना लावले�या �भं ती (कबर), परमे�र तुला �श�ा देईल; कारण तू
�नयमशा�त्रां प्रमाणे माझा �याय करावयास बसला आहेस, आ�ण �नयमशा�त्रां �वरूद्ध, मला मार�याचा हुकूम देत
आहेस?”
4
ते�हा जे लोक जवळ उभे होते ते �हणाले, “तू महायाजकाशी असा उ�दटपणे वागत आहेस?”
5
�या वेळ� पौल बोलला, “भावां नो मला ठाऊक न�हते क� तो महायाजक आहे, कारण असे �ल�हले आहे क� तु�ही
आप�या पुढा�यां शी दु�यर्वहार करू नका.
6
�या वेळ� पौलाला कळले क� �या�ठकाणी काही परूशी होते आ�ण काही सदू क�, �या वेळ� तो सभेत उंच व
मोठ्या आवाजात (वाणीने) बोलू लागला, “भावां नो मी परूशी आहे आ�ण परूशीचा मुलगा देखील. मेल�
े यां ची आशा
आ�ण मेल�
े यां तून �जवं त उठ�या�वषयीची चौकशी कर�याकिरता मा�यावर खटला चाल�वला जातो आहे (मला येथे
उभे केलेले आहे).” 7 �याने असे �हटले आ�ण परूशी व सदू क� यां �यात आपसां त मतभेद व असहम�त झाली आ�ण पू णर्
सभा दोन भागां त �वभागली गेली. 8 कारण सदू क� �हणतात क� मेले�यां चे पुनरू�थान नाहीच मुळ�, ते असेही �हणतात
क� देवदू त �कंवा आ�मा असे काही नसतात, परं त ु परूशी दो�ही गो�ी मा�य किरतात.
9
तेथे एकच हैदोस माजला (गोंधळ उडाला) आ�ण जे �वद्वान परू�यां �या प�ाचे होते, �यां नी उभे राहू न �वरोध करीत
�हटले क�, “आ�हां ला या माणसात कशाही प्रकारचा वाईटपणा (खोट) �दसत नाही. जर एखाद्या आ��याने �कंवा
देवदू ताने �या�याशी सं भाषण केलेही असेल तर आ�ही परमे�राशी लढणारे आहोत तरी कोण?” 10 मग जे�हा
आपसां तील भां डण खू प वाढत गेले, ते�हा प्रमुखाने सै�नकां ना हुकूम �दला, क� कसेही करून �याला लोकां मधू न काढू न
बैरेकम�ये �यावे, कारण प्रमुखाला ही भी�त होती क� लोक पौलाला फाडू न टाकतील.
11
पुढ�या रात्री येशू �या�याजवळ येऊन उभे रा�हले आ�ण �हणाले, “पौला, �हं मत सोडू नको, धीर बाळग;
यरूशलेमेत जशी तू माझ� सा� �दली, तशीच तुला रोम शहरात देखील द्यावयाची आहे.”
12
पहाट होताच, काही यहू दी लोकां नी एक गट तयार केला आ�ण शपथ वा�हली, क� जोपयर्ंत ते पौलाला �जवे ं मारीत
नाहीत तोपयर्ंत ते खाणार नाहीत �कंवा पाणीही �पणार नाहीत. 13 �या लोकां नी ही वाईट योजना तयार केली होती,
�यां ची सं �या सुमारे चाळ�स इतक� असेल. 14 �यां नी महायाजक, वडील आ�ण चचर्कडे येऊन �हटले, “आ�ही एक
ज़बरद�त (मोठा) प्रण केला आहे; जोपयर्ंत आ�ही पौलाला मारून टाक�त नाही, तोपयर्ंत आ�ही उपाशी राहू ं 15 �हणू न
तु�ही सभेबरोबर एकमत होऊन प्रमुखाला इशारा करा, क� �याने पौलाला तुम�याकडे उद्या पु�हा आणावे.
�या�या�वषयी अ�धक चौकशी कर�याचा हा एक बहाणा (�न�म�) असेल. तो येथपयर्ंत ये�याआधीच आ�ही �याचा
जीव घे�याकिरता तयार राहू .
16
�या वेळ� पौला�या भा�याने, दबा धरून बस�या�वषयीचे प्रकरण आ�ण पौलाचा घात कर�या�या योजने�वषयी
1
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ऐकले, �या वेळ� तो बैरेकम�ये गेला आ�ण �याने पौलाला ही खबर (बातमी) सां �गतली.
17
ते�हा पौलाने सुभद
े ाराला बोलावू न �हटले, “या तरूणाला प्रमुखाकडे घेऊन जा, �याला काही सां गायचे आहे.”
18
या�तव तो �याला प्रमुखाकडे घेऊन गेला आ�ण �हणाला, “कैदी पौलाने, मला बोलावू न �हटले आहे, क� मी या
तरूणाला तुम�याकडे आणावे, कारण याला काही बोलावयाचे आहे”.
19
ते�हा प्रमुखाने �याचा हात धरला, �याला एका बाजू ला नेऊन एकटे असताना �वचारले, “तुला, मला काय
सां गावयाचे आहे”.
20
तो �हणाला, “यहू द्यां नी असा ठाम �वचार केला आहे, क� उद्या पौलाला सभेसमोर, या �न�म�ाने बाहेर आणले जावे
क� �यां ना आणखी काही बारकाईने �वचारपू स करावयाची आहे; 21 परं त ु �यां चे काहीही ऐकू नका कारण �यां �यातील
सुमारे चाळ�स लोक घात लावू न तयार बसले आहेत, क� बारीक तपासणीकिरता �या �णी पौल बाहेर येईल �याच�णी
मोका �मळताच �याला �जवे ं मार�याकिरता ह�ा करावा. �यां नी अशी शपथ वा�हली आहे, क� जोपयर्ंत ते पौलाला ठार
करीत नाहीत तोपयर्ंत खाणार- �पणार नाहीत; आता ते आप�या आदेशाची वाट पाहात आहेत.”
22
�हणू न प्रमुखाने �या तरूणाला असा हुकूम देऊन �नरोप �दला, क� “जे काही तू मला सां �गतलेले आहे ते आणखी
कोणालाच सां गू नको.”
23
�याने दोन सुभेदारां ना बोलावू न �हटले, “200 सै�नक (�शपाई), स�र घोडे �वार आ�ण दोनशे भालेकरी, रात्री नऊ
वाजता कैसरीयास पाठवा. 24 पौलाला एखाद्या घोड्यावर बसवू न ग�हनर्र फे�ल�सकडे सुर��त पोचवू न द्या.”
25
�याने अशा प्रकारचे एक पत्र �ल�हले:
26
महाप्रतापी फे�ल�स सुभद
े ार यां ना �लौद्य लु�सयाचा सलाम.
27
या मनु�याला यहू दी लोकां नी धरलेले होते आ�ण �याला �जवे मार�या�या बेतात होते. ते�हा मी आप�या
फौजेबरोबर तेथे पोचलो आ�ण �याला वाच�वले कारण मला असे कळले क� तो रोमन नागिरक आहे. 28 मी �याचे
आरोप जाणू न घे�या�या हेतूने �याला सभेसमोर आणले. 29 मला हे देखील आढळले क� यहू दी लोकां �या
धमर्प�ु तकां �वषयी उद्भवणा�या , प्र�नां �या सं दभार्तच, �याला दोषी मानले जात होते. पण मृ�युदंड �कंवा �श�ा �कंवा
अटक कर�याजोगा अपराध �याने केलाच न�हता. 30 �या वेळ� मला कळले क� काही यहू दी �याला घात कर�या�या
हेतूने सं धीची वाट पाहात तयार बसलेले आहेत, मी �याला आप�याकडे पाठवू न �दलेले आहे. आरोप लावणा�यां ना मी
असा �नदश
ेर् �दलेला आहे क� �यां नी आप�या उप��थतीत �याचा आरोप �सद्ध करावा.
31
ु ार, पौलाला घेऊन रात्री�या रात्रीच अं �तप�त्रसाजवळ घेऊन आले. 32 पुढ�या �दवशी
मग ते �शपाई आ�ेनस
�या�याबरोबर जा�यास �यां नी घोडे �वार तेथेच सोडू न �दले आ�ण परत बैरेकां कडे परतले. 33 �या वेळ� ते घोडे �वार
कैसरीयास पोचले, �यां नी ग�हनर्रला पत्र देऊन, पौलाला �या�यासमोर प्र�तुत केले. 34 ग�हनर्रने पत्र वाचले आ�ण पौल
कोण�या प्रां ताचा आहे या�वषयी �वचारले. 35 जे�हा �याला कळले क� तो �क�ल�कयाचा आहे, ते�हा तो �हणाला,
“जे�हा तु�यावर आरोप ठे वणारे येतील ते�हा मी तुझे �हणणे ऐकेन.” तो असेही �हणाला क� �याला हेरोदा�या सरकारी
�नवास�थानी ठे �वले जावे.
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पाच �दवसानं तर हन�या महापुरो�हत, काही पुढारी (वडील) आ�ण एक वक�ल �ततुर्� यां ना आप�याबरोबर घेऊन
आला. या लोकां नी ग�हनर्रसमोर पौला�वरूद्ध आरोप ठे वले. 2 मग जे�हा पौलाला समोर आणले गेले, ते�हा �ततुर्�याने
�या�या�वरूद्ध आरोप ठे वीत ग�हनर्रला असे सां �गतले : “महाम�हम फे�ल�स महाराज, आप�यामुळे आ�ही पू णर् शां तीने
रहात आहोत. आप�या ई�रकृत दू रदशीर्पणामुळे आ�ण �ववेकशील प्रबं धामुळे या रा�ट्रासाठ� सवर्प्रकारची उ�म
�यव�था उपल�ध आहे. 3 सवर् �ठकाणी आ�ण सदैव आ�ही या सवर् गो�ींकिरता आपले हृदयाने आभारी आहोत.
4
आपला अ�धक वेळ न घेतां , मी एवढी �वनं ती किरतो क� कृपाकरून, आमचे ऐक�याकिरता आपण आ�हां ला थोडा
1
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समय द्यावा.
5
आ�ही पा�हले आहे क� हा मनु�य सवर् जगात, यहू दी लोकां �याम�ये बं ड भडकवीत आहे. हा एक उपद्रवी मनु�य
आहे आ�ण नासोरी�या कु पं थाचा तो नेता आहे; हा नासोरी समुदायाचा प्रमुख (पुढारी) देखील आहे. 6 याने
ु ार याचा �याय देखील
प्राथर्नाभवनाला अशुद्ध कर�याची �हं मत केलेली आहे. आ�ही याला धिरले आ�ण �नयमशा�त्रां नस
7
करून टाकला असता. परं त ु कमां डर लु�सया यां नी जबरद�तीने येऊन याला आम�या हातू न सोडवू न घेतले. 8 �याने
आरोपींना अशी आ�ा केली क� �यां नी येऊन आपणास भेटावे. आपण �वतः �याची चौकशी करून समजू शकता क�
आम�या आरोपात �कती वजन (दम)आहे.”
9
यहू दी लोकां नी सुद्धा या गो�ी�वषयी आपला होकार �दला.
10
ग�हनर्रचा इशारा �मळताच पौलाने उ�र �दले, “मला ठाऊक आहे क� आपण पु�कळ वषार्ंपासू न या देशाचे
�यायाधीश आहात, �हणू नच आता मी �वतः आनं दाने �प� करुन आपली बाजू मां डतो. 11 आप�याला ते कळे लच क�
आता बारा �दवस सुद्धा झाले नाहीत, जे�हा मी आराधना कर�यासाठ� यरूशलेमस
े गेलो होतो; 12 �या�ठकाणी
आराधनालयात �कंवा शहरात �यां नी मला कोणाशी वाद�ववाद करताना �कंवा बं डाचा प्रारं भ करताना पा�हले नाही.
13
आ�ण ते या गो�ींचे प्रमाण सुद्धा देऊ शकत नाहीत, �या�वषयी ते मला गु�हेग
ं ार ठर�व�याचा प्रय�न करीत आहेत.
14
पण मी ही गो� पू णर् दा�याने �हणू शकतो क� �या मताला कु पं थाचे नां व �दले जात आहे, मी �याच पं था�या री�तं वर
�नयमशा�त्रानुसार आ�ण सं द�े ट्यां �या पु�तकातील वचने ं मानतो आ�ण �याप्रमाणचेआप�या पू वर्जां �या परमे�राची
उपासना किरतो. 15 मला परमे�राकडू न जी आशा आहे �यावर �यां चाही �व�ास आहे; ती अशी क� मेलल
े े �जवं त
16
होतील, मग ते नी�तमान असोत क� अनी�तमान! मी परमे�र आ�ण मनु�य सं बंधाने एक शुद्ध �ववेक बाळग�या�वषयी
क� सहन करीत असतो.
17
पु�कळ वषार्ंनंतर मी गरीबां साठ� दान व अपर्ण आण�यासाठ� आप�या देशी आलो होतो. 18 मा�या�वरूद्ध एखादी
बाब होती, तर �यां नी आज या�ठकाणी ती बाब आप�यासमोर मां डायला हवी होती. 19,20 �कंवा जे या�ठकाणी आहेत,
�यां नी सां गावे क� �या वेळ� मी सभेसमोर उभा होतो, �या वेळ� यां ना मा�याठायी कोणता दोष आढळला होता. 21 होय,
केवळ एकच गो� असू शकते, जी मी ओरडू न ओरडू न सां �गतली होती :” ती �हणजे, मेले�यां �या पुनरू�थानावरचा
(�जवं त हो�याचा) माझा �व�ास; कदा�चत याकिरताच आज माझा �याय होतो आहे.”
22
मग फे�ल�साने सवर् गो�ीं अचू क (खराखरा खुलासा) ऐक�या, ते�हा �याने असे �हणू न सभा टाळली “क� जे�हा
लु�सया प्रमुख येथे हजर असेल, ते�हा मी उ�म प्रकारे या �वषयां संबंधी यो�य व समपर्क �नदान करु शकेन.” 23 �याने
एका सुभद
े ाराला असा हुकूम केला, क� �याने पौलाला कडक पहा�यात ठे वावे, तरीपण �याला काही अं शी �वातं �य
द्यावे. �याचे �मत्र बं ध ु �यां ची सेवा करावयास �कंवा दान द्यावयास आले तर �यां ना मना केले जाऊ नये.
24
काही �दवसां नंतर फे�ल�स आपली प�नी द्रु�स�ा �ह�यासह तेथे आला. �याने पौलाला बोलावू न घेतले आ�ण
�याचा जो येशूंवरील �व�ास होता �या�वषयी ऐकले. 25 पौलाने �यां ना, नी�तमान ठर�वले जाणे, आ�मसं यम व
भ�व�यकाळ� येणा�या �याया�वषयी सां �गतले. भीत व थरथर कां पत फे�ल�स �हणाला, “आता तू परत जा, �या वेळ�
मला समय लाभेल (वेळ काढता येईल), �या वेळ� मी तुला बोलावीन.” 26 पौलाला सोड�याचा मोबदला �हणू न
फे�ल�स पौलाकडू न काही धनाची अपे�ा देखील करीत होता, �हणू नच �याला वारं वार बोलावू न �या�याबरोबर बोलू न
तो वेळ घालवीत असे.
27
दोन वषार्ंनंतर पु�यर् फे�त हा फे�ल�सा�या जागेवर �नयु� केला गेला. फे�ल�स यहू दी लोकां ना खुश करू पाहात
होता �हणू न �याने पौलाला तुरूंगातच राहू �दले.
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तीन �दवसां नंतर फे�त प्रां तात आला. तो कैसरीयाहू न यरूशलेमेस गेला. 2 ते�हा महायाजक आ�ण यहू दी पुढा�यां नी
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पौला�वरूद्ध तक्रार केली आ�ण �वनं ती केली. 3 आपण पौलाला यरूशलेमेस बोलावू न �यावे, कारण वाटेत दबा धरून
ते �या�यावर वार करून �याला मारुन टाकणार होते. 4 पण फे�त �हणाला, “�याला कैसरीयातच राहू �दले जावे, तो
�वतः लवकरच तेथे जाणार आहे.” 5 �हणू न �याने उ�र �दले, तुम�यापैक� जो प्रमुख आहे, �याने मा�याबरोबर यावे
आ�ण जर �याची काही चू क आहे, तर ती �सद्ध करावी”.
6
तो तेथे �यां �याबरोबर आठ-दहा �दवस रा�हला आ�ण मग कैसरीयास गेला. पुढ�या �दवशी �यायासनावर बसताच
�याने पौलाला आप�यासमोर प्र�तुत कर�याची आ�ा �दली. 7 जे�हा �याला तेथे आणले गेले ते�हा यरूशलेमत
ें ू न
पु�कळ यहू दी आले आ�ण �या�याभोवती वेढा घालू न उभे झाले, इतकेच केवळ न�हे, तर �या�यावर असे आरोप
ठे वले �यां चे काही प्रमाण देखील �यां �याजवळ न�हते.
8
पौलाने बचाव बाजू मां डून �हटले, “मी कोण�याही प्रकारे यहू दी लोकां �या धा�मर्क आ�था दुखा�व�या नाहीत �कंवा
मी मं �दर व कैसरा�वरूद्धही काही बोललो नाहीये”.
9
परं त ु यहू दी लोकां ना खुश कर�यासाठ� फे�ताने पौलाला उ�र देऊन �हटले, “तू यरूशलेमस
े जाऊन मा�यापुढे
�यायाकिरता उभा राह�यास तयार आहेस काय?”
10
मग पौल �हणाला, “मी आज आ�ा कैसरा�या येथेच �यायआसनापुढे उभा आहे, येथेच माझा �याय �हावा.
तु�हां ला ठाऊकच आहे, क� मी यहू दी लोकां चे काही वाईट केलेले नाही. 11 जर मी काही चुक�चे वागलो असेन �कंवा
मृ�युदंडाजोगा अपराध केलेला असेन, तर मी मरावयास तयार आहे; पण जर मा�या�वरूद्ध ठे वले�या आरोपात काही
दम (वजन) नाही, तर मला �यां �या हाती सोप�व�याचा ह� कोणालाही नाहीये, कैसरास मला हेच सां गायचे आहे. “
12
मग सभेबरोबर स�ा -मसलत के�यानं तर फे�ताने उ�र �दले, “तू कैसराजवळ �यायाची मागणी केली आहेस काय?
तुला कैसरापुढे उभे �हावे लागेल.”
13
काही �दवसां नंतर राजा अ�ग्र�पा आ�ण बणीर्का, फे�ताला भेट�यासाठ� कैसरीयास आले. 14 पु�कळ �दवस
झा�यानं तर, फे�ताने पौलाचा �वषय राजासमोर प्र�तुत करताना �हटले, “फे�ल�साने एक मनु�य तुरूंगात ठे वलेला
आहे. 15 जे�हा मी यरूशलेमत
े होतो, �या समयी महायाजक व यहू दी वडील चचर्ने �या�या�वरूद्ध फै़सला सुना�व�याचे
कायर् मला �दले होते,
16
मी �यां ना सां �गतले क� रोमन लोकां ची अशी पद्धत नाहीये क� जोपयर्ंत आरोपीला आप�या �वरोधकां समोर आपला
�नदोर्षीपणा �सद्ध करावयाची सं धी �मळत नाही, तोपयर्ंत कोण�याही आरोपीला मृ�युदंडाची �श�ा ऐक�वली जावी.
17
�हणू न जे�हा ते येथे आले होते, ते�हा उशीर न लावता मी दुस�याच �दवशी �यायासनावर बसलो आ�ण �या
माणसाला आत आण�याचा हुकूम केला. 18 जे�हा आरोपी उभे झाले ते�हा, जसा �वचार मी केला होता तसा आरोप ते
�या�या�वरूद्ध ठे वू शकले नाहीत. 19 �यां �या �वतः�या धमार् सं बंधी �या�या �वरूद्ध काही प्र�नां सह, तसेच येशू
नां वा�या �य���या मेल�
े यां तून �जवं त हो�या�वषयी पौला�या �व�ासासं बंधी प्र�न देखील होते. 20 कारण या सवर्
प्र�नां �वषयी मला शं का होती, �हणू न मी �या�याकडू न माहीत करून घेतले क� या�वषयीचा �याय कर�याकिरता तो
यरूशलेमेस जावयास (�याची इ�छा)तयार असेल �कंवा नाही. 21 पण जे�हा पौलाने �हटले क� महाराज अग�तुंचा
फ़ैसला �याला मं जूर होईल, मी आ�ा केली क� जोपयर्ंत मी �याचे कैसराकडे पाठवीत नाही, तोपयर्ंत �याला येथेच
ठे वले जावे.”
22
मग अ�ग्रपाने फे�ताला �हटले, “मी या मनु�या�या तोंडून सवर् काही ऐकू इ��छतो.”
23
पुढ�या �दवशी जे�हा अ�ग्र�पा व बणीर्का मोठ्या वैभवाने �मरवीत आले आ�ण �याचे ऐक�यासाठ� कमां डर आ�ण
शहरातील गणमा�य लोकां बरोबर महालात दाखल झाले ते�हा फे�ता�या आ�ेप्रमाणे पौलाला तेथे आणले गेले. 24 फे�त
�हणाला, “राजा अ�ग्र�पा आ�ण येथे उप��थत प्र�येकाने पाहू न �यावे, क� यहू दी लोकां नी मा�याकडे या मनु�याची
तक्रार केलेली आहे. यरूशलेम आ�ण येथील लोकां ची अशी मागणी आहे क� या मनु�याला �जवं त राहू देऊ नये; 25 परं त ु
मला असे आढळले क� मरणदं डाची �श�ा �मळ�याजोगा कोणताच अपराध �याने केलेला नाहीये. �याची इ�छा सुद्धा
ु े �याची मागणी (खटला) �यायाकिरता सादर केली जावी, �हणू न मी �याला तेथे
होती क� महाराजा अग�तुंपढ
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पाठ�व�याचा �वचार केला. 26 पण मा�याजवळ �या�या�वरूद्ध असे कोणतेच प्रमाण नाहीये, जे मी आप�या महाराजां ना
सां गावे. �हणू न राजा अ�ग्र�पा ,मी �याला आप�यासमोर उप��थत किरतो आहे, यासाठ� क� चौकशी झा�यानं तर
मा�याजवळ �लहू न पाठ�व�याकिरता काहीतरी असावे. 27 कारण एखादा कैदीआरोपपत्र दाखल के�या�वनाच, मी तो
आप�याकडे पाठवावा यात मला कसलेच शहाणपण �दसत नाही.”

26

मग अ�ग्र�पाने पौलाला �हटले, “तुला परवानगी आहे क� आप�या बचावादाखल तू काही बोलावेस”. ते�हा पौलाने
आपले हात पसरून �हटले : 2 “यहू दी लोकां तफेर् जे काही आरोप मा�यावर ठे वले गेलेले आहेत �यां �या�वषयी आज
मला जी सं धी �दली गेली आहे, �या�वषयी राजा अ�ग्र�पा मी आनं �दत आहे. 3 �वशेष करून यासाठ� क� मला ठाऊक
आहे क� आपण यहू दी लोकां �या चालीिरती आ�ण प्र�नां �वषयी �वपुल जाणते आहात. �हणू न माझ� �वनं ती आहे क�
आपण धीराने व शां तपणे माझे ऐकून �यावे.
4
मा�या तरूणपणापासू न सवर् यहू दी मा�या जीवना�वषयी जाणतात, हे देखील क� माझ� सुरवातीची वषेर्ं◌ं यरूशलेमेत
राह�यातच गेली होती. 5 सुरवातीपासू नच लोक अशी सा� देत होते क� आम�या धमार्�या सवार्�धक कट्टर पं थाचा
अथार्त “परू�यां चा” मी एक �ह�सा होतो. 6 आज मी येथे उभा आहे आ�ण �या प्र�त�ेसाठ� माझा �याय होतो आहे, जी
परमे�राने आम�या पू वर्जां शी केली होती; 7 आ�ण हा करार पू णर् हो�यासाठ� आमचे बारा वं श �दवसरात्र आराधना
करीत असत. राजे अ�ग्र�पा, याच आशेकिरता मला आज दोषी �हटले जात आहे, मा�यावर आरोप ठे वले जात आहेत.
8
आप�याला या गो�ीचे आ�यर् का वाटते क� परमे�र मेल�
े यां ना �जवं त किरतो?
9
खरोखरच, माझा असा �वचार होता क� मला नासोरी येशूं�या नां वा�वरूद्ध खू प काही करावयाचे आहे. 10 मी
यरूशलेमेत असे केलेच ;पुरो�हतां ची अनुम�त (परवानगी) प्रा� करून मी येशूं�या पु�कळ लोकां ना तुरूंगात टाकले
देखील. जे�हा �यां चा घात होत असे ,ते�हा �यां �या�वरूद्ध मी सुद्धा सा�मल होत असे. 11 खू पदा मी आराधनालयातच
�यां ना पीडा देत असे, �यां नी येशूंची �नं दा करावी यासाठ� प्रचं ड दबाव आणीत असे व तशी जबरद�ती करीत असे;
क्रोधाने सं तापू न मी मोठ-मोठ्या शहरां त �यां चा छळ करीत असे. 12 एकदा जे�हा मी महायाजकां कडू न परवानगी
�मळवू न अ�धकारां सह �द�म�कास जात होतो, 13 दुपारी, हे राजे, र��यावर आकाशां तून एक प्रकाशझोत आला, हा
प्रकाश सू यार्�या प्रकाशापे�ाही प्रखर होता तो मा�या व मा�याबरोबर असले�या लोकां भोवती होता. 14 जे�हा आ�ही
सवर् जण ज�मनीवर खाली पडलो, मी इब्री भाषेत कोणाला तरी असे बोलतां ना ऐकले, “शौला, शौला, तू मला पीडा का
देत आहेस? तुला एखाद्याला �चथावणी (राग) देऊन अं कुश लावणे (पराणीवर) फार जड व कठ�ण जाईल.”
15
मी उ�र �दले, “आपण कोण आहात प्रभू ? ते �हणाले,”मी येशू आहे �याला तू दुःख (यातना) देत आहेस. 16 ऊठ,
आप�या पायां �या बळावर उभा हो. काही गो�ी तू पा�ह�या आहेत, आ�ण आणखी पु�कळ काही मी तुला दाखवीन;
17
हे सवर् यासाठ� क� तू या सवर् गो�ींचे सा�ी आ�ण माझा सेवक �हावे. 18 यासाठ� क� तू लोकां चे डोळे उघडावे; तू
�यां नाअं धारातू न प्रकाशाकडे आ�ण सैताना�या साम�यार्तून परमे�राकडे वळवावे. हे सवर् यासाठ� क� अपराधां ची �मा
आ�ण मा�यावर �व�ास के�यामुळे शुद्ध झाले�या लोकां बरोबर �यां नी वतन �मळवू न �यावे.
19
�हणू न हे राजे अ�ग्र�पा मला �वगार्तून जे दशर्न (दृ�ां त) प्रा� झाले �या�या�वषयी मी आ�ा (उ�ं घन)भं ग केला नाही.
20
परं त ु मी �द�म�क, यरूशलेम, यहू दीया�या सवर् प्रदेशात राहणारे आ�ण मग गैरयहू दी लोकां ना सां �गतले क� �यां नी
आप�या मनाचा पालट (प�ा�ाप) करावा, आ�ण �यानं तर �यां ना �या प्रकारे यो�य जगायचे आहे तसेच �यां नी जगावे
ु े यहू द्यां नी मला प्राथर्ना भवनात धरले आ�ण माझा घात कर�याचा प्रय�नही केला. 22 �हणू न
देखील. 21 याच कारणां मळ
परमे�राचे साहा�य प्रा� करून मी आजपयर्ंत लहानथोरां ना सा� देतो आहे. �या गो�ींची भ�व�यवाणी सं दे�ट्यां नी
आ�ण मोशेने केली होती, �या�शवाय मी काहीच �हटलेले नाहीये; 23 हेच क� येशू �ख्र�त दुःख सहन करतील आ�ण ते
प�हले (प्रथम) मनु�य असतील जे मेले�यां तून �जवं त होतील. तेच आम�या लोकां ना व गैरयहू दीयां ना प्रकाश देतील.”
1
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अशा प्रकारे जे�हा पौलाने आपली बाजू मां डली ते�हा उंच आवाजात फे�त �हणाला, “पौला तू वेडा झाला आहेस,
असी�मत �ानाने तुझे डोके �ठकाणावर ठे वलेले नाही, तुझे डोके �फरले आहे”
25
पण पौल �हणाला, “महाराजा�धराज महोदय, मी वेडा नाहीये ना मी डो�यावर पडलो आहे, परं त ु स�य आ�ण
समं जसपणा�या गो�ी बोलतो. 26 राजे, �यां �यासमोर मी मोठ्या �वतं त्रपणे बोलतो आहे, या सवर् गो�ी �यां ना नीट-नीट
ठाऊक आहेत. मला पू णर् प्रकारे ठाऊक आहे क� या गो�ी �यां �यापासू न लपले�या नाहीत कारण हे सवर् गु�पणे
कानाकोप�यां त झालेले नाहीये. 27 हे राजे अ�ग्र�पा, आपण सं द�े ट्यां वर �व�ास ठे वता काय? होय, मला ठाऊक आहे
क� आपण �यां �यावर �व�ास ठे वता.”
28
ते�हा अ�ग्र�पा पौलाला �हणाला, “तू मला आप�या मतां त आणू (�मळवू ) इ��छतोस काय ?”
29
पौल �हणाला, “आपण आ�ण माझे ऐकणारे सगळे , आज या मतां त खरोखर सहभागी होवोत,परमे�र असेच
करोत”.
30
�या�या या गो�ी ऐकून राजा, ग�हनर्र, बणीर्का आ�ण जे सवर् बसलेले होते, उठून उभे रा�हले. 31 तेथून बाजू ला
जाऊन ते एकमेकाला �हणाले, “तुरूंगात ठे व�याजोगा आ�ण मृ�युदंडाची �श�ा दे�याजोगा असा कोणताच अपराध
याने केलेला नाहीये” 32 ते�हा अ�ग्र�पा फे�ताला �हणाला, “जर या मनु�याने कैसराजवळ अपील (�याय मा�गतला
नसता) केली नसती तर हा सुटला असता.”
24

27

�या वेळ� असे ठर�वले गेले क� आ�ही इटाली देशास जावे, �या वेळ� �यां नी पौलास आ�ण दुस�या कैद्यां ना
राजा�या सै�यां चा सुभद
े ार, यू �य या�या �वाधीन केले. 2 अद्रमु��याचे एक जहाज आ�शया प्रां ता�या �कना�यावरील
�ठकाणां हून जा�या�या तयारीत होते. आ�ही �यावर बसलो आ�ण समुद्री यात्रेकिरता �नघालो. �यासमयी अिर�ताखर्
नां वाचा थे�सलनीकाचा एक मासेदो�नयातील �य�� आम�याबरोबर होता.
3
पुढ�या �दवशी आ�ही सीदोनास पोचलो. यू �य, पौलाबरोबर नरमाईने वागला, �या�याशी सलो�याने वागू न, �या�या
�मत्रां नी �याचा पाहुणचार करावा �हणू न �यां �याकडे जा�याची �याला परवानगी �दली. 4 तेथून जलयात्रेसाठ� जे�हा
आ�ही समुद्रात �शरलो, ते�हा कु प्रा�या जवळून गेलो कारण वारा �वरूद्ध �दशेचा होता. 5 आ�ही �क�ल�कया आ�ण
पं फु�या�या समुद्रां तून चालू न, लु�या�या मुयार्त उतरलो. 6 तेथे सुभेदाराला आले�सां �द्रयाचे इटालीला जाणारे एक
जहाज �मळाले आ�ण �याने आ�हां ला �यावर चढ�वले. 7 आ�ही लोक पु�कळ �दवसां पयर्ंत हळूहळू क�नदासमोर
पोचलो, परं त ु वारा आ�हां ला पुढे जाऊ देत न�हता �हणू न आ�ही सलमोनासमोरून क्रेताकडे जाऊ लागलो. 8 �या�या
काठाकाठाने मोठ्या कठ�ण पिर��थतीत, खू प प्रय�न करून आ�ही एका �ठकाणी पोचलो �याला सुंदर बं दर असे
�हणतात, तेथून लसया नगर जवळ होते.
9
पु�कळ �दवस गे�यावर जलयात्रा आणखीच जा�त जोखमेची, कठ�ण व सं कटमय झाली; इतकेच केवळ न�हे तर
उपासाचे �दवस देखील �बतले होतेच. �हणू न पौलाने �यां ना ताक�द देऊन �हटले, 10 “हे मा�या भावां नो, मला असे
वाटते क� या समुद्र यात्रेत केवळ माल �कंवा जहाजाचीच न�हे तर आप�या प्राणां ची देखील हा�न होऊ शकते” 11 तरी
प्रमुख जहाज चालक आ�ण जहाजाचा मालक यां �याकडे च सुभेदाराचे अ�धक ल� (प्रभाव पडला)होते, �याने पौला�या
बोल�याकडे दुलर्� केले होते. 12 आ�ण याच कारणा�तव क� �हवा�यात बं दरावर थां बणे सोयी�कर व शहाणपणाचे
न�हते, पु�कळ लोकां नी तेथून पुढे जा�याचा स�ा �दला, याकिरता क� फै�नके बं दरात पोचू न तेथेच �हवाळा घालवावा.
हा क्रेताचा टापू आहे आ�ण द��णप��म व उ�रप��मेकडे आहे.
13
जे�हा द��णेचा वारा मं द वाहू लागला ते�हा असे समजू न क� �यां चे ल�य पू णर् झाले आहे, नां गर उचलू न ते
क्रेता�या जवळ-जवळ जाऊ लागले. 14 पण काही वेळानं तरच, युरकु लोन नां वाचा वारा, जहाजा�या �वरूद्ध �दशेने वाहू
लागला. 15 मग जहाज तू फानी वा�यात फसले आ�ण वा�याचा सामना करू शकले नाही, ते�हा आ�ही जहाज वा�या�या
1
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�वाधीन करून पुढे जाऊ लागलो. 16 कौदा नां वा�या टापू �या जवळून जाता-जाता, जीवननौका वाच�व�याकिरता
आ�हां ला खू प पिरश्रम करावे लागलेत. 17 जे�हा �यां नी ते वर घेतले ते�हा पु�कळ यु��या करून खालू न बां धले. पण
बाजू �या वाळू�या �कना�यावर आ�ही आदळू अशी भी�त वाट�यामुळे �यां नी शीड उतरून घेतले आ�ण ते तसेच
वाहवीत पुढे गेलो. 18 आ�ण जे�हा आ�ही तुफानी वा�याने ध�े लागू न हेलका�यां नी बेजार झालो, ते�हा जहाजाचे
सामान फेकावयास सुरवात केली. 19 �तस�या �दवशी आप�या हातां नी आ�ही जहाजाचे सामान फेकले. 20 पु�कळ
�दवस जे�हा सू यर् व तारे �दसले नाहीत आ�ण प्रचं ड तू फान आले असताना,आ�ही आप�या वाच�याची आशा सोडू न
�दली.
21
पु�कळ �दवस उपाशी रा�ह�यानं तर, पौल �यां चाम�ये उभा राहू न �हणू लागला, “हे भावां नो, तु�ही माझे ऐकून
�यावयाचे होते आ�ण या हा�नपासू न वाचू न राह�यासाठ� क्रेताहू न �नघावयाचेच न�हते. 22 परं त ु आता धीर धरा, आ�ण
�हं मत असू द्या, कारण केवळ जहाजाचा नाश होईल, पण कोणा�याही �जवाचे नुकसान होणार नाही; 23 कारण मागील
(गे�या) रात्री �या परमे�राचा मी आहे आ�ण �याची सेवा मी किरतो, �याचा एक देवदू त मा�याजवळ येऊन उभा
रा�हला. 24 �याने �हटले, पौला �भऊ नको, तुला कैसरापुढे उभे रहावे लागणार आहे. होय, जे लोक तु�याबरोबर प्रवास
करीत आहेत ते परमे�राने तुला �दले आहेत; 25 �हणू न भावां नो, धीर धरा; 26 कारण मी �व�ास किरतो, क� �याप्रमाणे
मला सां �गतले गेले आहे अगदी तसेच होईल.
27
तरीपण हे आव�यक आहे क� आपण एखाद्या बेटाला जहाज लावावे.” 28 चौदा�या रात्री जे�हा आ�ही अ�द्रया
समुद्रात हेलकावे खात होतो, ते�हा आ�हां ला म�यरात्री असा आभास झाला क� आ�ही ज�मनीजवळ पोचत आहोत.
29
जहाज खडकावर आपटू नये या भी�तने, �यां नी जहाजा�या माग�या भागापासू न चार नां गर सोडले आ�ण �दवसा�या
प्रकाशाची वाट पाहत रा�हले. 30 �या �णी खलाशी जहाजां तून पळ काढ�या�या बेतात होते, 31 पौल सुभेदाराला आ�ण
सै�नकां ना �हणाला, “जर ते जहाजात थां बणार नाहीत तर आपण वाचू शकणार नाही.” 32 �हणू न सै�नकां नी होडीचे दोर
कापले आ�ण ती पडू �दली.
33
जे�हा �दवस उगवणार होता, ते�हा पौलाने या गो�ीवर भर �दला क� सवार्ंनी भोजन खावे, आ�ण �हणाला, “आज
वाट पाहू न पाहू न चौदावा �दवस झाला आहे, तु�ही काही खा�ेही नाही, 34 �हणू न मी तु�हां ला �वनं ती किरतो क� आपले
�वा��य नीट रहावे �हणू न तरी खा. तुम�या केसालाही ध�ा लागणार नाही”. 35 �याचे बोलणे झा�यावर �याने हातात
भाकर घेतली, सवार्ं�या उप��थतीतच ‘परमे�राचे’ आभार मानले आ�ण ती मोडू न तो खाऊ लागला. 36 मग सवार्ंनी धीर
बाळगू न भोजन केले. 37 जहाजात आ�ही सवर् सुमारे दोनशे शाह�र जण होतो. 38 �यां नी पु�कळ भोजन खा��यानं तर,
धा�य समुद्रात टाकले आ�ण जहाज हलकें करू लागले.
39
जे�हा सकाळचा प्रकाश चमकला ते�हा �यां ना कोरडी जमीन �दसली नाही, पण �यां नी एक खाडी पा�हली जी
चौरस आकाराची होती. �यां नी �वचार केला क� श�य असेल तर जहाज �याच काठावर लावू न �यावे. 40 �यां नी नां गर
कापले व समुद्रां त सोडले आ�ण �याच समयी �दशा �नयं त्रणाची धातुपट्टी �ढली केली, पुढचे मु�य शीड वा�यावर
सोडले आ�ण तटा�या सपाटीकडे �नघाले; 41 परं त ु दोन समुद्र एका �ठकाणी �मळ�या�या जागी �यां नी जहाज लावले
आ�ण �याचा पुढचा भाग असा रूतू न बसला क� हालू शकलाच नाही आ�ण मागचा भाग लाटां �या मा�याने फु टू लागला.
42
सै�नक असा �वचार करीत होते क�, कैद्यां ना �जवे मारावे �हणजे कैदी पोहू न फरार होऊ नयेत. 43 परं त ु पौलाचा
जीव वाच�व�याकिरता सुभद
े ाराने �यां ना तसे कर�यापासू न रोखले आ�ण असा हुकूम �दला क� �यां ना पोहता येते �यां नी
आधी उडी टाकून �कना�यावर पोचावे. 44 बाक� लोकां नी �यां �यानं तर, कोणी लाकडी फ�यां वर आ�ण जहाजा�या
दुस�या तुकड्यां �या आधारे �नघू न जावे. अशा प्रकारे ते सवर्चे सवर् कोरड्या ज�मनीवर सुर��त पोचले.
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जे�हा ते तेथून �नभावले (वाचले) ते�हा �यां ना कळले क� �या बेटाचे नां व �म�लता आहे. 2 तेथील आ�दवासी लोक
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आम�याबरोबर नम्रतेने वागले, �यां नी आमचे �वागत केले तसेच पाऊस व थं डीपासू न आ�हां ला ऊब दे�यासाठ�
लाकडां चा जाळ केला. 3 जे�हा पौलाने लाकडी मोळ� ठे वली, ते�हा एक �वषारी साप �या�या हाताला घट्ट �चकटला.
4
�या लोकां नी जे�हा तो साप �या�या हाताला �चकटलेला पा�हला ते�हा �हणाले, “हा मनु�य न��च ह�यारा आहे; तो
समुद्रा�या सं कटातू न वाचला असला तरी �याय �याला �जवं त सोडणार (राहू देणार )नाही.”
5
पौलाने साप झटकला आ�ण तो �व�तवां त पडला. 6 लोकां ना वाटले क� �याचे शरीर सुजल
े �कंवा तो खाली पडे ल
आ�ण मरेल पण �यां नी पा�हले क� पु�कळ वेळ झा�यानं तरही �याचे काही नुकसान झाले नाही; हे पाहू न �यां ना वाटले
क� पौल कोणी तर ई�र आहे.
7
�या प्रदेशां त, बेटा�या एका प्र�सद्ध माणसाची शेत-जमीन होती, �या माणसाचे नां व होते पु��य. �याने आमचे �वागत
केले आ�ण तीन �दवस आमचा पाहुणचार केला. 8 पु��यचे वडील ताप व आवर�ाने आजारी पडले होते. पौलाने
�यां �या घरी जाऊन �या�यावर हात ठे वले आ�ण �याला बरें केले. 9 या घटनेनंतर टापू चे (बेट) इतर रोगी देखील आले
ु ार,
आ�ण �यां ना बरें केले गेले. 10 �यां नी आमचा खू प आदर केला. जे�हा आ�ही तेथून �नघालो ते�हा आम�या गरजेनस
आव�यक व�तु �यां नी जहाजावर लाद�या.
11
तीन म�ह�यां नंतर आ�ही आले�सां �द्रया�या जहाजाने �नघालो जे �हवा�यात तेथेच रा�हले होते, �याचे �च�ह
का�टर व पोल�स असे होते. 12 सुराकूस पोच�यानं तर आ�ही सतत तीन �दवस तेथेच घाल�वले. 13 तेथून वळसा घेऊन
आ�ही रे�गयोनास पोचलो. एका �दवसानं तर द��णेचा वारा सुटला आ�ण पुढ�या �दवशी आ�ही पु�युला येथे पोचलो.
14
तेथे आ�हां ला काही भाऊ भेटले, ते आ�हां ला �हणाले क� सात �दवस आम�याबरोबर रहा. मग आ�ही रोम
शहराकिरता �नघालो. 15 भावां नी आम�या�वषयी ऐकले ते�हा ते अ��पया व तीन धमर्शाळे पयर्ंत आ�हां ला भेटावयास
आले. पौलाने �यां ना पा�हले आ�ण परमे�राचे आभार मानले आ�ण धीर बाळगला. 16 जे�हा आ�ही रोम शहरात पोचलो
ते�हा सुभद
े ाराने कैदी, सुर�ा दला�या �वाधीन केले. परं त ु पौलाला एका �शपाया�या पहा�यात एकटे ठे व�यात आले.
17
तीन �दवसां नंतर पौलाने यहू दीया�या पुढा�यां ना बोलावू न घेतले. जे�हा ते एकत्र जमले, तो �यां ना �हणाला, “हे
भावां नो, ना मी लोकां �वरूद्ध ना आप�या पू वर्जां �या री�त �वधीं�वरूद्ध काही केले आहे,तरी यरूशलेमत
े च मला एका
18
गु�हेग
ं ारासारखे रोमन लोकां �या �वाधीन केले गेले. मला पारख�यानं तर �यां नी मला सोडू न द्यावयाचे होते, कारण
मरणदं डाचे कोणतेच कारण (मा�या नां वी )न�हते. 19 पण जे�हा यहू दी लोकां नी मरणदं डावर भर �दला, ते�हा
कैसरापुढेअपील करुन �याय मागणे मला भाग पडले; हे यासाठ� न�हते क� मला मा�या रा�ट्रा�वषयी एखादी तक्रार
होती. 20 �हणू न याच कारणाने मी तु�हां ला बोलावू न घेतले आहे क� �मळून तुम�याशी �वचार �वमशर् करावा, कारण
इ�त्राएला�या आशेसाठ� मी या साखळदं डाने बां धलेला आहे.”
21
ते �याला �हणाले, तु�या�वषयी आ�हां ला यहू दीयातू न कोणतेही पत्र �मळालेले नाही. जे लोक येथे आले �यां नी
तु�या�वषयी काही वाईट खबर देखील सां �गतली नाही. 22 पण तुझा �वचार काय आहे, हे आ�हां सवार्ंना ऐकावयाचे
आहे; या मता�वषयी �हट�यास आ�हां ला माहीत आहे, क� प्र�येक �ठकाणी �या�या�वरूद्ध �हटले जाते.
23
जे�हा �यां नी �या�यासाठ� एक �दवस नेमला ते�हा पु�कळ लोक �याला भेटावयास आले. �याने परमे�र
रा�या�वषयी �प�-�प� सां �गतले; सकाळपासू न सं �याकाळपयर्ंत मोशे�या �नयमशा�त्रातू न आ�ण सं दे�ट्यां �या
पु�तकातू न, तो मोठ्या प्रभावी पद्धतीने येशूं�वषयी �शकवीत रा�हला. 24 काही लोक हे ऐकून �चडले पण काहींनी
�व�ास ठे वला. 25 जे�हा आपसां त �यां चे �वचार एक न�हते व पौलाने काही �हटले, ते�हा ते �याला सोडू न �नघू न
गेलेत. पौल �हणाला होता, “आप�या पू वर्जां शी प�वत्रा��याने यशया सं दे�ट्याद्वारे असे �हटले होते, क� 26 तु�ही ऐक�त
रहाल, पण समजणार नाही, पाहात रहाल पण तुम�या ल�ात येणार नाही आ�ण तु�हां ला समजणार नाही; 27 कारण तुमचे
अं तःकरण लठ्ठ आहे, कान ब�हरे झाले आहेत, �यां नी आपले डोळे बं द केले आहेत. �यां नी कधी पाहू नये आ�ण कानां नी
ऐकू नये; अं तःकरणात समजू नये, �यां �या अं तःकरणाचा पालट होऊ नये आ�ण मी �यां ना बरे करू नये.
28
तु�ही ही गो� नीट समजू न आ�ण जाणू न �यावी क� ही मु��, गैरयहू दी लोकां कडे पाठ�वली गेली आहे आ�ण ते ती
ऐकतील.”

39

जे�हा �याने असे �हटले ते�हा यहू दी आपसां त वाद�ववाद करू लागले आ�ण मग तेथून �नघू न गेलत
े .
31
पौल भाड्या�या घरात पू णर् दोन वषेर्ं◌ं रा�हला. जे लोक �या�याकडे येत असत, �या सवार्ंची भेट तो घेत असे
आ�ण कोण�याही अडथ�या�शवाय आ�ण �नभर्य राहू न तो परमे�र रा�याची येशू-वातार् गाजवीत रा�हला आ�ण येशू
�ख्र�तां �वषयी (वचने)ं �शकवीत रा�हला.
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