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ಅ ಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ ಗಳು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ವೈದ್ಯ ಾದ ಲೂಕನು, ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು.

ಅವನು ಅ ಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲಿ್ಲರುವ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಶಿರ್ ಾಗಿದ್ದನು ಅನೇಕ ವಚನ ಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಎಂಬ
ಪದವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಲೂಕನು ಅದನು್ನ
ದೃಢಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ (16:10-17; 20:5-21:18; 27:1-28:16).
ಾಂಪ್ರ ಾಯಿಕ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗದವನು ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸ ಾಗಿದೆ, ಾ್ರಥಮಿಕ ಾಗಿ ಅವನು ಸು ಾತಿರ್ಕ ಾಗಿದ್ದನು.

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 60-63 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಬರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು ಯೆರೂಸಲೇಮ್, ಸ ಾಯರ್,

ಲುದ್ದ, ಪ್ಪ, ಅಂತಿ ೕಕ್ಯ, ಇಕೋನ್ಯ, ಲುಸ್ತ ್ರ, ದೆಬೆರ್, ಫಿಲಿಪಿ್ಪ,
ಥೆಸಲೋನಿಕ, ಬೆರೋಯ, ಅಥೇನೆ, ಕೊರಿಂಥ, ಎಫೆಸ, ಕೈಸರೈಯ,
ಮೆಲೀತೆ, ರೋಮ್.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಲೂಕನು ಥೆ ಫಿಲನಿಗೆ ಬರೆದನು (ಅ.ಕೃ. 1:1).

ದುರದೃಷ್ಟವ ಾತ್, ಥೆ ಫಿಲನು ಾರು ಎಂಬ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಅವುಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ: ಅವನು ಲೂಕನ ಅಶ್ರಯ ಾತ ಾಗಿರಬಹುದು,

ಅಥ ಾ ಥೆ ಫಿಲನು (“ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು”
ಎಂದಥರ್) ಎಂಬ ಪದವನು್ನ ಾವರ್ತಿ್ರಕ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಳಸ ಾಗಿದೆ.
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ಉದೆ್ದೕಶ
ಅ ಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಉದೆ್ದೕಶವು ಸಭೆಯ ಉತ್ಪತಿ್ತ ಮತು್ತ

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಥೆಯನು್ನ ಹೇಳುವು ಾಗಿದೆ, ಇದು ಾನಿ್ನಕ ಾದ
ೕ ಾನನಿಂದ, ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಮತು್ತ ಸು ಾತೆರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ

ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರಿಂದ ಾ್ರರಂಭ ಾದ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥ ಾ್ದಗಿದೆ. ಇದು ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದಂದು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದ ದಲುಗೊಂಡಿರುವ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತತ್ವದ
ಹರಡುವಿಕೆಯಬಗೆ್ಗ ಾಖಲೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಸು ಾತೆರ್ಯಹರಡುವಿಕೆ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಾ ಾ್ದನ— 1:1-26
2. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವಿಕೆ— 2:1-4
3. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ಶಕಿ್ತ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಅ ಸ್ತಲರ ಸೇವೆಮತು್ತ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯಹಿಂಸೆ— 2:5-8:3

4. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ಶಕಿ್ತ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಅ ಸ್ತಲರ ಸೇವೆ
ಯೂ ಾಯಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ— 8:4-12:25

5. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ಶಕಿ್ತ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಅ ಸ್ತಲರ ಸೇವೆ
ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಾಗಗಳಲಿ್ಲ— 13:1-28:31

ಯೇಸು ಸ್ವ ಾರ್ರೋಹಣ ಾದದು್ದ
1 ಥೆ ಫಿಲನೇ, ಾನು ದಲು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ, ಯೇಸು
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ, 2 ಆತನು ಸ್ವ ಾರ್ರೋಹಣ ಾದ ದಿನದವರೆಗೆ
ಆತನು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಬೋಧನೆಗಳನೂ್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.

3 ಯೇಸುವು ಾಧೆಪಟು್ಟ ಸತ್ತ ನಂತರ ಾನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಎದು್ದ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಂಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಾನು



ಅ ಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1:4 iii ಅ ಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 1:11

ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದನು. ಸತತ ಾಗಿ
ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ದೇವರ ಾಜ್ಯದ
ವಿಷಯವನು್ನ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು. 4ಒಮೆ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಒಂದುಗೂಡಿದ್ದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ, “ನೀವು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗದೆ, ನನಿ್ನಂದ ಕೇಳಿದಂಥ ಮತು್ತ ತಂದೆಯು
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನಗಳಿ ಾಗಿ ಇಲೆ್ಲೕ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ, 5 ಏಕೆಂದರೆ,
ೕ ಾನನಂತೂ ನೀರಿನಿಂದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು

ಆದರೆ ಇನು್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು.

6 ಕೂಡಿಬಂದವರು ಆತನನು್ನ,, “ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಇದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಡುವಿ ೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು 7 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ತಂದೆಯು ತನ್ನ
ಅಧಿ ಾರದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಾಲಗಳನೂ್ನ, ಸಮಯಗಳನೂ್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ವಲ್ಲ. 8 ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲು ನೀವು ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಯೂ ಾಯದ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯು,
ಸ ಾಯರ್ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ
ನನಗೆ ಾ ಗ ಾಗಿರುವಿರಿ” ಅಂದನು. 9ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಅವನು
ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಗೆಯೇ ಆತನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು, ೕಡ ಂದು ಆತನನು್ನ ಕವಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಯೇಸುವು ಅವರ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮರೆ ಾದನು.

10 ಆತನು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಅವರು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷಿ್ಟಸಿ
ನೋಡು ಾ್ತ ಇರ ಾಗಿ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ ್ರ ಾರಿಗ ಾದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು
ಫಕ್ಕನೆ ಅವರ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 11 “ಗಲಿ ಾಯದವರೇ,
ನೀವು ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು ಾ್ತ ನಿಂತಿದಿ್ದೕರಿ? ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಯಿಂದ ಆ ಾಶದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಈಯೇಸುವು ಾವ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಾಶದೊಳಗೆ ಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಕಂಡಿರೋ
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ಾಗೆಯೇ ಆತನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
12ಆಗ ಅವರು ಆಲೀವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ

ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು. ಆ ಗುಡ್ಡಕೂ್ಕ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ *ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವಷು್ಟ ದೂರವಿತು್ತ. 13 ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದು ಾವು ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಮೇಲಂತಸಿ್ತಗೆ ಹೋದರು; ಅವರು
ಾ ಾರೆಂದರೆ, ಪೇತ್ರ, ೕ ಾನ, ಾಕೋಬ, ಅಂದೆ್ರಯ,

ಫಿಲಿಪ್ಪ, ತೋಮ, ಾತೊರ್ಲೊ ಾಯ, ಮ ಾ್ತಯ, ಅ ಾ್ಫಯನ
ಮಗ ಾಕೋಬ, ಮ ಾಭಿ ಾನಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಸೀ ೕನ,
ಾಕೋಬನ ಸಹೋದರ ಾದ ಯೂದ, ಇವರೇ. 14 ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು

ಮಂದಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂ, ಯೇಸುವಿನ ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳೂ, ಆತನ
ತಮ್ಮಂದಿರೂ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿದ್ದರು.

ಇಸ್ಕರಿಯೂತ ಯೂದನ ಬದ ಾಗಿ ಮತಿ್ತೕಯನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ

15 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು
ಕೂಡಿಬಂದಿರ ಾಗಿ ಪೇತ್ರನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ನಿಂತು
ಹೀಗೆಂದನು, 16 “ಸಹೋದರರೇ, ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ
ಾರೀತೋರಿಸಿದ ಯೂದನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಾವೀದನ
ಾಯಿಂದ ದಲೇ ಹೇಳಿಸಿದ ಾಸ್ತ ್ರವಚನವು ನೆರವೇರುವುದು
ಅವಶ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. 17 ಯೂದನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ಾಲು ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದ್ದನು.” 18 (ಈಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ದೊ್ರೕಹದ
ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿ ಹೊಲವನು್ನ ಪಡೆದನು ಮತು್ತ ತಲೆಕೆಳ ಾಗಿ ಬಿದು್ದ
ಹೊಟೆ್ಟ ಒಡೆದು ಕರುಳುಗಳೆ ಾ್ಲ ಹೊರಗೆ ಚೆಲಿ್ಲದವು. 19 ಇದು
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ತಿಳಿದುಬಂದುದರಿಂದ

* 1:12 1:12 ದೂರ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣಿಸಲು ಧಮರ್ಗುರುಗಳಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ದೂರ ಅಂದರೆ ಸು ಾರು ಒಂದೂವರೆಮೈಲು
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ಆ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಅವರ † ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ‘ಅಕೆ ಾ್ದ ಾ,’ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದ
ಹೊಲ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು.)

20ಅವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ,
ಅವನಮನೆ ಾ ಾಗಲಿ,

ಅದು ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಾಳುಬೀಳಲಿ ಎಂತಲೂ
ಅವನ

ಾಯಕತ್ವದ ಹುದೆ್ದಯು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿ ಾಗಲಿ ಎಂತಲೂ
ಕೀತರ್ನೆಗಳ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ.

21-22 ಆದುದರಿಂದ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬರು ಾ್ತ
ಹೋಗು ಾ್ತ ಇದ್ದ ಾಲವೆ ಾ್ಲ, ಅಂದರೆ ೕ ಾನನು
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದು್ದ ದಲುಗೊಂಡು ಯೇಸು ನಮ್ಮ
ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಲೋಕವನೆ್ನೕರಿ ಹೋದ ದಿನದ ವರೆಗೂ ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಆತನ ಪುನರು ಾ್ಥನದ

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ಹೇಳುವವ ಾಗಬೇಕು ಅಂದನು 23 ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ಯೂಸ್ತನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾನರ್ಬನೆಂಬ
ೕಸೇಫನನೂ್ನ ಮತಿ್ತೕಯನನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 24-25 “ಕತರ್ನೇ,

ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯವನು್ನ ಬ ಾ್ಲತನೇ, ಯೂದನು ಅ ಸ್ತಲತನವೆಂಬ
ಈ ಸೇ ಾ ಾ್ಥನದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟ ಾಗಿ ಾನು ಹೋಗ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಾ್ಥನವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಈ
ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ ನೀನು ಆರಿಸಿ ಕೊಂಡವನನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡು” ಎಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. 26 ಆನಂತರ ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಚೀಟು ಾಕಿದರು;
ಚೀಟು ಮತಿ್ತೕಯನ ಪರ ಾಗಿ ಬಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಹನೊ್ನಂದು
ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡನು.

2
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಬಂದದು್ದ

† 1:19 1:19ಅ ಾಮಿಕ್ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ.
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1 ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದ ಹಬ್ಬವು ಬಂದಿರ ಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಒಮ್ಮಸಿ್ಸನಿಂದ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದರು. 2ಆಗ ಬಿರು ಾಳಿ
ಬೀಸುತಿ್ತದೆ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಫಕ್ಕನೆ ಆ ಾಶದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು
ಶಬ್ದವುಂಟಾಗಿ ಅವರು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮನೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.
3 ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯೂ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾಲಿಗೆಗಳ ಾಗೆ
ಅವರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡುಅವರಲಿ್ಲ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಮೇಲೆಒಂದೊಂ ಾಗಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡವು. 4 ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾದರು,
ಅವರಿಗೆ ಆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನೀಡಿದ ಶಕಿ್ತಯ ಪ್ರ ಾರ ಬೇರೆಬೇರೆ
ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
5 ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಸದ್ಭಕ್ತ ಾದ

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. 6 ಆ
ಸಪ್ಪಳ ಾ ಾಗ ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಗುಂಪು ಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿಬಂದು
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಾಷೆಯಲೆ್ಲೕ ಇವರು ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ
ಕೇಳಿ ದಿಗ್ಭ ್ರಮೆಗೊಂಡರು. 7 ಎಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಯದಿಂದ ಬೆರ ಾಗಿ,
“ಇಗೋ, ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗಲಿ ಾಯದವರಲ್ಲವೇ.
8 ಆದರೆ ಾವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಾತೃ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಇವರು ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ, ಇದು ಹೇಗೆ?
9 ಾಥ್ಯರ್ರೂ, ಮೇದ್ಯರೂ, ಏ ಾಮ್ಯರೂ, ಮೆಸೊ ಾಮ್ಯ,
ಯೂ ಾಯ, ಕಪ್ಪದೋಕ್ಯ, ಂತ, ಆಸ್ಯ, 10 ಫು್ರಗ ್ಯ, ಪಂಫುಲ್ಯ,
ಐಗುಪ್ತ ಮತು್ತ ಕುರೇನೆಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲರುವ ಲಿಬ್ಯ, ಈ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವವರೂ, ರೋ ಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ
ಯೆಹೂದ್ಯರೂ, ಯೆಹೂದ್ಯ ಮ ಾವಲಂಬಿಗಳೂ, ಕೆ್ರೕತ್ಯರೂ,
ಅರಬಿ್ಬೕದೇಶದವರೂ 11 ಆಗಿರುವ ಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ
ಇವರು ದೇವರ ಮಹತು್ತಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು. 12 ಎಲ್ಲರೂ ಬೆರ ಾಗಿ
ಕಳವಳಗೊಂಡು, “ಇದೇ ಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು?” 13 ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು, “ಇವರು ಮದ್ಯ ಾನ
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ಾಡಿಮತ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ಾಸ್ಯ” ಾಡಿದರು.

ಜನಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಬೋಧನೆ
14 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರ ಸಹಿತ ಎದು್ದ

ನಿಂತು ಗಟಿ್ಟ ಾದಧ ್ವನಿಯಿಂದಅವರಿಗೆಹೀಗೆಬೋಧನೆ ಾಡಿದನು;
“ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜಾತಿ-
ಜ ಾಂಗದವರೇ, ಈ ಸಂಗತಿಯು ಏನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. 15 ನೀವು ಾವಿಸಿದಂತೆ ಇವರು
ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡಿ ಅಮಲೇರಿದವರಲ್ಲ, ಈಗ ಬೆಳಗೆ್ಗ ಒಂಭತು್ತ
ಘಂಟೆ ಾಗಿದೆಯಷೆ್ಟ. 16ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ೕವೇಲನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿ ಾಗಿದೆ;ಅದೇನೆಂದರೆ,
17 “ಕಡೆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ

ಸುರಿಸುವೆನು,
ಆಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರೂ ಹೆಂಗಸರೂ ಪ್ರ ಾದಿಸುವರು;
ನಿಮ್ಮ ೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ದಿವ್ಯದಶರ್ನಗ ಾಗುವವು;
ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುವವು;

18ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಾಸ ಾಸಿಯರಮೇಲೆಯೂ
ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು,
ಅವರೂ ಪ್ರ ಾದಿಸುವರು.

19-20ಕತರ್ನ ಆಗಮನದ ಗಂಭೀರ ಾದಮ ಾ ದಿನವುಬರುವುದಕೆ್ಕ
ದಲೇ

ಮೇಲೆ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವೆನು.

ರಕ್ತ, ಬೆಂಕಿ,ಹಬೆಯಂತೆ ಏರುವ ಹೊಗೆ ಇವುಉಂಟಾಗುವವು.
ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತ ಾಗುವನು, ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತ ಾಗುವನು.

21 ಆದರೂ ಕತರ್ನ ಾಮವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವದೆಂದು ದೇವರು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂಬುದೇ.
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22 “ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;,
ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಇದ್ದನ ಾ್ಲ, ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ
ದೇವರು ಆತನ ಕೈಯಿಂದ ಮಹತು್ತಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಡಿಸಿ ಆತನನು್ನ ತನಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 23 ಆದರೂ ಆ
ಯೇಸು ದೇವರ ಸಿ್ಥರಸಂಕಲ್ಪಕೂ್ಕ,ಭವಿಷ ್ಯದ ಾನಕೂ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ
ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟಿ್ಟರಲು ನೀವು ಅನ್ಯಜನರ ಕೈಯಿಂದ ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಾಕಿ ಳೆ ಜಡಿದು ಕೊಂದಿರಿ. 24 ಆತನನು್ನ ದೇವರು ಮರಣದ
ವೇದನೆಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು; ಏಕೆಂದರೆ ಮರಣವು ಆತನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. 25 ಆತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾವೀದನು;,

“ ‘ಕತರ್ನು ಾ ಾಗಲೂ ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದನು;
ಾನು ಕದಲದಂತೆ ಆತನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇ ಾ್ದನೆ.

26ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ ಹೃದಯವುಹಷಿರ್ಸಿತು;
ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯುಉ ಾ್ಲಸಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾಡಿತು,
ನನ್ನ ಶರೀರವೂನಿರೀ ಯಿಂದ ನೆಲೆ ಾಗಿರುವುದು;

27ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀ ಾತ್ಮವನು್ನ ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರನಿಗೆ ಕೊಳೆಯಲು ಬಿಡ ಾರೆ.

28ಜೀವದ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದಿ್ದೕ;
ನಿನ್ನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಆನಂದಭರಿತನ ಾ್ನಗ ಾಡುವಿ’
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

29 “ಸಹೋದರರೇ, ಮೂಲಪಿತೃ ಾದ ಾವೀದನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾನು ಧೈಯರ್ದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಬಹುದು ಏನೆಂದರೆ,,
ಅವನು ಮರಣಹೊಂದಿ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟನು, ಅವನ ಸ ಾಧಿ ಈ ದಿನದ
ವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇದೆ. 30 ಆದ ಾರಣ ಅವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದು್ದ,
ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರೊಳಗೆಒಬ್ಬನನು್ನ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುವೆನುಎಂದು ತನಗೆದೇವರುಆಣೆಯಿಟು್ಟ
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ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದನು. 31 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪುನರು ಾ್ಥನವನೆ್ನೕ
ಕುರಿತು, ಆತನು ಾ ಾಳದಲಿ್ಲ ಬಿಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ, ಆತನ
ಶರೀರವು ಕೊಳೆಯುವ ಅವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ
ಹೇಳಿದನು. 32 ಈ ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ದೇವರು ಎಬಿ್ಬಸಿದನು; ಇದಕೆ್ಕ
ಾವೆಲ್ಲರು ಾ ಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 33 ಆತನು ದೇವರ ಬಲಗೈಯಿಂದ
ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಏರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ, ಾ ಾ್ದನ ಾಗಿದ್ದ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವರವನು್ನ
ತಂದೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಕೇಳುವುದನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
34-35 ಾವೀದನು ಸ್ವ ಾರ್ರೋಹಣ ಾಡಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ. ಾನೇ
ಹೇಳುವ ಾತೇನಂದರೆ,
“ ‘ ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಾದ ಪೀಠ ಾಗಿ ಾಡುವ

ತನಕ
ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು ಎಂದು
ದೇವ ಾದ ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಕತರ್ನಿಗೆ ನುಡಿದನು’ ಎಂಬುದೇ.

36 “ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸಿದ ಈ ಯೇಸುವನೆ್ನೕ
ದೇವರು ಕತರ್ನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಾ್ಲ ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

37 ಅವರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ
ಅಲಗು ನೆಟ್ಟಂ ಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಪೇತ್ರನನೂ್ನ ಉಳಿದ
ಅ ಸ್ತಲರನೂ್ನ, “ಸಹೋದರರೇ, ಾವೇನು ಾಡಬೇಕು”
ಎಂದು ಕೇಳಲು; 38 ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳು
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಆಗ ನೀವು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ಾನವನು್ನ
ಹೊಂದುವಿರಿ. 39 ಆ ಾ ಾ್ದನವು ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ,
ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕರೆಯುವ
ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವು ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
40 ಬೇರೆ ಅನೇಕ ವಿಧ ಾದ ಾತುಗಳಿಂದ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
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ಾ ನುಡಿದು, “ಈದುಷ್ಟ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂರ ಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ”
ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. 41 ಅವನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಅನೇಕರು ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿ ಕೊಂಡರು. ಆ ದಿನ
ಸು ಾರು ಮೂರು ಾವಿರ ಜನರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

42 ಅವರು ಅ ಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ರೊಟಿ್ಟಮುರಿಯುವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನಿರತ ಾಗಿದ್ದರು.

43 ಎಲ್ಲರೂ ಭಯ ಪರವಶ ಾದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳೂ, ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳೂ ಅ ಸ್ತಲರ
ಮು ಾಂತರ ನಡೆದವು. 44 ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರು ಒಗ್ಗಟಾ್ಟಗಿದು್ದ,
ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು
ಅನುಭೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 45 ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಚರಸಿ್ಥರಸೊತು್ತಗಳನು್ನ
ಾರಿ ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ
ಾಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 46 ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ
ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರು ಾ್ತ, ಮನೆಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ರೊಟಿ್ಟಮುರಿದು ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದಲೂ, ಸರಳ ಸಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ಸಹಭೋಜನ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 47 ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವವ ಾಗಿಯೂ, ಜನರೆಲ್ಲರ ದಯವನು್ನ
ಹೊಂದುವವ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು. ಕತರ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಗೆ

ಸೇರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

3
ಹುಟು್ಟಕುಂಟನು ನಡೆ ಾಡಿದು್ದ

1 ಒಂದು ದಿನ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನನು ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ
ಮೇಲೆ ಮೂರು ಘಂಟೆಗೆ ನಡೆಯತಿ್ತದ್ದ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಗಿ
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 2 ಅಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟ ಕುಂಟ ಾಗಿದ್ದ
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ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕೆಲವರು ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದರು;
ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವವರಿಂದ ಭಿ ಬೇಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ದೇ ಾಲಯದ ಸುಂದರ ಾ್ವರವೆಂಬ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನ
ಕೂರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಅವನು ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತರುವ
ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನರನು್ನ ಕಂಡು ಭಿ ಬೇಡಿದನು. 4 ಪೇತ್ರ,
ೕ ಾನರಿಬ್ಬರೂ ಅವನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿದರು. ಪೇತ್ರನು

ಅವನಿಗೆ “ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡು” ಅಂದನು. 5 ಅವನು ಅವರಿಂದ
ಏ ಾದರೂ ದೊರಕೀತೆಂದು ನಿರೀ ಸಿ, ಅವರನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಟು್ಟ
ನೋಡಿದನು. 6 ಆಗ ಪೇತ್ರನು “ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರವಂತೂ ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ,
ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ನಡೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 7 ಅವನನು್ನ
ಬಲಗೈಹಿಡಿದು ಎತಿ್ತದನು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನ ಅಂ ಾಲುಗಳಿಗೆ,
ಮುಂ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಾಗು ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳಿಗೂ ಬಲಬಂದಿತು. 8 ಅವನು
ಾರಿ ನಿಂತು ನಡೆ ಾಡಿದನು; ನಡೆಯು ಾ್ತ, ಕುಣಿಯು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋದನು.
9 ಅವನು ನಡೆಯು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಇರುವದನು್ನ
ಜನರೆಲ್ಲರು ನೋಡಿ; 10ಇವನು ದೇ ಾಲಯದ ಸುಂದರ ಾ್ವರವೆಂಬ
ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಭಿ ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದವನೆಂದು ಗುರುತುಹಿಡಿದು,
ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡು ಬಹಳ
ಬೆರ ಾದರು.
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಪೇತ್ರನ ಸಂದೇಶ

11 ಗುಣಹೊಂದಿದ ಕುಂಟನು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನನು್ನ
ಹಿಡುಕೊಂಡೇ ಇರು ಾಗ, ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತಿ್ತರುವ ಆ ಜನರೆಲ್ಲರು
ಸೊಲೊ ೕನನದೆಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ ಮಂಟಪಕೆ್ಕ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಓಡಿಬಂದರು. 12ಪೇತ್ರನು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಜನರಿಗೆ; “ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಜನರೇ, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನೀವೇಕೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ?
ನೀವು ನಮ್ಮನೇಕೆ ಈ ರೀತಿ ದೃಷಿ್ಟಯಿಟು್ಟ ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ? ಾವು ನಮ್ಮ
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ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಯಿಂ ಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ದೈವಭಕಿ್ತಯಿಂ ಾಗಲಿ ಇವನನು್ನ
ನಡೆಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆವೆಂದು ಾವಿಸಬೇಡಿರಿ. 13 ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ ಇ ಾಕ ಾಕೋಬರ ದೇವರು ತನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವಂತೂ
ಆತನನು್ನ ಪಿ ಾತನಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಟಿ್ಟರಿ; ಮತು್ತ ಪಿ ಾತನು ಆತನನು್ನ
ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿ ಾಗ, ಆತನ ಮುಂದೆ ಆತನನು್ನ
ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಬೇಡವೆಂದು ಕೂಗಿದಿ್ದೕರಿ. 14 ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧನೂ,
ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿರುವ *ಯೇಸುವನು್ನ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿ
ಕೊಲೆ ಾರ ಾದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು
ಜೀವ ಾಯಕ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದಿ್ದೕರಿ. 15 ಆದರೆ ದೇವರು
ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು; ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾವೇ ಾ ಗಳು. 16 ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತರುವಂತಹ, ನಿಮಗೆ
ಗುರುತಿರುವಂತಹ ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಗುಣ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಾರಣ; ಆ ಹೆಸರೇ ಇವನನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಆತನಮೂಲಕಉಂಟಾಗಿರುವನಂಬಿಕೆಯೇಇವನಿಗೆ
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸಂಪೂಣರ್ ೌಖ್ಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟತು.

17 “ಸಹೋದರರೇ, ಅದಿರಲಿ, ನೀವು ಆ ಾಯರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ
ಾಡಿದಿರೆಂದು ಬಲೆ್ಲನು; ನಿಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ
ಾಡಿದರು. 18 ಆದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು,

ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿದನು. 19 ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಾಪಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವ ಾಗೆ ನೀವು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ
ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾಗೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಕತರ್ನ,
ಸನಿ್ನ ಾನದಿಂದ 20ಪುನರುಜಿ್ಜೕವನದ ಾಲಗಳುಒದಗಿಆತನುನಿಮಗೆ
ನೇಮಕ ಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವನು.
21 ಆದರೆ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸರಿ ಾಡುವ ಾಲವು ಬರುವ

* 3:14 3:14ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
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ತನಕ ಪರಲೋಕವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾ್ಥನ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಾಲದ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ದೇವರು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಮು ಾಂತರ ಹೇಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 22 ೕಶೆಯು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
‘ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಎಬಿ್ಬಸುವನು; ಆತನು ಹೇಳುವ
ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕು. 23 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯ
ಾತನು್ನ ಕೇಳದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ನಮ್ಮ ಜನರೊಳಗಿಂದ

ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುವನು’ ಎಂಬುದೇ. 24 ಇದಲ್ಲದೆ
ಸಮುವೇಲನೂ, ಅವನ ತರು ಾಯ ಬಂದು ಪ್ರ ಾದಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಸಹ ಈಗಿನ ದಿನಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿರುವರು.
25 ನೀವು ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಶಿಷ ್ಯರು, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಸಂಗಡ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಾಧ್ಯರೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆತನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ‘ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ಮೂಲಕ ಭೂಲೋಕದ
ಎ ಾ್ಲ ಕುಲದವರಿಗೂ ಆಶೀ ಾರ್ದವುಂಟಾಗುವುದು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನ ಾ್ಲ. 26 ದಲು
ನಿಮ ಾಗಿಯೇ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಪಡಿಸಿ ಈತನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನನು್ನ ಅವನವನ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಗಳಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಮುಂದೆ ಪೇತ್ರ ೕ ಾನರು

1 ಅ ಸ್ತಲರು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ
ಾಜಕರೂ, ದೇ ಾಲಯದ ಅಧಿಪತಿಯೂ, ಸದು್ದ ಾಯರೂ

ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಂದರು. 2ಯೇಸುವಿನ ದೃ ಾ್ಟಂತದಿಂದ
ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗುವುದೆಂದು ಅ ಸ್ತಲರು ಜನರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು.
3 ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಆಗಲೇ ಾಯಂ ಾಲ ಾದ್ದದರಿಂದ
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ಮರುದಿನದವರೆಗೆ ಾವಲಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 4ಆದರೆ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದವರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ನಂಬಿದರು; ಗಂಡಸರ ಸಂಖೆ್ಯ ಸು ಾರು ಐದು ಾವಿರಕೆ್ಕ
ಏರಿತು.

5ಮರುದಿನಯೆಹೂದ್ಯರಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ,ಹಿರಿಯರೂ, ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದರು. 6 ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ನನೆಂಬ
ಮ ಾ ಾಜಕನೂ, ಾಯಫನೂ, ೕ ಾನನೂ,ಅಲೆ ಾ್ಸಂದ್ರನೂ,
ಮ ಾ ಾಜಕನ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು. 7 ಇವರು ಪೇತ್ರ
ಮತು್ತ ೕ ಾನನು್ನ ನಡುವೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ “ನೀವು ಾವ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಮತು್ತ ಾರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು
ಕೇಳಲು, 8ಪೇತ್ರನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ; “ಅಧಿ ಾರಿಗಳೇ,
ಹಿರಿಯರೇ, 9 ಒಬ್ಬ ಅಂಗಹೀನನಿಗೆ ಆದ ಉಪ ಾರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಯಿತು ಎಂಬು ಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಈ
ಹೊತು್ತ ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 10ನೀವು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸಿದಂತಹಮತು್ತ
ದೇವರು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದಂತಹ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ೌಖ್ಯಹೊಂದಿದದವ ಾಗಿ
ನಿಮೆ್ಮದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ.

11 “ಮನೆಕಟು್ಟವವ ಾದ ನೀವು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟಕಲೆ್ಲೕ ಆತನು;
ಆತನೇ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಾದ ಮೂಲೆಗ ಾ್ಲದನು. 12 ಬರಬೇ ಾದ
ರಕ್ಷಣೆಯು ಇ ಾ್ನರಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ;ಆಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಹೊರತು
ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಮ ಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ
ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13ಪೇತ್ರಮತು್ತ ೕ ಾನನು್ನ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ
ಆಜನರೆಲ್ಲರೂನೋಡಿಅವರು ಾಸ್ತ ್ರ ಾ ್ಯಸ ಾಡದ ಾ ಾನ್ಯರೆಂದು
ತಿಳಿದು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 14 ಇವರು ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದವರೆಂದು ಗುರುತು ಹಿಡಿದರು. ಮತು್ತ ೕಮ ಹೊಂದಿದ
ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಅವರ ಸಂಗಡ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ
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ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಏನೂ ಾತ ಾಡ ಾರದೆ ಇದ್ದರು. 15 ಆ ಮೇಲೆ
ಸಭೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಟು್ಟ,, 16 “ಇವರನು್ನ ಾವೇನು ಾಡೋಣ? ಬಹು
ಅಪರೂಪ ಾದ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವು ಇವರ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ನಡೆಯಿತೆಂಬುದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗಿದೆ,
ಅದನು್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. 17 ಆದರೆ ಇದು ಜನರಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಹರಡದಂತೆ ಮುಂದೆ ಆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನು್ನ ಎತಿ್ತ ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ ಾರ ಸಂಗಡಲೂ ಾತ ಾಡ ಾರದೆಂದು ಅವರನು್ನ
ಬೆದರಿಸೋಣ ಎಂಬು ಾಗಿ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಆಲೋಚನೆ
ಾಡಿಕೊಂಡರು.” 18 ಆಗ ಅವರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ

ಹೆಸರನು್ನ ಎಲೂ್ಲ ಎತ್ತ ಾರದು ಾಗು ಉಪದೇಶ ಾಡ ಾರದು
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟರು. 19 ಅದಕೆ್ಕ
ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ೕ ಾನನು್ನ; ಅವರಿಗೆ “ದೇವರ ಾತನು್ನ
ಕೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದು ಸರಿಯೇ? ಅದು
ದೇವರ ಮುಂದೆ ಾ್ಯಯ ೕ? ನೀವೇ ತೀಪುರ್ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
20 ಾವಂತೂ ಕಂಡು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಹೇಳದೆ ಇರ ಾರೆವು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 21 ನಡೆದಿದ್ದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಜನರೆಲ್ಲರು
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾರಣ ಅವರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸಭೆಯವರು
ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ದಂಡಿಸತಕ್ಕ ಉ ಾಯವನು್ನ ಾಣದೆ ಅವರನು್ನ
ಇನ್ನಷು್ಟ ಬೆದರಿಸಿ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಟ್ಟರು. 22 ಈ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ದಿಂದ
ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿದ ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ
ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ.

23 ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಸ್ವಂತ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಹಿರಿಯರೂ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತಿಳಿಸಿದರು. 24 ಅವರು ಕೇಳಿ ಏಕಮನಸು್ಸ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ
ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು;, “ಕತರ್ನೇ,
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರಗಳನೂ್ನ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಾತನೇ, 25 ನೀನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ
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ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ ಾವೀದನ
ಾಯಿಂದ,

“ ‘ಅನ್ಯಜನಗಳು ಏಕೆ ಆಕೊ್ರೕಶಗೊಂಡರು?
ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಏಕೆ ವ್ಯಥರ್ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ೕಚಿಸುವರು?

26 ಕತರ್ನಿಗೂ ಆತನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನಿಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಭೂಲೋಕದ ಾಜರು, ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತರು,
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡರು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿಸಿದಿಯಲ್ಲವೇ?

27 ಆ ಾತಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿಯೇ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹೆರೋದನೂ,
ಂತ್ಯ ಪಿ ಾತನೂ, ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸೇವಕ ಾದ

ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಅನ್ಯಜನರೊಡನೆ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಜನರೊಡನೆಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು, 28ನಿನ್ನ ಕೈಯೂನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವೂ
ದಲು ನೇಮಿಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ನಡಿಸಿದರು. 29 ಕತರ್ನೇ, ಈಗ ನೀನು

ಅವರ ಬೆದರಿಕೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸೇವಕ ಾದಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರಿನಮೂಲಕ ಾಗಿ ರೋಗ ಪರಿ ಾರವೂ, ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳೂ,
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳೂ ಜರಗುವಂತೆ 30 ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಾಸರು, ನಿನ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಹೇಳುವ ಾಗೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸು” ಅಂದರು. 31 ಹೀಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ
ಅವರು ನೆರೆದಿದ್ದ ಸ್ಥಳವುನಡುಗಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ಭರಿತ ಾಗಿ
ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಹೇಳತೊಡಗಿದರು.

ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಅನುಭೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು
32 ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿದವರ ಹೃದಯವೂ, ಾ್ರಣವೂ ಒಂದೇ

ಆಗಿತು್ತ. ಾರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ತನ್ನದು ಎಂದು ಾವಿಸದೆ
ಎಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ಹುದು ಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 33 ಮತು್ತ
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಪುನರು ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಅ ಸ್ತಲರು ಬಹು
ಬಲ ಾಗಿ ಾ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು; ದೇವರ ದಯವು ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ
ಪೂಣರ್ ಾಗಿತು್ತ. 34 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೊರತೆಪಡುತಿ್ತದ್ದವನೂ ಒಬ್ಬನೂ
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ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಲಮನೆಗಳಿದ್ದವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಾರಿ
ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ತಂದು 35 ಅ ಸ್ತಲರ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಅದನು್ನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ
ತಕ್ಕಂತೆ ಹಂಚಿ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.

36 ಈ ಪ್ರ ಾರ ಾಡಿದವರೊಳಗೆ ಕುಪ್ರದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಲೇವಿಯ ಾಗಿದ್ದ ೕಸೇಫನೆಂಬವನು ಒಬ್ಬನು. ಅವನಿಗೆ
ಅ ಸ್ತಲರು ಾನರ್ಬ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟಿ್ಟದ್ದರು, ಅಂದರೆ
ಧೈಯರ್ ಾಯಕ ಎಂದಥರ್. 37 ಅವನು ತನಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಾರಿ ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ತಂದು ಅ ಸ್ತಲರ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ

ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.

5
ಅನನೀಯಮತು್ತ ಸಪೆ್ಫ ೖರಳು

1 ಅನನೀಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ
ಸಪೆ್ಫ ೖರ ಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾರಿ 2 ಹೆಂಡತಿಯ
ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದಅದರ ಕ್ರಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಂಡು
ಉಳಿದ ಾಗವನು್ನ ತಂದು ಅ ಸ್ತಲರ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇಟ್ಟನು. 3 ಆಗ ಪೇತ್ರನು; “ಅನನೀಯನೇ, ನೀನು ಆ ಹೊಲದ
ಕ್ರಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಂಡು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ
ವಂಚಿಸುವಂತೆ ಸೈ ಾನನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಏಕೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿ?
4 ಆ ಆಸಿ್ತ ದಲು ನಿನ್ನ ಾಗಿಯೇ ಇತ್ತಲ್ಲವೇ. ಾರಿದ
ಮೇಲೆ ಬಂದ ಹಣವು ನಿನ್ನ ಅಧೀನದಲೆ್ಲೕ ಇತ್ತಲ್ಲವೇ, ನೀನು
ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ೕಚಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ಏಕೆ?
ನೀನು ಸು ಾ್ಳಡಿದು್ದ ಮನುಷ ್ಯರಿಗಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ” ಅಂದನು. 5 ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಅನನೀಯನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿದು್ದ ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು;

ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮ ಾ ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು. 6 ಆಗ
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ೌವನಸ್ಥರುಎದು್ದ ಅವನಶವವನು್ನ ವಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

7 ಇ ಾದ ಸು ಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಳು.
8 ಪೇತ್ರನು ಆಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ, “ನೀವು ಆ ಹೊಲವನು್ನ ಾರಿದು್ದ
ಇಷೆ್ಟೕ ಹಣಕೊ್ಕೕ? ನನಗೆಹೇಳು”ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಕೆಯು, “ ೌದು,
ಇಷ್ಟಕೆ ್ಕೕ” ಅಂದಳು. 9 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಆಕೆಗೆ, “ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಕತರ್ನ
ಆತ್ಮನನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಒಡಂಬಟಿ್ಟರಿ? ಅಗೋ, ನಿನ್ನ
ಗಂಡನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದವರು ಬಂದು ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಾಲಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ,
ನಿನ್ನನೂ್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯು ಅವನ ಾದಗಳಮುಂದೆ ಬಿದು್ದ ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟಳು.
ಆ ೌವನಸ್ಥರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಆಕೆಯು ಸತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಆಕೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಂಡನಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಟ್ಟರು.
11ಮತು್ತ ಸವರ್ ಸಭೆಯವರೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ
ಭಯ ಾ್ರಂತ ಾದರು.

ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳುಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳು
12ಇದಲ್ಲದೆ ಅ ಸ್ತಲರ ಕೈಯಿಂದಅನೇಕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳೂ,

ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳೂ ಜನರೊಳಗೆ ನಡೆಯು ಾ್ತ ಇದ್ದವು. ಮತು್ತ
ಎಲ್ಲರು ಒಗ್ಗಟಾ್ಟಗಿ ಸೊಲೊ ೕನನಮಂಟಪದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದರು.
13 ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲರುವುದಕೆ್ಕ ಉಳಿದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೂ
ಧೈಯರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಕೊಂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 14ಮತು್ತ ಇನು್ನ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರು
ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ ಅವರ ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
15 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ರೋಗಿಗಳನು್ನ ದೋಲಿಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ, ಾಸಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಇಟು್ಟ ಪೇತ್ರನು ಾದು
ಹೋಗು ಾಗ, ಅವನ ನೆರ ಾದರೂ ಕೆಲವರ ಮೇ ಾದರೂ
ಬೀಳಲಿ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಬೀದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.
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16 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರುಗಳ ಜನರು ಸಹ
ರೋಗಿಗಳನೂ್ನ, ದೆವ್ವ ಪೀಡಿತರನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ
ಬರುತಿ್ತದ್ದರು;ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗುಣಮುಖ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಆದ ಹಿಂಸೆ

17 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಾಜಕನೂ, ಸದು್ದ ಾಯರ ಮತಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದವ ಾದ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಎದು್ದ, 18ಅಸೂಯೆ
ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 19ಆದರೆ
ಕತರ್ನ ದೂತನು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಸೆರೆಮನೆಯ ಾ್ವರಗಳನು್ನ ತೆರೆದು
ಅವರನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, 20 “ನೀವು ಹೋಗಿ,
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಜೀವ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ
ತಿಳಿಸಿರಿ”ಅಂದನು.

21 ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲಿ್ಲಯೇ
ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರು.
ಇತ್ತ ಮ ಾ ಾಜಕನೂ, ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೂ ಬಂದು
ಹಿರೀಸಭೆಯನೂ್ನ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿ,
ಅವರನು್ನ ಕರತರುವುದಕೆ್ಕ ಓಲೇ ಾರರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
22 ಓಲೇ ಾರರು ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಣದೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, 23 “ಸೆರೆಮನೆಯು ಭದ್ರ ಾಗಿಮುಚಿ್ಚರುವುದನೂ್ನ,
ಾವಲು ಾರರು ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ಕಂಡೆವು; ಆದರೆ
ತೆರೆ ಾಗ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬರನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
24 ದೇ ಾಲಯದ ಅಧಿಪತಿಯೂ, ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಾದೀತೋ ಎಂದು

ಕಳವಳಗೊಂಡರು.
25ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನುಬಂದು; “ಅಗೋ,ನೀವುಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ

ಆ ಮನುಷ ್ಯರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂದು” ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 26 ಆಗ
ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಓಲೇ ಾರರ ಸಂಗಡ ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಆದರೆ ತಮಗೆ ಜನರು ಕಲೆ್ಲಸೆ ಾರೆಂದು
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ಹೆದರಿ ಅವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಲಿಲ್ಲ. 27 ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಕರತಂದು
ಹಿರೀಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಲು ಮ ಾ ಾಜಕನು ಅವರನು್ನ
ವಿಚಾರಣೆ ಾಡು ಾ್ತ, 28 “ನೀವುಈ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಾಡಲೇ
ಾರದೆಂದು ಾವು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಆದರೂ
ನೀವು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಉಪದೇಶದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದಿರಿ,
ಮತು್ತ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ರಕ್ತಕೆ ್ಕ ಾವೇ ಹೊಣೆ ಾರರು ಎಂದು ನಮ್ಮನು್ನ
ಜ ಾ ಾ್ಧರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ನೀವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 29 ಪೇತ್ರನೂ ಉಳಿದ ಅ ಸ್ತಲರೂ ಅವರಿಗೆ, “ ಾವು
ಮನುಷ ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕ ಾ್ಲ.
30 ನೀವು ಮರದ ಕಂಬಕೆ್ಕ ತೂಗ ಾಕಿ ಕೊಂದ ಯೇಸುವನು್ನ
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. 31 ದೇವರು ಆತನನೆ್ನೕ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಜನರಿಗೆ ಾನ ಾಂತರವನೂ್ನ, ಾಪಕ್ಷ ಾಪಣೆಯನೂ್ನ
ದಯ ಾಲಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನನು್ನ ಪ್ರಭುವ ಾ್ನಗಿಯೂ,*
ರಕ್ಷಕ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಏರಿಸಿದನು.
32 ಈ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಾವು ಾ ಾಗೂ ದೇವರು ತನಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಾ ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗಮಲಿಯೇಲನ ಸಮಥರ್ನೆ

33 ಸಭಿಕರು ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ೌದ್ರಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದರು. 34 ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಂದ
ೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಧಮರ್ ಾಸಿ್ತ ್ರ ಾದ ಗಮಲಿಯೇಲನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಫರಿ ಾಯನು ಹಿರೀಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದನಿಂತು ಈ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತು್ತ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.
35 ಅನಂತರ ಸಭೆಯವರಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರೇ, ನೀವು ಈ
ಮನುಷ ್ಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ನಿ ಾರ್ರದ ಕುರಿತು
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ. 36 ಇದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಥೈದನು ಎಂಬ
* 5:31 5:31 ಾನವನ ಕುಲಕೆ್ಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಏಕೈಕ ನಿ ಾರ್ಪಕ
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ಒಬ್ಬನು ಎದು್ದ ಾನೊಬ್ಬ ಮ ಾಪುರುಷನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು.
ಅವನ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಸು ಾರು ಾನೂರು ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡರು, ಅವನು
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು, ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರು ಚದರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ
ಇಲ್ಲ ಾದರು. 37 ಅವನ ತರು ಾಯ ಜನಗಣತಿ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಗಲಿ ಾಯದ ಯೂದನು ತಿರುಗಿಬೀಳುವುದಕೆ್ಕ ಎದು್ದ, ಜನರನು್ನ
ತನ್ನ ಪಕ್ಷ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ಅನೇಕರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. ಅವನೂ
ಾಶ ಾದನು, ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರು ಚದರಿಹೋದರು.

38ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ ನೀವು ಆ
ಮನುಷ ್ಯರ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ಈ ೕಚನೆಯುಅಥ ಾಈಕೆಲಸವುಮನುಷ ್ಯರಿಂ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾನೇ
ಕೆಡುವುದು; 39 ಅದು ದೇವರಿಂ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಕೆಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡೀರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

40 ಅವರು ಅವನ ಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ, ಹೊಡಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿ
ಾತ ಾಡಲೇ ಾರದೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 41 ಅ ಸ್ತಲರು ಾವು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಅವ ಾನಪಡುವುದಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯರೆನಿಸಿಕೊಂಡೆವೆಂದು
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. 42ಹಿರೀಸಭೆಯಎದುರಿನಿಂದಹೊರಟುಹೋಗಿ,
ಪ್ರತಿದಿನ ಎಡೆಬಿಡದೆ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಮನೆಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತ ಕಿ್ರಸ್ತ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು
ಶುಭವತರ್ ಾನವನು್ನ ಾರು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.

6
ಸೇ ಾ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಏಳುಮಂದಿಯನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ

1 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರು ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಬರ ಾಗಿ ಅವರೊಳಗೆ
ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಷೆಯವರು ಇಬಿ್ರಯ ಾಷೆಯವರ ಮೇಲೆ ದೂರು
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ನೀಡು ಾ್ತ ಅನುದಿನದ ಉಪಚಾರದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಧವೆಯರನು್ನ
ಸರಿ ಾಗಿ ಪ ಾಂಬರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊಣಗುಟಿ್ಟದರು.
2 ಆಗ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, “ ಾವು ದೇವರ ಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಉಪಚಾರ ಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವ ಾ್ಲ. 3 ಆದುದರಿಂದ
ಸಹೋದರರೇ, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತರೂ, ಾನಸಂಪನ್ನರೂ ಮತು್ತ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾ ಯನು್ನಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಏಳು ಮಂದಿಯನು್ನ
ನಿ ್ಮಳಗಿಂದ ನೋಡಿ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವರನು್ನ ಈ
ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸುವೆವು. 4 ಾ ಾದರೋ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನೂ್ನ,
ಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶವನೂ್ನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರುವೆವು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 5 ಈ ಾತು ಸವರ್ರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ತೋಚಿತು.
ಅವರು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತರೂ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದವರೂ ಆದ
ಸೆ್ತಫನ, ಫಿಲಿಪ್ಪ, ್ರಖೋರ, ನಿಕನೋರ, ತಿ ೕನ, ಪಮೇರ್ನ,
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮ ಾವಲಂಬಿ ಾದ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದ ನಿಕೊ ಾಯ
ಎಂಬುವವರನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅ ಸ್ತಲರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.
6 ಅ ಸ್ತಲರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿ ಆ
ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದರು.
7 ದೇವರ ಾಕ್ಯವು ಪ್ರಬಲ ಾಯಿತು; ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಖೆ್ಯಯು

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಬಂದಿತು.
ಾಜಕರಲಿ್ಲಯೂ ಬಹುಜನರು ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಳ ಾಗು ಾ್ತ

ಬಂದರು.
ಸೆ್ತಫನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದು್ದ

8 ಸೆ್ತಫನನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ, ಬಲದಿಂದಲೂ
ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ ಜನರಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ,
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 9 ಆದರೆ
ಲಿಬೆತೀರ್ನರೆಂಬವರ ಸ ಾಜಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಕುರೇನ್ಯದವರು ಮತು್ತ
ಅಲೆ ಾ್ಸಂದಿ್ರಯದವರು, ಕಿಲಿಕ್ಯ ಮತು್ತ ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಗಳಿಂದ
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ಬಂದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಎದು್ದ ಸೆ್ತಫನನ ಸಂಗಡ ತಕರ್ ಾಡು ಾ್ತ
ಇದ್ದರು. 10 ಅವನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡುಬರುತಿ್ತದ್ದ ಾನವನೂ್ನ,
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಎದುರಿಸ ಾರದೆ ಹೋದರು. 11ಆಗ ಅವರು
ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ, “ಇವನು ೕಶೆಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ, ದೇವರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ದೂಷಣೆಯ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವುದನು್ನ
ಕೇಳಿದೆವೆಂದು” ಹೇಳಿರಿ ಎಂದು ಕೆಲವರನು್ನ ಮನ ಲಿಸಿದರು.
12ಅವರುಜನರನೂ್ನ,ಹಿರಿಯರನೂ್ನ, ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದರು
ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಎಳೆದುಕೊಂಡು, ಹಿರೀಸಭೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಾ ಗಳನು್ನ
ಕರತಂದು ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 13 ಆ ಾ ಗಳು, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು
ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುತಿ್ತಲ್ಲ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 14 ಆ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿ, ೕಶೆ ನಮಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ ಆಚಾರಗಳನು್ನ ಬೇರೆ
ಾಡುವನೆಂಬು ಾಗಿ ಇವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ”

ಅಂದರು. 15 ಆಗ ಹಿರೀಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ
ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಲು ಅವನ ಮುಖವು ದೇವದೂತನ ಮುಖದಂತೆ
ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು.

7
ಸೆ್ತಫನನ ಬೋಧನೆ

1ಆಗ ಮ ಾ ಾಜಕನು, “ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ಯ ೕ?” ಎಂದು
ಸೆ್ತಫನನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನು, “ಸಹೋದರರೇ, ತಂದೆಗಳೇ,
ಕೇಳಿರಿ. 2 ನಮ್ಮ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಿದ್ದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಮೆಸೊ ಾಮ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು; 3 ‘ನೀನು, ನಿನ್ನ
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ಸ್ವದೇಶವನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಬಂಧುಬಳಗವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾನು ತೋರಿಸುವ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋಗು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 “ಆಗ ಅವನು ಕಲಿ್ದೕಯರ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ,
ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ತಂದೆ ಸತ್ತಮೇಲೆ, ದೇವರು

ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ನೀವು ಈಗ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬರ ಾಡಿದನು. 5 ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಾಲಿಡುವಷು್ಷ ್ಟ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಡದೆ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲದಿರು ಾಗ
ನೀನಿರುವ ದೇಶವನು್ನ ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ನಂತರ ಬರುವ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ
ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ
ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ‘ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು ಅನ್ಯದೇಶದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿರುವರು. ಆ ಅನ್ಯದೇಶದವರು ಅವರನು್ನ ಾಸರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಾನೂರು ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ನಡಿಸುವರು.’

7ಮತು್ತ ‘ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು ಾಸ ಾಗಿಸೇವೆಸಲಿ್ಲಸುವಅನ್ಯಜನರಿಗೆ
ಾನೇ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು. ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೊರಟುಬಂದು
ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು’ ಎಂಬುದೇ. 8 ಇದಲ್ಲದೆ
ದೇವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ
ಗುರು ಾಗಿ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಇ ಾಕನನು್ನ ಪಡೆದು ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿದನು. ಮುಂದೆ ಇ ಾಕನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಪಡೆದನು,
ಾಕೋಬನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಪಡೆದನು.
9 “ಪೂವಿರ್ಕರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚನಿಂದ ೕಸೇಫನನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ
ಾರಿಬಿಟ್ಚರು. ಅಲಿ್ಲ ದೇವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ, 10 ಅವನಿಗೆ

ಬಂದ ಎ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಐಗುಪ್ತದೇಶದ
ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ದಯೆಗೆ ಾತ್ರನೂ,
ಾನವುಳ್ಳವನೂ ಆಗಿರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಫರೋಹನು
ಅವನನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಮೇಲೆಯೂ, ತನ್ನ ಅರಮನೆಯ
ಮೇಲೆಯೂಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
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11 “ಆಗ ಐಗುಪ್ತ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ
ಬರ ಾಲ ಬಂದು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕಟ ಾಯಿತು; ಅಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಆ ಾರ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 12 ಆದರೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ
ದವಸ ಾನ್ಯ ಉಂಟೆಂಬುದನು್ನ ಾಕೋಬನು ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ದಲ ಾರಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 13 ಅವರು
ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಬಂ ಾಗ ೕಸೇಫನು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ತನ್ನ
ಗುರುತು ಸಿಕು ್ಕವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಮತು್ತ ೕಸೇಫನ ವಂಶವು
ಫರೋಹನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು. 14 ಆ ಮೇಲೆ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ಾಕೋಬನನೂ್ನಮತು್ತ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಬಂಧುಬಳಗವನೂ್ನ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಎಪ್ಪತೆದು ಮಂದಿಯನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆಸಿಕೊಂಡನು.
15 ಾಕೋಬನು ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನೂ ಮತು್ತ
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೂ ತೀರಿಹೋದರು. 16 ಅವರನು್ನ ಶೇಕೆಮಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಹ ೕರನಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ ಾಧಿ ಳಗೆ ಇಟ್ಟರು.

17 “ಆದರೆ ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ಾಲವು
ಸಮೀಪಿಸುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚ
ಬಹಳ ಾದರು. 18 ಕಡೆಗೆ ೕಸೇಫನನು್ನ ಅರಿಯದ ಬೇರೊಬ್ಬ
ಅರಸನು ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಬಂದನು. 19 ಈ ಅರಸನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕುಯುಕಿ್ತಯನು್ನ ೕಚಿಸಿ ಅವರ ಕೂಸುಗಳನು್ನ
ಜೀವದಿಂದುಳಿಸ ಾರದೆಂದು ಹೊರಗೆ ಾಕಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ
ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿಸನು. 20 ಆ ಸಮಯದಲೆ್ಲೕ ೕಶೆಯು
ಹುಟಿ್ಟದನು. ಅವನು ದಿವ್ಯಸುಂದರ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಾಕಲ್ಪಟ್ಟನು. 21ಆ ಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ
ಹೊರಗೆ ಾಕಿ ಾಗ, ಫರೋಹನ ಮಗಳು ಅವನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗಿತನ್ನಮಗ ಾಗಿ ಾಕಿದಳು. 22 ೕಶೆಯುಐಗುಪ್ತದೇಶದವರ
ಸವರ್ವಿದೆ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾತುಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಮಥರ್ ಾದನು.
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23 “ಅವನಿಗೆ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ವಯಸು್ಸ ತುಂಬು ಾ್ತ ಇರಲು,
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ತನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ಹೋಗಿ
ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯು ಅವನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟತು.
24 ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗುವುದನು್ನ ಅವನು ನೋಡಿ,
ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ರಯಕೊಟು್ಟ ಪೀಡಿಸುವ ಐಗುಪನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಾಕಿ
ಮುಯಿ್ಯಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿದನು. 25 ಹೀಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ
ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುದು ತನ್ನ
ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬರುವುದೆಂದು ಾವಿಸಿದನು; ಆದರೆ
ಅವರು ಾಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 26 ಮರುದಿನ ಾವು ಾವೇ
ಹೊಡೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರು ಾಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಬಂದು,
‘ಜನರೇ, ನೀವು ಸಹೋದರರಲ್ಲವೇ, ನೀವೇಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಸ ಾ ಾನ
ಪಡಿಸಲು ಬಂದನು.

27 “ಆದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಕುಲದವನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು,
‘ನಿನ್ನನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ,
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಇಟ್ಟವರು ಾರು? 28 ನಿನೆ್ನ ಆ
ಐಗುಪನನು್ನ ಕೊಂದಂತೆನನ್ನನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕ ೕ?’ ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ನೂಕಿಬಿಟ್ಟನು. 29 ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ೕಶೆಯು
ಓಡಿಹೋಗಿ ಮಿ ಾ್ಯನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು
ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

30 “ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ದೇವದೂತನು
ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟದ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಮುಳಿ್ಳನ ದೆ ಳಗೆ ಉರಿಯುವ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 31 ೕಶೆಯು ಅದನು್ನ
ಕಂಡು ಆ ನೋಟಕೆ್ಕ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಇದೇನೆಂದು, ಅದನು್ನ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹತಿ್ತರ ಬರಲು, 32 ‘ ಾನು ನಿನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ, ಅಬ್ರ ಾಮ ಇ ಾಕ ಾಕೋಬರ ದೇವರು’
ಎಂಬ ಕತರ್ನ ಶಬ್ದವುಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ೕಶೆಯು ನಡುಗು ಾ್ತ



ಅ ಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 7:33 xxvii ಅ ಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 7:40

ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಧೈಯರ್ವಿಲ್ಲದವ ಾದನು. 33 ಮತು್ತ
ಕತರ್ನು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಾಲಿನ ಕೆರಗಳನು್ನ ತೆಗೆ; ನೀನು ನಿಂತಿರುವ
ಸ್ಥಳವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 34 ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಜನರ
ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ನೋಡೇ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವರ ರೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ; ಈಗ ನಿನ್ನನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಾ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

35 “ಅವರು ಾವ ೕಶೆಯನು್ನ ಬೇಡವೆಂದು ನಿ ಾಕರಿಸಿ
‘ನಿನ್ನನು್ನ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಇಟ್ಟವರು ಾರು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೋ, ಅವನನೆ್ನೕ
ದೇವರು ದೆಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದೂತನ ಕೈಯಿಂದ
ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವವನ ಾ್ನಗಿಯೂ
ನೇಮಿಸಿದನು. 36 ಅವನೇ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ, ಕೆಂಪು
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲಯೂ, ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಡು ಾ್ತ
ಅವರನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು.

37 “ಆ ೕಶೆಯೇ, ‘ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ನಿ ್ಮಳಗೆ ಎಬಿ್ಬಸುವನು’
ಎಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 38 ಅವನೇ
ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ, ತನೊ್ನಡನೆ ಾತ ಾಡಿದದೇವದೂತನಿಗೂನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆ ಳಗೆ ಇದು್ದ ಜೀವಕರ ಾದ
ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವನು ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

39 “ಆದರೆ ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಅವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಅವನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ, ಪುನಃ ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಕಡೆಗೆ
ಮನಸಿ್ಸಟ್ಟರು.

40 “ಅವರು ಆರೋನನಿಗೆ, ‘ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಆ ೕಶೆಯು ಏ ಾದನೋ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ,
ಆದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಂ ಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರುಗಳನು್ನ
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ನಮಗೆ ಾಡಿಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 41 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಅವರು ಒಂದು ಬಸವನನು್ನ ಾಡಿ ಆ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಬಲಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ
ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ವಸು್ತವಿನಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ಲಸ ಪಟ್ಟರು. 42ಆದರೆ
ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ, ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಣಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವುದೇನಂದರೆ,
“ ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನೀವು

ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ನಲವತು್ತ ವಷರ್
ನನಗೆಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ, ಬಲಿಗಳನೂ್ನ

ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದಿ್ದರೋ? ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ;
43ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ನೀವು ಆ ಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು

ಾಡಿಕೊಂಡಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ
ಅಂದರೆ ಲೋಖನ ಗು ಾರವನೂ್ನ
ರೆಫಾನ್ದೇವತೆಯನಕ್ಷತ್ರರೂಪವನೂ್ನ

ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದರ ಾ್ಲ.
ಆದುದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಆಚೆಗೆ

ಗಡಿ ಾರು ಾಡುವೆನು’ ಎಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ.
44 “ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರವು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ

ಪೂವಿರ್ಕರಬಳಿಯಲಿ್ಲಇತು್ತ. ೕಶೆಯಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದವನು,
ನೀನು ನೋಡಿದ ಾದರಿಯ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅದನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು. 45 ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅದನು್ನ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಂದ
ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದು
ದೇವರು ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಯಜನಗಳದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂ ಾಗ
ಆ ಗು ಾರವನು್ನ ಕೂಡ ತಂದರು. ಅದು ಾವೀದನ ಾಲದವರೆಗೂ
ಅಲೆ್ಲೕ ಇತು್ತ. 46 ಾವೀದನು ದೇವರ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಕೃಪೆ
ಹೊಂದಿ ಾಕೋಬನ ವಂಶದವರಿಗೋಸ ್ಕರ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 47 ಆದರೆ
ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದವನು ಸೊಲೊ ೕನನು.
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48 ಆದರೂ ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟದ
ನಿ ಾಸಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವವನಲ್ಲ.
49 “ ‘ಆ ಾಶವು ನನಗೆ ಸಿಂ ಾಸನ,
ಭೂಮಿಯು ನನ್ನ ಾದಗಳಿಗೆ ಪೀಠ;
ನೀವು ನನಗೆ ಎಂಥಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಡುವಿರಿ?
ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವು ಾವುದು?
50ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯೇ ನಿಮಿರ್ಸಿತ ಾ್ಲ
ಎಂಬು ಾಗಿ ಕತರ್ನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಯು

ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
51 “ಹಠ ಾರಿಗಳೇ, ಮನಶುದಿ್ಧಯೂ, ಕಣರ್ಶುದಿ್ಧಯೂ

ಇಲ್ಲದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ನೀವೂ
ಾ ಾಗಲೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ನಡೆಯುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

52 ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸದವರು
ಾರಿ ಾ್ದರೆ? ಅವರು ಆ ನೀತಿಸ್ವರೂಪ ಾದ ಕತರ್ನ ಆಗಮನದ

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮುಂತಿಳಿಸಿದವರನು್ನ ಕೊಂದರು, ನೀವು ಈಗ
ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಟು್ಟ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದಿ್ದೕರಿ. 53 ದೇವದೂತರ ಮೂಲಕ
ನೇಮಕ ಾದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿದವ ಾದರೂ
ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸೆ್ತಫನನಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದದು್ದ
54ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ೌದ್ರಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ಅವನ

ಮೇಲೆ ಹಲು್ಲ ಕಡಿದರು. 55 ಆದರೆ ಅವನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿ
ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ, ದೇವರ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಯೇಸುವನೂ್ನ ಕಂಡು; 56 “ಅಗೋ,
ಆ ಾಶವು ತೆರೆದಿರುವುದನೂ್ನ, ಮನುಷ ್ಯಕು ಾರನು ದೇವರ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
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57 ಆದರೆ ಅವರು ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ, ಕಿವಿಗಳನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು, ಒಟಾ್ಟಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ, 58 ಅವನನು್ನ
ಊರ ಹೊರಕೆ್ಕ ನೂಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಕಲೆ್ಲಸೆದರು.
ಾ ಯವರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ೌಲನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ೌವನಸ್ಥನ ಾಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು.
59 ಅವರು ಸೆ್ತಫನನ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆಯು ಾ್ತ ಇರಲು, ಅವನು

ಕತರ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿ, “ಕತರ್ ಾದ, ಯೇಸುವೇ, ನ ಾ್ನತ್ಮವನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೋ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, 60 ಣ ಾಲೂರಿ, “ಕತರ್ನೇ, ಈ
ಾಪವನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಬೇಡವೆಂದು” ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ
ಕೂಗಿದನು.
ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ನಿದೆ್ರಹೋದನು.

8
1 ೌಲನಿಗೆ ಅವನ ಕೊಲೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದನು.
ಸಭೆ ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿ ಾದದು್ದ ಮತು್ತ ಚದರಿಹೋದದು್ದ
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸೆ

ಉಂಟಾಯಿತು. ಅ ಸ್ತಲರು ಹೊರ ಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂ ಾಯ,
ಸ ಾಯರ್ ಸೀಮೆಗಳಿಗೆ ಚದರಿಹೋದರು. 2 ಭಕ್ತ ಾದ ಜನರು
ಸೆ್ತಫನನ ದೇಹವನು್ನ ಹೂಣಿಟು್ಟ ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಗೋ ಾಡಿದರು. 3 ಆದರೆ ೌಲನು ಮನೆಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗಿ್ಗ
ಗಂಡಸರನೂ್ನ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಾಕಿಸಿ ಸಭೆಯನು್ನ ಾಶ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ೕಷಿಸಿದು್ದ;
ಾಗು ಸೀ ೕನನೆಂಬಮಂತ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
4 ಚದರಿಹೋದವರು ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರುತಿ್ತದ್ದರು. 5ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಸ ಾಯರ್ವೆಂಬಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದನು. 6 ಗುಂ ಾಗಿ
ಕೂಡಿದ ಜನಗಳು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನು ಾಡಿದ
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ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ
ಒಮ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಗಮನಕೊಟ್ಟರು. 7 ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕರೊಳಗಿಂದ
ದೆವ್ವಗಳು ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದವು; ಮತು್ತ ಅನೇಕ
ಾಶ್ವರ್ ಾಯು ರೋಗಿಗಳೂ ವಿಕ ಾಂಗರು ಸ್ವಸ್ಥ ಾದರು. 8 ಆ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಬಹು ಸಂತೋಷವುಂಟಾಯಿತು.

9 ಆದರೆ ಕೆಲವು ಾಲದಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಸೀ ೕನನೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಾನು ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಮ ಾತ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು
ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಬೆರಗನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟಸುತಿ್ತದ್ದನು. 10ಚಿಕ್ಕವರು ದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ
ಎಲ್ಲರೂ, “ಇವನು ಮ ಾಶಕಿ್ತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯೇ”
ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ ಅವನಿಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.

11 ಬಹು ಾಲದಿಂದಲೂ ಅವನ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳಿಗೆ
ಾರುಹೋಗಿದ್ದ ಜನರು ಇವನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
12 ಆದರೆ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಯೇಸು

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಶುಭವತರ್ ಾನವನು್ನ ಾರಲು
ಗಂಡಸರೂ ಹೆಂಗಸರೂ ನಂಬಿ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
13 ಆಗ ಸೀ ೕನನೂ ಕೂಡ ನಂಬಿ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಸಂಗಡ ಾ ಾಗಲೂ ಇದು್ದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳೂ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳೂಆಗುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ನೋಡಿ ಬೆರ ಾಗುತಿ್ತದ್ದನು.

14 ಸ ಾಯರ್ದವರು ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿದ
ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ಸ್ತಲರು ಕೇಳಿ,
ಪೇತ್ರ ೕ ಾನರನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 15 ಇವರು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಆ ಜನರಿಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವರವು ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು
ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದರು. 16ಏಕೆಂದರೆಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವರವು
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಮೇ ಾದರೂ ಇನೂ್ನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನವನು್ನ ಾತ್ರ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು 17 ಅ ಸ್ತಲರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನಿ್ನಡಲು
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ಅವರು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವರವನು್ನ ಹೊಂದಿದರು. 18 ಅ ಸ್ತಲರು
ಕೈಗಳನಿ್ನಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ಾನ ಾಗುವುದನು್ನ
ಸೀ ೕನನು ಕಂಡು ಹಣವನು್ನ ತಂದು ಅವರ ಮುಂದಿಟು್ಟ,
19 “ ಾನು ಾರ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನಿ್ನಡುತೆ್ತೕನೋ ಅವರು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವರವನು್ನ ಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ನನಗೂ
ಕೊಡಿರಿ” ಅಂದನು. 20 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ
ಬೆಳಿ್ಳಯು ನಿನ್ನ ಕೂಡ ಾ ಾಗಿಹೋಗಲಿ. ದೇವರ ವರವನು್ನ ಹಣಕೆ್ಕ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕ ೕ? 21 ಈ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ಾಗವೂ ಇಲ್ಲ, ಾವ ಾಲೂ ಇಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ
ಹೃದಯವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. 22 ಆದುದರಿಂದ ಈ ನಿನ್ನ
ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದಿಂದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ
ಕತರ್ನು ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನೋ
ಏನೋ ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೋ. 23 ನೀನು ಕಡು ಕಹಿ ಾದ
ದೆ್ವೕಷದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ವಿಷ ಾರಕ ಾದ ಅನೀತಿಯಿಂದಲೂ
ತುಂಬಿದವ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಾನು ಾಣುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು
24 ಅದಕೆ್ಕ ಸೀ ೕನನು, “ನೀವು ಹೇಳಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾರದಂತೆ ನನಗೋಸ ್ಕರ ಕತರ್ನನು್ನ

ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
25 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು ಕತರ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ

ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಸ ಾಯರ್ದವರ ಅನೇಕ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರು.

ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಇಥಿ ೕಪ್ಯದವನಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದು್ದ
26ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಕತರ್ನ ದೂತನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ನೀನು ಎದು್ದ ದ ಣದ

ಕಡೆಗೆಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಾಜಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು,
ಅದು ಅಡವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ಅವನು ಎದು್ದ ಹೊರಟು
ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಇಥಿ ೕಪ್ಯ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
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ಕಂಡನು. ಅವನು ಕಂಚುಕಿಯೂ ಇಥಿ ೕಪ್ಯದವರ ಾಣಿ ಾಗಿದ್ದ
ಕಂ ಾಕೆಯ ಕೈಕೆಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿ ಾರಿಯೂ ಾಗೂ ಆಕೆಯ
ಎ ಾ್ಲ ಖಜಾನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು. 28 ಅವನು
ದೇ ಾ ಾಧನೆಗೋಸ ್ಕರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗು ಾಗ ತನ್ನ ರಥದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪ್ರ ಾದಿ ಯೆ ಾಯನ
ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದುತಿ್ತದ್ದನು. 29 ದೇವ ಾತ್ಮನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ನೀನು
ಆ ರಥದ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಡೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 30ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಓಡಿಹೋಗಿಆಮನುಷ ್ಯನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆ ಾಯನ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಎಲೈ, ನೀನು
ಓದುತಿ್ತರುವುದು ನಿನಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುತಿ್ತದೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
31 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ಾ ಾದರೂ ನನಗೆ ಅಥರ್ ತಿಳಿಸಿಕೊಡದ
ಹೊರತು ಅದು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದೀತು?” ಎಂದು ಹೇಳಿ,
ನೀನು ರಥವನು್ನ ಹತಿ್ತ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೋ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 32 ಅವನು ಓದುತಿ್ತದ್ದ ಾಸ್ತ ್ರವಚನವು
ಾವುದೆಂದರೆ,

“ವಧಿಸುವ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವ ಕುರಿಮರಿಯಂತೆ ಆತನು
ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು;

ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿಯು ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುವವನ ಮುಂದೆ
ೌನ ಾಗಿರುವಂತೆ

ಆತನು ಾಯಿ ತೆರೆಯದೆ ೌನ ಾಗಿದ್ದನು.
33ಆತನಿ ಾದ ಅವ ಾನದ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಾ್ಯಯ

ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಆತನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕುರಿ ಾಗಿ ಾರು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲರು?
ಆತನ ಜೀವವನು್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರ ಾ್ಲ” ಎಂಬುದೇ.

34 ಕಂಚುಕಿಯು ಈ ವಚನವನು್ನ ಕುರಿತು, “ಪ್ರ ಾದಿಯು ಇದನು್ನ
ಾರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ? ತನ್ನನು್ನ ಕುರಿತೋ ಅಥ ಾ ಮತೊ್ತಬ್ಬನ

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ೕ?” ದಯ ಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ
ಕೇಳಲು 35 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿ ಅದೇ ವಚನವನು್ನ
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ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾದ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.

36 ಅವರು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ನೀರಿರುವ ಜಾಗಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. 37 ಕಂಚುಕಿಯು, “ಆಗೋ, ನೀರು; ನನಗೆ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಡಿ್ಡ ಏನು?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಥವನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸು ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು; 38 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಕಂಚುಕಿಯು
ಇಬ್ಬರೂ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿದರು. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅವನಿಗೆ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿದನು. 39 ಅವರು ನೀರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ

ಕತರ್ನ ಆತ್ಮ ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾಗಿ ಆ ಕಂಚುಕಿಯು
ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಪುನಃ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. 40 ತರು ಾಯ ಫಿಲಿಪ್ಪನು
ಅ ೕತ್ ಎಂಬಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಂದ ಕೈಸರೈಯದ ತನಕ
ಎ ಾ್ಲಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರು ಾ್ತ ಹೋದನು.

9
ೌಲನುಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯ ಾದದು್ದ

1 ೌಲನು ಇನೂ್ನ ಕತರ್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೋಪವುಳ್ಳ ಾಗಿದು್ದ
ಬೆದರಿಕೆಯ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತ ಮ ಾ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ; 2ಈ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಹಿಡಿದವರು ಾ ಾದರೂ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಅವರು ಗಂಡಸ ಾದರೂ
ಸರಿಯೇ, ಹೆಂಗಸ ಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಾನು ಅವರಿಗೆ
ಬೇಡಿ ಾಕಿಸಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತರುವಂತೆ, ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲರುವ
ಸ ಾಮಂದಿರದವರಿಗೆ ನೀನು, ಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 3 ಅವನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ
ದಮಸ್ಕದ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬರಲು, ಫಕ್ಕನೆ ಆ ಾಶದಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳಕು
ಅವನ ಸುತ್ತಲು ಮಿಂಚಿತು. 4 ಅವನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದನು. ಆಗ,
“ ೌಲನೇ, ೌಲನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು
ಹೇಳುವ ಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
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5 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು;, “ಕತರ್ನೇ, ನೀ ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ,
ಕತರ್ನು, “ನೀನು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವ ಯೇಸುವೇ ಾನು; 6 ನೀನೆದು್ದ
ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು, ನೀನು ಾಡಬೇ ಾದದು್ದ ಅಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರು ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಾತ್ರ ಕೇಳಿ, ಾರನೂ್ನ
ಾಣದೆ ಮೂಕರಂತೆ ವಿಸಿ್ಮತ ಾಗಿ ನಿಂತರು. 8 ೌಲನು ನೆಲದಿಂದ
ಎದು್ದ ಕಣು್ಣ ತೆರೆ ಾಗ ಏನೂ ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ಅವನನು್ನ
ಕೈಹಿಡಿದು ದಮಸ್ಕದೊಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 9 ಅವನು
ಮೂರು ದಿನಗಳು ಕಣು್ಣ ಾಣದೆ, ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಏನೂ
ಕುಡಿಯದೇ ಇದ್ದನು.

10 ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಅನನೀಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನಿದ್ದನು; ಕತರ್ನು
ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ; “ಅನನೀಯನೇ,” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಲು,
ಅವನು; “ಕತರ್ನೇ, ಇಗೋ, ಇದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು. 11 ಕತರ್ನು
ಅವನಿಗೆ, “ನೀನೆದು್ದ ನೆಟ್ಟನೇ ಬೀದಿ ಎಂಬ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗಿಯೂದನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸರ್ದ ೌಲನೆಂಬವನನು್ನ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸು; ಅವನು
ಈಗ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 12 ಮತು್ತ ಅನನೀಯನೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಒಳಗೆ ಬಂದು ತನಗೆ ಪುನಃ ಕಣು್ಣ ಾಣುವಂತೆ
ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುವುದನು್ನ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ
ನೋಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಅದಕೆ್ಕ ಅನನೀಯನು,
“ಕತರ್ನೇ, ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ನಂಬಿದ
ದೇವಜನರಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಕೇಡನು್ನಂಟು ಾಡಿದನೆಂದು ಅವನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅನೇಕರಿಂದ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 14 ಮತು್ತ ಇಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಡಿ ಾಕಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಂದ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದನು. 15 ಕತರ್ನು
ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗು; ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಅನ್ಯಜನರಿಗೂ,
ಅರಸುಗಳಿಗೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಧನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 16 ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ
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ನಿಮಿತ್ತ ಎಷು್ಟ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾನೇ ಅವನಿಗೆ
ತೋರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಆಗ ಅನನೀಯನು
ಹೊರಟು ಆ ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ,
“ಸಹೋದರ ಾದ ೌಲನೇ, ನೀನು ಬಂದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣುವಂತೆಯೂ,
ನೀನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗುವಂತೆಯೂ ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಕೂಡಲೇ ಅವನ
ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ಪರೆಗಳಂತೆ ಏನೋ ಬಿದು್ದ ಅವನ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸಿದವು.
ಅವನು ಎದು್ದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು.

19 ತರು ಾಯ ಊಟ ಾಡಿ ಬಲಹೊಂದಿದನು. ಅವನು
ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಇದ್ದನು.
20 ಅವನು ಕೂಡಲೇ, ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆತನೇ ದೇವಕು ಾರನೆಂದು ಾರುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭ ಾಡಿದನು. 21 ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರು ಬೆರ ಾಗಿ; “ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ
ಹೆಸರು ಹೇಳುವವರನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು
ಇವನಲ್ಲವೇ. ಅಂಥವರನು್ನ ಬೇಡಿ ಾಕಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುವನಲ್ಲವೇ”
ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 22 ಆದರೆ ೌಲನು ಇನೂ್ನ ಅಧಿಕ
ಬಲವುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ರುಜು ಾತುಪಡಿಸು ಾ್ತ
ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದವರ ಾಗೆ ಾಡಿದನು.

23 ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚನೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 24 ಆದರೆ ಅವರ
ಗೂ ಾಲೋಚನೆಯು ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಅವನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಹಗಲಿರುಳೂ ಪಟ್ಟಣದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 25ಆದರೆ ೌಲನ ಶಿಷ ್ಯರು ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ, ಒಂದು ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಗೋಡೆಯ
ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಇಳಿಸಿದರು.

26 ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಶಿಷ ್ಯರೊಳಗೆ
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ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಪಟಾ್ಟಗ, ಅಲಿ್ಲ ಇದ್ದವರು ಅವನನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ ್ಯನೆಂದು ನಂಬದೆ ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು.
27 ಆದರೆ ಾನರ್ಬನು ಅವನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು, ಅ ಸ್ತಲರ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ, ಅವನು ದಮಸ್ಕದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಕತರ್ನನು್ನ ಕಂಡದ್ದನೂ್ನ, ಕತರ್ನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ,
ದಮಸ್ಕದೊಳಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ
ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿವರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 28 ಆ ಮೇಲೆ
ೌಲನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಅವರಲಿ್ಲ ಬರು ಾ್ತ
ಹೋಗು ಾ್ತ ಕತರ್ನಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಧೈಯರ್ದಿಂದಬೋಧಿಸತೊಡಗಿದನು.
29ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಷೆಯ ಾ್ನಡುವಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ
ತಕರ್ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 30 ಇದು ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರಲು,
ಅವರು ಅವನನು್ನ ಕೈಸರೈಯಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ
ಾಸರ್ಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
31 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೂ ಾಯ, ಗಲಿ ಾಯ, ಸ ಾಯರ್

ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆಯು ಸ ಾ ಾನ ಹೊಂದಿತು; ಮತು್ತ ಭಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆದು ಕತರ್ನ ಭಯದಲಿ್ಲ ನಡೆದು, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ್ರೕ ಾ್ಸಹವನು್ನ
ಹೊಂದಿ ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಬಂದಿತು.

ಐನೇಯನು ಾಸಿ ಾದದು್ದ
32 ಪೇತ್ರನು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಂಚಾರ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ,

ಲುದ್ದದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ದೇವಜನರ ಬಳಿಗೂ ಬಂದನು. 33 ಅಲಿ್ಲ
ಾಶ್ವರ್ ಾಯುರೋಗಿ ಾಗಿ ಎಂಟು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದ ಐನೇಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕಂಡನು.
34 ಪೇತ್ರನು ಅವನಿಗೆ, “ಐನೇಯನೇ, ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ; ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ನೀನೇ ಾಸಿಕೋ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಅವನು ಎದ್ದನು. 35 ಮತು್ತ
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ಲುದ್ದದಲಿ್ಲಯೂ, ಾರೋನಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾಸ ಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರು
ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ,ಅವರು ಕತರ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು.

ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ದೊಕರ್ಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯಳನು್ನ ಬದುಕಿಸಿದು್ದ
36 ಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ತಬಿ ಾ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯಳಿದ್ದಳು. ಆ

ಹೆಸರಿಗೆ ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ದೊಕರ್” ಅಂದರೆ ಜಿಂಕೆ ಎಂದಥರ್.
ಆಕೆಯು ಸತಿ್ಕ ್ರಯೆಗಳನೂ್ನ, ಾನಧಮರ್ಗಳನೂ್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. 37 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆಕೆ ರೋಗಕೆ್ಕ ತು ಾ್ತಗಿ ಸತ್ತಳು.

ಆಕೆಯ ಶವವನು್ನ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಮೇಲಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 38 ಪ್ಪಕೆ ್ಕ
ಲುದ್ದವು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿರ ಾಗಿ ಪೇತ್ರನು ಅಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆಂದು ಶಿಷ ್ಯರು
ಕೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, “ತಡ ಾಡದೆ
ನಮ್ಮ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂದು” ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 39 ಪೇತ್ರನು
ಎದು್ದ ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದನು. ಅವನು ಬಂದ ಕೂಡಲೆ
ಅವರು ಅವನನು್ನ ಮೇಲಂತಸಿ್ತಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಅಲಿ್ಲ ವಿಧವೆಯರೆಲ್ಲ ಅಳು ಾ್ತ, ಅವನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ದೊಕರ್ಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದಗ ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಒಳಂಗಿಗಳನೂ್ನ,
ಮೇಲಂಗಿಗಳನೂ್ನ ತೋರಿಸಿದರು. 40 ಪೇತ್ರನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಹೊರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ, ಣ ಾಲೂರಿ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿ ಶವದ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು; “ತಬಿ ಾ, ಎದೆ್ದೕಳು” ಅಂದನು. ಆಕೆಯು ಕಣು್ಣ
ತೆರೆದು ಪೇತ್ರನನು್ನ ನೋಡಿ ಎದು್ದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು. 41 ಅವನು
ಆಕೆಯನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ಎಬಿ್ಬಸಿ, ಅಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಮತು್ತ
ದೇವಜನರನೂ್ನ ಕರೆದು, ಜೀವಿತ ಾದ ಆಕೆಯನು್ನ ಅವರೆದುರಿಗೆ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 42 ಈ ಸಂಗತಿಯು ಪ್ಪದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿ ಅನೇಕರು
ಕತರ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು. 43ಆಮೇಲೆ ಪೇತ್ರನು ಪ್ಪದಲಿ್ಲ
ಚಮರ್ದ ಕೆಲಸ ಾಡುವ ಸೀ ೕನನೆಂಬುವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ ಇದ್ದನು.
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10
ಪೇತ್ರನು ಮತು್ತ ಕೊನೇರ್ಲ್ಯನು

1 ಕೈಸರೈಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇ ಾಲ್ಯ ಸೈನ್ಯದ ಶ ಾಧಿಪತಿ ಾದ
ಕೊನೆರ್ಲ್ಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. 2 ಅವನು ದೈವಭಕ್ತನೂ,
ತನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಆಗಿದು್ದ, ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಾನಧಮರ್ ಾಡು ಾ್ತ, ದೇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡು ಾ್ತ
ಇದ್ದನು. 3 ಒಂದು ದಿನ ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಸು ಾರು ಮೂರು ಘಂಟೆಗೆ
ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಶರ್ನ ಉಂಟಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು; “ಕೊನೆರ್ಲ್ಯನೇ” ಎಂದು ಕರೆಯುವುದನು್ನ ಅವನು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ ಕಂಡನು. 4 ಅವನು ಆ ದೂತನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿನೋಡಿ
ಭಯಹಿಡಿದವ ಾಗಿ; “ಕತರ್ನೇ, ಇದೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಆ
ದೂತನು ಅವನಿಗೆ; “ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳೂ, ನಿನ್ನ ಾನಧಮರ್ಗಳೂ
ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಾಪಥರ್ಕ ಾಗಿ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. 5ಈಗ ನೀನು
ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ಪೇತ್ರನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸೀ ೕನನನು್ನ

ಕರೆಯಿಸಬೇಕು. 6 ಅವನು ಚ ಾ್ಮರ ಾದ ಸೀ ೕನನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇಳುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ; ಈ ಸೀ ೕನನ ಮನೆಯು ಸಮುದ್ರತೀರದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಕೊನೇರ್ಲ್ಯನು ತನ್ನ
ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದ ದೇವದೂತನು ಹೊರಟುಹೋದಮೇಲೆ, ತನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನೂ್ನಮತು್ತ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಾ ಾಗಲೂ
ಇರುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ ಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ದೈವಭಕ್ತನನೂ್ನ ಕರೆದು, 8 ಅವರಿಗೆ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ವಿವರ ಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಅವರನು್ನ ಪ್ಪ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಪೇತ್ರನಿ ಾದ ದಶರ್ನ

9 ಮರುದಿನ ಅವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ
ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಪೇತ್ರನು ಸು ಾರು ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಟೆಗೆ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮಹಡಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತದನು. 10 ಅವನಿಗೆ
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ಬಹಳ ಹಸಿ ಾಗಿ ಊಟ ಾಡ ಬಯಸಿದನು. ಅವರು ಊಟಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ, 11 ಅವನು ಾ್ಯನಪರವಶ ಾಗಿ
ಆ ಾಶವು ತೆರೆದಿರುವುದನೂ್ನ, ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದ್ದ
ದೊಡ್ಡ ೕಳಿಗೆಯಂತಿರುವ ಒಂದು ವಸು್ತವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಇಳಿಯುವುದನೂ್ನ ಕಂಡನು. 12 ಅದರೊಳಗೆ ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ
ಪಶುಗಳೂ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳೂ,
ಅಂತರಿಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳೂ ಇದ್ದವು. 13 ಆಗ; “ಪೇತ್ರನೇ,
ಎದು್ದ, ಕೊಯು್ದ ತಿನು್ನ” ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಾಣಿ ಕೇಳಿಸಿತು.
14ಅದಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರನು; “ಬೇಡವೇಬೇಡಕತರ್ನೇ, ಾನುಎಂದೂಹೊಲೆ
ಪ ಾಥರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ, ಅಶುದ್ಧ ಾದವುಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತಿಂದವನಲ್ಲ”
ಅಂದನು. 15 ಅದಕೆ್ಕ; “ದೇವರು ಶುದ್ಧ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ಹೊಲೆ
ಎನ್ನ ಾರದೆಂದು” ಪುನಃ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಅವನಿಗೆ ಾಣಿ
ಕೇಳಿಸಿತು. 16 ಹೀಗೆ ಮೂರು ಾರಿ ಆಯಿತು. ಆದ ಮೇಲೆ ಆ
ವಸು್ತವು ಆ ಾಶದೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು.

17 ಪೇತ್ರನು ತನ ಾದ ದಶರ್ನವು ಏ ಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ತನ್ನಲಿ್ಲ
ಕಳವಳ ಪಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ, ಆಗೋ, ಕೊನೆರ್ಲ್ಯನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಆ
ಮನುಷ ್ಯರು ಸೀ ೕನನ ಮನೆ ಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು
ಬಂದು ಆ ಮನೆಯ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತು; 18 ಪೇತ್ರನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಸೀ ೕನನು ಇಲಿ್ಲ ಇಳುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೋ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಕೇಳಿದರು.
19 ಪೇತ್ರನು ಆ ದಶರ್ನದ ಕುರಿ ಾಗಿ ೕಚನೆ ಾಡುತಿ್ತರಲು
ದೇವ ಾತ್ಮನು ಅವನಿಗೆ; “ಅಗೋ, ಮೂವರು ಮನುಷ ್ಯರು ನಿನ್ನನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸು ಾ್ತರೆ; 20 ನೀನೆದು್ದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಏನೂ ಸಂಶಯಪಡದೆ
ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು; ಾನೇ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಪೇತ್ರನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಆ ಮನುಷ ್ಯರ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು; “ಇಗೋ, ನೀವು ವಿಚಾರಿಸುವವನು ಾನೇ; ನೀವು ಬಂದ
ಾರಣವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, 22 ಅವರು; “ಕೊನೆರ್ಲ್ಯನೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ಶ ಾಧಿಪತಿ ಇ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ನೀತಿವಂತನೂ, ದೇವರಿಗೆ
ಭಯಪಡುವವನೂ, ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರೆಲ್ಲರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರು
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ಹೊಂದಿದವನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ; ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸಿ
ನಿನಿ್ನಂದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತನ
ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
23ಪೇತ್ರನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಒಳಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಉಪಚರಿಸಿದನು.
ಮರುದಿನ ಅವನು ಎದು್ದ ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟನು; ಪ್ಪ
ಪಟ್ಟಣದ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವನ ಕೂಡ ಹೋದರು.
ಕೊನೇರ್ಲ್ಯನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನು

24 ಮರುದಿನ ಅವನು ಕೈಸರೈಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸೇರಿದನು.
ಕೊನೆರ್ಲ್ಯನು ತನ್ನ ಬಂಧುಬಳಗದವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅಪ್ತಮಿತ್ರರನೂ್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ ಪೇತ್ರನಿ ಾಗಿ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. 25 ಪೇತ್ರನು
ಬಂ ಾಗ ಕೊನೆರ್ಲ್ಯನು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನ ಾದಕೆ್ಕ
ಬಿದು್ದ ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. 26 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು; “ಏಳು, ಾನೂ
ಸ ಾಮನುಷ ್ಯನೇ”ಎಂದುಹೇಳಿ,ಅವನನು್ನ ಎತಿ್ತ, 27ಅವನಸಂಗಡ
ಸಂ ಾಷಣೆ ಾಡು ಾ್ತ ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 28 ಅಲಿ್ಲ ಬಹು
ಜನರು ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ; “ಯೆಹೂದ್ಯರು,
ಅನ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಕರ್ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ
ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಪ್ರ ಾಯಕೆ್ಕ ನಿಷಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಾವ ಮನುಷ ್ಯನನೂ್ನ
ಹೊಲೆ ಾದವನು, ಇಲ್ಲವೆ ಅಶುದ್ಧನು ಎಂದು ಅನ್ನ ಾರದೆಂದು
ದೇವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 29 ಆದ ಾರಣ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಕರೆಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ ಾನು ಾವಎದುರು ಾತನೂ್ನ ಆಡದೆಬಂದೆನು.
ಈಗ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದ ಉದೆ್ದೕಶವೇನು ಎಂದು ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

30 ಅದಕೆ್ಕ ಕೊನೇರ್ಲ್ಯನು; “ ಾನು ಾಲು ್ಕ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ
ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಮೂರನೇ ಗಳಿಗೆಯ ದೇವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ನನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಹೊಳೆಯುವ ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು; 31 ಕೊನೆರ್ಲ್ಯನೇ ‘ನಿನ್ನ
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ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ದೇವರು ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ, ನಿನ್ನ ಾನಧಮರ್ಗಳು ದೇವರ
ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದವು. 32ನೀನು ಾರ ಾ್ನದರು ಪ್ಪಕೆ ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿ ಪೇತ್ರನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸೀ ೕನನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಬೇಕು,
ಅವನು ಚ ಾ್ಮರ ಾದ ಸೀ ೕನನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ;
ಆ ಮನೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಸಮೀಪವಿದೆ’ ಅಂದನು. 33 ಾನು
ತಡ ಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ನೀವು
ಬಂದದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯಿತು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಕತರ್ನು ನಿನಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಾವೆಲ್ಲರು ಈಗ
ದೇವರ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ”ಅಂದನು.

34 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಉಪದೇಶ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ;
“ನಿಜ ಾಗಿಯೂ, ದೇವರು ಪಕ್ಷ ಾತಿಯಲ್ಲ, 35 ಾವ
ಜ ಾಂಗದವರೇ ಆಗಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ನೀತಿಯನು್ನ
ನಡಿಸುವವರು ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಗೆ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂದು ಈಗ
ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 36 ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ
ಕತರ್ ಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಸ ಾ ಾನದ
ಶುಭಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸು ಾ್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಾಕ್ಯವು ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ. 37 ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ೕ ಾನನು ಾರಿದ ತರು ಾಯ ಈ
ಾಕ್ಯವು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿ, ಯೂ ಾಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಪ್ರಬಲ ಾಯಿತು. 38 ದೇವರು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನು್ನ
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮದಿಂದಲೂ, ಬಲದಿಂದಲೂ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು; ದೇವರು
ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತ; ಸೈ ಾನನಿಂದ ಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸು ಾ್ತ

ಸಂಚರಿಸಿದನು; ಇದೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಿರುವ ಸಂಗತಿಯೇ.
39ಆತನುಯೆಹೂದ್ಯರಸೀಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ,ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಾವು ಾ ಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 40ಆತನನು್ನ

ಮರದ ಕಂಬಕೆ್ಕ ತೂಗು ಾಕಿ ಕೊಂದರು. ದೇವರು ಆತನನು್ನ
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬಸಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
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41 ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗದೆ, ದೇವರು ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಾ ಗ ಾದ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು. ಆತನು
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಾವು ಆತನ
ಸಂಗಡ ಊಟ ಾಡಿದೆವು. 42 ಆತನೇ ಜೀವವಿರುವವರಿಗೂ,
ಸತ್ತವರಿಗೂ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ನೇಮಕ ಾದವನು
ಎಂಬುದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಾರಿ, ಾ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 43ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಆತನ
ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾಪ ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನೆಂದು
ಆತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೆಲ್ಲರು ಾ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ”ಅಂದನು.

44 ಪೇತ್ರನು, ಈ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ,
ಅವನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಇಳಿದನು.
45 ಅವರು ಾ ಾ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತ, ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ
ಇರುವುದನು್ನ ಪೇತ್ರನ ಸಂಗಡ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು
ನೋಡಿ, 46 ಅನ್ಯಜನಗಳಿಗೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಾನ ಾಯಿತ ಾ್ಲ
ಎಂದು ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 47 ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಪೇತ್ರನು
ನೋಡಿ; “ನಮ್ಮ ಾಗೆಯೇ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವರವನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಇವರಿಗೆ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಗದಂತೆ ಅಡಿ್ಡಪಡಿಸುವವರು ಾರು?” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ, 48 ನೀವು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು

ಅವನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ದಿನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

11
ಪೇತ್ರನುಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಾದ ಾಡಿದು್ದ

1 ಅನ್ಯಜನರು ಸಹ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆಂಬ
ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಅ ಸ್ತಲರೂ ಯೂ ಾಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ಸಹೋದರರೂ ಕೇಳಿದರು. 2 ಪೇತ್ರನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಬಂ ಾಗ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು; 3 “ನೀನು
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ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಊಟ ಾಡಿದೆಯ ಾ್ಲ”
ಎಂದು ಅವನ ಕೂಡ ಾದಿಸಿದರು. 4ಪೇತ್ರನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ದಲಿಂದ ಕ್ರಮ ಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ, 5 ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ;
“ ಾನು ಪ್ಪ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡು ಾ್ತ
ಾ್ಯನಪರವಶ ಾಗಿದ್ದ ನನಗೆ ಒಂದು ದಶರ್ನ ಾಯಿತು”
ಅದೇನೆಂದರೆ, ಆ ಾಶದಿಂದ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು
ದೊಡ್ಡ ೕಳಿಗೆಯಂತಿರುವ ಒಂದು ವಸು್ತವು ಾನಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಇಳಿದು
ಬಂದಿತು. 6 ಅದೇನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಅದನು್ನ
ಚೆ ಾ್ನಗಿ ನೋಡಿ ಾಗ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಣಿಗಳು,
ಾಡುಮೃಗಳು, ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನೂ್ನ, ಅಂತರಿಕ್ಷದಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. 7 ಆಗ; “ಪೇತ್ರನೇ, ಎದು್ದ,
ಕೊಯು್ದ ತಿನು್ನ” ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳುವ ಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.

8 ಅದಕೆ್ಕ ಾನು; “ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಕತರ್ನೇ, ಹೊಲೆ ಾದ
ಪ ಾಥರ್ ಾಗಲಿ,ಅಶುದ್ಧ ಪ ಾಥರ್ ಾಗಲಿಎಂದೂನನ್ನ ಾ ಳಗೆ
ಸೇರಿದಿ್ದಲ್ಲ”ಅಂದೆನು.

9 ಅದಕೆ್ಕ; “ದೇವರು ಶುದ್ಧ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ಹೊಲೆ
ಎನ್ನ ಾರದು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ಾರಿಯೂ ಆ ಾಶದಿಂದ
ಾಣಿ ಾಯಿತು. 10 ಹೀಗೆ ಮೂರು ಾರಿ ಆಯಿತು. ಅನಂತರ
ಎಲ್ಲವೂ ತಿರುಗಿ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

11 ಆ ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ ಮೂವರು ಪುರುಷರು ಾವಿದ್ದ ಮನೆಯ
ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೈಸರೈಯದಿಂದ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. 12 ದೇವ ಾತ್ಮನು, ನನಗೆ ನೀನು ಏನೂ
ಭೇದ ಾಡದೆ ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಈ ಆರು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು ಸಹ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದರು. 13ಆ
ಮನುಷ ್ಯನ ಮನೆ ಳಗೆ ಾವು ಸೇರಲು ಅವನು ನಮಗೆ, ಒಬ್ಬ
ದೇವದೂತನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆ
ದೂತನು; “ನೀನು ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಪೇತ್ರನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
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ಸೀ ೕನನನು್ನ ಕರೆಯಿಸು. 14 ಅವನು ನಿನಗೆ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಹೇಳುವನು, ಆ ಸಂದೇಶದಿಂದ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುವದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನೆಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು.

15 ಾನು ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವು
ದಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದಂತೆ ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ

ಇಳಿಯಿತು. 16 ಆಗ; “ ೕ ಾನ ಾದರೋ ನೀರಿನಿಂದ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದನು; ನಿಮ ಾದರೋ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲ
ಾ್ನನ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಕತರ್ನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು ನನ್ನ
ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿತು. 17 ದೇವರು ಕತರ್ ಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾದ ವರವನು್ನ ಅವರಿಗೂ
ಕೊಟಿ್ಟರ ಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ತಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಶಕ್ತನೋ? ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

18 ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಅವರು ಕೇಳಿ ಆ ೕಪಣೆ ಾಡುವುದನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ; “ ಾ ಾದರೆ ದೇವರು ಅನ್ಯಜನರಿಗೂ ಜೀವಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಅವರಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ”ಎಂದು ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡಿದರು.
ಅಂತಿ ೕಕ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತಸಭೆ

19 ಸೆ್ತಫನನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾದ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ
ಚದರಿಹೋದವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗಲ್ಲದೇ ಮ ಾ್ತರಿಗೂ ದೇವರ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಹೇಳದೆ ಯಿನಿಕೆ, ಕುಪ್ರ ಾಗೂ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯ
ಾ್ರಂತ್ಯಗಳವರೆಗೂ ಸಂಚರಿಸಿದರು. 20 ಅವರಲಿ್ಲ ಕುಪ್ರದಿ್ವೕಪದವರು
ಕೆಲವರೂ, ಕುರೇನ್ಯದವರು ಕೆಲವರೂ, ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದು,
ಗಿ್ರೕಕರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾದ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರು. 21 ಕತರ್ನ ಹಸ್ತವು ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದ
ಾರಣ ಬಹು ಜನರು ನಂಬಿ ಕತರ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು.

22 ಇವರ ವಿಷಯ ಾದ ವತರ್ ಾನವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಸಭೆಯವರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿ ಾ್ದಗ, ಅವರು ಾನರ್ಬನನು್ನ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. 23 ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮ ಭರಿತನೂ,
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ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದವನೂ ಆಗಿದ್ದನು. 24 ಆದ ಾರಣ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದು ದೇವರ ಕೃ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ,
ನೀವು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಬಹುಮಂದಿ ಕತರ್ನೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 25 ತರು ಾಯ ಾನರ್ಬನು ೌಲನನು್ನ
ಹುಡುಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಸರ್ಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಕಂಡು
ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 26 ಆಮೇಲೆ ಅವರು
ಒಂದು ವಷರ್ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ಸಭೆಯವರೊಂದಿಗಿದು್ದಕೊಂಡು ಬಹು
ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡಿದರು. ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ಪ್ರಥಮ ಾರಿಗೆ ‘ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರು’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದದು್ದ.
ಅಂತಿ ೕಕ್ಯ ಸಭೆಯ ಸ ಾಯ

27ಅ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವರುಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. 28 ಅವರಲಿ್ಲ ಅಗಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬನು
ಎದು್ದ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಾಮ ಬರುವುದು ಎಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ
ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಅದು ೌ್ಲದ್ಯ ಚಕ್ರವತಿರ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಉಂಟಾಯಿತು. 29 ಆಗ ಆ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಯೂ ಾಯ
ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಶ ಾನು ಾರ
ಧನಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಂಡರು.
30 ಾಗೆಯೇ ಾಡಿ, ಅದನು್ನ ಾನರ್ಬನ ಮತು್ತ ೌಲರ ಕೈಯಿಂದ
ಸಭೆಯಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

12
ಪೇತ್ರನನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಾಕಿಸಿದು್ದ

1 ಆ ಸಮಯದಲೆ್ಲೕ ಅರಸ ಾದ ಹೆರೋದನು ಸಭೆಯವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕಿದನು. 2 ೕ ಾನನ
ಅಣ್ಣ ಾದ ಾಕೋಬನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 3 ಇದು
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು, ಅಷ್ಟಕೆ ್ಕ ನಿಲ್ಲದೆ



ಅ ಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 12:4 xlvii ಅ ಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 12:10

ಪೇತ್ರನನೂ್ನ ಬಂಧಿಸಿದನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 4 ಅವನನು್ನ ಪಸ ್ಕ
ಹಬ್ಬ ಾದ ಮೇಲೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ತರಿಸಬೇಕೆಂಬ ೕಚನೆಯಿಂದ
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿಅವನನು್ನ ಾಯಲಿಕೆ್ಕ ಾಲು ್ಕ ಾಲು ್ಕ ಸಿ ಾಯಿಗಳಿದ್ದ
ಾಲು ್ಕ ಗುಂಪುಗಳ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು. 5 ಪೇತ್ರನು ಸೆರೆಮನೆ ಳಗೆ
ಾವಲಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ಸಭೆಯವರು ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ
ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ದೇವದೂತನು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
6 ಹೆರೋದನು ಅವನನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ತರಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದ

ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ, ಪೇತ್ರನು ಎರಡು ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ, ಇಬ್ಬರು ಸಿ ಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿದೆ್ದ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಾವಲು ಾರರು ಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸೆರೆಮನೆಯನು್ನ
ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 7 ಫಕ್ಕನೆ ಕತರ್ನ ದೂತನು ಪೇತ್ರನೆದುರಿಗೆ ನಿಂತನು;
ಅವನಿದ್ದ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಕು ಹೊಳೆಯಿತು. ಅವನು ಪೇತ್ರನ
ಪಕೆ್ಕಯನು್ನ ತಟಿ್ಟ ಎಬಿ್ಬಸಿ; “ತಟ್ಟನೆ ಏಳು” ಅಂದನು. ಆಗಲೇ
ಅವನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಾಕಿದ್ದ ಸರಪಣಿಗಳು ಕಳಚಿಬಿದ್ದವು. 8ಆ ದೂತನು
ಅವನಿಗೆ; “ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ಕೆರಗಳನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಕೋ” ಎಂದು
ಹೇಳಲು, ಅವನು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು. “ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಾ” ಅಂದನು. 9 ಅವನು ಹೊರಗೆ
ಬಂದು ಆ ದೂತನ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗು ಾ್ತ, ದೂತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ನಡೆದ ಸಂಗತಿ ನಿಜ ಾದದೆ್ದಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಾನು ನೋಡಿದು್ದ ಕನಸು
ಎಂದು ತಿಳಿದನು. 10 ಅವರು ದಲನೆಯ ಮತು್ತ ಎರಡನೆಯ
ಾವಲುಗಳನು್ನ ಾಟಿ, ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಕಬಿ್ಬಣದ ಾಗಿಲಿಗೆ
ಬಂ ಾಗ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಅವರಿಗೆ ತೆರೆಯಿತು;ಅವರು ಹೊರಗೆ
ಬಂದು ಒಂದು ಬೀದಿಯನು್ನ ಾಟಿದರು; ಕೂಡಲೇ ಆ ದೂತನು
ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದನು.
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11 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು; “ಕತರ್ನು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಹೆರೋದನ ಕೈಯಿಂದಲೂ, ಯೆಹೂದ್ಯಜನರು ನನಗೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕೇಡಿನಿಂದಲೂ, ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನೆಂದು ನನಗೀಗ

ನಿಜ ಾಗಿ ತಿಳಿಯಿತು” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡನು. 12 ಆತನು
ಇದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ತರು ಾಯ, ಅವನು ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ೕ ಾನನ ಾಯಿ ಾದ ಮರಿಯಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ

ಅನೇಕರು ಕೂಡಿಬಂದು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 13 ಪೇತ್ರನು
ಾಗಿಲಿನ ಕದವನು್ನ ತಟ್ಟಲು ರೋದೆ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸದವಳು
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಳು. 14 ಅವಳು ಪೇತ್ರನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ
ಗುರುತುಹಿಡಿದು ಅತಿ ಾದ ಆನಂದದಿಂದ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯದೆ
ಒಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ; “ಪೇತ್ರನು ಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅವರು ಅವಳಿಗೆ; “ನಿನಗೆ ಹುಚು್ಚ ಹಿಡಿದದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

15ಆದರೆ ಅವಳು ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅದೆ ಎಂದು ದೃಢ ಾಗಿ
ಹೇಳು ಾ್ತ ಇರಲು, ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು; “ಅವನ ದೂತ ಾಗಿರಬೇಕು”
ಅಂದರು. 16 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಾಗಿಲು ತಟು್ಟತ್ತಲೇ ಇರಲು,
ಅವರು ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಬೆರ ಾದರು.
17 ಅವನು ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೈಸನೆ್ನ ಾಡಿ ತನ್ನನು್ನ
ಕತರ್ನು ಸೆರೆಮನೆ ಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ
ರೀತಿಯನು್ನ ವಿವರಿಸಿ; “ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಕೋಬನಿಗೂ,
ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿರೆಂದು” ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದನು.

18 ಬೆಳ ಾದ ಮೇಲೆ ಪೇತ್ರನು ಏ ಾದನೆಂದು ಸಿ ಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ
ಬಹಳಕಳವಳಉಂಟಾಯಿತು. 19ಹೆರೋದನುಅವನನು್ನ ಹುಡುಕಿಸಿ
ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ, ಾವಲು ಾರರನು್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿ,
ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಹೆರೋದನು
ಯೂ ಾಯದಿಂದ ಕೈಸರೈಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಾಲ ಇದ್ದನು.

ಅರಸ ಾದ ಹೆರೋದನು ಸತ್ತದು್ದ
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20ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ತೂರ್ಮತು್ತ ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಿ ಾಸಿಗಳು
ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆರೋದನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ
ನೋಡಿ ಒಮ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಅವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದು ಅರಸನ
ಅಂತಃಪುರದ ಮೇಲಣ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ಾ್ಲಸ್ತನನು್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು
ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅರಸನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಅರಸನ ಸೀಮೆಯಿಂದಲೇ ಅವರ ಸೀಮೆಗೆ ದವಸ ಾನ್ಯ
ಬರುತಿ್ತತು್ತ. 21 ಗೊತು್ತ ಾಡಿದ ಒಂದು ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೆರೋದನು
ಾಜವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆಕುಳಿತುಅವರಿಗೆ
ಉಪ ಾ್ಯಸ ಾಡಿದನು. 22 ಕೂಡಿದ್ದ ಜನರು; “ಇದು ಮನುಷ ್ಯನ
ಧ ್ವನಿಯಲ್ಲ, ದೇವರ ಧ ್ವನಿಯೇ” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. 23 ಆ
ಘನತೆಯನು್ನ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸದೆ, ಹೋದುದರಿಂದ ಕತರ್ನ
ದೂತನು ಆ ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ ಅವನನು್ನ ಬಡಿದನು; ಅವನು ಹುಳಬಿದು್ದ
ಸತ್ತನು.

24 ಆದರೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯವು ಹಬಿ್ಬ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಬಂದಿತು.
25 ಾನರ್ಬನುಮತು್ತ ೌಲನು ಾಡಬೇ ಾದ ಧಮರ್ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಮುಗಿಸಿ ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ೕ ಾನನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು.

13
ಸು ಾತೆರ್ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ೌಲನು ಾಡಿದ ದಲನೆಯ

ಪ್ರ ಾಣ (13:1, 14:28)
1 ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆ ಳಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ, ಬೋಧಕರೂ

ಇದ್ದರು;ಅವರು ಾರೆಂದರೆ; ಾನರ್ಬ, ನೀಗರನೆಂಬ ಸಿಮೆ ೕನ,
ಕುರೇನ್ಯದ ಲೂಕ್ಯ, ಾಮಂತ ಹೆರೋದನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ
ಮೆನಹೇನ, ೌಲ ಇವರೇ. 2 ಇವರು ಕತರ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತ,
ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದಗ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು; “ ಾನು ಾನರ್ಬ
ಮತು್ತ ೌಲರನು್ನ ಕರೆದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿರಿ” ಎಂದು
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ಹೇಳಿದನು. 3 ಆಗ ಅವರು ಉಪ ಾಸವಿದು್ದ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಆ ಇಬ್ಬರ
ಮೇಲೆ ಹಸ್ತಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

4 ಹೀಗೆ ಅವರು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ
ಸೆಲೂ್ಯಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದರು; ಅಲಿ್ಲಂದ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಗಿ
ಕುಪ್ರದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 5 ಸಲಮೀಸ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಅಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಬೋಧಿಸಿದರು.
ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ೕ ಾನನು ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಅವರ

ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು. 6 ಅವರು ದಿ್ವೕಪದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚಾರ ಾಡಿ
ಾ ೕಸ್ ಎಂಬಊರಿನ ತನಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾದಿಯೂ,
ಮಂತ್ರ ಾದಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ‘ ಾರ್ ಯೇಸು’ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕಂಡರು. 7 ಅವನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದ ಸೆಗ ್ಯರ್
ೌಲನೆಂಬ ಅಧಿಪತಿಯ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆ ಅಧಿಪತಿಯು
ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗಿದು್ದ, ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲನನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಸಿ
ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಅಪೇ ಪಟ್ಟನು. 8 ಆದರೆ
ಆ ಮಂತ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲುಮನು (ಎಲುಮನೆಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ
ಮಂತ್ರ ಾದಿಯೆಂದಥರ್) ಅವರನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದನು; ಅಧಿಪತಿಯು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡದಂತೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. 9 ಆಗ
ೌಲನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ೌಲನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿ, 10 ಅವನನು್ನ
ದೃಷಿ್ಟಸಿನೋಡಿ; “ಸೈ ಾನನ ಮಗನೇ, ೕಸದಿಂದಲೂ, ಎ ಾ್ಲ
ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುವವನೇ, ಎ ಾ್ಲ ನೀತಿಗೂ ವಿರೋಧಿಯೇ,
ನೀನು ಕತರ್ನ ನೇರ ಾದ ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಡೊಂಕು ಾಡುವುದನು್ನ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ೕ? 11 ಇಗೋ, ಕತರ್ನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೈ
ಎತಿ್ತ ಾ್ದನೆ; ನೀನು ಕುರುಡ ಾಗಿ ಕೆಲವು ಾಲ ಸೂಯರ್ನನು್ನ ನೋಡದೆ
ಇರುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಅವನಿಗೆ ಕಣು್ಣ ಾ್ಬಗಿ
ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತು; ಅವನು ಕೈಹಿಡಿದು ಆ ಾರ ಕೊಡುವವರನು್ನ
ಹುಡುಕು ಾ್ತ ತಿರು ಾಡಿದನು. 12 ಅಧಿಪತಿಯು ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ನೋಡಿ ಕತರ್ನ ಬೋಧನೆಗೆ ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ನಂಬುವವ ಾದನು.
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ಪಿಸಿದ್ಯದ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲಿ್ಲ ೌಲಮತು್ತ ಾನರ್ಬ
13 ತರು ಾಯ ೌಲನೂ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೂ
ಾ ೕಸೂರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸಮುದ್ರಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಪಂಫುಲ್ಯ ಸೀಮೆಗೆ
ಸೇರಿದ ಪೆಗೆರ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದರು; ಾಕರ್ನೆಂಬ ೕ ಾನನು
ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. 14 ಆ
ಮೇಲೆ ಅವರು ಪೆಗೆರ್ಯಿಂದ ಸಂಚಾರ ಾಡಿ ಪಿಸಿದ್ಯ ಸೀಮೆಗೆ
ಸೇರಿದ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು
ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 15 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ
ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥ ಇವುಗಳ ಾ ಾಯಣ ಾದ ಮೇಲೆ
ಸ ಾಮಂದಿರದ ಾಯಕರು; “ಸಹೋದರರೇ, ಜನರಿಗೆ ಹೇಳತಕ್ಕ
ಬುದಿ್ಧ ಾತೇ ಾದರೂ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 16 ಆಗ ೌಲನು ಎದು್ದ ಕೈಸನೆ್ನ ಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ; 17 “ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರೇ, ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಮ ಾವಲಂಬಿಗಳೇ, ಕೇಳಿರಿ. ನಮ್ಮ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರ ದೇವರು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ಅವರನು್ನ ಪ್ರಬಲರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ತಂದು ತನ್ನ
ಭುಜಬಲದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಬರ ಾಡಿದನು.
18 ಆತನು ಸು ಾರು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೂ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, 19 ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ
ಅನ್ಯಜನಗಳ ಏಳು ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿ, ಆ ಜನರ
ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು. 20 ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ
ಸು ಾರು ಾನೂರೈವತು್ತ ವಷರ್ಗಳು ಗತಿಸಿದವು. ಇ ಾದ ಮೇಲೆ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಸಮುವೇಲನ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 21 ತರು ಾಯ ಅವರು ತಮಗೆ ಅರಸನು ಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು, ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದ ಕೀಷನ
ಮಗ ಾದ ೌಲನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವನು ಅವರನು್ನ
ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 22 ಆ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಅವನನು್ನ
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ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಾವೀದನನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಕ ಾಡಿ; ‘ಇಷಯನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನು ನನಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕದನು, ಅವನು ನನ್ನ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಒಪು ್ಪವ ಮನುಷ ್ಯನು, ಅವನು
ನನ್ನ ಇ ಾ್ಟಥರ್ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸುವನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಅವನ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ ಹೇಳಿದನು.

23 “ಅವನ ಸಂ ಾನದಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನದ ಪ್ರ ಾರ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ ಾ್ದನೆ. 24 ಆ ರಕ್ಷಕನೇ
ಯೇಸು, ಆತನ ಆಗಮನಕೆ್ಕ ದಲು ೕ ಾನನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ, ನೀವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾರಿದನು. 25 ೕ ಾನನು
ತನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಪೂರೈಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಜನರಿಗೆ; ‘ನನ್ನನು್ನ ಾರೆಂದು
ೕಚಿಸುತಿ್ತೕರಿ? ಾನು ಆತನಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬನು

ಬರು ಾ್ತನೆ, ಆತನ ಾದರ ಯನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದಕೆ್ಕ ಾನು ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 “ಸಹೋದರರೇ, ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶಸ್ಥರೇ, ಮತು್ತ
ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯಮ ಾವಲಂಬಿಗಳೇ, ನಮಗೆ ಈ
ರಕ್ಷಣೆಯ ಾಕ್ಯವು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 27 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವವರೂ, ಅವರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ, ಆತನ ಾ್ನಗಲಿ, ಪ್ರತಿ
ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ ಾ ಾಯಣ ಾಗುವಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಗ್ರಹಿಸದೆ, ಆತನನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ತೀಪುರ್ ಾಡಿ ಆ
ಾತುಗಳನೆ್ನೕ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. 28ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಾರಣವೇನೂ

ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದಿದ್ದರೂ, ಆತನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಪಿ ಾತನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 29ಆತನವಿಷಯ ಾಗಿ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದೆ ಾ್ಲ
ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಆತನನು್ನ ಮರದ ಕಂಬದಿಂದ ಇಳಿಸಿ
ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು.

30 “ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು.
31 ಮತು್ತ ಆತನು ಗಲಿ ಾಯದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತನ್ನ



ಅ ಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 13:32 liii ಅ ಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 13:39

ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದವರಿಗೆಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು;
ಈಗ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಆತನ ಾ ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

32 “ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ ್ಕರ ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬ ಶುಭಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಾವು
ನಿಮಗೆ ಾರುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆತನು ಯೇಸುವನು್ನ ಮರಣದಿಂದ
ಎಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ; 33 ‘ನನಗೆ ನೀನು ಮಗನು, ಾನೇ ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನನು್ನ
ಪಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಎರಡನೆಯ ಕೀತರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾತು
ನೆರವೇರಿತು.

34 “ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಎಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಕೊಳೆಯುವ ಅವಸೆ್ಥಗೆ
ಸೇರತಕ್ಕವನಲ್ಲವೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ದೇವರು ಹೇಳಿರುವುದು
ಏನೆಂದರೆ; ‘ ಾವೀದನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ
ಕೃ ಾವರಗಳನು್ನ ನಿಮಗೂ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ, ಅವು ನಂಬತಕ್ಕವುಗಳೇ’
ಎಂಬುದೆ. 35ಅದಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಆತನು; ‘ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯನಿಗೆ
ಕೊಳೆಯುವ ಅವಸೆ್ಥಯನು್ನ ನೋಡಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು’
ಬೇರೊಂದು ಕೀತರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

36 “ ಾವೀದ ಾದರೋ ತನ್ನ ಜೀವ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಸಂಕಲ್ಪಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಿದ ನಂತರ, ಸ ಾ್ತಗ ತನ್ನ
ಪೂವರ್ಜರ ಬಳಿ ಅವನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಯಿತು, ಅವನ
ದೇಹವು ಕೊಳೆಯುವ ಅವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿತು. 37 ಆದರೆ
ದೇವರು ಮರಣದಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದ ಯೇಸುವು ಕೊಳೆಯುವ
ಅವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ.

38 “ಆದುದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಾಪ ಕ್ಷ ಾಪಣೆಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ಾರೋಣ ಾಗಿತೆ್ತಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. 39 ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ
ನೀತಿವಂತರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆಇದಿ್ದರಿ. ಆದರೆಆತನನು್ನ ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರೂ
ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿ ನೀತಿವಂತರೆನಿಸಿ
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ಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 40ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವುದು
ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದೇನಂದರೆ;
41 “ ‘ಎಲೈ, ತಿರ ಾ್ಕರ ಾಡುವವರೇ, ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಿರಿ,

ಾಶ ಾಗಿಹೋಗಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಒಂದು ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವೆನು;
ಆ ಾಯರ್ವನು್ನ ಒಬ್ಬನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದರೂ
ನೀವು ಅದನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂಬುದೇ ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
42 ೌಲನೂ, ಾನರ್ಬನೂ ಸ ಾಮಂದಿರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಜನರು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಬರುವ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ತಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 43 ಸಭೆಯು
ಮುಗಿದ ತರು ಾಯ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ, ದೈವಭಕ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಮ ಾವಲಂಬಿಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಇವರು ಅವರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ
ದೇವರ ಕೃ ಾಶ್ರಯದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರನು್ನ
್ರೕ ಾ್ಸಹಪಡಿಸಿದರು.
44ಮುಂದಿನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಇಡೀ ಊರಿನವರು

ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಸೇರಿಬಂದರು. 45 ಆದರೆ
ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಮತ್ಸರವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ೌಲನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ದೂಷಣೆಯ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 46 ಆಗ ೌಲನೂ,
ಾನರ್ಬನೂ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಾತ ಾಡಿ; ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ದಲು ನಿಮಗೇ ಹೇಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಾಗಿತು್ತ; ಆದರೆ ನೀವು

ಅದನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿತ್ಯಜೀವಕೆ್ಕ ಅ ಾತ್ರರೆಂದು ತೀಪುರ್
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಗೋ, ಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯಜನರ

ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ. 47 ಾಗೆಯೇ ಕತರ್ನು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ, ಹೇಗೆಂದರೆ;
ನೀನು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿರುವಂತೆ
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ನಿನ್ನನು್ನ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ಬೆಳಕ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು
ದೇವರು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದರು.

48 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಅನ್ಯಜನರು ಆ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ,
ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಹೊಗಳಿದರು. ಮತು್ತ ನಿತ್ಯಜೀವಕೆ್ಕ
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿದರು. 49ಕತರ್ನ ಾಕ್ಯವುಆಸೀಮೆಯ
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಹಬು್ಬ ಾ್ತ ಬಂದಿತು. 50 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ತಮ್ಮ ಮತಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ್ದ ಭಕೆ್ತಯ ಾದ ಕುಲೀನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನೂ್ನ,
ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖರನೂ್ನ, ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬರ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹಿಂಸೆಯನೆ್ನಬಿ್ಬಸಿ ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ
ಆಚೆಗೆ ಅಟಿ್ಟಬಿಟ್ಟರು. 51 ೌಲ ಾನರ್ಬರು ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆ ಹತಿ್ತದ್ದ
ಧೂಳನು್ನ ಾಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಇಕೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. 52 ಶಿಷ ್ಯ ಾದವರು
ಸಂತೋಷಭರಿತರೂ, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತರೂ ಆಗಿದ್ದರು.

14
ಇಕೋನ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ೌಲಮತು್ತ ಾನರ್ಬ

1 ಇಕೋನ್ಯದಲಿ್ಲ ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬರು ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪೆ್ರೕರಣಾತ್ಮಕ ಾದ
ಬೋಧನೆ ನೀಡಿ ಾತ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ,
ಗಿ್ರೕಕರಲಿ್ಲಯೂ ಬಹುಮಂದಿ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ನಂಬುವವ ಾದರು. 2 ಆದರೆ ನಂಬದೆ ಹೋದ ಯೆಹೂದ್ಯರು,
ಅನ್ಯಜನರ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಈ ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸಿ
ಕೆಡಿಸಿದರು. 3 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು ಬಹು ಾಲ ಅಲಿ್ಲದು್ದ ಕತರ್ನು
ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳೂ, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳೂ
ನಡೆಯುವಂತೆ ದಯ ಾಲಿಸಿ ತನ್ನ ಕೃ ಾ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಾ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಆತನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
4 ಆಗ ಆ ಊರಿನ ಜನರು ಎರಡು ಾಗ ಾದರೂ; ಕೆಲವರು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಕ್ಷದವ ಾದರು, ಕೆಲವರು ಅ ಸ್ತಲರ
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ಪಕ್ಷದವ ಾದರು. 5 ಅನ್ಯಜನರೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ
ಅಧಿಪತಿಗಳ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ ಪೀಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ,
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವುದಕೂ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ ಾಗ, 6 ಅ ಸ್ತಲರು ಅದನು್ನ
ತಿಳಿದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಲುಕ ೕನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಲುಸ್ತ ್ರ ಮತು್ತ ದೆಬೆರ್
ಎಂಬ ಊರುಗಳಿಗೂ, 7 ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸೀಮೆಗೂ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರು.

ೌಲಮತು್ತ ಾನರ್ಬನು ಲುಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ
8 ಲುಸ್ತ ್ರ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಲುಗಳಲಿ್ಲ ಬಲವಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು

ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಅವನು ಹುಟು್ಟಕುಂಟ ಾಗಿದು್ದ, ಅದುವರೆಗೂ
ನಡೆಯ ಾರದೆ ಇದ್ದವನು. 9 ೌಲನು ಆಡುವ ಾತುಗಳನು್ನ
ಅವನು ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ೌಲನುಅವನನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿನೋಡಿ
ಾಸಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನಲಿ್ಲ ಉಂಟೆಂದು
ತಿಳಿದು;

10“ನಿನ್ನ ಾಲೂರಿನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತುಕೋ”ಎಂದುಮ ಾಧ ್ವನಿಯಿಂದ
ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಆಮನುಷ ್ಯನು ಾರಿ ನಡೆ ಾಡಿದನು.

11 ೌಲನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಗುಂಪು ಕೂಡಿದ್ದ ಜನರು
ನೋಡಿ; “ದೇವರುಗಳು ಮನುಷ ್ಯರ ರೂಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಇಳಿದುಬಂದರು” ಎಂದು ಲುಕ ೕನ್ಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಕೂ ಾಡಿದರು.
12 ಾನರ್ಬನನು್ನ ‘ ೌ್ಯಸ್’ ದೇವರೆಂತಲೂ* ೌಲನು ಪ್ರಮುಖ
ಾಷಣ ಾರ ಾದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ‘ಹೆಮೆರ್’ ದೇವರೆಂತಲೂ
ಅಂದುಕೊಂಡರು. 13 ಊರ ಮುಂದಿದ್ದ ೌ್ಯಸ್ ದೇವರ ಗುಡಿಯ
ಪೂಜಾರಿಯು ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ, ಹೂವಿನ ಾರಗಳನೂ್ನ ಊರ ಾಗಿಲಿನ
ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ತಂದು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಲಿಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
14 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ೌಲರು ತಮ್ಮ
ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಜನರ ಗುಂಪಿನೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಹೀಗೆಂದು
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು; 15 “ಜನರೇ, ನೀವು ಹೀಗೇಕೆ ಾಡುತಿ್ತೕರೀ?
* 14:12 14:12 ೌ್ಯಸ್ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಸ್ವ ಾರ್ಧಿಪತಿ
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ಾವೂ ಮನುಷ ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಸ್ವ ಾವವುಳ್ಳವರು. ನೀವು ಈ
ವ್ಯಥರ್ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟು್ಟ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನೂ್ನ,
ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದ
ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಾರಿಹೇಳುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 16ಗತಿಸಿಹೋದ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
ತೋಚಿದ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಟ್ಟನು. 17 ಆದರೆ
ದೇವರು ತನ್ನ ಅಸಿ್ತತ್ವವನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಸುಕೃತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ
ಾ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ; ಆ ಾಶದಿಂದ ಮಳೆಯನೂ್ನ
ಸ ಾಲಕೆ್ಕ, ಸುಗಿ್ಗ ಾಲಗಳನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ, ಆ ಾರ ಕೊಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ
ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ, ಉಪ ಾರ ಾಡು ಾ್ತ
ಬಂದವನು ಆತನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 18 ಾನರ್ಬ
ಮತು್ತ ೌಲರು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರೂ ಜನರು ತಮಗೆ
ಬಲಿಯಪಿರ್ಸುವುದನು್ನ ತಡೆಯಲು ಆ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು.

19 ತರು ಾಯ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಿಂದಲೂ, ಇಕೋನ್ಯದಿಂದಲೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬಂದು,ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ ೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ
ಕಲೆ್ಲಸೆದರು, ಅವನು ಸತ್ತನೆಂದು ಾವಿಸಿ ಊರಹೊರಕೆ್ಕ
ಅವನನು್ನ ಎಳೆದು ಾಕಿದರು. 20 ಆದರೆ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವನ ಸುತ್ತಲು
ನಿಂತುಕೊಂಡಿರು ಾಗ ಅವನು ಎದು್ದಊರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

ೌಲನು ಮತು್ತ ಾನರ್ಬನು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದು್ದ
21 ಮರುದಿನ ೌಲನು, ಾನರ್ಬನ ತೆಯಲಿ್ಲ ದೆಬೆರ್ಗೆ

ಹೊರಟನು. ಆ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಅವರು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿ
ಅನೇಕರನು್ನ ಶಿಷ ್ಯರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಲುಸ್ತ ್ರಕೂ್ಕ,
ಇಕೋನ್ಯಕೂ್ಕ, ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೂ್ಕ ಬಂದರು. 22 ಅಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರ
ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿ ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ
ಎಂದು ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದರು. ಾವು ಬಹು ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಾಳಿ
ದೇವರ ಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸೇರಬೇ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದರು.
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23 ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಸಭೆಗೂ ಹಿರಿಯರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದರು.
ಉಪ ಾಸವಿದು್ದ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿ ಅವರು ನಂಬಿದ್ದ ಕತರ್ನಿಗೆ
ಅವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. 24 ತರು ಾಯ ಪಿಸಿದ್ಯ ಸೀಮೆಯನು್ನ
ಾದು ಪಂಫುಲ್ಯ ಸೀಮೆಗೆ ಬಂದು, 25 ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿರುವ
ಪೆಗೆರ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಕತರ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಾರಿದ ಮೇಲೆ ಅ ಾಲ್ಯ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಸಮುದ್ರ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
ಅಂತಿ ೕಕ್ಯವನು್ನ ತಲುಪಿದರು. 26 ಅವರು ಈವರೆಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿ
ಬಂದಿರುವ ಕೆಲಸಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ದೇವರ ಕೃ ಾಶ್ರಯಕೆ್ಕ ದಲು
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟದು್ದ ಈ ಊರಿನಲಿ್ಲಯೇ. 27 ಅಲಿ್ಲ ಸಭೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ,
ದೇವರು ತ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವನೂ್ನ, ಆತನು
ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಾಗಿಲು ತೆರೆದದ್ದನೂ್ನ ವಿವರ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. 28 ತರು ಾಯ ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಶಿಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಹೆಚು್ಚ ಾಲ
ತಂಗಿದ್ದರು.

15
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಸಭೆಹಿರಿಯರ ಆಲೋಚ ಾಸಭೆ

1 ಬಳಿಕ ಕೆಲವರು ಯೂ ಾಯದಿಂದ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದು;
“ನೀವು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವ ನಿಯಮದ
ಪ್ರ ಾರ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗ ಾರದು”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
2 ಅವರೊಂದಿಗೆ ೌಲ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬರಿಗೆ ಚಚೆರ್ಯೂ ಮ ಾ
ವಿ ಾದವೂ ಉಂಟಾ ಾಗ ಇದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ೌಲ, ಾನರ್ಬರು
ಮತು್ತ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ಸ್ತಲರ
ಮತು್ತ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಸಹೋದರರು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. 3 ಆದುದರಿಂದ ಸಭೆಯವರು ಅವರನು್ನ
ಾಗ ಕಳುಹಿಸಲು, ಅವರು ಯಿನಿಕೆ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್
ಸೀಮೆಗಳನು್ನ ಾದು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಅನ್ಯಜನರು ಕತರ್ನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ವಿವರ ಾಗಿ
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ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದರು. 4 ಅವರು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಭೆಯವರೂ ಅ ಸ್ತಲರೂ
ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೂ ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ದೇವರು
ತ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
5 ಆದರೆ ಫರಿ ಾಯ ಮತದವರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿದ್ದ
ಕೆಲವರು ಎದು್ದ; “ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ
ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಬೇಕು, ಮತು್ತ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 6ಅ ಸ್ತಲರೂ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೂ ಈ ವಿಷಯವನು್ನ
ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಬಂ ಾಗ, ಅವರಲಿ್ಲ ಬಹು
ವಿ ಾದವು ನಡೆದಮೇಲೆ ಪೇತ್ರನು ಎದು್ದ ಅವರಿಗೆ;

7 “ಸಹೋದರರೇ, ಅನ್ಯಜನರು ನನ್ನ ಾಯಿಂದ ಸು ಾತೆರ್ಯ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ನಂಬಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ
ನಿ ್ಮಳಗಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ. 8ಮತು್ತ
ಹೃದಯವನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುವ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವರವನು್ನ
ನಮಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನೋ ಾಗೆಯೇ ಅವರಿಗೂ ದಯ ಾಲಿಸಿ
ಾ ಕೊಟ್ಟನು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ನಮಗೂ, ಅವರಿಗೂ ಏನೂ
ಭೇದ ಾಡದೆ ಅವರ ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದನು. 10 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾಗಲಿ,
ಾ ಾಗಲಿ ಹೊರ ಾಗದ ನೋಗವನು್ನ ನೀವು ಶಿಷ ್ಯರ ಹೆಗಲಿನ
ಮೇಲೆ ಾಕಿ ದೇವರನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದು ಏಕೆ? 11 ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವೆವೆಂಬು ಾಗಿ
ನಂಬುತೆ್ತೕವ ಾ್ಲ; ಾಗೆಯೇ ಅವರೂ ಹೊಂದುವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

12 ಗುಂಪುಸೇರಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ೌನ ಾಗಿದು್ದ ಾನರ್ಬನೂ ೌಲನೂ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಾಗಿ

ದೇವರು ಅನ್ಯಜನರಲಿ್ಲ ಾಡಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ,
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿದರು.
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13ಅವರು ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದಮೇಲೆ ಾಕೋಬನು ಆ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ;

14 “ಸಹೋದರರೇ, ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ದೇವರು
ದಲು ಅನ್ಯಜನರನು್ನ ಕೃ ಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ

ಅವರೊಳಗಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಧವನು್ನ
ಸಿಮೆ ೕನನು ವಿವರಿಸಿದನಷೆ್ಟ. 15ಇದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾತುಗಳೂ
ಒಪು ್ಪತ್ತವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ;
16 “ ‘ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಾವೀದನ

ಬಿದು್ದಹೋಗಿರುವ ಗು ಾರವನು್ನ ಪುನಃ ಕಟು್ಟವೆನು.
ಾಳು ಬಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿ
ಸುಭದ್ರ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು.
17ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಜನರು
ಅಂದರೆ ದೇವಜನರೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸಕಲ ಜ ಾಂಗಗಳೂ
ಕತರ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವರು ಎಂದು
18ಅ ಾದಿ ಾಲದಿಂದ ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ಕತರ್ನು

ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
19 “ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯ ಏನೆಂದರೆ; ಅನ್ಯಜನರಲಿ್ಲ

ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ತೊಂದರೆಪಡಿಸ ಾರದು.
20 ಆದರೆ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ನೈವೇದ್ಯ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, ಾದರವನೂ್ನ, ಕುತಿ್ತಗೆ
ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದದ್ದನೂ್ನ, ರಕ್ತವನೂ್ನ ವಿಜಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಾವು
ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆ ೕಣ ಎಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು.
21 ಏಕೆಂದರೆ ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವವರು ಇ ಾ್ದರೆ; ಅದು ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನವೂ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಯಣ ಾಗುತ್ತದ ಾ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

22 ಆಗ ಅ ಸ್ತಲರೂ, ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೂ ಸವರ್ಸಭೆಯ
ಅನುಮತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ೌಲ
ಮತು್ತ ಾನರ್ಬರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸುವುದು
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ಯುಕ್ತವೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. ಆದ ಾರಣ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ
ಮುಖ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಾಸರ್ಬ್ಬನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೂದನನೂ್ನ, ಸೀಲನನೂ್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, 23 ಅವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕನಂದರೆ;
“ಸಹೋದರರೂ, ಅ ಸ್ತಲರೂ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರೂ, ಅಂತಿ ೕಕ್ಯ,
ಸಿರಿಯ, ಕಿಲಿಕ್ಯ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಅನ್ಯಜನರೊಳಗಿಂದ
ಸಹೋದರ ಾದವರಿಗೂ ಾಡುವ ವಂದನೆ;

24 “ನ ್ಮಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಕೆಲವರು ನಮಿ್ಮಂದ
ಾವ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದದೆ ತಮ್ಮ ಾತುಗಳಿಂದ

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ
ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ, 25 ಾವು ಕೆಲವರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ
ಜೀವದ ಹಂಗನು್ನ ತೊರೆದವ ಾದ, 26ನಮ್ಮ ಪಿ್ರಯ ಾನರ್ಬ ೌಲರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂದು
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆವು. 27 ಆದುದರಿಂದ
ಯೂದನನೂ್ನ, ಸೀಲನನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಅವರು
ಾವು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಯಿ ಾತಿನಿಂದಲೂ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವರು. 28 ಅವು ಾವುವೆಂದರೆ, ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ
ನೈವೇದ್ಯ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, ರಕ್ತವನೂ್ನ, ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದದ್ದನೂ್ನ,
ಅನೈತಿಕತೆಯನೂ್ನ ವಿಸಜಿರ್ಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. 29 ಇದಕಿ್ಕಂತ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಹೊರೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸ ಾರದೆಂದು
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಗೂ ನಮಗೂಹಿತ ಾಗಿ ತೋರಿತು; ನೀವುಎಚ್ಚರ ಾಗಿದು್ದ
ಇವುಗಳ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು.
ಶುಭ ಾಗಲಿ.”

30ಹೀಗೆ ಅವರು ಅಪ್ಪಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದು
ಸಭೆಯನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. 31 ಅವರು
ಓದಿ ಅದರಿಂದ ಧೈಯರ್ ತಂದುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
32 ಯೂದನೂ, ಸೀಲನೂ ಾವೇ ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಸಹೋದರರನು್ನ ಅನೇಕ ಾತುಗಳಿಂದಉತೆ್ತೕಜಿಸಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
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33ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರ ತಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವರ ಬಳಿಗೆ
ಪುನಃ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಸಹೋದರರಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
34 ಆದರೆ ಸೀಲನಿಗೆ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ತೋಚಿತು.
35 ಆದರೆ ೌಲನೂ ಮತು್ತ ಾನರ್ಬನೂ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ
ನಿಂತು ಬೇರೆ ಅನೇಕರೊಂದಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತ ಕತರ್ನ
ಾಕ್ಯವೆಂಬ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.

ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ೌಲನು ಾಡಿದ ಎರಡನೆಯ
ಪ್ರ ಾಣ (15:36, 18:22)

36 ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ೌಲನು ಾನರ್ಬನಿಗೆ;
“ ಾವು ಕತರ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಾರಿದ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಿಗೆ
ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರರು ಹೇಗಿ ಾ್ದರೆಂದು
ನೋಡೋಣ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 37 ಅದಕೆ್ಕ ಾನರ್ಬನು
ಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ೕ ಾನನನು್ನ 38 ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ

ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಗ ೌಲನು; ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇವೆಗೆ
ಾರದೆ ಪಂಫುಲ್ಯದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ನೆನಸಿದನು. 39 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ತೀವ್ರ ಾದ ಾ ಾ್ವದವುಂಟಾಗಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಅಗಲಿದರು.
ಾನರ್ಬನು ಾಕರ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಕುಪ್ರದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 40 ೌಲನು ಸೀಲನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಸಹೋದರರಿಂದ ಕತರ್ನ ಕೃ ಾಶ್ರಯಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ
41 ಹೊರಟು ಸಿರಿಯ ಮತು್ತ ಕಿಲಿಕ್ಯ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ
ಸಭೆಗಳನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿದನು.

16
ೌಲನು ತಿ ಥೆಯನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ

1 ಅನಂತರ ಅವನು ದೆಬೆರ್ಗೂ, ಲುಸ್ತ ್ರಕೂ್ಕ ಬಂದನು. ಲುಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ
ತಿ ಥೆಯನೆಂಬಒಬ್ಬ ಶಿಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿದ್ದ ಒಬ್ಬ
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ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಮಗನು. ಅವನ ತಂದೆ ಗಿ್ರೕಕನು. 2 ಅವನು
ಲುಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲಯೂ, ಇಕೋನ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಸಹೋದರರಿಂದ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾ ಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವನು. 3 ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ
ಬರಬೇಕೆಂದು ೌಲನು ಅಪೇ ಸಿ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿದನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ತಂದೆ
ಗಿ್ರೕಕನೆಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿ ಾಗಿತು್ತ. 4ಬಳಿಕ ಅವರು
ಊರೂರುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಅ ಸ್ತಲರೂ, ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೂ ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ್ದ ವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು
ಬೋಧಿಸಿದರು. 5 ಸಭೆಗಳು ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗು ಾ್ತ
ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಬಂದವು.

ೌಲನಿಗೆ ಬಂದಮಕೆದೋನ್ಯದ ಕರೆ
6 ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಹೇಳ ಾರದೆಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು

ತಡೆದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಫು್ರಗ ್ಯ, ಗ ಾತ್ಯ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಾದುಹೋಗಿ,
7 ಮೂಸ್ಯಕೆ ್ಕ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿ ಬಂ ಾಗ, ಬಿಥೂನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ
ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲಯೂ ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮನು
ಅವರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 8 ಆಗ ಅವರು ಮೂಸ್ಯದ
ಮು ಾಂ ಾರ ಾಗಿ ತೊ್ರೕವಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 9 ಆ ಾತಿ್ರ ೌಲನಿಗೆ
ಒಂದು ದಶರ್ನ ಾಯಿತು, ಏನೆಂದರೆ, ಮಕೆದೋನ್ಯ ದೇಶದವ ಾದ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ನಿಂತುಕೊಂಡು; “ನೀನು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾಟಿ
ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದು ನಮಗೆ ನೆರ ಾಗಬೇಕೆಂದು” ಅವನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಅವನಿಗೆ ಆ ದಶರ್ನ ಾದ ಮೇಲೆ, ಆ
ಸೀಮೆಯವರಿಗೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾವು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೂಡಲೆ ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿದೆವು. 11 ಾವು ತೊ್ರೕವದಿಂದ
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ಸಮುದ್ರ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ಸ ಾ್ರಕೆಗೆ ಬಂದು ಮರುದಿನ
ನೆ ಾ ಲಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯನು್ನ ತಲುಪಿದೆವು.
ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯಲಿ್ಲ ಲುದ್ಯಳ ಮನಃಪರಿವತರ್ನೆ

12 ಫಿಲಿಪಿ್ಪ ಎಂಬುದು ಮಕೆದೋನ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನ ಪಟ್ಟಣ, ಇದು
ರೋ ಾಪುರದವರ ಒಂದು ಪ್ರ ಾಸ ಾ್ಥನವೂ ಆಗಿದೆ. ಈ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಾಲ ಇದೆ್ದವು. 13 ನದೀತೀರದಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಾ್ರಥರ್ನೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಇರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಊರ ಾಗಿಲಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಾತ ಾಡಿದೆವು. 14 ನಮ್ಮ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದವರಲಿ್ಲ ಲುದ್ಯಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಇದ್ದಳು. ಆಕೆ

ಧೂಮ್ರ (ನೇರಳೆ) ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಾರುವವಳೂ, ಥುವತೈರ
ಎಂಬ ಊರಿನವಳೂ, ದೈವಭಕ್ತಳೂ ಆಗಿದ್ದಳು. ೌಲನು ಹೇಳುವ
ಾತುಗಳಿಗೆಗಮನಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕತರ್ನುಆಕೆಯಹೃದಯವನು್ನ

ತೆರೆದನು. 15 ಆಕೆಯೂ, ಆಕೆಯ ಮನೆಯವರೂ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಆಕೆ; “ಕತರ್ನನು್ನ ನಂಬಿದವಳೆಂದು

ನೀವು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದು
ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು” ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲವಂತ
ಾಡಿದಳು.
ೌಲಮತು್ತ ಸೀಲರನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ

16ಬಳಿಕ ಾ್ರಥರ್ನೆ ನಡೆಯುವಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾವುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ
ಾರುಡ ಾತಿ ಾದ* ಒಬ್ಬ ಾಸಿಯು ನಮೆ್ಮದುರಿಗೆ ಬಂದಳು.
ಅವಳು ಕಣಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅವಳ ಯಜ ಾನರಿಗೆ ಬಹು
ಆ ಾಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 17 ೌಲನೂ, ಾವೂ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ
ಅವಳುನಮ್ಮಹಿಂದೆಬಂದು; “ಈಮನುಷ ್ಯರು ಪ ಾತ್ಪರ ಾದದೇವರ
ಸೇವಕರು; ನಿಮಗೆರಕ್ಷಣೆಯ ಾಗರ್ವನು್ನ ಾರು ಾ್ತರೆ”ಎಂದು ಕೂಗಿ

* 16:16 16:16 ಭವಿಷ ್ಯ ಹೇಳುವ ದು ಾತ್ಮವುಳ್ಳ ಹೆಣು್ಣಮಗಳು
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ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದಳು. 18 ಅನೇಕ ದಿನ ಅವಳು ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ
ೌಲನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅವ ಳಗಿದ್ದ
ದು ಾತ್ಮಕೆ ್ಕ; “ಅವಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು ಎಂದು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದೇ
ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಅದು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಯಿತು.

19 ಅವಳ ಯಜ ಾನರು ತಮ್ಮ ಆ ಾಯದ ನಿರೀ ತಪಿ್ಪತ ಾ್ಲ
ಎಂದು ತಿಳಿದು ೌಲನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸೀಲನನೂ್ನ ಹಿಡಿದು
ಾರುಕಟೆ್ಟಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು

ಹೋದರು. 20 ಅವರನು್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ತಂದು; “ಈ
ಮನುಷ ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕದಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;
21 ಇವರು ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿದು್ದ ರೋಮನ್ನ ಾದ ಾವು ಅವಲಂಬಿಸಿ
ಆಚರಿಸ ಾರದ ಆಚಾರಗಳನು್ನ ಪ್ರಚಾರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಅಂದರು.
22 ಆಗ ಜನರು ಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಎದ್ದರು. ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು; ಇವರ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಹರಿದು, ತೆಗೆದು,
ಛಡಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟರು. 23 ಅವರಿಗೆ
ಬಹಳ ಹೊಡೆತಗಳನು್ನ ಹೊಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸೆರೆಮನೆ ಳಗೆ ಾಕಿಸಿ,
ಇವರನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಾಯಬೇಕೆಂದು ಸೆರೆಯ ಯಜ ಾನನಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದರು. 24ಅವನು ಇಂ ಾ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಅವರನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಯಒಳಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಅವರ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಕೋಳವನು್ನ
ಾಕಿ ಬಿಗಿಸಿದನು.
ಭೂಕಂಪಉಂಟಾಗಿಅವರು ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ

25 ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ೌಲನೂ ಮತು್ತ ಸೀಲನೂ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡು ಾ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು;
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರು ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಟು್ಟ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 26 ಆಕ ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ
ಮ ಾಭೂಕಂಪವುಂಟಾಯಿತು; ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳು
ಕದಲಿದವು. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ಕದಗಳೆ ಾ್ಲ ತೆರೆದವು, ಎಲ್ಲರ
ಬೇಡಿಗಳು ಕಳಚಿಬಿದ್ದವು. 27 ಸೆರೆಯ ಯಜ ಾನನು ನಿದೆ್ದಯಿಂದ
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ಎಚೆ್ಚತು್ತ ಸೆರೆಮನೆಯ ಕದಗಳು ತೆರೆದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರು ಓಡಿಹೋದರೆಂದು ಾವಿಸಿ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿದು
ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 28 ಆದರೆ ೌಲನು ಮ ಾ
ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ ಅವನಿಗೆ; “ನೀನೇನೂ ಕೇಡು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ,
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲೆ್ಲೕ ಇದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಆಗ
ಅವನು; ದೀಪ ತರಬೇಕೆಂದು ಕೂಗಿ ಒಳಕೆ್ಕ ಾರಿ ಭಯದಿಂದ
ನಡುಗು ಾ್ತ ೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರ ಮುಂದೆ ಆಡ್ಡಬಿದ್ದನು. 30ಮತು್ತ
ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು; “ ಾ್ವಮಿಗಳೇ, ಾನು
ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು?” ಕೇಳಲು,
31 ಅವರು; “ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡು, ಆಗ
ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಿ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೂ ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ, 32 ಅವನಿಗೂ, ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 33 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಾತಿ್ರಯ
ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ
ಾಯಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು ಕೂಡಲೆ ಾನೂ ತನ್ನವರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತ ಾಗಿ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 34 ತರು ಾಯ ಅವರನು್ನ ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಊಟ ಾಡಿಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

35 ಬೆಳ ಾದ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು; “ಆ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡು” ಎಂದು ಸಿ ಾಯಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
36 ಸೆರೆಮನೆಯ ಯಜ ಾನನು ಈ ಾತನು್ನ ೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ;
“ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದರೆ,
ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿರಿ”
ಎಂದುಹೇಳಿದನು. 37ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು; “ಅವರು ವಿಚಾರಣೆ ಾಡದೆ
ರೋ ಾಪುರದ ಹಕು ್ಕ ಾರ ಾದ ನಮ್ಮನು್ನ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೊಡಿಸಿ
ಸೆರೆಮನೆ ಳಗೆ ಾಕಿಸಿದರು; ಈಗ ನಮ್ಮನು್ನ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಹೊರಗೆ
ಕಳುಹಿಸು ಾ್ತರೋ? ಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗಕೂಡದು; ಅವರೇ ಬಂದು
ನಮ್ಮನು್ನ ಹೊರಗೆಕರದುಕೊಂಡುಹೋದರೆಸರಿ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು.
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38 ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾಗ
ರೋ ಾಪುರದ ಹಕು ್ಕ ಾರರು ಎಂಬ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವರು
ಭಯಪಟ್ಟರು. 39 ೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿನಯ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು; ನೀವು

ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 40 ಆಗ
ಅವರು ಸೆರೆಮನೆ ಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಲುದ್ಯಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು
ಸಹೋದರರನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರನು್ನ ಧೈಯರ್ಗೊಳಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟುಹೋದರು.

17
ಥೆಸಲೋನಿಕ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ೌಲನ ಸೇವೆ

1 ೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರು ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅಂಫಿ ಲಿ
ಮತು್ತ ಅ ಲೋನ್ಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಟಿ ಥೆಸಲೋನಿಕಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಸ ಾಮಂದಿರವಿತು್ತ. 2 ೌಲನು
ತನ್ನ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಅಲಿ್ಲದ್ದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂರು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರ ಸಂಗಡ ಾದಿಸಿ, 3 ಆ ಾ
ಾಕ್ಯಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸಿ; ಕಿ್ರಸ್ತನು ಾಧೆಯನ್ನನುಭವಿಸಿ ಸತು್ತ,
ಎದು್ದ ಬರುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂತಲೂ “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವ
ಯೇಸುವೇ ಆ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂತಲೂ” ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು. 4ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರೂ
ದೈವಭಕ್ತ ಾದ ಗಿ್ರೕಕರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರೂ ಒಡಂಬಟು್ಟ ೌಲಮತು್ತ ಸೀಲರನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

5 ನಂಬದಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟು್ಟ ಪೇಟೆಯಲಿ್ಲ
ತಿರು ಾಡುವ ಕೆಲವು ಪುಂಡರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಗುಂಪು
ಕೂಡಿಸಿ ಊರಲಿ್ಲ ಗದ್ದಲ ಎಬಿ್ಬಸಿ ೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ
ಸಭೆ ಎದುರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಅವರನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಾಸೋನನ
ಮನೆಯನು್ನ ಮುತಿ್ತದರು. 6 ಅವರು ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಆ
ಜನರು ಾಸೋನನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರನೂ್ನ
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ಊರಿನಅಧಿ ಾರಿಗಳಬಳಿಗೆಎಳೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ; “ಲೋಕವನು್ನ
ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಾಡಿದ ಆ ಮನುಷ ್ಯರು ಇಲಿ್ಲಗೂ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.
7 ಾಸೋನನು ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ, ಅವರೆಲ್ಲರು
ಯೇಸುವೆಂಬ ಬೇರೊಬ್ಬ ಅರಸನು ಇ ಾ್ದನೆಂದು ಹೇಳಿ ಚಕ್ರವತಿರ್ಯ
ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆಯು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.
8 ಪಟ್ಟಣದವರು ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿ ಕಳವಳಪಟು್ಟ 9 ಾಸೋನ ದ ಾದವರಿಂದ ಜಾಮೀನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತರು ಾಯಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.
ಬೆರೋಯಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ೌಲನ ಸೇವೆ

10 ಆ ಸಹೋದರರು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರನು್ನ
ಬೆರೋಯಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 11 ಆ ಸಭೆಯವರು
ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಇವರು
ಹೇಳುವ ಾತು ೌದೋ ಅಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಾಸ್ತ ್ರಗ್ರಂಥಗಳನು್ನ ಶೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದದರಿಂದ ಅವರು
ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗಿಂತ ಸದು್ಗಣವುಳವ ಾಗಿದ್ದರು. 12 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ
ಅವರಲಿ್ಲ ಕುಲೀನ ಾದ ಅನೇಕ ಗಿ್ರೕಕ್ ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು
ನಂಬಿದರು. 13 ಆದರೆ ೌಲನು ಬೆರೋಯದಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸು ಾ್ತನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಥೆಸಲೋನಿಕದ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂ ಾಗ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೂ ಬಂದು ಜನರ
ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಕದಡಿದರು. 14 ಕೂಡಲೇ ಸಹೋದರರು
ೌಲನನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ತನಕ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ಆದರೆ ಸೀಲನೂ, ತಿ ಥೆಯನೂ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತರು. 15 ೌಲನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದವರು ಅವನನು್ನ ಅಥೇನೆಯವರೆಗೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು, ಸೀಲನನೂ್ನ, ತಿ ಥೆಯನನೂ್ನ ಭೇಟಿ ಾದ ಕೂಡಲೆ
ಬೇಗ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ೌಲನಿಂದ ಹೊಂದಿ
ಹೊರಟುಬಂದರು.
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ಅಥೇನೆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ೌಲನ ಸೇವೆ
16 ೌಲನು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಅಥೇನೆಯಲಿ್ಲ ಾದುಕೊಂಡಿರು ಾಗ

ಆಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂವಿಗ್ರಹಗಳೇ ಇರುವುದನು್ನ ನೋಡಿಅವನ
ಆತ್ಮವು ಕುದಿಯಿತು. 17 ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಮ ಾವಲಂಬಿಗ ಂದಿಗೆ
ಮತು್ತ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೇಟೆಯಲಿ್ಲ ಕಂಡುಬಂದವರ ಸಂಗಡಲೂ
ಚಚಿರ್ಸಿದನು. 18 ಇದಲ್ಲದೆ ಎಪಿಕೂರಿಯನ್ನರು, ಸೊ್ತೕಯಿಕರು
ಎಂಬ ತತ್ವವಿಚಾರಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಚಚೆರ್ ಾಡಿದರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು; “ಈ ಾಚಾಳಿ ಏನು ಹೇಳ ಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ?”
ಅಂದರು. ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಸತ್ತವರು ಎದು್ದ
ಬರುವರೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಾರುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ; “ಇವನುಅನ್ಯದೇಶದ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪ್ರಚಾರ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಕಂಡುಬರು ಾ್ತನೆಂದು”
ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು. 19 ಅವರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಅರಿ ಾಗಕೆ್ಕ* ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ; “ನೀನು ಹೇಳುವ
ಈ ಹೊಸ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?
20 ಅಪೂವರ್ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ;
ಆದ ಾರಣ ಅದೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ
ಅಪೇ ಯಿದೆ” ಅಂದರು. 21 ಅಥೇನೆಯರೂ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಪರಸ್ಥಳದವರೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದನೂ್ನ,
ಕೇಳುವುದನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಬೇರೆ ಾವುದಕೂ್ಕ ಸಮಯಕೊಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

22 ೌಲನು ಅರಿ ಾಗದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ; “ಅಥೇನೆಯ ಜನರೇ, ನೀವು ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ
ಅತಿ ದೈವಭಕಿ್ತವಂತರೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತಿ್ತದೆ. 23 ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡು ಾ್ತ ನೀವುಪೂಜಿಸುವದೇವ ಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ
ಚೆ ಾ್ನಗಿ ನೋಡು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದಗ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠವು ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬಿತು್ತ;
ಅದರ ಮೇಲೆ ‘ತಿಳಿಯದ ದೇವರಿಗೆ’ ಎಂದು ಬರೆದಿತು್ತ; ಆದ ಾರಣ

* 17:19 17:19ಅಂದರೆ, ಹಿರೀಸಭೆಯು ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ.
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ನೀವು ಾವುದನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ ಅದನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಕೇಳಿರಿ ಅಂದನು.

24 “ಜಗತ್ತನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲವುಗಳನೂ್ನ, ಉಂಟು ಾಡಿದ
ದೇವರು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳ ಒಡೆಯ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು
ಕೈಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟರುವ ಗುಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವವನಲ್ಲ; 25 ಾನೇ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವ ಾ್ವಸ ಾಗೂ ಜೀವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
ಕೊಡುವವ ಾಗಿರ ಾಗಿ ಕೊರತೆಯಿದ್ದವನಂತೆ ಮನುಷ ್ಯರ ಕೈಗಳಿಂದ
ಸೇವೆಹೊಂದುವವನೂ ಅಲ್ಲ. 26 ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಂದ
ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ, ಅವರವರು ಇರತಕ್ಕ ಾಲಗಳನೂ್ನ
ಾಗು ಅವರವರ ನಿ ಾಸಗಳ ಮೇರೆಗಳನೂ್ನ ನಿಷ ್ಕಷಿರ್ಸಿ
ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವರನು್ನ ಇರಿಸಿ, 27 ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು
ತಡ ಾಗಿ ಾದರೂ ತನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂ ಾರೇನೋ ಎಂದು ತನ್ನನು್ನ
ಹುಡುಕುವವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಆತನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೂ
ದೂರ ಾದವನಲ್ಲ. 28ಏಕೆಂದರೆ ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ಾವು ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕವೆ,
ಚಲಿಸುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ಇರುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕವಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, ‘ ಾವು
ಆತನ ಸಂ ಾನದವರೇ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ.

29 “ ಾವುದೇವರ ಸಂ ಾನದವ ಾದಮೇಲೆದೇವರುಮನುಷ ್ಯನ
ಶಿಲ್ಪವಿದೆ್ಯಯಿಂದಲೂ, ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಲೂ ಕೆತಿ್ತರುವ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ
ಕಲು್ಲಗಳಿಗೆ ಸ ಾನವೆಂದು ಾವು ಾವಿಸ ಾರದು. 30ಆ ಆ ಾನದ
ಾಲಗಳನು್ನ ದೇವರು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ಈಗ ಾದರೋ
ಆತನು ಾಲು ್ಕ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಮನುಷ ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ತನ್ನ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 31 ಏಕೆಂದರೆ,
ಆತನು ನಿಷ ್ಕಷೆರ್ ಾಡಿದ ಪುರುಷನ ಕೈಯಿಂದ ನೀತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಭೂಲೋಕದ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ದಿನವನು್ನ
ಗೊತು್ತ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ
ಇದನು್ನ ನಂಬುವುದಕೆ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೃ ಾ್ಟಂತವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ”
ಅಂದನು.
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32 ಸತ್ತವರು ಎದು್ದಬರುವ ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಕೆಲವರು
ೌಲನನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು, ಬೇರೆ ಕೆಲವರು; “ನೀನು
ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾವು ಇನೊ್ನಂದು ಾರಿ
ಕೇಳುತೆ್ತೕವೆ” ಅಂದರು. 33 ಹೀಗಿರಲು ೌಲನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋದನು. 34 ಕೆಲವರು ಅವನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ನಂಬಿದರು; ನಂಬಿದವರಲಿ್ಲ ಅರಿ ಾಗದ ಸಭೆಯವ ಾದ
ದಿ ನುಸ್ಯನೂ, ಾಮರಿಯೆಂ ಾಕೆಯೂ ಾಗು ಇನೂ್ನ ಕೆಲವರೂ
ಇದ್ದರು.

18
ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ೌಲನ ಸೇವೆ

1 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ೌಲನು ಅಥೇನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕೊರಿಂಥಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 2 ಂತದಲಿ್ಲಹುಟಿ್ಟದಅಕಿ್ವಲನೆಂಬಒಬ್ಬಯೆಹೂದ್ಯನನು್ನ
ಅಲಿ್ಲ ಕಂಡನು. ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ರೋ ಾಪುರವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ೌ್ಲದಿಯ ಚಕ್ರವತಿರ್ಯು ಆ ವಿಧಿಸಿದ
ಾರಣ ಅಕಿ್ವಲನೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲಳೂ ಕೆಲವು
ದಿನಗಳ ದಲೇ ಇ ಾಲ್ಯ ದೇಶದಿಂದ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.
3 ೌಲನು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಾನೂ, ಅವರೂ ಒಂದೇ
ಕಸುಬಿನವ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರ ಸಂಗಡವಿದು್ದ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು; ಗು ಾರ ಾಡುವುದು ಅವರ ಕಸು ಾಗಿತು್ತ.
4 ಅವನು ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವೂ ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಚಚಿರ್ಸಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ಗಿ್ರೕಕರನೂ್ನ ಒಡಂಬಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

5 ಸೀಲನೂ ಮತು್ತ ತಿ ಥೆಯನೂ ಮಕೆದೋನ್ಯದಿಂದ
ಬಂ ಾಗ ೌಲನು ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವುದರಲಿ್ಲ
ಅ ಾ್ಯಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಖಚಿತ ಾಗಿ ಾ ಹೇಳಿದನು. 6 ಅವರು ಎದುರಿಸಿ, ದೂಷಿಸ ಾಗಿ
ಅವನು ತನ್ನ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ; “ನಿಮ್ಮ ಾಶನಕೆ್ಕ
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ನೀವೇ ಹೊಣೆ. ಾನು ಶುದ್ಧನು. ಾನು ಇಂದಿನಿಂದ ಅನ್ಯಜನರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 7 ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವ ಾಗಿದ್ದ ತೀತ ಯುಸ್ತನೆಂಬುವನ ಮನೆಗೆ
ಹೋದನು. ಅವನ ಮನೆಯು ಸ ಾಮಂದಿರದ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಇತು್ತ.
8 ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ಪನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತ
ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟನು. ಮತು್ತ ಕೊರಿಂಥದವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಜನರು ೌಲನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ವಿ ಾ್ವಸವಿಟು್ಟ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಕತರ್ನು ಾತಿ್ರ ೌಲನಿಗೆ ದಶರ್ನ

ಕೊಟು್ಟ; “ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ; ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರದೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರುತ್ತಲೇ ಇರು, 10 ಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಾರೂ ನಿನಗೆ
ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ
ಇ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಅವನು ಒಂದು ವಷರ್ ಆರು
ತಿಂಗಳು ಅಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಆ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಉಪದೇಶ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

12 ಗಲಿ್ಲ ೕನನು ಅ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿರಲು
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಒಗ್ಗಟಾ್ಟಗಿ ೌಲನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ
ಾ್ಯ ಾ ಾ್ಥನದ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದು ತಂದು; 13 “ಇವನು ದೇವರನು್ನ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಜನರನು್ನ
ಒಡಂಬಡಿಸು ಾ್ತನೆಂದು” ದೂರುಹೇಳಿದರು. 14 ೌಲನು ಪ್ರತಿ ಾದ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಗ ಗಲಿ್ಲ ೕನನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ; “ಎಲೈ

ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಅ ಾ್ಯಯವು, ದುಷ ್ಕಮರ್ವು ಇಂಥದೇ ಾದರೂ
ಇದ್ದಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಸಹನೆಯಿಂದ ಕೇಳುವುದು
ಾ್ಯಯವೇ. 15ಆದರೆನೀವು ಾಡುವವಿ ಾದವುಬೋಧನೆಯನೂ್ನ,
ಹೆಸರುಗಳನೂ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನೂ್ನ ಕುರಿತ ಾ್ದಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅವುಗಳನು್ನ ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ವಿಚಾರಣೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗಂತೂ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ,
16 ಅವರನು್ನ ಾ್ಯ ಾ ಾ್ಥನದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.
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17 ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರು ಸ ಾಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಾದ ಸೋಸೆ್ಥನನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದ ಮುಂದೆಯೇ ಹೊಡೆದರು.
ಗಲಿ್ಲ ೕನನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

18 ೌಲನು ಇನು್ನ ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಾಲ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಅನಂತರ
ಸಹೋದರರಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನಗೆ ದೀ ಇದು್ದದರಿಂದ
ಕೆಂಖೆ್ರಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಸಿರಿಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲಳೂ ಮತು್ತ ಅಕಿ್ವಲನೂ ಅವನ
ಸಂಗಡ ಹೊರಟರು. 19 ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವರನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ
ಬಿಟು್ಟ, ಾನು ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಗಡ
ಾದಿಸಿದನು. 20ಅವರುಅವನನು್ನ ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಾಲಇರಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂ ಾಗ ಅವನು ಒಪ್ಪದೆ, 21 “ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಾದರೆ ಪುನಃ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆಂದು” ಹೇಳಿ ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೊರಟುಹೋದನು. ಅನಂತರ ಎಫೆಸದಿಂದ ಸಮುದ್ರಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿ ಕೈಸರೈಯದಲಿ್ಲ ಇಳಿದು, 22 ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ

ಸಭೆಯನು್ನ ವಂದಿಸಿ ಅಂತಿ ೕಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದನು.
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವುದಕೆ್ಕ ೌಲನು ಾಡಿದ ಮೂರನೆಯ

ಪ್ರ ಾಣ (18:23, 21:17)
23 ೌಲನು ಅಂತಿ ೕಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಾಲ ಇದು್ದ ಪುನಃ ಅಲಿ್ಲಂದ

ಹೊರಟು ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಗ ಾತ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಫು್ರಗ ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಸಂಚಾರ ಾಡು ಾ್ತ ಶಿಷ ್ಯರೆಲ್ಲರನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿದನು.

24ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅಲೆ ಾ್ಸಂದಿ್ರಯದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಅ ಲೊ್ಲೕಸನೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯನು ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು
ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ವುಳ್ಳವನೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರವೀಣನೂ
ಆಗಿದ್ದನು. 25 ಅವನು ಕತರ್ನ ಾಗರ್ದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ
ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಆಸಕ್ತ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ
ೕ ಾನನು ಾಡಿಸಿದ ದೀ ಾ ಾ್ನನವನು್ನ ಾತ್ರ ಬಲ್ಲವ ಾದರೂ

ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.
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26 ಅವನು ಸ ಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲಳೂಮತು್ತ ಅಕಿ್ವಲನೂ
ಕೇಳಿ ಅವನನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವರ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. 27 ಆ

ಮೇಲೆ ಅ ಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಮನ ಾ್ಸ ಾಗ
ಸಹೋದರರು ಅವನನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಗೊಳಿಸಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿಷ ್ಯರಿಗೆ
ಇವನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರು.
28 ಅವನು ಹೋಗಿ ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ದೇವರ ಾಕ್ಯದಿಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟು್ಟ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬಲ ಾಗಿ ಈ
ವಿಷಯವನು್ನ ರುಜು ಾತುಪಡಿಸು ಾ್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿ
ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.

19
ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ೌಲನ ಸೇವೆ

1 ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ೌಲನು ಮಲೆ ಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಸಂಚಾರ ಾಡಿ ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಬಂದು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಕಂಡು;
2 “ನೀವು ನಂಬಿ ಾಗ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವರವನು್ನ ಹೊಂದಿದಿರೋ?” ಎಂದು
ಅವರನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವರು ಅವನಿಗೆ; “ಇಲ್ಲ, ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮವರವು
ಉಂಟೆಂಬುದನೆ್ನೕ ಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ” ಅಂದರು. 3 ಅವನು;
“ನೀವು ಏನನು್ನ ನಂಬಿ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ” ಎಂದು
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವರು; “ ೕ ಾನನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ನಂಬಿ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು” ಅಂದರು. 4 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು;
“ ೕ ಾನನು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡವರಿಗೆ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು,
5 ಅವರು ಆ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 6 ೌಲನು ಅವರ ಮೇಲೆ
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ಕೈಗಳನಿ್ನಡಲು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದುಬಂದನು; ಅವರು
ಾ ಾ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡಿದರು, ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು. 7 ಅಲಿ್ಲ ಸು ಾರು
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಗಂಡಸರಿದ್ದರು.

8ಆಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ೌಲನು ಸ ಾಮಂದಿರದೊಳಗೆಹೋಗಿ,ಮೂರು
ತಿಂಗಳು ಅಲೆ್ಲೕ ದೇವರ ಾಜ್ಯದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು, ಾದಿಸು ಾ್ತ
ಜನರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸು ಾ್ತ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಾತ ಾಡಿದನು.
9 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಂಡು ಒಡಂಬಡದೆ
ಗುಂಪುಕೂಡಿದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಈ ಾಗರ್ವು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಲು
ಅವನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಬೇರೆ ಾಡಿ ತುರನ್ನ
ಎಂಬುವನ ತಕರ್ ಾಲೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಾದಿಸಿದನು. 10 ಇದು
ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ವರೆಗೂ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅಸ್ಯಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ, ಗಿ್ರೕಕರೂ, ಕತರ್ನ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕೇಳಿದರು.

11ದೇವರು ೌಲನ ಕೈಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಾದಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಡಿಸು ಾ್ತ ಇದು್ದದರಿಂದ, 12 ಜನರು ಅವನ ಮೈಮೇಲಿನಿಂದ
ಕೈವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ, ರು ಾಲುಗಳನೂ್ನ ತಂದು ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಾಕಲು ಅವರ ರೋಗಗಳು ಾಸಿ ಾದವು, ದು ಾತ್ಮಗಳೂ
ಬಿಟು್ಟಹೋದವು. 13 ದು ಾತ್ಮಗಳನೂ್ನ ಬಿಡಿಸುವವರೆನಿಸಿಕೊಂಡು,
ದೇಶಸಂಚಾರಿಗ ಾದಯೆಹೂದ್ಯರಿದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದು ಾತ್ಮ
ಪೀಡಿತರ ಮೇಲೆ; “ ೌಲನು ಾರುವ ಯೇಸುವಿನ ಆಣೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರ ೕಗ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ತೊಡಗಿದರು. 14 ಮುಖ್ಯ ಾಜಕ ಸೆ ್ಕೕವನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯನ
ಏಳು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳೂ ಾಗೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 15ಆದರೆ ದು ಾತ್ಮವು
ಅವರಿಗೆ; “ಯೇಸುವಿನ ಗುರುತು ನನಗುಂಟು, ೌಲನನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲನು,
ಆದರೆ ನೀವು ಾರು?” ಎಂದು ಹೇಳಿತು; 16 ಮತು್ತ ದು ಾತ್ಮ
ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಾರಿ ಬಿದು್ದ, ಅವರನೂ್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಸದೆಬಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾಯಗೊಂಡು ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ
ಆಮನೆ ಳಗಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು. 17ಈ ಸಂಗತಿಯು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ
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ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ, ಗಿ್ರೕಕರಿಗೂ ತಿಳಿದುಬಂ ಾಗ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಭೀತ ಾದರು. ಮತು್ತ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರು ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಗೆ ಬಂದಿತು. 18 ಆತನನು್ನ ನಂಬಿದವರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪದಿಂದ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 19 ಇದಲ್ಲದೆ ಾಟ ಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿದವರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಾಟಮಂತ್ರಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ತಂದು, ಕೂಡಿಸಿ
ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಅವುಗಳ ೌಲ್ಯವನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿ
ಐವತು್ತ ಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಆಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 20ಈ
ರೀತಿ ಾಗಿ ಕತರ್ನ ಾಕ್ಯವು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ ಪ್ರಬಲ ಾಯಿತು.

21 ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ ೌಲನು ಾನು
ಮಕೆದೋನ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಅ ಾಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಂಚಾರ ಾಡಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ೕಚಿಸಿ;
“ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದಮೇಲೆ ರೋ ಾಪುರವನು್ನ ಸಹ ನೋಡಬೇಕೆಂದು”
ಹೇಳಿದನು. 22ಆದರೆಅವನು ತನಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವವರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬ ಾದ
ತಿ ಥೆಯನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಎರಸ್ತನನೂ್ನ ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಾನು
ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಾಲ ತಂಗಿದನು.

ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ದಂಗೆ
23 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ಾಗರ್ದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬಹಳ

ಗಲಭೆ ಹುಟಿ್ಟತು. 24 ಹೇಗೆಂದರೆ, ದೇಮೇತಿ್ರಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನು ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಅತೆರ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಗುಡಿಯಂತೆ
ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಗುಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸುವವ ಾಗಿದು್ದ ಆ ಕಸುಬಿನವರಿಗೆ
ಬಹಳ ಾಭವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 25 ಅವನು ಅವರನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಆ ಕಸುಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸದವರನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ; “ಜನರೇ, ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಮಗೆ ಐಶ್ವಯರ್
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ. 26 ಆದರೆ ಕೈಯಿಂದ
ಾಡಿದ ಮೂತಿರ್ಗಳು ದೇವರುಗಳಲ್ಲವೆಂದು ಆ ೌಲನು ಹೇಳಿ

ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಬಹಳ
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ಜನರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸಿ ತಿರುಗಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು
ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ, ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 27 ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಉದೊ್ಯೕಗಕೆ್ಕ
ಕುಂದು ಬರುವುದಲ್ಲದೆ ಅತೆರ್ಮೀ ಮ ಾದೇವಿಯ ದೇವ ಾ್ಥನವು
ಗಣನೆಗೆ ಾರದೆಹೋಗುವ ಾಗೆಯೂ, ಎ ಾ್ಲ ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯೂ,
ಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಪೂಜಿಸುವ ಈ ದೇವಿಯ ವೈಭವಕೆ್ಕ ಾನಿಬರುವ ಾಗೆ
ಗಂ ಾಂತರವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು” ಹೇಳಿದನು.

28ಅವರುಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡು; “ಎಫೆಸದವರ
ಅತೆರ್ಮೀದೇವಿ ಮ ಾದೇವಿ” ಎಂದು ಅಭರ್ಟಿಸಿದರು. 29 ಆಗ
ಊರಿನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ಾಯಿತು. ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ೌಲನಿಗೆ
ತೆಯವ ಾಗಿದ್ದ ಮಕೆದೋನ್ಯದ ಾಯನನೂ್ನ, ಅರಿ ಾ್ತಕರ್ನನೂ್ನ

ಜನರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಾಟಕ ಾಲೆ ಳಗೆ ನುಗಿ್ಗದರು.
30 ೌಲನು ಜನರೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಗ ಶಿಷ ್ಯರು ಅವನನು್ನ
ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 31 ಇದಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ೌಲನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ;
ನೀನು ಾಟಕ ಾಲೆ ಳಗೆ ಹೋಗ ಬೇಡ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

32 ಜನಸಮೂಹದಲಿ್ಲ ಗೊಂದಲವೆದಿ್ದತು, ಕೆಲವರು ಒಂದು
ವಿಧದಲಿ್ಲ ಕೂ ಾಡಿದರೆ ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು ಇನೊ್ನಂದು ವಿಧದಲಿ್ಲ
ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಬಹುಜನರಿಗೆ ಾವು ಅಲಿ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಾರಣವು
ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 33 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಲೆ ಾ್ಸಂದ್ರನನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ
ನೂಕಲು, ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವನಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಆಗ ಅಲೆ ಾ್ಸಂದ್ರನು ಕೈಸನೆ್ನ ಾಡಿ ಕೂಡಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾದ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 34 ಆದರೆ ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯನೆಂದು

ತಿಳಿ ಾಗಎಲ್ಲರೂಒಂದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ; “ಎಫೆಸದವರಅತೆರ್ಮೀದೇವಿ
ಮ ಾದೇವಿ” ಎಂದು ಎರಡು ಘಂಟೆ ಹೊತು್ತ ಕೂಗಿದರು.

35 ಕೊನೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಯಜ ಾನನು ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ
ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸಿ; “ಎಫೆಸದವರೇ, ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣದವರು
ಅತೆರ್ಮೀ ಮ ಾದೇವಿಯ ದೇವ ಾ್ಥನಕೂ್ಕ, ಆ ಾಶದಿಂದ ಬಿದ್ದ
ಆಕೆಯ ಮೂತಿರ್ಗೂ, ಾಲಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿಯದಿರುವ
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ಮನುಷ ್ಯನು ಾವನಿ ಾ್ದನೇ? 36 ಈ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲವೆನು್ನವುದಕೆ್ಕ
ಾರಿಂದಲೂ ಆಗದಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಾಂತಿಯಿಂದಿರಬೇಕು;

ದುಡುಕಿ ಏನೂ ಾಡ ಾರದು. 37 ನೀವು ಹಿಡಿದುತಂದಿರುವ
ಈ ಮನುಷ ್ಯರು ದೇವ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳತನ ಾಡುವವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ
ದೇವಿಯನು್ನ ದೂಷಿಸುವವರೂ ಅಲ್ಲ. 38 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ದೇಮೇತಿ್ರಯನಿಗೂ ಅವನ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗರಿಗೂ
ಾವನ ಮೇ ಾದರೂ ದೂರುಗಳಿದ್ದರೆ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನಗಳುಂಟು,

ಅಧಿಪತಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
39ಏ ಾದರೂ ಹೆಚು್ಚ ವಿಚಾರಣೆ ಬೇ ಾದರೆ ಅದು ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ನೆರೆದ
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ತೀ ಾರ್ನಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. 40 ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾದ
ಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನೆರೆದ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇದು ಒಂದು ದಂಗೆ
ಎಂಬು ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಯಿತು.
ಈ ದೊಂಬಿಯನು್ನ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆನಡೆಸಿದರೆ ನಮಿ್ಮಂದ
ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 41ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

20
ಮಕೆದೋನ್ಯ ಾಗು ಗಿ್ರೕಸ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ೌಲನ ಸೇವೆ

1 ಗದ್ದಲವು ನಿಂತ ತರು ಾಯ ೌಲನು ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ತೆಗೆ
ಕರೆಯಿಸಿ ಧೈಯರ್ಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೊರಟನು. 2 ಆ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರ ಾಡಿ
ಅಲಿ್ಲಯವರನು್ನ ಅನೇಕ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ಧೈಯರ್ಪಡಿಸಿ ಗಿ್ರೕಸ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 3ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಸಿರಿಯ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಸಮುದ್ರ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಗ ಅವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದು್ದ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದು
ಬಂದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಮಕೆದೋನ್ಯದ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದನು. 4ಪುರ್ರನ ಮಗ ಾದ ಬೆರೋಯ
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ಪಟ್ಟಣದ ಸೋಪತ್ರನೂ, ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಲಿ್ಲ ಅರಿ ಾ್ತಕರ್ನೂ,
ಸೆಕುಂದನೂ ದೆಬೆರ್ಪಟ್ಟಣದ ಾಯನೂ, ತಿ ಥೆಯನೂ,
ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯವರಲಿ್ಲ ತುಖಿಕನೂ, ತೊ್ರಫಿಮನೂ, ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯ
ವರೆಗೂ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದರು. 5 ಅವರು ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ
ಹೋಗಿ ನಮಗೋಸ ್ಕರ ತೊ್ರೕವದಲಿ್ಲ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು 6 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಯ* ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸಿದ ಮೇಲೆ ಾವು
ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯಿಂದಹೊರಟುಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತ ಐದು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ತೊ್ರೕವದಲಿ್ಲ
ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಸೇರಿದೆವು. ಅಲಿ್ಲ ಏಳು ದಿನಗಳ ಾಲ ತಂಗಿದೆ್ದವು.

7 ಾರದ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವು ರೊಟಿ್ಟ ಮುರಿಯುವ
ನಿಯಮ ಾ್ಕಗಿ ಸೇರಿಬಂ ಾಗ ೌಲನು ಅಲಿ್ಲ ನೆರೆದಂತಹ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಾಡಿದನು. ಮರುದಿನ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ
ೌಲನು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯವರೆಗೂ
ಉಪ ಾ್ಯಸವನು್ನ ನೀಡಿದನು. 8 ಾವು ಕೂಡಿದ್ದ ಮೇಲಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲ
ಅನೇಕ ದೀಪಗಳಿದ್ದವು. 9 ಯೂತಿಖನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ೌವನಸ್ಥನು
ಕಿಟಿಕಿಯ ಹೊಸಿ್ತಲಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಾಢನಿದೆ್ರಯಿಂದ
ತೂಕಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ೌಲನು ಇನೂ್ನ ಬೋಧನೆ ಾಡು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದಗ
ಆ ೌವನಸ್ಥನು ಾಢ ಾದ ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ತೂಕಡಿಸಿ ಮೂರನೆಯ
ಅಂತಸಿ್ತನಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದಬಿಟ್ಟನು; ಅವನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಲು ಹೋ ಾಗ
ಅವನು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದನು. 10 ಆದರೆ ೌಲನು ಇಳಿದು ಹೋಗಿ
ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ತಬಿ್ಬಕೊಂಡು; “ಗೋ ಾಡಬೇಡಿರಿ, ಅವನು
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಆಗ ಅವನು
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ರೊಟಿ್ಟ ಮುರಿದು ಊಟ ಾಡಿ ಬಹಳ ಹೊತು್ತ
ಬೆಳ ಾಗುವ ತನಕ ಾತ ಾಡಿ ಹೊರಟುಹೋದನು. 12 ಅವರು
ಜೀವಿತ ಾದ ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಅವರಿಗೆ
ಬಹಳ ಸ ಾ ಾನ ಾಯಿತು.

ೌಲನು ಮಿಲೇತ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹೋದದು್ದ
* 20:6 20:6 ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ
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13 ಾವು ದಲೇ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅಸೊ್ಸಸಿನಲಿ್ಲ ೌಲನನು್ನ
ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಹತಿ್ತಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆವು.
ೌಲನು ಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿ ಾನು ಾಲುನಡಿಗೆ ಾಗಿ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದ್ದನು. 14 ಅಸೊ್ಸಸಿನಲಿ್ಲ
ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂ ಾಗ ಾವು ಅವನನು್ನ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಿತಿಲೇನೆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೊರಟೆವು. 15 ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಖೀ ಸ್ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿ ಬಂದು ಅದರ
ಮರುದಿನ ಾ ಸಿನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದೆವು. ಮರುದಿನ ಮಿಲೇತಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದೆವು. 16 ೌಲನು ತನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾದರೆ ಪಂಚಾಶತ್ತಮ
ದಿನದ ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರಬೇಕೆಂದು ಅವಸರಪಡು ಾ್ತ
ಇದು್ದದರಿಂದ ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಲವನು್ನ ಕಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಟಿಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.

ೌಲನು ಎಫೆಸ ಸಭೆಯಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೊನೆಯ ಾತು
17 ಅವನು ಮಿಲೇತದಿಂದ ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಯ

ಸಭೆಯಹಿರಿಯರನು್ನ ಕರಿಸಿದನು. 18ಅವರು ಅವನಬಳಿಗೆಬಂ ಾಗ
ಅವರಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ; “ ಾನು ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ
ಾಲಿಟ್ಟ ದಲನೆಯದಿನದಿಂದನಿಮ್ಮಮಧೆ್ಯ ಎ ಾ್ಲ ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೆನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವೇ ಬಲಿ್ಲರಿ. 19 ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಒಳಸಂಚುಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ, ಾನು ಅತಿ
ನಮ್ರತೆಯಿಂದಲೂ, ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದಲೂ ಕತರ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
20 ಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿತಕರ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೂ್ಕ,
ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಮನೆಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಉಪದೇಶಿಸುವದಕೂ್ಕ
ಹಿಂತೆಗೆಯದೆ 21 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ, ಗಿ್ರೕಕರಿಗೂ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ, ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡಬೇಕೆಂತಲೂ ದೃಢ ಾಗಿ
ಬೋಧಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದನು, ಇದೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ. 22 ಇಗೋ,
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ಾನು ಈಗ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ನಿಬರ್ಂಧವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದೋ
ಾನರಿಯೆನು. 23 ನಿನಗೆ ಬೇಡಿಗಳೂ, ಹಿಂಸೆಗಳೂ ಾದುಕೊಂಡಿವೆ
ಎಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನೀಡಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. 24 ಆದರೆ ಾ್ರಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವೆಂದು ಾನು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ
ಾಕ್ಷ ್ಯಪೂರಕ ಾಗಿ ಾರುವ ನಿ ೕಗವನು್ನ ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಾನು ಹೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ ಈ ನಿ ೕಗವನು್ನ
ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವುದೊಂದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ ಾಗಿದೆ. 25 ಇಗೋ,
ಇಷು್ಟ ದಿನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರ ಾಡಿ ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಾರಿದವ ಾದ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲೆ್ಲನು. 26 ಆದ ಾರಣ ಾನು ಈ ಹೊತು್ತ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಾಶ ಾದರೆ
ಅದು ನನ್ನ ತಪಿ್ಪನಿಂದಲ್ಲ. 27 ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದನೂ್ನ ಮರೆ ಾಡದೆ
ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 28 ಕತರ್ನು†
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಿಂದ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ
ಪರಿ ಾಲಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಆ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಾ್ನಗಿ ಇಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಎ ಾ್ಲ
ಹಿಂಡಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. 29 ಾನು ಹೋದ
ಮೇಲೆ ಕೂ್ರರ ಾದ ತೋಳಗಳು ನಿ ್ಮಳಗೆ ಬರುವುದೆಂದು ಾನು
ಬಲೆ್ಲನು; ಅವು ಹಿಂಡನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 30 ಇದಲ್ಲದೆ
ನಿಮ್ಮಲೆ್ಲೕ ಕೆಲವರು ಎದು್ದ ಅಸತ್ಯ ಾದ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿ
ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು. 31 ಆದ ಾರಣ
ಾನು ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸು ಾ್ತ ಮೂರು ವಷರ್ ಹಗಲಿರುಳು
ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳಿದೆನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು

† 20:28 20:28 ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ‘ದೇವರು’ ಎಂದಿದೆ
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ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ. 32 ಾನೀಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೇವರಿಗೂ,
ಆತನ ಕೃ ಾ ಾಕ್ಯಕೂ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಭಕಿ್ತವೃದಿ್ಧಯನು್ನಂಟು ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಪರಿಶುದ್ಧರೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ
ಹಕ್ಕನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 33 ಾನು ಾರ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವ ಾ್ನಗಲಿ, ಉಡಿಗೆತೊಡಿಗೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ.
34 ಈ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಾಡಿ, ನನ್ನ ಕೊರತೆಗಳನೂ್ನ,
ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರ ಕೊರತೆಗಳನು್ನ ನೀಗಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೀವೇ
ಬಲಿ್ಲರಿ. 35 ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾದರಿ
ತೋರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಾಗೆಯೇ ದುಡಿದು ಬಲವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ
ಉಪ ಾರ ಾಡಬೇಕು; ಮತು್ತ; ‘ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ
ಕೊಡುವುದೇ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಗ ್ಯವೆಂಬು ಾಗಿ’ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಾನೇ
ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು”ಅಂದನು.

36 ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ
ಣ ಾಲೂರಿಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದನು.

37 ಬಳಿಕ ೌಲನು; “ನೀವು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಇನೆ್ನಂದೂ
ಾಣ ಾರಿರಿ” ಅನ್ನಲು, ಅವರೆಲ್ಲರು ವ್ಯಥೆಪಟು್ಟ, ದುಃಖದಿಂದ
ಅಳು ಾ್ತ, ಅವನ ಕೊರಳನು್ನ ತಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟರು.
38 ತರು ಾಯ ಅವರು ಹಡಗಿನವರೆಗೆ ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೋಗಿ
ಅವನನು್ನ ಬೀ ್ಕಟ್ಟರು.

21
ೌಲನುಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣ

1 ಾವು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಾಗಿ
ಕೋಸ್ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸೇರಿದೆವು. ಮರುದಿನ ರೋದ
ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಪತರ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. 2 ಅಲಿ್ಲ
ಯಿನೀಕೆಗೆಹೋಗುವಹಡಗನು್ನ ಕಂಡು,ಅದರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ

ಮುಂದುವರೆಸಿದೆವು. 3ಮುಂದೆ ಕುಪ್ರದಿ್ವೕಪವನು್ನ ಕಂಡು ಎಡಗಡೆಗೆ
ಬಿಟು್ಟ ಸಿರಿಯದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಾಗಿ ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದು
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ಇಳಿದೆವು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಲಿ್ಲ ಸರಕನು್ನ ಇಳಿಸಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 4 ಅಲಿ್ಲ
ಶಿಷ ್ಯರನು್ನ ಹುಡುಕಿ, ಕಂಡು ಏಳು ದಿನ ಉಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಅವರು
ದೇವ ಾತ್ಮನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ೌಲನಿಗೆ; ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಾಲಿಡಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. 5 ಆ ದಿನಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು
ಾವು ಹೊರಡು ಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು
ಸಹಿತ ಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ಊರ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬೀ ್ಕಟ್ಟರು. ಾವು
ಸಮುದ್ರತೀರದಲಿ್ಲ ಣ ಾಲೂರಿಕೊಂಡು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿ,
6 ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವಂದನೆ ಾಡಿ ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತದೆವು; ಅವರು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.

7 ಾವು ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಟು ್ತಲೆ ಾಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿ
ಸಮುದ್ರಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದೆವು. ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಸಹೋದರರನು್ನ
ವಂದಿಸಿ ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಇದು್ದ, 8 ಮರುದಿನ
ಹೊರಟು ಕೈಸರೈಯಕೆ್ಕ ಬಂದು, ಸು ಾತಿರ್ಕ ಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇಳುಕೊಂಡೆವು. ಅವನು ಆ
ಏಳು ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 9 ಅವನಿಗೆ ಕನೆ್ಯಯ ಾದ
ಾಲು ್ಕಮಂದಿಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು;ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರು.

10 ಾವು ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಇದ್ದ ನಂತರ, ಅಗಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಪ್ರ ಾದಿಯು ಯೂ ಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ೌಲನ
ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದು, 11 ತನ್ನ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು;
“ಈ ನಡುಕಟು್ಟ ಾವನದೋ ಅವನನು್ನ ‘ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇದೇ
ರೀತಿ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಅನ್ಯಜನರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ
ಕೊಡುವರು, ಎಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂಬು ಾಗಿ’ ”
ಹೇಳಿದನು. 12 ಆ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಾವು, ಆ ಸ್ಥಳದವರೂ;
ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲೇ ಾರದೆಂದು ೌಲನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡೆವು. 13 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು; “ನೀವು ದುಃಖಿಸು ಾ್ತ
ಏಕೆ ನನ್ನ ಎದೆ ಡೆಯುವಂತೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ? ಾನು
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
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ಬೇಡೀ ಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾತ್ರವಲ್ಲ ಾಯುವುದಕೂ್ಕ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು. 14 ಅವನು ಒಪ್ಪದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ;
“ಕತರ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಆಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾವು ಸುಮ್ಮ ಾದೆವು.

15 ಆ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಾವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟೆವು. 16 ಕೈಸರೈಯದಿಂದ ಕೆಲವು ಶಿಷ ್ಯರು
ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದು ಾವು ಇಳುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದ್ದವನ ಮನೆಯ
ತನಕ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆ ಮನೆಯವನು
ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಕುಪ್ರದೇಶದ ಾ್ನಸೋನನೆಂಬವನು.

ೌಲನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾದದು್ದ
17 ಾವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಸಹೋದರರು ನಮ್ಮನು್ನ

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 18 ಮರುದಿನ ೌಲನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾಕೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಸಭೆಯ
ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು ಸಹ ಬಂದರು. 19 ೌಲನು ಅವರನು್ನ ವಂದಿಸಿ
ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ದೇವರು ಅನ್ಯಜನರಲಿ್ಲ ಾಡಿದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಒಂದೊಂ ಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದನು.
20 ಅವರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.

ಆಗ ಅವರು ಅವನಿಗೆ; “ಸಹೋದರನೇ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ
ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿರುವವರು ಾವಿ ಾರು ಮಂದಿ ಇ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ
ಅಭಿ ಾನಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 21 ನೀನು ಅನ್ಯಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ; ‘ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಬೇಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಚಾರಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ೕಶೆಯ ಧಮರ್ವನು್ನ
ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವೆ’ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ
ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. 22 ನೀನು ಬಂದಿರುವುದನು್ನ ಅವರು ಹೇಗೂ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಾವು ಏನು ಾಡಬೇಕು?
23 ಅದ ಾರಣ ಾವು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡು.



ಅ ಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 21:24 lxxxv ಅ ಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 21:29

ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಶಪಥ ಾಡಿದ ಾಲು ್ಕಮಂದಿ ಇ ಾ್ದರೆ. 24 ನೀನು
ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವರೊಡನೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ೌರದ ಶಪಥವನು್ನ
ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ, ಆಗುವ ವೆಚ್ಚವನು್ನ ನೀನು ಕೊಡು.
ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾವು ಕೇಳಿದ
ಸುದಿ್ದ ನಿಜವಲ್ಲವೆಂತಲೂ, ನೀನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯುತಿ್ತೕ, ಎಂತಲೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. 25 ಅನ್ಯಜನರಲಿ್ಲ
ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿರುವವರ ಕುರಿ ಾದರೋ, ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ
ನೈವೇದ್ಯ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, ರಕ್ತವನೂ್ನ, ಕತು್ತ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದದ್ದನೂ್ನ
ಅನೈತಿಕತೆಯನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಾವು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದೆವ ಾ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

26 ಆಗ ೌಲನು ಮರುದಿನ ಆ ಾಲ್ವರೊಡನೆ ಹೋಗಿ
ಶು ಾ್ಧಚಾರದ ವಿಧಿಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಶು ಾ್ಧಚಾರ
ಮುಗಿಯುವ ದಿನವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ
ಹೋದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿ ಾಗಿ ಾ ಾಗ
ಬಲಿಯಪರ್ಣೆ ಾಗುವುದೆಂದು ಅಲಿ್ಲ ಸೂಚಿಸಿದನು.

27 ಆ ಏಳು ದಿನಗಳು ಮುಗಿಯುತಿ್ತದ್ದಂತೆ ಅಸ್ಯಸೀಮೆಯಿಂದ
ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಡು
ಗುಂಪುಕೂಡಿದ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಚದುರಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು;
28 “ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರೇ, ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ
ಜನರಿಗೂ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೂ್ಕ, ಈ ಆಲಯಕೂ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೋಧನೆ ಹೇಳುವ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು
ಇವನೇ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವನು ಗಿ್ರೕಕರನು್ನ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧಸ್ಥಳವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 29 ದಲು ಅವರು ಎಫೆಸದ ತೊ್ರಫಿಮನನು್ನ
ಅವನ ಸಂಗಡ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ೌಲನು
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ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನೆಂದು ಾವಿಸಿದರು.
30 ಆಗ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕೋ ಾಹಲವೆದಿ್ದತು, ಜನರು ಎ ಾ್ಲ

ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಓಡಿಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ೌಲನನು್ನ
ಹಿಡಿದು, ದೇ ಾಲಯದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ
ಕೂಡಲೇ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದರು. 31 ಅವರು ಅವನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಗಲಿಬಿಲಿ ಾಯಿತೆಂದು ಪಟಾಲಮಿನ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗೆ
ವರದಿ ಬಂದಿತು. 32 ಅವನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ,
ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನಸಮೂಹದ ಹತಿ್ತರ
ಓಡಿಬಂದನು. ಅವರು ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಯನೂ್ನ, ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ
ನೋಡಿ ೌಲನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದನು್ನ ಬಿಟ್ಟರು.

33 ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಯು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು,
ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಬೇಡಿಯನು್ನ ಾಕಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ;
34 ಇವ ಾರು? ಏನು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ? ಎಂದು ಕೇಳಲು ಕೆಲವರು
ಹೀಗೆ, ಕೆಲವರು ಾಗೆ ಕೂಗುತಿ್ತರಲು ಗದ್ದಲದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಜ
ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಯ ಾರದೆಅವನನು್ನ ಕೋಟೆ ಳಗೆತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿರೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 35 ೌಲನು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ
ಬಂ ಾಗ ಜನರ ನೂ ಾಟದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಅವನನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು. 36 ಏಕೆಂದರೆ, ಗುಂ ಾಗಿ
ಕೂಡಿದ ಜನರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು; “ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲರಿ” ಎಂದು
ಕೂಗು ಾ್ತ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.

37 ೌಲನನು್ನ ಕೋಟೆ ಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದರೊಳ ಾಗಿ ಅವನು ಆ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಒಂದು
ಾತು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಇದೆ ೕ”? ಎಂದು ಕೇಳಲು

ಅವನು; “ಗಿ್ರೕಕ್ ಾಷೆ ನಿನಗೆ ಬರುತ್ತದೋ? 38 ಕೆಲವು ದಿನಗಳ
ಹಿಂದೆ ದಂಗೆ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಆ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರಮಂದಿಘಾತಕರನು್ನ ಅಡವಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಆ ಐಗುಪನು ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೇ” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
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39 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು; ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯನು, ಾಸರ್ದವನು,
ಕಿಲಿಕ್ಯಸೀಮೆಯ ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾದ ಪಟ್ಟಣದವನು. ಈ ಜನರಿಗೆ
ಕೆಲವು ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ ಅಂದನು.

40 ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಯು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು, ೌಲನು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ
ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಜನರಿಗೆ ಕೈಸನೆ್ನ ಾಡಿದನು. ಗದ್ದಲವು
ಬಹಳ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಾಂತ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಇಬಿ್ರಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.,

22
1 “ಸಹೋದರರೇ, ತಂದೆಗಳೇ, ಈಗ ಾನು ನೀಡುವ

ಸಮಥರ್ನೆಯ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
2ಅವನು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡಇಬಿ್ರಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ

ಕೇಳಿ ಅವರು ಮತ್ತಷು್ಟ ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಾದರು. ಆಗ ಅವನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ;

3 “ ಾನು ಯೆಹೂದ್ಯನು, ಕಿಲಿಕ್ಯದ ಾಸರ್ದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು,
ಆದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲೕ ಬೆಳೆದವನು. ಗಮಲಿಯೇಲನ
ಾದಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್
ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ಪಡೆದವನು; ನೀವೆಲ್ಲರೂಈಹೊತು್ತ ದೇವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಅಭಿ ಾನಿಗ ಾಗಿರುವಂತೆಯೇ, ಾನೂ ಅಭಿ ಾನಿ ಾಗಿದೆ್ದನು.
4 ಈ ಾಗರ್ದವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವ ಾಗಿ ಗಂಡಸರಿಗೂ,
ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಬೇಡಿ ಾಕಿಸು ಾ್ತ, ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗಳಿಗೆ
ಾಕಿಸು ಾ್ತ ಇದೆ್ದನು, ಕೊಲೆ ಾಡಲಿಕೂ್ಕ ಹಿಂಜರಿಯದೆ
ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು. 5 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಾಜಕನೂ,
ಹಿರೀಸಭೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಾ ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಅವರಿಂದಲೇ ಾನು
ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದವರನೂ್ನ ಬೇಡಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ದಂಡನೆ ಾಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟವನು.
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6 “ ಾನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ದಮಸ್ಕದ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ಸು ಾರು ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಫಕ್ಕನೆ ಆ ಾಶದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಹೊಳೆಯಿತು, ಾನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದೆ್ದನು. 7 ಆಗ;
‘ ೌಲನೇ, ೌಲನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುತಿ್ತೕ’? ಎಂದು ನನಗೆ
ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.

8“ ‘ಅದಕೆ್ಕ ಾನು; ಕತರ್ನೇ,ನೀ ಾರು?’ ಎಂದು ಕೇಳಲುಆತನು;
‘ನೀನುಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವನಜರೇತಿನಯೇಸುವೇ ಾನು’ಎಂದು ನನಗೆ
ಹೇಳಿದನು. 9ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರು ಬೆಳಕನು್ನ ಕಂಡರೇ ಹೊರತು,
ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಾತನ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

10 “ಆಗ ಾನು; ‘ಕತರ್ನೇ, ಾನೇನು ಾಡಬೇಕು’? ಎಂದು
ಕೇಳಲು ಕತರ್ನು ನನಗೆ; ‘ನೀನೆದು್ದ ದಮಸ್ಕದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು,
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವುದು’

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಆ ಬೆಳಕಿನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನನಗೆ
ಕಣು್ಣ ಾಣದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರು, ನನ್ನನು್ನ
ಕೈಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದಮಸ್ಕದೊಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋದರು.

12 “ಅಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ನಡೆಯುವ ದೈವಭಕ್ತನೂ,
ಆ ಸ್ಥಳದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಂದ 13 ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ಹೆಸರು
ಹೊಂದಿದವನೂ ಆಗಿದ್ದ ಅನನೀಯನೆಂಬವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
ನಿಂತು; ‘ಸಹೋದರ ಾದ ೌಲನೇ, ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೋ’
ಎಂದುಹೇಳಿದನು. ಹೇಳಿದತಕ್ಷಣವೇನನಗೆ ಕಣು್ಣ ಾಣಿಸಿತು, ಾನು
ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದೆನು.

14 “ಆಗ ಅವನು; ‘ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು, ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನು್ನ
ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ,ಆನೀತಿವಂತನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೂ್ಕ,
ಆತನ ಾಯಿಂದ ಬಂದ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ
ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 15 ನೀನು ಕಂಡು, ಕೇಳಿದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ
ಮನುಷ ್ಯರ ಮುಂದೆ ಆತನಿಗೆ ಾ ಾಗಿರಬೇಕು. 16ಈಗ ನೀನೇಕೆ
ತಡ ಾಡುತಿ್ತೕ? ಎದು್ದ ಕತರ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ,
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ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೋ’
ಅಂದನು.

17 “ಅನಂತರದಲಿ್ಲ ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು
ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಾ್ಯನಪರವಶ ಾಗಿ
ಅವನನು್ನ ಕಂಡೆನು. 18 ಆತನು; ‘ನೀನು ತ್ವರೆಪಟು್ಟ ಬೇಗನೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗು, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ನೀನು
ಹೇಳುವ ಾ ಯನು್ನ ಅವರು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ಅಂದನು.

19 “ಅದಕೆ್ಕ ಾನು; ‘ಕತರ್ನೇ, ಎ ಾ್ಲ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವರನು್ನ, ಾನು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಸು ಾ್ತ,
ಹೊಡಿಸು ಾ್ತ ಇದೆ್ದನೆಂಬುದನು್ನ, 20ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಾ ಾದ ಸೆ್ತಫನನ
ರಕ್ತವು ಚೆಲಿ್ಲಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, ಾನೂ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತು ಅದನು್ನ ಸಮ್ಮತಿಸಿ,
ಅವನನು್ನ ಕೊಂದವರ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದನ ಾ್ಲ’ ಎಂಬುದು
ಅವರೇ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 21 ಆದರೆ ಆತನು; ‘ನೀನು ಹೋಗು,
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದೂರಕೆ್ಕ ಅನ್ಯಜನರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು’ ”
ಹೇಳಿದನು.

ೌಲನ ರೋಮನ್ ೌರತ್ವ ರಕ್ಷಣೆ
22 ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ೌಲನ ಾತುಗಳನು್ನ ಅವರು

ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಆನಂತರ; “ಇಂಥವನನು್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಿಬಿಡು; ಇವನು ಬದುಕುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು”
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು. 23 ಅವರು ಕೂಗು ಾ್ತ, ತಮ್ಮ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, ಧೂಳನು್ನ ತೂರು ಾ್ತ ಇರ ಾಗಿ, 24 ಾವ
ಾರಣದಿಂದ ಹೀಗೆ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೂ ಾಡು ಾ್ತರೆಂಬುದನು್ನ
ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಯು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನನು್ನ
ಕೋಟೆ ಳಗೆ ತಂದು, ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು
ವಿಚಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 25 ಅವರು ೌಲನನು್ನ
ಾರುಗಳಿಂದ ಕಟು್ಟ ಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದ
ಶ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ; “ರೋ ಾಪುರದಹಕು ್ಕ ಾರ ಾದಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
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ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಾಡದೆ, ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ
ಾ್ಯಯ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
26 ಶ ಾಧಿಪತಿಯು ಆ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಯ

ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ; “ನೀನು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕ? ಈ
ಮನುಷ ್ಯನು ರೋ ಾಪುರದ ಹಕು ್ಕ ಾರನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು,
27 ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಯು ೌಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದು; “ನೀನು
ರೋ ಾಪುರದವರ ಹಕು ್ಕಳ್ಳವನೇನು? ನನಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಅವನು, “ ೌದು” ಅಂದನು. 28 ಅದಕೆ್ಕ
ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಯು; “ ಾನು ಬಹಳ ಹಣಕೊಟು್ಟ ಆ ಹಕ್ಕನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆನು” ಅನ್ನಲು ೌಲನು; “ ಾ ಾದರೋ
ಹಕು ್ಕ ಾರ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು” ಅಂದನು. 29 ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದು
ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದವರು ಕೂಡಲೆ ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.
ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನನು್ನ ರೋ ಾಪುರದ ಹಕು ್ಕ ಾರನೆಂದು
ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂ ಾಗ ಾನು ಅವನನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದ್ದರಿಂದ
ಅವನಿಗೂ ಭಯಹಿಡಿಯಿತು.

ೌಲನು ಹಿರೀಸಭೆಯವರಮುಂದೆ ನಿಂತು ಾತ ಾಡಿದು್ದ
30 ೌಲನ ವಿರುದ್ಧ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಾವ ತಪು ್ಪ

ಹೊರಿಸು ಾ್ತರೆಂಬುವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ,
ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಯು ಮರುದಿನ ಅವನ
ಬೇಡಿಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ, ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ, ಹಿರೀಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರೂ
ಕೂಡಿಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟು್ಟ, ೌಲನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಅವರಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

23
1ಆಗ ೌಲನುಹಿರೀಸಭೆಯನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ; “ಸಹೋದರರೇ,
ಾನು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಒಳೆ್ಳಯಮನ ಾ್ಸ ಯಿಂದದೇವರಮುಂದೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು. 2 ಅದಕೆ್ಕ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ
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ಅನನೀಯನು; ಅವನ ಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ
ಎಂದು ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು ೌಲನು
ಅವನಿಗೆ; 3 “ಸುಣ್ಣ ಬಳಿದ ಗೋಡೆಯೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹೊಡೆಯುವನು. ನೀನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರನು ಾರ ಾಗಿ, ನನ್ನನು್ನ
ವಿಚಾರಣೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುತಿ್ತೕ ೕ?”
ಅಂದನು.

4ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದವರು; “ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದಮ ಾ ಾಜಕನನು್ನ
ನೀನು ಬೈಯುತಿ್ತೕ ಾ?” ಅನ್ನಲು,

5 ೌಲನು; “ಸಹೋದರರೇ, ಮ ಾ ಾಜಕನೆಂದು ನನಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿರುವವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ ಆಡ ಾರದೆಂದು ಬರೆದದೆಯಷೆ್ಟ”ಅಂದನು.

6 ಸಭೆಯವರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಲು ಸದು್ದ ಾಯರೂ, ಒಂದು ಾಲು
ಫರಿ ಾಯರೂ, ಇರುವುದನು್ನ ೌಲನು ಕಂಡು; “ಸಹೋದರರೇ,
ಾನು ಫರಿ ಾಯನು, ಫರಿ ಾಯನ ಮಗನು; ಸತ್ತವರು
ಪುನರು ಾ್ಥನಹೊಂದುವರು ಎಂಬ ನಿರೀ ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಾನು
ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಲ್ಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ”ಎಂದು ಕೂಗಿದನು. 7ಇದನು್ನ ಅವನು
ಹೇಳಿ ಾಗ ಫರಿ ಾಯರಿಗೂ, ಸದು್ದ ಾಯರಿಗೂ ಜಗಳ ಹುಟಿ್ಟತು;
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಒಡಕುಂಟಾಯಿತು. 8 ಏಕೆಂದರೆ, ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗಲಿ,
ದೇವದೂತ ಾಗಲಿ, ದೇಹವಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು
ಸದು್ದ ಾಯರು ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಇವೆರಡೂ ಉಂಟೆಂದು
ಫರಿ ಾಯರು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವರು.

9 ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಕೂ ಾಟ ಾಯಿತು. ಫರಿ ಾಯರ ಪಕ್ಷದವ ಾದ
ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಎದು್ದ; “ಈ ಮನುಷ ್ಯನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ
ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಆತ್ಮ ಾಗಲಿ, ದೇವದೂತ ಾಗಲಿ, ಅವನ
ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದ್ದರೂ, ಾತ ಾಡಿರಬಹುದು” ಎಂದು
ಾದಿಸಿದರು. 10 ಜಗಳವು ಅಧಿಕ ಾ ಾಗ ಅವರು ೌಲನನು್ನ
ಎಳೆ ಾಡಿ ಚೂರುಚೂರು ಾ ಾರೆಂದು ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಯು
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ಭಯಪಟು್ಟ ಸಿ ಾಯಿಗಳಿಗೆ; ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವರ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ಅವನನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೋಟೆ ಳಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು.

11 ಅಂದು ಾತಿ್ರ ಕತರ್ನು ೌಲನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು;
“ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು; ನೀನುಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾ ಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ರೋ ಾಪುರದಲಿ್ಲಯೂ
ಾ ಹೇಳಬೇ ಾಗುವುದು”ಅಂದನು.

ೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಪ್ರಯತ್ನ
12 ಬೆಳ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಒಳಸಂಚು ಾಡಿ; ಾವು
ೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ತನಕ ಅನ್ನ ಾನವೇನೂ ಮುಟು್ಟವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಶಪಥ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 13 ಹೀಗೆ ಾಡಿದವರು ನಲವತು್ತ
ಮಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದ್ದರು. 14 ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರ
ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ; “ ಾವು ೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ
ತನಕ ಾಯಲಿ್ಲ ಏನೂ ಾಕುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಠಿಣ ಶಪಥವನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 15 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಸಭೆಯವರ

ಸಹಿತ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ೌಲನ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನೆವಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ
ಕೋಟೆ ಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಾಗೆ
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾ ಾದರೋ, ಅವನು ಹತಿ್ತರ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೇ ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಅಂದರು.

16 ಅವರು ಹೊಂಚು ಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ, ೌಲನ
ಸೋದರಳಿಯನು ಕೇಳಿ ಕೋಟೆ ಳಗೆ ಬಂದು ೌಲನಿಗೆ ಆ
ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.
17 ೌಲನು ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ; “ಈ
ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು

ಹೋಗು; ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ ಒಂದು ಾತು ಇದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 18 ಶ ಾಧಿಪತಿ ಅವನನು್ನ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ
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ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ; “ಸೆರೆಯವ ಾದ ೌಲನು ನನ್ನನು್ನ
ಕರೆದು ಈ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು; ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ ಏನೋ
ಒಂದು ಾತು ಇದೆಯಂತೆ”ಎಂದು ಹೇಳಲು, 19ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಯು
ಅವನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಏ ಾಂತ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ; “ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದದು್ದ ಏನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 20 ಅವನು; “ಯೆಹೂದ್ಯರು ೌಲನ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ನೆವ ಹೇಳಿ ನೀವು
ಾಳೆ ಅವನನು್ನ ಹಿರೀಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಕರೆದು ತರಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 21 ನೀವು ಅವರ
ಾತಿಗೆ ಬದ್ಧ ಾಗಬೇಡಿ; ಏಕೆಂದರೆ ನಲವತ್ತಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ

ಯೆಹೊದ್ಯರು ಾವು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ತನಕ ಅನ್ನ ಾನವೇನೂ
ಮುಟು್ಟವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಪಥವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಹೊಂಚು ಾಕು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದರೆ. ಈಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಒಪಿ್ಪಗೆಯನೆ್ನೕ
ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಅಂದನು. 22 ಆಗ
ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಯು ಆ ೌವನಸ್ಥನಿಗೆ; “ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ಸೂಚಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ” ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.
ಕೈಸರೈಯಕೆ್ಕ ೌಲನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ

23 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ;
“ ಾತಿ್ರ ಒಂಭತು್ತ ಘಂಟೆಗೆ ಕೈಸರೈಯದ ತನಕ ಹೋಗುವಂತೆ ಇನೂ್ನರು
ಮಂದಿ ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ, ಎಪ್ಪತು್ತಮಂದಿ ಕುದುರೆ ಸ ಾರರನೂ್ನ,
ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಈಟಿ ಹಿಡಿದ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ.” 24ಮತು್ತ
ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿ, ೌಲನನು್ನ ಹತಿ್ತಸಿ, ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ
ಫೇಲಿಕ್ಸನ ಬಳಿಗೆ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. 25 ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಕೆಳಗಣ ಅಭಿ ಾ್ರಯದ ಒಂದು
ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದನು,ಅದೇನೆಂದರೆ;
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26 “ಮ ಾ ಾಜ ಾಜಶಿ್ರೕ ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಫೇಲಿಕ್ಸನಿಗೆ ೌ್ಲದ್ಯ
ಲೂಸ್ಯನು ಾಡುವ ವಂದನೆ. 27ಯೆಹೂದ್ಯರು ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಗ, ಾನು ಸಿ ಾಯಿಗ ಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವನನು್ನ ರೋ ಾಪುರದ ಹಕು ್ಕ ಾರನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನನು್ನ
ತಪಿ್ಪಸಿದೆನು. 28 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸಿದ
ಾರಣವನು್ನ ತಿಳಿಯಲಪೇ ಸಿ, ಅವನನು್ನ ಅವರ ಹಿರೀಸಭೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆನು. 29 ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸಿದರೇ
ಹೊರತು ಮರಣ ದಂಡನೆ ಾಗಲಿ, ಬೇಡಿ ಾಗಲಿ ಆ ಾರ ಾದ
ಾವ ಅಪ ಾಧವನೂ್ನ ಹೊರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂತು.

30 ಈ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ ಎಂದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದು್ದದರಿಂದ ಕೂಡಲೆ, ಾನು ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವವರಿಗೆ ನಿನ್ನ
ಮುಂದೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾದಮಂಡಿಸುವ ಾಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಟೆ್ಟನು” ಎಂಬುದೇ.

31 ಸಿ ಾಯಿಗಳು ತಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾದಂತೆ, ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ
ೌಲನನು್ನ ಅಂತಿಪತಿ್ರ ಊರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

32ಮರುದಿನಅವರು ಸ ಾರರನು್ನ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುವಂತೆ
ಾಡಿ, ಾವು ಕೋಟೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು. 33 ಸ ಾರರು

ಕೈಸರೈಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿ, ದೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಪತ್ರವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿ, ೌಲನನು್ನ
ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 34 ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಆ ಾಗದವನು್ನ
ಓದಿ, ೌಲನು ಾವ ಸೀಮೆಯವನು? ಎಂದು ಕೇಳಿ ಅವನು
ಕಿಲಿಕ್ಯದವನೆಂದು ತಿಳಿದು; 35 “ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸುವವರು
ಬಂದ ನಂತರ, ನಿನ್ನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅವನನು್ನ ಹೆರೋದನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ
ಾಯಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು.



ಅ ಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 24:1 xcv ಅ ಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 24:9

24
ಫೇಲಿಕ್ಸನ ಮುಂದೆ ನಡೆದ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ

1 ಐದು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಅನನೀಯನು,
ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನೂ್ನ ತೆತುರ್ಲ್ಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲನನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ೌಲನ ಮೇಲೆ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ ದೂರು
ಹೇಳಿದನು. 2 ೌಲನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದನಂತರ ತೆತುರ್ಲ್ಯನು ಅವನ
ಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಹೀಗಂದನು; “ಮ ಾ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಫೇಲಿಕ್ಸನೇ, ನಿನ್ನಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಮಗೆಬಹು ಸ ಾ ಾನ
ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದಲೂ, ನಿನ್ನ ಮುಂ ಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಈ
ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ, ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಸು ಾರಣೆಗಳು ಆಗುವುದರಿಂದಲೂ 3 ಾವು ಈ ಉಪ ಾರಗಳನು್ನ
ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 4 ಆದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಬೇಸರಗೊಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಾವು ಸಂ ಪ್ತ ಾಗಿ
ಹೇಳುವ ಾತುಗಳನು್ನ ದಯೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

5 “ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು ‘ ಾನಿಕರವೂ ಲೋಕದ ಎಲೆ್ಲಡೆ
ಇರುವ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ದಂಗೆಯನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವವನೆಂತಲೂ,
ನಜರೇನ ಎಂಬ ಪಂಥದ ಾಯಕ ಎಂತಲೂ ಕಂಡೆವು.’
6 ಇದಲ್ಲದೆ ಇವನು, ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿದನು; ಆದ ಾರಣ ಇವನನು್ನ ಾವು ಹಿಡಿದೆವು.
7 (ಆದರೆ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿ ಾದ ಲೂಸ್ಯನು ಮಧೆ್ಯ ಬಂದು
ಬಲವಂತ ಾಡಿ, ಅವನನು್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೋದನು.) 8 ಇವನನು್ನ ನೀನೇ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ, ಾವು ಇವನ
ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವ ಈ ತಪು ್ಪಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಜ ೕ, ಸು ್ಳೕ ಎಂದು
ಇವನಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜ ಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಾವೂಆ ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡುವವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
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10 ದೇ ಾಧಿಪತಿಯು ೌಲನಿಗೆ; ನೀನು ಾತ ಾಡಬಹುದೆಂದು
ಸನೆ್ನ ಾಡಲು, ಅವನು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ;
“ನೀನು ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿರುತಿ್ತೕ, ಎಂದು ತಿಳಿದು ಾನು
ಧೈಯರ್ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಾದ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 11 ಾನು
ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಹನೆ್ನರಡು
ದಿನಗಳು ಾತ್ರ ಾಗಿದೆಯೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
12 ಅಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಸ ಾಮಂದಿರಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ,
ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾನು ಾರ ಸಂಗಡ ಾದರೂ ಾದಿಸುವುದನು್ನ,
ಇಲ್ಲವೆ ಜನರ ಗುಂಪು ಕೂಡಿಸುವುದನು್ನ ಇವರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ.
13 ಇದಲ್ಲದೆ ಇವರು ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆಹೊರಿಸುವ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ
ನಿಜವೆಂದು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸ ಾರರು. 14 ಒಂದನು್ನ ಾತ್ರ
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ; ಇವರು ನನ್ನನು್ನ
ಧಮರ್ವಿರೋಧಿ ಎಂದೂ ಹೇಳುವ, ಾಗರ್ಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
ಾನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕ ್ಕನುಗುಣ ಾಗಿರುವ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ.
15 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಮತು್ತ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೂ
ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗುವುದೆಂದು ಇವರು ದೇವರಲಿ್ಲ ನಿರೀ ಯಿಟಿ್ಟರುವ
ಪ್ರ ಾರವೇ ಾನೂ ನಿರೀ ಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 16ಇದರ ದೆಸೆಯಿಂದ
ದೇವರ ಮುಂದೆಯೂ, ಮನುಷ ್ಯರ ಮುಂದೆಯೂ ನಿದೋರ್ಷ ಾದ
ಮನ ಾ್ಸ ಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಾ ಾಗಲೂ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ.

17 “ಕೆಲವು ವಷರ್ಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಾನು, ನನ್ನ ಸ್ವದೇಶದವರಿಗೆ
ಧಮರ್ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ, ತರುವುದಕೂ್ಕ, ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುವುದಕೂ್ಕ
ಬಂದೆನು. 18 ಾನು ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡವ ಾಗಿ, ಅವುಗಳನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ, ಇವರು ನನ್ನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಡರು;
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ಆಗ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಜನರ ಗುಂಪೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಗದ್ದಲವೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡವರು ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕೆಲವು
ಯೆಹೂದ್ಯರೇ. 19 ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅವರಿಗೆ ಏ ಾದರೂ ಇದ್ದರೆ,
ಾವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇ ಾಗಿತು್ತ.

20 ಇಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಾನು ಹಿರೀಸಭೆಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ,
ನನ್ನಲಿ್ಲ ತಪು ್ಪಗಳೇ ಾದರೂ ಕಂಡಿದ್ದರೆ ಇವರೇ ಹೇಳಲಿ. 21 ಾನು
ಇವರ ನಡುವೆ ನಿಂತು; ‘ಪುನರು ಾ್ಥನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ಈಹೊತು್ತ
ನಿಮಿ್ಮಂದ ನನಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರ ಬಗೆ್ಗ
ಹೇಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನನೂ್ನ ಹೇಳ ಾರರು”ಅಂದನು.

22 ಫೇಲಿಕ್ಸನು ಈ ಾಗರ್ವನು್ನ, ತಕ್ಕ ಮಟಿ್ಟಗೆ ತಿಳಿದವ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಅವರಿಗೆ; “ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿ ಾದ ಲೂಸ್ಯನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ
ಪ್ರಕರಣವನು್ನ ತೀ ಾರ್ನಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು” ಹೇಳಿ, ವಿಚಾರಣೆಯನು್ನ
ತಡೆ ಾಡಿದನು. 23 ಅನಂತರ ೌಲನನು್ನ ಾವಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ
ಇಡಬೇಕೆಂದೂ, ಆದರೆ ಕಟು್ಟ ನಿಟು್ಟ ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಅವನಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅವನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಾಡುವುದನು್ನ,
ಅಡಿ್ಡ ಾಡ ಾರದೆಂದು ಶ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು.

ೌಲನು ಎರಡು ವಷರ್ ಾವಲಿನಲಿ್ಲದ್ದದು್ದ
24 ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಫೇಲಿಕ್ಸನು, ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ

ದೂ್ರಸಿಲ್ಲಳೆಂಬ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಂದಿಗೆ ಬಂದು, ೌಲನನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಡತಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆಯ
ವಿಷಯ ಾಗಿಅವನುಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 25 ೌಲನು
ನೀತಿ, ಶಮೆದಮೆ, ಾಗೂ ಮುಂದಣ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಇವುಗಳ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾ್ತಪಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಫೇಲಿಕ್ಸನು ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ;
“ಸದ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗು; ಸಮಯ ದೊರಕಿ ಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯಿಸುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನು ೌಲನು
ತನಗೇ ಾದರೂ ಹಣಕೊಡುವನೋ ಎಂಬು ಾಗಿಯೂ ನಿರೀ ಸಿ,
ಆ ಾಗೆ್ಗ ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸ ಾ್ಲಪ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
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27ಎರಡು ವಷರ್ಗಳುತುಂಬಿದಮೇಲೆಫೇಲಿಕ್ಸನ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ೕಕಿರ್ಯ
ಫೆಸ್ತನು ಎಂಬವನು ಬಂದನು. ಫೇಲಿಕ್ಸನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ಸಂ ಾದಿಸಬೇಕೆಂದು ೌಲನನು್ನ ಾಗೆಯೇ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋದನು.

25
ೌಲನು ಫೆಸ್ತನ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ

1 ಫೆಸ್ತನು ಅಧಿ ಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ
ನಂತರ ಕೈಸರೈಯದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. 2 ಅಲಿ್ಲ
ಮುಖ್ಯ ಾಜಕನೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖರೂ, ಅವನಿಗೆ
ೌಲನ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳಿ, 3 ನೀನು ದಯ ಾಡಿ ಅವನನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ೌಲನ ಕೇಡಿ ಾಗಿ ಬಲ ಾದ
ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಾಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊಂಚು ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 4 ಫೆಸ್ತನು ಅವರಿಗೆ;
ೌಲನು ಕೈಸರೈಯದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಮನೆ ಳಗಿ ಾ್ದನೆ, ಾನೇ ಬೇಗ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 5ಆದ ಾರಣನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು,
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಮನುಷ ್ಯನಲಿ್ಲ ಅಪ ಾದ ಏ ಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
ಅವನಮೇಲೆ ತಪು ್ಪಹೊರಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಅವನು ಯೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎಂಟು ಹತ್ತಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ
ದಿನಗಳು ನಿಲ್ಲದೆ ಕೈಸರೈಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಮರುದಿನ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ೌಲನನು್ನ ಕರತರಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು.
7 ಅವನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಅವನ ಸುತ್ತಲು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಾವು
ಾಬೀತುಪಡಿಸ ಾರದ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ
ಹೊರಿಸುತಿ್ತರಲು, 8 ೌಲನು; “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ
ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ, ದೇ ಾಲಯದ ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಚಕ್ರವತಿರ್ಯ
ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾನು ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು”
ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಹೇಳಿದನು.
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9 ಆದರೆ ಫೆಸ್ತನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿ ೌಲನನು್ನ; “ನೀನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಈ ಾಯರ್ಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನನ್ನ
ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಿಸಲ್ಪಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟೋ?” ಎಂದು
ಕೇಳಲು, ೌಲನು;

10 “ ಾನು ಕೈಸರನ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆ; ಇಲಿ್ಲಯೇ
ನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಾಗತಕ್ಕದು್ದ. ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಾನು ಅ ಾ್ಯಯವೇನೂ
ಾಡಲಿಲ್ಲ;ಅದು ನಿನಗೂ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. 11 ಾನು ಅ ಾ್ಯಯ
ಾಡಿದವ ಾಗಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಾರಣ ಾದ ಏನ ಾ್ನದರೂ
ಾಡಿದೆ್ದೕ ಾದರೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವ ಅಪ ಾದಗಳು ಾ್ಳಗಿದ್ದ
ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ, ಾರೂನನ್ನನು್ನ ಇವರ ಕೈಗೊಪಿ್ಪಸ ಾಗದು. ಾನು ಕೈಸರನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

12 ಆಗ, ಫೆಸ್ತನು ತನ್ನ ಸಭೆಯವರ ಸಂಗಡ
ಸ ಾಲೋಚನೆ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ೌಲನಿಗೆ; “ನೀನು ಕೈಸರನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ ಎಂದೆಯ ಾ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ಕೈಸರನ
ಬಳಿಗೇ ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಫೆಸ್ತನು ಅಗಿ್ರಪ್ಪ ಾಜನ ಸಲಹೆ ಪಡೆದದು್ದ
13 ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದನಂತರ ಅಗಿ್ರಪ್ಪ ಾಜನೂ,

ಬೆನಿರ್ಕೆ ಾಣಿಯೂ, ಫೆಸ್ತನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೈಸರೈಯಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. 14 ಅವರು ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಅಲಿ್ಲ ತಂಗಿರ ಾಗಿ
ಫೆಸ್ತನು ೌಲನ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ;
“ಫೇಲಿಕ್ಸನು ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಒಬ್ಬ ಸೆರೆಯವನು ಇ ಾ್ದನೆ. 15 ಾನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರೂ,
ಹಿರಿಯರೂ ಅವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನನಗೆ ದೂರುಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
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16 “ ಾನು ಅವರಿಗೆ; ಪ್ರತಿ ಾದಿಯು ಾದಿಗಳಿಗೆ,
ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸಿದ ದೋಷದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಾದ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಎಡೆಕೊಡದೆ, ಅವನನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಡುವುದು ರೋ ಾಯರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲವೆಂದು” ಹೇಳಿದೆನು.
17 ಅವರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕೂಡಿಬಂ ಾಗ ಾನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಡ ಾಡದೆ
ಮರುದಿನವೇ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕರತರಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟೆ್ಟನು. 18 ತಪು ್ಪ
ಹೊರಿಸುವವರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಾನು ಾವಿಸಿದ್ದ ಅಪ ಾಧಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸದೆ, 19 ಅವರ ಮತದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಜೀವಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು, ೌಲನು ಹೇಳುವ
ಸತು್ತಹೋದಂಥ ಯೇಸುವೆಂಬ ಒಬ್ಬನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಅವನ
ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವಿ ಾದದ ಾತುಗಳನು್ನ ತಂದರು. 20 ಇಂಥ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ತೋಚದೆ;
ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಇವುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ವಿಚಾರಣೆಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟೋ? ಎಂದು ಾನು
ಕೇಳಿದೆ. 21 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು ಕೈಸರನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ
ತನಕ, ತನ್ನನು್ನ ಾಯಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂ ಾಗ ಾನು ಕೈಸರನ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ತನಕ,ಅವನನು್ನ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟೆ್ಟನು
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಅದಕೆ್ಕ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು; “ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ
ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೂ ಮನಸಿ್ಸದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಫೆಸ್ತನು; “ ಾಳೆ
ಕೇಳಬಹುದು” ಎಂದನು.

ಅಗಿ್ರಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ೌಲನು
23 ಮರುದಿನ ಅಗಿ್ರಪ್ಪ ಾಜನೂ, ಬೆನಿರ್ಕೆ ಾಣಿಯೂ ಬಹು

ಆಡಂಬರದಿಂದ ಬಂದು ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳ ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣದ
ಮುಖಂಡರ ಸಂಗಡ ಸ ಾಂಗಣದೊಳಗೆ ಸೇರಿಬಂ ಾಗ ಫೆಸ್ತನು
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು, ೌಲನನು್ನ ಕರತಂದರು. 24 ಆಗ ಫೆಸ್ತನು;
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“ಅಗಿ್ರಪ್ಪ ಾಜನೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಕೂಡಿಬಂದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರೇ, ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ, ಇವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ, ಇವನು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಬದುಕ ಾರದೆಂದು
ಕೂಗು ಾ್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಇಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 25 ಇವನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಾರಣ ಾದದೆ್ದೕನೂ
ಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಅವನೇ ಕೈಸರನಿಗೆ

ವಿ ಾಪನೆ ಾಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ, ಇವನನು್ನ ಕೈಸರನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆನು. 26 ಆದರೆ ಇವನ ಕುರಿ ಾಗಿ
ಕೈಸರನಿಗೆ ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾದ ಾರಣವೇನೂ
ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವವನ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಿಸಿರುವ
ದೋಷಗಳನು್ನ ಸೂಚಿಸದೆ, ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವುದು
ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. 27 ಆದುದರಿಂದ
ವಿಚಾರಣೆ ಾದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಏ ಾದರೂ ಸಿಕಿ್ಕೕತೆಂದು,
ಇವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ ಅಗಿ್ರಪ್ಪ ಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಕರೆಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದನು.

26
1 ಆಗ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು, ೌಲನಿಗೆ; “ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಬಹುದು” ಅನ್ನಲು, ೌಲನು ಕೈಯೆತಿ್ತ, ಪ್ರತಿ ಾದ
ಾಡಿದೆ್ದೕನಂದರೆ;
2 “ಅಗಿ್ರಪ್ಪ ಾಜನೇ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸುವ

ಎ ಾ್ಲ ಆರೋಪಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾನು ಈಹೊತು್ತ
ಪ್ರತಿ ಾದ ಾಡಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನನ್ನನು್ನ ಧನ್ಯನೆಂದು
ಎಣಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 3 ಏಕೆಂದರೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಆಚಾರಗಳನೂ್ನ, ವಿ ಾದಗಳನೂ್ನ ನೀನು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುತಿ್ತೕ.
ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಸಹನೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
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4 “ ಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ದೇಶದ ಜನರೊಳಗಿದು್ದ, ಬದುಕಿದ ರೀತಿಯು ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ತಿಳಿದ ವಿಷಯ ಾಗಿದೆ. 5 ಾನು, ನಮ್ಮ ಧಮರ್ದಲಿ್ಲ ಬಹು
ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಫರಿ ಾಯರ ಪಂಥವನ್ನನುಸರಿಸಿ
ಫರಿ ಾಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡೆನೆಂಬುದನು್ನ, ಾ್ರರಂಭದಿಂದಲೂ
ಅವರು ಬಲ್ಲರು. ಾ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ
ಹೇಳಬಹುದು. 6ಈಗಲೂ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ, ಾಡಿದ
ಾ ಾ್ದನವು ನೆರವೇರುವುದೆಂಬ ನಿರೀ ಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ, ಾನು
ಇಂದು ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆ. 7 ನಮ್ಮ ಹನೆ್ನರಡು
ಕುಲದವರು ಹಗಲಿರುಳು ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತ, ಆ
ಾ ಾ್ದನದ ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿರೀ ಸು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದರೆ.
ಅರಸನೇ, ಅದೇ ನಿರೀ ಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೂದ್ಯರು,
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದೋ ಾರೋಪಣೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 8 ದೇವರು
ಸತ್ತವರನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿದು್ದ ನಂಬಲು ಅ ಾಧ್ಯವೆಂದು ನೀವು ಏಕೆ
ತೀ ಾರ್ನಿಸುತಿ್ತೕರಿ? 9 ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು
ಾನೂ ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. 10 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದೆ್ದನು. ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಂದ, ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ಪಡೆದು ದೇವಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿ,
ಅವರಿಗೆ ಮರಣದ ತೀ ಾರ್ ಾಗ, ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಸಮ್ಮತಿಯನು್ನ
ಸೂಚಿಸಿದೆನು. 11 ಎ ಾ್ಲ ಸ ಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಾನು
ಅನೇಕ ಾರಿ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ ದೇವದೂಷಣೆಯ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರ

ಮೇಲೆ ಬಹು ಕೋ ಾವೇಶವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳವರೆಗೂ
ಹೋಗಿ, ಅವರನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದೆನು. 12 ಈ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ
ಾನು ಮುಖ್ಯ ಾಜಕರಿಂದ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ, ಆದೇಶವನೂ್ನ
ಹೊಂದಿ ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾಜನೇ, 13ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ
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ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಮತು್ತ
ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರ ಸುತ್ತಲೂ ಸೂಯರ್ನ
ಹೊಳಪಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹೊಳೆಯುವುದನು್ನ ಾನು ಕಂಡೆನು.
14 ಾವೆಲ್ಲರು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳಲು; ‘ ೌಲನೇ, ೌಲನೇ, ನನ್ನನು್ನ
ಏಕೆ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುತಿ್ತೕ? ಮುಳು್ಳಗೋಲನು್ನ ಒದೆಯುವುದರಿಂದ
ನಿನಗೇ ಾನಿಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಇಬಿ್ರಯ ಾಷೆಯಿಂದ
ಹೇಳುವ ಾಣಿಯನು್ನ’ ಕೇಳಿದೆನು. 15 ಆಗ ಾನು; ‘ಕತರ್ನೇ,
ನೀ ಾರು?’ ಅನ್ನಲು ಕತರ್ನು; ‘ನೀನು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವ
ಯೇಸುವೇ ಾನು. 16 ನೀನು ಎದು್ದ, ನಿಂತುಕೋ. ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ
ಸೇವಕ ಾಗಿಯೂ, ಾ ಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ನಿನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಈಗಲೂ, ಮುಂದೆಯೂ ನಿನಗೆ
ತೋರಿಸಲಿರುವ ದಶರ್ನಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನಿನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ
ಕುರಿತು ನೀನು ನನ್ನ ಾ ಾಗಿರಬೇಕು. 17 ಾನು ನಿನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಜನರಿಂದಲೂ, ಅನ್ಯಜನರಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸುವೆನು.
18 ಅವರು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೂ, ಸೈ ಾನನ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ
ದೇವರ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರಿಂದ
ಾಪಕ್ಷ ಾಪಣೆಯನೂ್ನ, ಪರಿಶುದ್ಧರೊಂದಿಗೆ ಹಕ್ಕನೂ್ನ
ಹೊಂದುವಂತೆ, ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರ
ಬಳಿಗೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಅಂದನು. 19 ಆದ ಾರಣ
ಅಗಿ್ರಪ್ಪ ಾಜನೇ, ಪರಲೋಕದಿಂದ ನನಗೆ ಉಂಟಾದ ಆ ದಶರ್ನಕೆ್ಕ
ಾನು ಅವಿಧೇಯ ಾಗದೆ ದಲು ದಮಸ್ಕದವರಿಗೆ, 20 ಆಮೇಲೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಯೂ ಾಯದ ಎ ಾ್ಲ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಇರುವವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಸಹ; ನೀವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ, ಾನ ಾಂತರಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾದ
ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಾರಿದೆನು. 21 ಈ ಾರಣದಿಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 22ಆದರೆ ಾನು ದೇವರಿಂದ ಸ ಾಯವನು್ನ ಪಡೆದು
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ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸುರ ತ ಾಗಿದು್ದ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೂ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ
ಾ ಹೇಳುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ, ೕಶೆಯೂ ಮುಂದೆ
ಆಗುವುದನು್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ, ಹೊರತು ಾನು
ಇನೆ್ನೕನೂ ಹೇಳುವವನಲ್ಲ. 23 ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನೆಂದರೆ; ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಾಧೆಪಟು್ಟ ಾಯಬೇ ಾದವನು ಮತು್ತ ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ದಲನೆಯವ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ, ಅನ್ಯಜನರಿಗೂ

ಬೆಳಕನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವವ ಾಗಿರುವನು” ಎಂಬುದೇ.
24 ಹೀಗೆ ೌಲನು ಪ್ರತಿ ಾದ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಫೆಸ್ತನು

ಮ ಾಶಬ್ದದಿಂದ; “ ೌಲನೇ, ನಿನಗೆ ಹುಚು್ಚ ಹಿಡಿದಿದೆ; ಅಧಿಕ
ಾಂಡಿತ್ಯ ನಿನ್ನನು್ನ ಹುಚ್ಚನ ಾ್ನಗಿಸಿದೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಅದಕೆ್ಕ ೌಲನು; “ಮ ಾ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಫೆಸ್ತನೇ, ಾನು
ಹುಚ್ಚನಲ್ಲ; ಸ್ವಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಸತ್ಯ ಾದ ಾತುಗಳನೆ್ನೕ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 26 ಅಗಿ್ರಪ್ಪ ಾಜನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತಿಳಿದವನು; ಆದುದರಿಂದ, ಅವನ ಮುಂದೆ ಧೈಯರ್ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ ಅವನಿಗೆ

ಮುಚು್ಚಮರೆ ಾದುದಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು
ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಾಯರ್ವಲ್ಲ. 27 ಅಗಿ್ರಪ್ಪ ಾಜನೇ,
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯುಂಟೋ?” ಉಂಟೆಂದು ಾನು
ಬಲೆ್ಲನು ಅಂದನು. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು; “ಅಲ್ಪಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ,
ನನ್ನನು್ನ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಒಡಂಬಡಿಸುತಿ್ತೕ ಾ?” ಎಂದು
ಹೇಳಲು 29 ೌಲನು; “ಅಲ್ಪಪ್ರಯತ್ನದಿಂ ಾಗಲಿ, ಅಧಿಕ
ಪ್ರಯತ್ನದಿಂ ಾಗಲಿ ನೀನು ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈಹೊತು್ತ ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವವರೆಲ್ಲರೂ, ಈ ಬೇಡಿಗಳ ಹೊರತು, ನನ್ನಂತೆ

ಆಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ”ಅಂದನು.
30 ಆ ಮೇಲೆ ಾಜನೂ, ದೇ ಾಧಿಪತಿಯೂ ಮತು್ತ ಬೆನಿರ್ಕೆಯೂ

ಅವರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತಿದ್ದವರೂ, ಎದು್ದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ;
31 “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಮರಣದಂಡನೆ ಾಗಲಿ, ಬೇಡಿ ಾಗಲಿ
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ಆ ಾರ ಾದದೆ್ದೕನೂ ಾಡಿದವನಲ್ಲ” ಎಂಬು ಾಗಿ ತಮ್ಮ ತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 32ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ಫೆಸ್ತನಿಗೆ; “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು

ಕೈಸರನಿಗೆ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ
ಇವನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬಹುದಿತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27
ೌಲನು ರೋ ಾಪುರಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದು್ದ

1 ಾವು ಸಮುದ್ರ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಇ ಾಲ್ಯದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ತೀ ಾರ್ನ ಾದ ಮೇಲೆ, ೌಲನನೂ್ನ, ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸೆರೆಯವರನೂ್ನ
ಔಗುಸ್ತ ಸೇನೆಗೆ* ಸೇರಿದ ಯೂಲ್ಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಶ ಾಧಿಪತಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. 2 ಆಗ ಅದ್ರಮಿತಿ್ತಯದಿಂದ ಬಂದು ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯ
ಕ ಾವಳಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕದ್ದ ಒಂದು ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಸಮುದ್ರಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆವು. ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದ
ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಅರಿ ಾ್ತಕರ್ನು ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು.

3 ಮರುದಿನ ಸೀದೋನಿಗೆ ತಲುಪಿದೆವು. ಯೂಲ್ಯನು ೌಲನಿಗೆ
ದಯೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವವ ಾಗಿ, ಅವನನು್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಸ ಾ್ಕರ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಮತಿಕೊಟ್ಟನು. 4 ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಕುಪ್ರದಿ್ವೕಪದ
ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಾಗಿ, 5 ಕಿಲಿಕ್ಯಕೂ್ಕ, ಪಂಫುಲ್ಯಕೂ್ಕ ಎದು ಾಗಿರುವ
ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾಟಿ ಲುಕೀಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವ ಮುರಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು.
6 ಅಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾ್ಸಂದಿ್ರಯದಿಂದ ಬಂದು ಇ ಾಲ್ಯದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ
ಒಂದು ಹಡಗನು್ನ ಶ ಾಧಿಪತಿಯು ಕಂಡು ನಮ್ಮನು್ನ ಅದರೊಳಗೆ
ಹತಿ್ತಸಿದನು. 7ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಾಲ ನಿ ಾನ ಾಗಿ ಾಗು ಾ್ತ ಎಷೊ್ಟೕ
ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಕಿ್ನೕದಕೆ್ಕ ಸಮೀಪ ಾಗಿ ಬಂ ಾಗ ಾಳಿಯು ನಮ್ಮನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಮುಟ್ಟಗೊಡಿಸದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಕೆ್ರೕತ ದಿ್ವೕಪದ ಮರೆಯಲಿ್ಲ
ಾಗಿ ಸಲೊ್ಮೕನೆಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿಬಂದು, 8ಪ್ರ ಾಸದಿಂದಆದಿ್ವೕಪದ

* 27:1 27:1 ಸೈನಿಕರ ತಂಡ
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ಕ ಾವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಚಂದರೇವುಗಳೆಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿದೆವು.
ಅದರ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ಲ ಾಯವೆಂಬ ಪಟ್ಟಣವು ಇತು್ತ.

9 ಹೀಗೆ ಬಹು ಾಲ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು; ಉಪ ಾಸದ ದಿನವು
ಮುಗಿದುಹೋಗಿತು್ತ. ಈ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುವುದು ಅ ಾಯಕರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ೌಲನು; 10 “ಜನರೇ,

ಈ ಪ್ರ ಾಣದಿಂದ ಸರಕಿಗೂ, ಹಡಗಿಗೆ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ
ಾ್ರಣಗಳಿಗೂ ಕಷ್ಟವೂ, ಬಹು ನಷ್ಟವೂ ಸಂಭವಿಸುವುದೆಂದು ನನಗೆ
ತೋರುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. 11 ಆದರೆ ೌಲನು
ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳಿಗಿಂತ, ಾವಿಕನೂ ಹಡಗಿನ ಯಜ ಾನನೂ
ಹೇಳಿದ ಾತಿಗೆ ಶ ಾಧಿಪತಿಯು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಟ್ಟನು.

12 ಆ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶ; ಚಳಿ ಾಲವನು್ನ ಕಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಅನುಕೂಲವಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಾಧ್ಯ ಾದರೆ
ಹೇಗೂ ಯಿನಿಕ್ಸ ಊರನು್ನ ಸೇರಿ, ಅಲೆ್ಲೕ ಆ ಚಳಿ ಾಲವನು್ನ
ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೆಚು್ಚ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಭಿ ಾ್ರಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು.
ಯಿನಿಕ್ಸವು ಕೆ್ರೕತ ದಿ್ವೕಪದ ಒಂದು ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶ, ಈ ಾನ್ಯ

ದಿಕಿ್ಕಗೂ, ಆಗೆ್ನೕಯ ದಿಕಿ್ಕಗೂ ಅಭಿಮುಖ ಾಗಿದೆ.

ಚಂಡ ಾರುತಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡ ಹಡಗು
13 ತೆಂಕಣ ಾಳಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬೀಸ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉದೆ್ದೕಶವು
ಾಥರ್ಕ ಾಯಿತೆಂದು ಾವಿಸಿ ಲಂಗರುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಕೆ್ರೕತ
ದಿ್ವೕಪವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ತೀರದ ಮಗು್ಗಲಲೆ್ಲೕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.
14 ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಿ್ತನಮೇಲೆ ಆ ದಿ್ವೕಪದ ಮೇಲೆ ಈ ಾನ್ಯ ಾರುತ ಎಂಬ
ಉರಕಲೋನ್ ಾಳಿಯು ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. 15 ಆ ಹೊಡೆತಕೆ್ಕ ಹಡಗು
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು ಾಳಿಗೆದು ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಆಗದೆಹೋದುದರಿಂದ
ಾಳಿ ಬಂದ ಕಡೆಗೆ ಹಡಗನು್ನ ನೂಕಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. 16 ೌ್ಲಡ
ಎಂಬ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ದಿ್ವೕಪದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಾದುಹೋಗು ಾಗ
ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯನು್ನ ಸುಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು
ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. 17 ಅದನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತದ ನಂತರ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ
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ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಡಗಿನ ಕೆಳ ಾಗವನು್ನ ಬಿಗಿದರು. ಆ ಮೇಲೆ
ಸುತಿರ್ಸ್ಎಂಬಮರಳುದಿಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವುದೋ ಎಂಬಭಯ
ಆವರಿಸಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಾಯಿಯನು್ನ ಇಳಿಸಿ, ಾಳಿ
ಬೀಸುತಿ್ತದ್ದ ಕಡೆಯೇ ಹಡಗು ತೇಲಲೆಂದು ಬಿಟ್ಟರು. 18ಬಿರು ಾಳಿಯ
ಮಳೆಯೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಅತ್ಯಂತ ಾಗಿ ಹೊಯಿ ಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಮರುದಿನ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಸರಕು ಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ
ಎಸೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 19 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹಡಗಿನ
ಕೆಲವು ಸಲಕರಣೆಗಳನು್ನ ಸ್ವತಃ ಎತಿ್ತ ಹೊರಗೆಸೆದರು. 20 ಅನೇಕ
ದಿನಗಳ ತನಕ ಸೂಯರ್ ಾಗಲಿ, ನಕ್ಷತ್ರಗ ಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಾಣಿಸದೆ,
ದೊಡ್ಡ ಬಿರು ಾಳಿ ಮಳೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದುದರಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೇವೆಂಬ ಎ ಾ್ಲ ನಿರೀ ಯು ವಿಫಲ ಾಯಿತು.

21 ಅವರು ಬಹು ಾಲ ಊಟವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ, ೌಲನು
ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು; “ಎಲೈ ಜನರೇ, ನೀವು ಕೆ್ರೕತದಿಂದ
ಹೊರಟು ಈ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 22ಈಗ ಾದರೂ ನೀವು ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಬುದಿ್ಧಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ಹಡಗು ನಷ್ಟ ಾಗುವುದೇ ಹೊರತು,
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಾ್ರಣನಷ್ಟ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 23 ಏಕೆಂದರೆ,
ಾನು ಾರವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೋ, ಾರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೋ ಆ
ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ದೂತನು ಕಳೆದ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಹತಿ್ತರ ನಿಂತು; 24 ‘ ೌಲನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ, ನೀನು ಕೈಸರನ
ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು; ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಈ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವವರೆಲ್ಲರ ಾ್ರಣವನು್ನ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲಣ
ದಯೆಯಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂದು’ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಹೇಳಿದನು.
25 ಆದುದರಿಂದ, ಜನರೇ ಧೈಯರ್ ಾಗಿರಿ. ನನಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ಪ್ರ ಾರವೇ ಆಗುವುದೆಂದು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಆದರೆ,
ಾವು ಾವುದೋ ಒಂದು ದಿ್ವೕಪದ ದಡವನು್ನ ಾಕಬೇ ಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಹಡಗು ಒಡೆದುಹೊದದು್ದ
27 ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಾವು ಆದಿ್ರಯ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ

ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಸು ಾರು
ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಾವಿಕರು ಒಂದು ದೇಶದ ಹತಿ್ತರ ಬಂದೆವೆಂದು
ನೆನಸಿ, 28 ಅಳತೆ ಾಪನವನು್ನ ಇಳಿಸಿ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾರುದ್ದವೆಂದು
ಕಂಡರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಿರುಗಿ ಾಪನದ
ಗುಂಡನು್ನ ಇಳಿಸಿ ನೋಡ ಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಾರುದ್ದವೆಂದು
ಕಂಡರು. 29 ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಡಿಕಿ್ಕಹೊಡೆದೆ ೕ ಎಂದು ಭಯಪಟು್ಟ
ಹಡಗಿನ ಹಿಂ ಾಗದಿಂದ ಾಲು ್ಕ ಲಂಗರುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇಗ
ಬೆಳ ಾಗಲಿ ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆವು. 30 ಆದರೆ, ಾವಿಕರು
ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಲಂಗರುಗಳನು್ನ ಾಕಬೇಕೆಂಬ ಸುಳು್ಳ ಾರಣ ಕೊಟು್ಟ
ದೋಣಿಯನು್ನ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಇಳಿಸಿ ಹಡಗನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರು ಾಗ, 31 ೌಲನು ಶ ಾಧಿಪತಿಗೂ,
ಸಿ ಾಯಿಗಳಿಗೂ; “ಇವರು ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿಯದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣ
ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು” ಹೇಳಿದನು. 32 ಆಗ ಸಿ ಾಯಿಗಳು
ದೋಣಿಯ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದು ಬಿದು್ದ ಹೋಗುವಂತೆ
ಾಡಿದರು.
33 ಬೆಳ ಾಗುತಿ್ತರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ೌಲನು ಏ ಾದರೂ ಆ ಾರವನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ; “ಇಂದಿಗೆ
ನೀವು ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ದಿನದಿಂದ ಾದುಕೊಂಡು ಆ ಾರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಹಸಿದುಕೊಂಡು ಇದಿ್ದೕರಿ. 34ಅದುದರಿಂದ, ಆ ಾರ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ
ಾ್ರಣರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರ ತಲೆಯಿಂದ ಾದರೂ
ಒಂದು ಕೂದಲೂ ಉದುರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು” ಹೇಳಿ,
35 ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ದೇವರ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಮುರಿದು ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.
36 ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಧೈಯರ್ ತಂದುಕೊಂಡು, ಾವೂ ಆ ಾರವನು್ನ
ಸೇವಿಸಿದರು. 37 ಆ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟು್ಟ ಇನೂ್ನರ
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ಎಪ್ಪ ಾ್ತರು ಮಂದಿ ಇದೆ್ದೕವು. 38 ಾ ಾದಷು್ಟ ತಿಂದ ಮೇಲೆ, ಮಿಕ್ಕ
ಗೋದಿಯನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಚೆಲಿ್ಲ, ಹಡಗನು್ನ ಹಗುರ ಾಡಿದರು.

39 ಬೆಳ ಾದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇಶದ ಗುರುತನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಉಸುಬಿನ
ದಡವುಳ್ಳ ಒಂದು ಕೊಲಿ್ಲಯನು್ನ ನೋಡಿ ಆ ದಡದ ಮೇಲೆ ಹಡಗನು್ನ
ನೂಕುವುದಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾದೀತೆಂದು ೕಚಿಸಿದರು. 40 ಅವರು
ಲಂಗರುಗಳನು್ನ ಸರಿಸಿ ಸಮುದ್ರದಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟ, ಚು ಾ್ಕಣಿಗಳ
ಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ, ದೊಡ್ಡ ಾಯಿಯನು್ನ ಾಳಿಗೆ ಎತಿ್ತಕಟಿ್ಟ ಹಡಗನು್ನ
ಆ ದಡಕೆ್ಕ ನಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 41ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮರಳದಿಬ್ಬ
ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ ಅದಕೆ್ಕ ಾವೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತಸಿದರು. ಮುಂ ಾಗವು
ದಿಣೆ್ಣಗೆ ತಗಲಿಕೊಂಡು ಅ ಾ್ಲಡದೆ ನಿಂತಿತು. ಹಿಂ ಾಗವು ಹುಚು್ಚ
ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಒಡೆದು ತುಂ ಾಯಿತು. 42 ಸೆರೆಯವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಈಜಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂ ಾರೆಂದು ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಅವರನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ೕಚಿಸಿದರು. 43 ಆದರೆ ಶ ಾಧಿಪತಿಯು,
ೌಲನನು್ನ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಈಜಬಲ್ಲವರು ಹಡಗಿನಿಂದ ಧುಮುಕಿ ದಲು
ತೀರಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂತಲೂ, 44ಉಳಿದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಹಲಿಗೆಗಳ
ಮೇಲೆ, ಕೆಲವರು ಹಡಗಿನ ತುಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂತಲೂ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸುರ ತ ಾಗಿ ತೀರವನು್ನ
ತಲುಪಿದರು.

28
ೌಲನು ಮೆಲೀತೆದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ

1 ಾವು ಸುರ ತ ಾಗಿ ದಡವನು್ನ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ, ಅದು ಮೆಲೀತೆ
ದಿ್ವೕಪವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂತು. 2ಅನ್ಯ ಾಷೆಯವ ಾದಆದಿ್ವೕಪದವರು
ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ ಾನುಭೂತಿಯನು್ನ ತೋರಿದರು. ಮಳೆಯು
ಆಗಲೇ ಹೊಯು್ದ ಚಳಿ ಾಗುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ, ಅವರು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಹೊತಿ್ತಸಿ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. 3 ೌಲನು ಒಂದು
ಹೊರೆ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ತಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಾಕಲು,
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ಆ ಾಖಕೆ್ಕ ಒಂದು ಸಪರ್ವು ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ಅವನ ಕೈಯನು್ನ
ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತು. 4 ಆ ಸಪರ್ವು ಅವನ ಕೈಯಿಂದ
ೕ ಾಡುವುದನು್ನ ದಿ್ವೕಪದವರು ನೋಡಿ; “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು

ಕೊಲೆ ಾತಕನೇ ಸರಿ; ಸಮುದ್ರದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೂ
ಾ್ಯಯದೇವತೆಯು ಇವನನು್ನ ಬದುಕಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು”
ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 5 ಆದರೆ ೌಲನು ಆ
ಸಪರ್ವನು್ನ ಬೆಂಕಿ ಳಕೆ್ಕ ಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು; ಅವನಿಗೆ ಏನೂ
ಅ ಾಯ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. 6 ಅವರು; “ಇವನ ಮೈ ಈಗ
ಊದಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಇವನು ಫಕ್ಕನೆ ಸತು್ತಬೀಳು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಾದಿದ್ದರು. ಎಷು್ಟ ಹೊತು್ತ ಾದರು ಅವನಿಗೆ
ಾವ ಾನಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ

ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು “ಇವನೊಬ್ಬ ದೇವನೇ”
ಇರಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡರು.

ಮೆಲೀತೆದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸೇವೆ
7 ಆ ದಿ್ವೕಪದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾದ ಪಿ್ಲಯನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು ಾವಿದ್ದ

ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಇದ್ದವು. ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿ ಮೂರು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆದರದಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿದನು. 8 ಅವನ ತಂದೆಯು
ಜ್ವರದಿಂದಲೂ ರಕ್ತಭೇದಿಯಿಂದಲೂ ಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. ೌಲನು
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ
ಅವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 9 ಇ ಾದ, ನಂತರ ಆ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲದ್ದ
ಉಳಿದ ರೋಗಿಗಳು, ೌಲನ ಬಳಿಗೆಬಂದು ಸ್ವಸ್ಥ ಾದರು. 10ಅವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿಸ ಾ್ಮನಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಾವುಅಲಿ್ಲಂದನಮ್ಮಪಯಣ
ಮುಂದುವರಿಸಿ ಾಗ, ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯ ಾದ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಂದು
ಹಡಗಿನಲಿ್ಲಟ್ಟರು.

ೌಲನು ರೋ ಾಪುರಕೆ್ಕ ಬಂದದು್ದ
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11ಮೂರು ತಿಂಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಅಲೆ ಾ್ಸಂದಿ್ರಯದಿಂದ ಬಂದು, ಆ
ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ಹಿಮ ಾಲವನು್ನ ಕಳೆಯಲು ತಂಗಿದ್ದ ಒಂದು ಹಡಗನು್ನ
ಹತಿ್ತ ಹೊರಟೆವು. ಆ ಹಡಗಿಗೆ ಅಶಿ್ವನೀದೇವತೆಗಳೆಂಬ ಚಿಹೆ್ನ ಇತು್ತ.
12 ಾವು ಸುರಕೂಸಿಗೆ ತಲುಪಿ ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ತಂಗಿದೆವು.
13 ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದುವರೆದು ರೇಗಿಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸೇರಿದೆವು.
ಒಂದು ದಿನ ಾದ ಮೇಲೆ ತೆಂಕಣ ಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದರಿಂದ, ಎರಡನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿ ೕಲಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. 14ಅಲಿ್ಲ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಸಹೋದರರನು್ನ
ಕಂಡೆವು. ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಏಳುದಿನಇರಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ತರು ಾಯ ರೋ ಾಪುರಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. 15ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಸಹೋದರರು ನಮ್ಮ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ನಮ್ಮನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೆಲವರು ಅಪಿ್ಪಯಪೇಟೆಯ ವರೆಗೂ,
ಕೆಲವರು ತಿ್ರಛತ್ರವೆಂಬ ಸ್ಥಳದ ವರೆಗೂ ಬಂದರು. ೌಲನು ಅವರನು್ನ
ನೋಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿ ಧೈಯರ್ಗೊಂಡನು.

16 ಾವು ರೋ ಾಪುರಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ೌಲನು ತನ್ನನು್ನ
ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ ಾಯಿ ಂದಿಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿರಬಹುದೆಂಬ
ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದನು.

17 ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಪ್ರಮುಖರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರು
ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ; “ಸಹೋದರರೇ, ಾನು ನಮ್ಮ
ಜನರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಆಚಾರಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏನೂ
ಾಡದವ ಾದರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ರೋ ಾಯರ ಕೈಗೆ

ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟೆ್ಟನು. 18ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿ,
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಾರಣವೇನೂ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 19 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
ಾನು ಕೈಸರನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಬೇ ಾಗಿ
ಬಂದಿತು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಶದವರ ಮೇಲೆ ದೋ ಾರೋಪಣೆ
ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿ ಾ್ರಯದಿಂದ ಅದನು್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 20 ಈ
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ಾರಣದಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಂಡು ಾತ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಕರೆಯಿಸಿದೆನು. ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರ ನಿರೀ ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಈ
ಬೇಡಿಯಿಂದ ಬಂಧಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವರು ಅವನಿಗೆ; “ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನಮಗೆ ಯೂ ಾಯದಿಂದ
ವರದಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಬಂದು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ, ಾತ ಾಡಲೂ ಇಲ್ಲ. 22 ಆದರೆ, ನಿನ್ನ
ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಕೇಳುವುದು ನಮಗೆ ಯುಕ್ತವೆಂದು
ತೋರುತ್ತದೆ. ಆ ಪಂಥದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡು ಾ್ತರೆಂಬದೊಂದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ”
ಅಂದರು.

23 ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿನವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಲು,
ಬಹುಮಂದಿ ಅವನ ಬಿ ಾರದಲಿ್ಲ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವನು
ಬೆಳಗಿ್ಗನಿಂದ ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೂ ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕುರಿತು
ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿ ಾ ಹೇಳು ಾ್ತ, ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನೂ್ನ,
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳನೂ್ನ, ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 24 ಅವನು
ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು; ಕೆಲವರು ನಂಬದೆ
ಹೋದರು. 25ಅವರು ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲದೆ ಇರು ಾಗ ೌಲನು ಅವರಿಗೆ;
“ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನ ಾಯಿಂದ 26 ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ವಿವರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ;
“ ‘ನೀನು ಈ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ;

ನೀವು ಕಿವಿಯಿದು್ದ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ;
ಕಣಿ್ಣದು್ದ ನೋಡಿದರೂ ಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳು.

27ಏಕೆಂದರೆ,ಈಜನರ ಹೃದಯವು ಕ ಾ್ಲಗಿದೆ;
ಇವರ ಕಿವಿ ಕಿವು ಾಗಿದೆ;
ಇವರು ಕಣು್ಣ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ;
ಾವು ಕಣಿ್ಣನಿಂದ ಕಂಡು,
ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ, ಹೃದಯದಿಂದ ತಿಳಿದು
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ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನನಿ್ನಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನು್ನ ಹೇಗೂ
ಹೊಂದ ಾರದೆಂದು ಹೀಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ’ಎಂಬುದೇ.

28 “ಆದ ಾರಣ ದೇವರಿಂ ಾದ ಈ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ;
ಅವ ಾದರೂ ಕೇಳುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಅವನು ಈ
ಾತನು್ನ ಹೇಳಿದಮೇಲೆ ಅವರು ಹೊರಟುಹೋದರು.
30 ತರು ಾಯ ಅವನು ಾನೇ ಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ

ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಇದು್ದ, ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಆದರದಿಂದ ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. 31 ಾವ
ಅಡಿ್ಡಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ತುಂ ಾ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ದೇವರ ಾಜ್ಯದ
ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ, ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು.
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